ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ
ﺍﳌﻘـﺪﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ١٤٣٣ /١٤٣٢ﻫـ )٢٠١١ﻡ(
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٠

تقرير المجلس لعام ٢٠١١م

٠

فھـرس محتويات
تقرير مجلس اإلدارة
للعام المالي ١٤٣٣/١٤٣٢ھـ )٢٠١١م(
الصفحة

الموضــــــــــــــــــــــوع
أوال  :تطوير واعتماد المعايير والقواعد المھنية

٢

ثانيـا  :مراقبة جـودة األداء المھنـــــــــــــــــــــــــي

٤

ثالثـا  :التأھيل العلمــي والمھنــــــــــــــــــــــــــــي

٥

رابعا ً  :تطويــر الكــوادر الوطنيــــــــــــــــــــــــــة

٧

خامسا ً  :خدمـة أعضـاء الھيئــة والمجتمــــــــــــع

٨

سادسا ً  :البحــوث والدراسـات والمشاركـة فــــــي
المؤتمـــرات والنـــــــــــــــــــــــــــــدوات

٩

سابعا ً  :توفير الموارد البشرية والمادية للھيئــــــة

١٠

ووضـــع األطــر التنظيميـــــــــــــــــــــــــة
ثامنـا ً  :مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس إدارة الھيئة

١٢

تاسعا ً  :موارد الھيئة عن العام المالــــي ٢٠١١م

١٣
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١

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ

ﺍﳌﻘـﺪﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ١٤٣٣/١٤٣٢ﻫـ )٢٠١١ﻡ(
ن ص نظ ام المحاس بين الق انونيين الص ادر بالمرس وم الملك ي الك ريم رق م م ١٢/وت اريخ
١٤١٢/٥/١٣ھـ في مادته التاسعة عشرة على إنش اء الھيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين وھ ى
ھيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة للنھ وض بمھن ة المحاس بة والمراجع ة وك ل م ا
م ن ش أنه تط وير ھ ذه المھن ة واالرتف اع بمس تواھا .ويق وم مجل س إدارة الھيئ ة وفق ا ل نص الم ادة
الخامس ة والعش رين م ن نظ ام المحاس بين الق انونيين بتص ريف ش ئونھا وممارس ة الص الحيات
الالزمة لتحقيق أغراضھا ومنھا:
ـ مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
ـ القيام بالمراقبة الميدانية للتأكد من قيام المحاسبين القانونيين بتطبيق مع ايير المحاس بة والمراجع ة
والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه.
ـ وض ع القواع د الالزم ة الختب ار زمال ة الھيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين وتنظ يم دورات
التعليم المستمر.
ـ إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكت ب والنش رات المتعلق ة بالمحاس بة والمراجع ة
والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمھنة المحاسبة والمراجعة.
ويبين مايلي؛ عرضا ً لإلنجازات التي تم تحقيقھا في عام ٢٠١١م:

ً
ﺃﻭﻻ  :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ :
-١

مراجعة وتطوير معايير المحاسبة :
باإلضافة إل ى م ا س بق وقام ت ب ه لجن ة مع ايير المحاس بة م ن إص دار ع دد م ن مع ايير المحاس بة
واآلراء المھني ة ذات العالق ة ،قام ت لجن ة مع ايير المحاس بة خ الل ع ام ٢٠١١م بعق د ع دد م ن
االجتماع ات خ الل الع ام ناقش ت فيھ ا ع دد م ن الموض وعات المرتبط ة بتط وير المع ايير واآلراء
المھني ة وك ذلك المرتبط ة بالتوجھ ات اإلس تراتيجية للجن ة .وك ان م ن أھ م ھ ذه الموض وعات م ا
يأتي-:
ـ

استكمال مناقشة مشروع معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت و تم اعتمادة م ن قب ل
مجلس ادارة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 اعتماد الرأي المھني ا بخصوص تكاليف التشغيل التجريبي. اعتماد الرأي المھني بخصوص معالجة التغير في تقدير عمر األصل أثناء السنة المالية.ـ

الموافقة على خطة التوافق مع معايير المحاسبة المالية الدولي ة والمقدم ة م ن اللجن ة التنفيذي ة
للجنة معايير المحاسبة.

ـ

مناقشة دراسة "مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الھادفة للربح" .وتم اعتم اده م ن
قبل اللجنة كمشروع للعرض على ذوي االھتمام و االختصاص.

 اعتماد معايير تحديد المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة والمنشآت المتوسطة والصغيرة.تقرير المجلس لعام ٢٠١١م

٢

-

عتماد مش روع رأي لجن ة مع ايير المحاس بة ح ول متطلب ات اإلفص اح الالزم ة للمس اعدة ف ي
تحديد مدى توافق عمليات الشركة مع الضوابط الشرعية.
مناقشة مشروع رأي لجنة مع ايير المحاس بة ح ول ع رض أرص دة حس ابات المع امالت م ع
المالك

كم ا ش كل مجل س إدارة الھيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين لجن ة توجيھي ة لدراس ة موض وع
العالق ة ب ين المع ايير الوطني ة والمع ايير الدولي ة ف ي المحاس بة والمراجع ة ف ي ض وء المس تجدات
المختلفة ومن ضمنھا قرارات مجموعة العش رين الخاص ة بالمع ايير الدولي ة .وتتش كل ھ ذه اللجن ة
من عضوين من لجنة معايير المحاس بة رش حتھما اللجن ة ،و عض وين م ن لجن ة مع ايير المراجع ة
رشحتھما اللجنة  ،وعضو من وزارة المالية بنا ًء على ترشيح مع الي وزي ر المالي ة ،و عض و م ن
مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على ترشيح معالي محافظ المؤسسة وعض و م ن ھيئ ة الس وق
المالي ة بن اء عل ى ترش يح مع الي رئ يس ھيئ ة الس وق .وق د ب دأت اللجن ة ف ي عق د جلس اتھا لوض ع
منھجية عملھا ،و تم اختيار األستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيسا للجنة.
-٢

مراجعة وتطوير معايير المراجعة :
باإلضافة الى ما سبق وما قامت به لجنة معايير المراجعة من اص دار ع دد م ن مع ايير المراجع ة
واآلراء المھنية ذات العالقة ،قامت اللجنة خالل عام ٢٠١١م بمناقشة عدد من المواضيع منھا :
-

-٣

الموافقة على خطة توافق معايير المراجع ة الس عودية م ع مع ايير المراجع ة الدولي ة ،والرف ع
للجن ة التوجيھي ة ،تمھي داً للرف ع لمجل س إدارة الھيئ ة إلص دار ق رار بالموافق ة عل ى تواف ق
معايير المراجعة السعودية مع معايير المراجعة الدولية.
اصدار راي حول دور المراجع في إعداد تقرير خاص للجمعية العمومي ة للمس اھمين بش أن
التعامالت مع األطراف ذات العالقة
مناقش ة راي ح ول دور المراج ع فيم ا يتعل ق بالحس اب الج اري الم دين ف ي الش ركات ذات
المس ئولية المح دودة ف ي ظ ل وج ود الم ادة  ٨م ن نظ ام الش ركات الت ي ال تجي ز للش ركاء
السحب من رأسمال الشركة.

قواعد سلوك وآداب المھنة :
عقدت اللجنة عدد من االجتماعات ناقشت فيه ما يلي-:
 إستكمال دراسة لتطوير قواعد سلوك وآداب المھنة الصادرة بقرار مجلس إدارة الھيئة رقم ٣/٥وتاريخ ١٤١٥/٤/٢٧ھـ في ظل االصدارات الدولية الحديثة.
 العمل على ترجمة و اصدار عدد من االراء المھنية التي سبق وان صدرت من قبل جھاتمھنية عالمية مثل المعھد االمريكي للمحاسبين القانونيين.
 ناقشت اللجنة و بشكل مفصل موضوع السماح للمحاسبين القانونيين بالجمع بين خدماتالمراجعة و الخدمات االستشارية للعمالء من غير الشركات المساھمة العامة وانتھى النقاش
بعدم مناسبة ذلك والتاكيد على ان المعمول به في المملكة يعتبر مناسب و يرقي الى درجة
عالية من المھنية.
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٣

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﳌﻬﻨﻲ :
لكي يتم تحقيق الفائدة المنشودة من صدور المعايير المھنية يتعين إيجاد الوسيلة المالئمة للتحقق من
االلتزام بتنفيذھا .ونظرا لما لھذا الجانب من أھمية بالغة خص نظام المحاسبين القانونيين في مادته
التاسعة عشر الھيئة بصالحية تطوير وتنفيذ برنامج مراقبة جودة األداء المھني  ،وأناط النظام بمجلس
إدارة الھيئة وضع التنظيم اإلداري المناسب الالزم إلدارة البرنامج .وقامت لجنة مراقبة جودة االداء
المھني بالعمل على ھذا الجانب .ويبين ما يلي عرضا ً لما تم القيام به من عمل لتحقيق ھذا الھدف في عام
٢٠١١م :
 - ١تزويد الھيئة ببيانات دورية عن مكاتب المحاسبة :
يتعين على مكتب المحاسبة تزويد الھيئة  ،خالل فترة ال تزيد عن ) (٩٠يوما من تاريخ نھاية السنة المالية
للمكتب ،بالمعلومات والبيانات التي تمكن المسئولين عن تنفيذ البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المھنية
لمكتب المحاسبة وطبيعتھا والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة
والمراجعة والمعايير والقواعد المھنية الصادرة عن الھيئة ومساعدة فريق الفحص في تخطيط وتنفيذ
عملية الفحص .وقد تضمن القسم الثالث من برنامج مراقبة جودة األداء المھني شرحا مفصال لتلك
المتطلبات.
وبمتابعة حثيثة من لجنة مراقبة جودة االداء المھني استكملت المكاتب تقديم المعلومات والبيانات السنوية
للھيئة وذلك الى العام ٢٠١١م ودرست اللجنة تلك البيانات التخاذ اإلجراء المناسب في المالحظات التي
تكشفت ،و تم عرض بيان بھا على مجلس إدارة الھيئة والذي بدوره قام باتخاذ عدد من القرارات في ھذا
الصدد.
 ٢فحص الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة )الفحص الدوري( :
تحقيقا ً للفائدة المنشودة من ھذا الفحص  ،ورغبة في االستفادة من تجارب من سبقنا في ھذا المجال ،
ونظراً لما للمعھد األمريكي للمحاسبين القانونيين من تجربة رائدة في ھذا المجال ؛ فقد تم اإلستعانة
بالمعھد عند إعداد وتنفيذ ھذا الفحص .وفور إستكمال إعداد أدلة العمل وعقد الدورات التدريبية
للفاحصين؛ شرعت الھيئة ممثلة في لجنة مراقبة جودة االداء المھني في تنفيذ الفحص الدوري أو
الميداني في عام ٢٠٠١م  ،وأظھر التطبيق العملي لإلجراءات التي تضمنھا دليل الفحص الدوري عدداً
من المالحظات التي من شأنھا الرفع من جودة العمل المنفذ وتيسير العمل بما يحقق األھداف الرئيسة
التي يسعى برنامج مراقبة جودة األداء المھني إلى تحقيقھا .ولذلك تم تعديل دليل الفحص الدوري ورفعه
لمجلس إدارة الھيئة؛ وبعرضه على المجلس صدر عنه قرار برقم  ٢/٦وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢١ھـ
الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٥م قضى باعتماد دليل الفحص الدوري المعدل لمكاتب المحاسبة  .ولقد تواصل
تنفيذ الفحص الدوري حيث أتمت الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتوفيق من ﷲ عز وجل في عام
٢٠٠٧م الدورة األولى من الفحص الدوري وذلك بفحص جميع مكاتب المحاسبة في المملكة التي تقوم
بتقديم خدمة المراجعة ،وشرعت في ذات العام بتنفيذ دورة جديدة من الفحص الدوري لمكاتب المحاسبة.
ويبين الجدول ادناه ملخصا ً بعدد المكاتب التي تم فحصھا ميدانيا ً وفقا للعام.
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٤

ملخص بعدد المكاتب المفحوصة ميدانيا
خالل الفترة ٢٠٠١م ـ ٢٠١١م
العـــــــــــام
٢٠٠١م

٢٠٠٢م

٢٠٠٣م

٢٠٠٤م

٢٠٠٥م

٢٠٠٦م

٩

ـ

١٤

ـ

١٣

٥٤

٢٠٠٧

)*(

المجموع

٢٠٠٨م

٢٠٠٩م

٢٠١٠م

٢٠١١م

٥

٨

١١

٢٢

٣٢

١٦٨

)*( تم في عام ٢٠٠٧م استكمال الدورة األولى من الفحص الدوري والبدء بدورة جديدة من الفحص

وقامت لجنة مراقبة جودة األداء المھني بتصنيف المالحظات التي توصل لھا الفحص الدوري بحسب
درجة جسامتھا ،وقامت برفع توصياتھا الى مجلس إدارة الھيئة والذي بدوره اتخذ عدد من القرارات
المناسبة في ھذا الشأن.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﳌﻬﻨﻲ :
نظراً لما للقوائم المالية ورأي مراجع الحسابات حيالھا من أھمية بالغة ،يتعين أن يكون المحاسب الذي
يعد القوائم المالية واثقا من قدرته على إعداد تلك القوائم والتحقق من صحة المعلومات التي تحتويھا ،
كما يتعين أن يكون المراجع الخارجي لھذه القوائم واثقا من عدالة رأيه حيال تلك القوائم .ويتعذر تحقيق
ذلك ما لم يكن معدو القوائم المالية ومراجعوھا مؤھلين التأھيل العلمي والمھني الكافي الذي يمكنھم من
فھم نشاط المنشأة واستيعاب ما تعنيه المعلومات المعروضة في ھذه القوائم وتطبيق معايير المراجعة
والمحاسبة بطريقة سليمة .وقد عنى نظام المحاسبين القانونيين بھذا الجانب حيث خص الھيئة في مادته
التاسعة عشر بوضع القواعد الالزمة المتحان الحصول على شھادة الزمالة  ،وتنظيم دورات التعليم
المستمر .وفيما يلي ملخصا لألعداد التي حضرت الدورات التدريبية :
-١

إختبار زمالة الھيئة :

شرعت اللجنة فور اعتماد القواعد العامة الختبار الزمالة ببناء قاعدة معلومات موسعة ألسئلة
االختبار وإجاباتھا النموذجية  ،وتقوم اللجنة بتطوير وتحديث تلك األسئلة دوريا ً .وتم عقد ) (٣٦إختباراً ،
وتقدم لھذا االختبار ما ينيف على ألفين وستمائة محاسبا ومحاسبة  ،وبلغ عدد األفراد الحاصلين على
زمالة الھيئة بنھاية الدورة )٢٠١١/٢م( ) (٤٠٢محاسبا ً .كما تم خالل العام وبعد موافقة مجلس إدارة
الھيئة على توصية لجنة االختبارات االتفاق مع احدى الجھات المعروفة دوليا للبدء في تحويل اختبار
زمالة الھيئة من ورقي إلى الكتروني تنفيذا ألحد أھداف الخطة اإلستراتيجية المعتمدة للھيئة.
 - ٢الدورات التدريبية لإلعداد الختبار زمالة الھيئة :
تھدف ھذه الدورات إلى تمكين المتدرب من اإللمام بالجوانب النظرية والعملية لمھنة المحاسبة
والمراجعة والتدرب على تطبيقھا بمھارة .وقد بدأ اإلعداد لھذه الدورات بوضع اإلطار العام للمواد
التدريبية لدورات اإلعداد الختبار الزمالة من قبل لجنة التعليم والتدريب وتم اعتماده من مجلس اإلدارة ،
وفي ضوء تلك القواعد تم إعداد عدد من الحقائب التدريبية .وتغطي كل حقيبة تدريبية موضوعا ً أو أكثر
من المواضيع الرئيسة ألحد مواد اختبار زمالة الھيئة  ،وتتضمن كل حقيبة عرضا ألھداف وعناصر
تقرير المجلس لعام ٢٠١١م
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الموضوع وشرحا وافيا لكل عنصر وربطه بالمعايير المھنية ذات العالقة ومسائل وحاالت تطبيقية .وقد
بدأت الھيئة تنفيذ ھذه الدورات منذ العام ١٩٩٥م  ،وتقوم الھيئة دوريا ً باستطالع رأي المشاركين في ھذه
الدورات من مدربين ومتدربين وتحليل مرئياتھم ومقترحاتھم .وقد حضر ھذه الدورات ) (٩٣٢٢متدربا
حتى نھاية عام ٢٠١١م  ،منھم ) (١١٢٥متدربا ومتدربه في عام ٢٠١٠م .و ) (١٣٠٦متدربا
ومتدربه في عام ٢٠١١م كما أنجزت الھيئة تطوير كافة الحقائب التدريبية الخاصة بالدورات التدريبية
لإلعداد الختبار الزمالة في العام ٢٠١١م .
-٣

الدورات التدريبية المتخصصة :

تھدف ھذه الدورات إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالجوانب النظرية والعملية والمھنية لموضوع معين.
وتستھدف الدورات كل من له اھتمام بمھنة المحاسبة والمراجعة في القطاع العام والخاص وبصفة
خاصة من يعمل منھم في الجوانب ذات العالقة بموضوع الدورة .ويتم تصميم الحقائب التدريبية لھذه
الدورات وفق االحتياجات الخاصة للدورة ؛ وشرعت الھيئة فى تنفيذ ھذه الدورات بدءاً من عام ١٩٩٨م.
وقد حضر ھذه الدورات ) (٩٠١١متدربا ً حتى نھاية عام ٢٠١١م  ،منھم ) (٩٥٢متدربا في عام
٢٠١٠م .و ) (١٠٢١متدربا في عام ٢٠١١م .
-٤

الدورات التدريبية الخاصة:

تھدف ھذه الدورات إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالجوانب النظرية والعملية والمھنية لموضوع
معين بطلب من قبل جھات محددة )مكاتب محاسبة  ،شركات  ،جھات حكومية( .ويتم تصميم ھذه
الدورات وفق االحتياجات الخاصة للجھة المنفذ لھا الدورة  ،وقد تم تنفيذ  ٩٦دورة خاصة لعدد من
الجھات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومكاتب المحاسبة وقد حضر ھذه الدورات )(٢٣٨٥
متدربا ً حتى نھاية عام ٢٠١١م  .منھم ) (٢٣١متدربا ً في عام ٢٠١٠م  (٣٦٨) ،متدربا ً في عام ٢٠١١م
.
-٥

التعليم المھني المستمر :

تنفيذاً ألحكام المادة ) (١/٢من إجراءات عمل لجنة التعليم والتدريب والتي تقضي بأن من مھام
اللجنة إعداد وتنفيذ وتطوير دورات التعليم المستمر ؛ أعدت األمانة العامة مشروع القواعد المنظمة
لبرنامج التعليم المھني المستمر ،والذي تم التوصل إليه بعد دراسة مستفيضة للقواعد المعمول بھا لدى
كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة واإلتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين .وبعرضھا
على مجلس إدارة الھيئة صدر عن المجلس قرار برقم  ٢/٣وتاريخ ١٤١٩/٩/١١ھـ الموافق
١٩٩٨/١٢/٢٩م باعتماد ھذه القواعد وأن يبـدأ العمل بھا إعتباراً من ١٩٩٩/١/١م .وبعد تطبيق البرنامج
خالل السنوات الماضية ،رأت لجنة التعليم والتدريب إدخال بعض التعديالت على القواعد المنظمة للتعليم
المھني المستمر التي أظھرت التجربة العملية أھمية األخذ بھا .و تم اعتمادھا بقرار من مجلس اإلدارة
رقم  ٢/١٢وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧ھـ الموافق ٢٠٠٨/٤/١٥م.
ھذا ويتم احتساب نقاط التعليم المھني المستمر على أساس ثالث نقاط لكل ساعة من التعليم المھني
المستمر الرسمي  ،ونقطة واحدة لكل ساعة من التعليم المھني المستمر غير الرسمي .وتقوم لجنة التعليم
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والتدريب بالتحقق من االلتزام بمتطلبات برنامج التعليم المھني المستمر ؛ وقد أعدت برامج آلية لمتابعة
مدى االلتزام .و لقد قامت لجنة التعليم و التدريب بمتابعة دقيقة لبرنامج التعليم المھني المستمر و مدى
التزام المحاسبين القانونيين به و احالة المخالفين للبرنامج للجنة التحقيق في مخالفات احكام نظام
المحاسبين القانونيين لمجازاتھم على عدم االلتزام بساعات التعليم المھني المستمر .وقد بلغ عدد
المطالبين بمتطلبات برنامج التعليم المھني المستمر لعام ٢٠١١م  ١٨٧عضوا منھم سبعة اعضاء لم
يلتزمو بمتطلبات البرنامج و تمت احالتھم للتحقيق و جاري العمل مع عدد من االعضاء الستكمال
النقص في ساعات التعليم المھني المستمر في عام .٢٠١٢
ﺭﺍﺑﻌﺎ  :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :
في إطار الجھود التي تقوم بھا الھيئة للنھوض بمھنة المحاسبة والمراجعة  ،بصفة عام ة ؛ وتط وير
الكوادر الوطنية في مكاتب المحاسبة بصفة خاصة  ،قام ت الھيئ ة بدراس ة ش املة لھ ذا الموض وع ،
وتم عرض ماتم التوصل اليه من مقترح ات ف ي ن دوة عام ة عق دت بت اريخ ١٤٢٠/٦/٨ھ ـ المواف ق
١٩٩٩/٩/١٨م وتم رفع ما ت م التوص ل الي ه م ن توص يات إل ى مجل س إدارة الھيئ ة  ،وص در ع ن
المجل س ع ددا م ن الق رارات منھ ا الق رار رق م  ٢/٢/٤وت اريخ ١٤٢٠/٩/١٣ھ ـ المواف ق
١٩٩٩/١٢/٢١م القاض ي ب إلزام الم وظفين الفني ين الع املين ف ي مكات ب المحاس بة بإكم ال س اعات
التعل يم المھن ي المس تمر  ،وف ق م اھو مح دد ف ي البن د ) (٤/٢م ن القواع د المنظم ة لبرن امج التعل يم
المھن ي المس تمر المعتم دة بموج ب ق رار مجل س إدارة الھيئ ة رق م  ٢/٣وت اريخ ١٤١٩/٩/١١ھ ـ
المواف ق ١٩٩٨/١٢/٢٩م  ،وذل ك إعتب اراً م ن ١٤٢٠/٩/٢٤ھ ـ المواف ق ٢٠٠٠/١/١م ؛ وإل زام
مكاتب المحاسبة بتيسير السبل للموظفين الفنيين إلكمال ساعات التعليم المستمر المشار اليھا أعاله.
كم ا إعتم د مجل س إدارة الھيئ ة بموج ب ق راره رق م  ١/٢/٤وت اريخ ١٤٢٠/٩/١٣ھ ـ المواف ق
١٩٩٩/١٢/٢١م نم وذج عق د العم ل ب ين مكات ب المحاس بة والم وظفين الفني ين الع املين ف ي ھ ـذه
المكات ب  ،وأوص ى المجل ـس بموج ب ق ـراره رق م  ٣/٢/٤وت اريخ ١٤٢٠/٩/١٣ھ ـ المواف ق
١٩٩٩/١٢/٢١م بتعديل المادة العاشرة من الالئحة التنفيذية لنظ ام المحاس بين الق انونيين وق د ص در
ق رار وزاري ب رقم  ١٨٨٨وت اريخ ١٤٢٠/١٠/٢٦ھ ـ قض ى بتع ديل الم ادة الم ذكورة .وم ن أب رز
التعديالت التى شملھا القرار الوزاري مايلي :
 - ١يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فردا أو شركة مھنية توظيف نس بة م ن
السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي :
النسبة

عـــدد الموظفيـــــــن
أ  -من ) (٠١موظف الى ) (٢٠موظف
ب -من )،، (٢١

% ٢٠

الى )،، (٣٠

% ٢٥

ج -مــــن ) (٣١موظف فأكثـــــــر

% ٣٠

ويراعى أن يتم تطبيق النسبة ما بين  %٢٠ـ  %٣٠بشكل تدريجي خالل مدة أقص اھا ث الث
سنوات من تاريخ صدور القرار  ،وأال تقل الزيادة السنوية عن  %٣٠من ھذه النسبة .
 - ٢تعد مكاتب المحاسبة التى يزيد عدد موظفيھا عن عشرون موظف ا خط ة س نوية تب ين تفص يال
لإلجراءات التى سيقوم بھا المكتب لتطوير الموظفين السعوديين الفنيين الع املين ف ي المكت ب
ومن ھذه اإلجراءات :
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أ  -تيسير السبل للموظفين الفنيين السعوديين العاملين ف ي مكت ب المحاس بة لالس تعداد للتق دم
الختبار زمالة الھيئة ؛ بما في ذلك إتاحة الفرصة لھ م لحض ور ال دورات التدريبي ة الت ى
تعقدھا الھيئة لھذا الغرض.
ب -ح ث الم وظفين الفني ين الس عوديين الع املين ف ي مكت ب المحاس بة عل ى حض ور دورات
التعليم المستمر واعتبار ذلك أساسا لترقيتھم داخل المكتب.
ج -وضع خطة زمنية لتطور الموظف السعـودي داخل المكتب )مراج ـع  ،مش رف  ،م دير
مراجعة  ،شريك(.
د -تقي يم أداء الم وظفين الفني ين دوري ا ووض ع برن امج زمن ي لتقوي ة نق اط الض عف الت ى
تحتاج الى تطوير ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييمھا دوريا.
ھـ -إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في اللجان المھنية المتخصصة.
 - ٣تسترش د مكات ب المحاس بة بنم وذج عق د العم ل ب ين مكات ب المحاس بة والم وظفين الفني ين
السعوديين المعتمد من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وتق وم الھيئ ة بمتابع ة التحق ق م ن اإللت زام بالمتطلب ات النظامي ة المش ار إليھ ا أع اله دوري ا ً والرف ع
للجنة مراقبة جودة األداء المھني بالنتائج التخاذ ما تراه مناسبا ً من قرارات.
وف ي إط ار الجھ ود الت ي تق وم بھ ا الھيئ ة لتيس ير الس بل للك وادر الس عودية المتخصص ة للعم ل ف ي
مكاتب المحاسبة والمراجعة ،فقد دشنت الھيئة خالل العام ٢٠١٠م قاعدة بيانات عل ى موق ع الھيئ ة،
يمكن للشباب السعودي من خريج ي الجامع ات ف ي تخص ص المحاس بة م ن خاللھ ا تس جيل بيان اتھم
لتكون متاحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الراغبة في التوظيف.
و قد بلغت نسبة السعودة اجم الً  %٢٨تقريب ا لجمي ع مكات ب المحاس بة ف ي ٢٠١١م ويب ين الج دول
الت الي ملخ ص لنس ب الس عودة وفق ا لفئ ات الوظ ائف ف ي مكات ب المحاس بة ع ن ع امي  ٢٠٠٩و
٢٠١٠م-:
الفئــة
شركاء
مدراء مراجعة
مشرفون
مراجعون
محاسبون
آخرون
المجموع

٢٠٠٩م
إجمالي الموظفين نسبة السعوديين
%٩٤
%٧
%١١
%٢١
%٤٢٫٦
%٢٥٫٥
%٢٨

١٤١
٣٥٦
٨٨
٩٠٩
٣٧٥
٢٦٢
٢،١٣١

٢٠١٠م
إجمالي الموظفين نسبة السعوديين
١٥٥
٣٨٠
١٤٦
١٫٠٥٩
٣١٢
٣٣٢
٢٫٣٨٤

%٩٤٫٨
%٥
%١٣٫٨
%٢٢٫٦
%٤٦
%٢٨
%٢٨

ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻭﺍجملﺘﻤﻊ :
يعتبر الوقوف من خالل المتابعة والبحث العلمي حول المتغيرات واالتجاھات الحديثة في المحاس بة
والمراجعة وأساليبھا بما فيھا استخدام التقنية الحديثة ف ي أعم ال المحاس بة والمراجع ة وتعم يم ھ ذه
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المعارف وكيفية ومدى استخداماتھا وانعكاس اتھا عل ى األعض اء بش كل خ اص وعل ى المھن ة بش كل
عام من أھم الوسائل التي تساعد على تحقيق رسالة الھيئة .وقد قامت الھيئة بإنشاء مركز معلوم ات
يھدف إل ى خدم ة أعض اء الھيئ ة وغي رھم م ن الب احثين ف ي عل وم المحاس بة والمراجع ة  ،ويحت وى
المركز على نشرات دورية وإصدارات ھامة في علوم المحاسبة والمراجعة الص ادرة ع ن الجھ ات
المھني ة الرائ دة بمختل ف دول الع الم .ھ ذا باإلض افة إل ى الكت ب النظري ة المتخصص ة ف ي مج ال
المحاسبة والمراجعة والعلوم ذات الصلة بھا مثل فقه المعامالت واألنظمة التجارية.
وتق وم الھيئ ة بتنظ يم ع دد م ن الن دوات س نويا يش ارك ف ي تق ديمھا نخب ة م ن ذوي االھتم ام
واالختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة .ولقد قامت الھيئة خالل عام ٢٠١١م بعقد االتي:
 -١الملتق ى الس عودي األول للم اليين بالتع اون م ع ش ركة ارامك و الس عودية وال ذي ُعق د بمش اركة
واسعة من ذوي االھتمام بالقطاعات المالية في شھر مارس من عام ٢٠١١م.
 -٢الملتقي االجتماعي في مدينة جدة
 -٣ملتقي سبل تطوير قطاع االستشارات االقتصادية و المالية و االدارية في المملكة
 -٤ملتقى التخطيط المالي لالفراد
وتقوم الھيئة أيضا بإصدار مجلة ربعية تعنى بنشر أخبار الھيئ ة ومنس وبيھا وم ا يص در م ن مع ايير
وقواع د وك ل م ا يس اعد عل ى تط وير المھن ة والرف ع م ن مس تواھا .وتعم ل الھيئ ة بش كل دائ م عل ى
تط وير ھ ذه المجل ة س واء م ن الناحي ة التحريري ة او االخراجي ة .كم ا تق وم الھيئ ة بتح ديث موقعھ ا
على الشبكة العالمية )اإلنترنت( باخبار الھيئة بشكل مستمر ،ويمك ن الوص ول إل ى ھ ذا الموق ع م ن
خالل العنوان التالي ) .(www.socpa.org.saويشتمل الموقع على نصوص للمعايير الت ي أص درتھا
الھيئة وتعريف بالخدمات التي تقدمھا الھيئة .ويُمكن ھذا الموقع الجمھور من البحث عن النص وص
المھني ة الص ادرة ع ن الھيئ ة المرتبط ة ب أي موض وع ي تم اإلس تعالم عن ه  ،كم ا يمك ن م ن خالل ه
إستكمال طلبات التسجيل لكل من إختبار زمالة الھيئة  ،الدورات التدريبية  ،وعضوية الھيئة.
كم ا تبن ت الھيئ ة بالتع اون م ع الجمعي ة الس عودية للمحاس بة "الج ائزة الس نوية للبح ث المحاس بي
المتمي ز" ،والت ي تم نح ألح د األبح اث المحاس بية المتمي زة وذل ك بھ دف تش جيع البح ث العلم ي
والدراسات ذات العالقة بمھنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة العربية السعودية بما ي نعكس باإليج اب
على تطوير المھنة والمنتمين لھا.
كما يتم اختيار الھيئة ضمن لجان تشكلھا الدولة لدراسة أو وضع حلول لقضايا تھم المجتمع.
ً
ﺳﺎﺩﺳﺎ  :ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ :
يھ دف ھ ذا الجان ب إل ى تفاع ل الھيئ ة م ع أعض ائھا عل ى نح و يجع ل الھيئ ة تس تجيب لمتطلب اتھم
وتساعدھم على التطور واالستفادة م ن ق دراتھم وتج اوز الص عوبات الت ي ق د ت واجھھم .كم ا يھ دف
ھذا الجانب إلى تفاعل الھيئة وأعضائھا م ع المجتم ع بغ رض تعزي ز الخ دمات المھني ة الت ي يق دمھا
المحاسبون القانونيون.
ويشمل الدور الذي قامت به الھيئة في ھذا المجال بإصدار الدراسات والبح وث والنش رات المھني ة.
حيث قامت الھيئة في عام ٢٠١١م في نقل أفضل الممارسات المھنية على المستوى الدولي  ،قامت
الھيئة ممثلة في لجنة المحاسبين في قطاع ات االعم ال بالب دء ف ي ترجم ة سلس ة االرش ادات الدولي ة
للمارس ة الجي دة الص ادرة ع ن االتح اد ال دولي للمحاس بين .حي ث أتم ت الھيئ ة ف ي الع ام ٢٠١١م
ترجم ة اص دارين اخ رين ھم ا " تق ويم نظ م التك اليف ف ي المنش آت وتحس ينھا" و " تق ويم وتحس ين
الحوكمة في المنشآت" والذين صدرا في العام ٢٠١١م.
واستش عاراً م ن الھيئ ة بأھمي ة الحاج ة الماس ة للنھ وض بمھن ة الخ دمات االستش ارية )االستش ارات
المالية واالقتصادية واإلدارية وما يتعلق بھا( وتنظيمھا وتطويرھا ،فلقد قامت الھيئة ممثلة في لجن ة
الخ دمات االستش ارية بھ ا بنفي ذ دراس ة تشخيص ية ش املة لمھن ة الخ دمات االستش ارية ف ي المملك ة.
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وي أتي تنفي ذ ھ ذه الدراس ة لتعظ يم المنفع ة الوطني ة وتحقي ق المس اھمة القص وى لنش اط الخ دمات
االستش ارية ف ي االقتص اد ال وطني و تعزي ز المي زات النس بية للس وق المحل ي ف ي المملك ة وع الج
عناصر الضعف التي يعاني منھا نشاط الخدمات االستشارية .وستخرج ھ ذه الدراس ة عن د االنتھ اء
منھا بخطة عمل وتوص يات مح ددة تس اعد الجھ ات الحكومي ة المش رفة والمانح ة للت راخيص ،عل ى
تنظيم مھنة الخدمات االستشارية في المملك ة واالرتق اء بھ ا وت وطين المعرف ة ف ي ھ ذا المج ال وبم ا
يحقق المصلحة العامة .
وتتعاون الھيئة مع الجھات األخرى المحلية واالقليمية والدولية فى كل ما من ش أنه النھ وض بمھن ة
المحاسبة والمراجعة .ويشار الى أن اإلتحاد الدولي للمحاسبين قد اختار الھيئة الس عودية للمحاس بين
الق انونيين م ن ض من س ت عش ر ھيئ ة مھني ة عل ى مس توى الع الم يمك ن االس تفادة م ن خبراتھ ا ف ي
مجال تط وير مھن ة المحاس بة والمراجع ة .ج اء ذل ك ف ي دلي ل إنش اء الھيئ ات المھني ة الص ادر ع ن
االتحاد في طبع ة ٢٠١١م ،وال ذي ن ص عل ى أن "الھيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين ھ ي ھيئ ة
محاسبية مھنية راسخة األساس تضم موظفين وأعض اء تت وفر ف يھم مھ ارات وخب رات عالي ة وھ ي
ق ادرة عل ى تق ديم ال دعم والمش ورة والمس اعدة للھيئ ات المھني ة األخ رى ف ي ال دول المتحدث ة باللغ ة
العربي ة" .ويعك س ھ ذا االختي ار م ا وص لت إلي ه مھن ة المحاس بة والمراجع ة ف ي المملك ة العربي ة
الس عودية م ن تط ور ويمث ل تق ديراً لل دور ال ذي تق وم ب ه الھيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين ف ي
تط وير المع ايير واألنظم ة ذات العالق ة بالمھن ة .كم ا ص در ع ن مجل س إدارة االتح اد ال دولي
للمحاس بين  IFACق رار ف ي الع ام ٢٠١٠م بتعي ين أم ين ع ام الھيئ ة ال دكتور أحم د المغ امس نائب ا
لرئيس لجنة تطوير الجھات المھنية  PAODCوھي إحدى لج ان االتح اد ال دولي للمحاس بين .وي أتي
اختي ار األم ين الع ام لھ ذا الموق ع تق ديرا م ن االتح اد ال دولي للھيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين
وألمينھا العام ويعكس المستوى الجيد الذي وصلت له المھنة في المملكة .كما يش ارك األم ين الع ام
و نائبة في العدد من الفعالي ات العلمي ة والمھني ة  .كم ا تش ارك الھيئ ة ف ي ع دد م ن اللج ان االقليمي ة
مثل تجمع دول اسيا و اقنوسيا و تجمع الدول في مجموعة العشرين لماعيير المحاسبة .
وتنفيذا لبرنامج التعاون الفني بين الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعھد المراجعين ال داخليين
األمريكي إلنشاء جھة للمراجعة الداخلي ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية وال ذي تم ت الموافق ة علي ه
بموج ب األم ر الس امي رق م )/٤٩٤٢م ب( وت اريخ ١٤٢٩/٦/٢٥ھ ـ القاض ي بانف اذ م ا رآه مجل س
ال وزراء خ الل جلس ته المنعق دة بت اريخ ١٤٢٩/٦/١٩ھ ـ ب أن يوق ع أم ين ع ام الھيئ ة الس عودية
للمحاس بين الق انونيين برن امج التع اون الفن ي س الف ال ذكر ،قام ت لجن ة المراجع ة الداخلي ة بالھيئ ة
بتش كيل فري ق عم ل الس تكمال خط وات التأس يس وتط وير مھن ة المراجع ة الداخلي ة خ الل فت رة
التأس يس .وق د باش ر الفري ق أعمال ه وعق د ع دد م ن االجتماع ات وت م خاللھ ا مناقش ة ع دد م ن
المواض يع ذات الص لة بأعم ال الفري ق وأع د مش روع خط ة عم ل تط وير مھن ة المراجع ة الداخلي ة
خالل فترة التأسيس ،وشملت الخطة تحديداً لألھداف المرحلية ومبادرات تحقيقھ ا .كم ا أع د الفري ق
مش روع تنظ يم الجمعي ة الس عودية للم راجعين ال داخليين ،وبع د مناقش ته م ع ذوي االھتم ام
واالختصاص تم رفعه لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة علي ه .وق د ص در ق رار مجل س ال وزراء
ف ي جلس ته المنعق دة بت اريخ ١٤٣٢/٠٣/٢٥ھ ـ المواف ق ٢٠١١/٠٢/٢٨م بالموافق ة عل ى تنظ يم
الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

ً
ﺳﺎﺑﻌﺎ  :ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :

يعتب ر تط وير الھيئ ة ألطرھ ا التنظيمي ة وإمكاناتھ ا المادي ة والبش رية والتقني ة م ن أھ م األنش طة الت ي
تمكن الھيئة من تحقيق أغراض ھا  ،واس تيعاب المس تجدات ف ي مھن ة المحاس بة واحتياج ات األعض اء
والتعامل معھا بشكل فاعل ،األمر الذي يساعد على تطور المھن ة ومواكبتھ ا للمتغي رات المحيط ة بھ ا
وتوسيع نطاق خدماتھا .ونظ را لم ا لھ ذا الجان ب م ن أھمي ة أن اط نظ ام المحاس بين الق انونيين بمجل س
تقرير المجلس لعام ٢٠١١م

١٠

إدارة الھيئ ة ف ي مادت ه الخامس ة والعش رين إص دار الل وائح المالي ة واإلداري ة وإع داد النظ ام ال داخلي
للھيئة .وأن يكون للھيئة مواردھ ا الذاتي ة المس تقلة والت ي تتك ون م ن اش تراكات األعض اء وم ا تقدم ه
الھيئة من خدمات ،واإلعانات والتبرعات التي يقرر المجلس قبولھا.
وقد شرعت الھيئة فور بدء نشاطھا ببناء الجھاز التنظيمي للھيئة بما في ذل ك ت وفير الم وارد البش رية
والمالية ووض ع األنظم ة والل وائح المنظم ة لعملھ ا .ويبي ـن م ا يل ي عرض ا لل وائح والقواع د الت ي ت م
إصدارھا :
ـ الالئحة اإلدارية والمالية.
ـ الالئحة التنفيذية إلعداد معايير المحاسبة.
ـ الالئحة التنفيذية إلعداد معايير المراجعة.
ـ إجراءات عمل لجنة معايير المحاسبة.
ـ إجراءات عمل لجنة معايير المراجعة.
ـ إجراءات عمل لجنة سلوك وآداب المھنة.
ـ إجراءات عمل لجنة مراقبة جودة األداء المھني.
ـ إجراءات عمل لجنة التعليم والتدريب.
ـ إجراءات عمل لجنة االختبارات.
ـ إجراءات عمل لجنة الخدمات اإلستشارية.
ـ إجراءات عمل لجنة المراجعة الداخلية.
ـ إجراءت عمل لجنة العالقات العامة واإلعالم.
ـ إجراءت عمل لجنة المحاسبين في قطاعات االعمال.
ـ القواعد العامة الختبار زمالة الھيئة.
ـ اإلطار العام للمواد التدريبية الختبار الزمالة.
ـ اإلطار العام للمواد التدريبية للمحاسبين القانونيين.
ـ النظام الداخلي للھيئة.
ـ الخطة االستراتيجية للھيئة ) ١٩٩٨ـ ٢٠٠٢م(.
ـ الخطة االستراتيجية للھيئة ) ٢٠٠٩ـ ٢٠١٣م(.
واصدر مجلس إدارة الھيئة السعودية للمحاس بين الق انونيين خ الل الع ام ٢٠١٠م ق راره رق م ١/٢/٧
بت اريخ ١٤٣١/٤/٦ھ ـ المواف ق ٢٠١٠/٣/٢٢م المتض من تع ديل ض وابط عض وية الھيئ ة الس عودية
للمحاسبين القانونيين .حيث تضمن التعديل عددا من النقاط كان من أبرزھا تخف يض المھل ة الممنوح ة
لعدم سداد اش ترك األعض اء األساس يين إل ى س نتين وذل ك لتعلي ق العض وية األساس ية وث الث س نوات
إللغائھا ،وذلك رغبة من المجلس في الحد من تأخير سداد االشتراكات المستحقة للھيئة.
واستشعارا بضرورة وأھمية التخطيط االستراتيجي لمسيرة عمل الھيئ ة ،عمل ت الھيئ ة عل ى تنفي ذ م ا
ورد ف ي الخط ة اإلس تراتيجية للھيئ ة للفت رة ٢٠١٣-٢٠٠٩م  ،والت ي س بق اعتمادھ ا بموج ب الق رار
رق م  ٢/٧ف ي االجتم اع التاس ع لل دورة الخامس ة المنعق د بت اريخ ١٤٣٠/٢/١٩ھ ـ المواف ق
٢٠٠٩/٢/١٤م .وف ي ض وء نت ائج الخط ة االس تراتيجية للھيئ ة ،عمل ت الھيئ ة عل ى تط وير ھيكلھ ا
االداري تبع ا لمتغي رات ومس تجدات العم ل ونم و أعم ال الھيئ ة وتق دمھا .حي ث اعتم د مجل س ادارة
الھيئة مشروع الھيكل التنظيمي الجديد للھيئة بموجب قراره رقم  ٢/١٢في اجتماع ه الس ادس لل دورة
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السادس ة المنعق د بت اريخ ١٤٣١/١١/١٥ھ ـ المواف ق ٢٠١٠/١٠/٢٣م والمع د م ن قب ل اح د المكات ب
االستشارية المتخصصة .ويعمل المكتب االستشاري حاليا على انھاء اعداد االدلة التنظيمية للھيئة.
ھ ذا ويبل غ ع دد الم وظفين الع املين ف ي الھيئ ة م ا يق ارب ال ـ ) (٣٩موظف ا ً يعمل ون ف ي مق ر الھيئ ة
الرئيسي في مدينة الرياض وفرعي الھيئة في مدينة ج ده ومدين ة ال دمام وال ذان ت م افتتاحھم ا بغ رض
تحقيق مزيد من التواصل مع اعضاء الھيئة.
كم ا يبل غ إجم الي ع دد األعض اء المش اركين ف ي اللج ان الفني ة للھيئ ة ) (٩٨عض واً  ،ويب ين م ايلي
ملخصا ً بعدد أعضاء كل لجنة  ،وفق الجھة التي ينتمون إليھا :
الجھـــــــــــــــة

إســم اللجنـــة

أعضاء الھيئة
الممارسين

أعضاء ھيئة
التدريـس

جھات
حكومية

قطاع
خاص

المجموع

المحاسبــــــــة
المراجعــــــــة
سلوك وآداب المھنـــة
اإلختبــــــــارات
مراقبة جودة األداء المھني
التعليم والتدريـــــب
العالقـات العامة واإلعالم
الخدمــات اإلستشاريـة
المحاسبون في قطاعــات
االعمال
المراجعــة الداخليــة

٤
٤
٣
٣
٤
٣
٣
٣
٢

٤
٤
٣
٤
٣
٣
١
٢
١

٢
٢
١
ـ
ـ
١
٢
١
٢

٣
١
٢
١
٢
١
٤
٢
٦

١٣
١١
٩
٨
٩
٨
١٠
٨
١١

٢

٢

٣

٤

١١

تم الغاء اللجنة بعد انشاء الجمعية
لسعودية للمراجعيين الداخليين

٣١

المجمـــوع

١٤

٢٧

٢٦

٩٨

وتستعين الھيئة في تنفيذ مھامھا بعدد من ذوي االختصاص واالھتمام بمھنة المحاسبة والمراجع ة بم ا
فيھم أعضاء ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ات والمس ئولين ف ي الجھ ات االقتص ادية المختلف ة م ن مكات ب
المحاسبة وشركات ومؤسسات عامة وخاصة.
ً
ﺛﺎﻣﻨﺎ  :ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ :
بلغت مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس إدارة الھيئة بال﷼ مايلي:
٢٠١٠م
البيـــــــــان
المشاركة في اجتماعات
المجلس
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٢٠١١م

المدفـوع

المتنازل عنه

المجموع

المدفوع

المتنازل عنه

المجموع

٦٤٠٠٠

١٢٠٠٠

٧٦٠٠٠

٢٧٠٠٠

٦٠٠٠

٣٣٠٠٠

١٢

مشاركة االعضاء في اللجان
الفنية

٤٠٠٠٠

٤٠٠٠

٤٤٠٠٠

٣٢٠٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠٠

مشاركة االعضاء في مھام
اخرى

٤٠٤٥٠

٠

٤٠٤٥٠

١٢٠٠٠

٠

١٢٠٠٠

المجموع

١٤٤٤٥٠

١٦٠٠٠

١٦٠٤٥٠

٧١٠٠٠

٩٠٠٠

٨٠٠٠٠

ً
ﺗﺎﺳﻌﺎ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ٢٠١٠ﻡ :
حي ث أن الم وارد المالي ة ھ ي المح رك الرئيس ي ألنش طة الھيئ ة  ،فق د س عت األمان ة العام ة وم ن منطل ق
واجبھا ف ي ھ ذا الش أن للعم ـل عل ى ت وفير االي رادات الالزم ة لتغطي ة نفق ات الھيئ ة ،حي ث اس تمر االقب ال
الكبير بفضل ﷲ على النشاط التدريبي للھيئة في العـام ٢٠١١م وكذلك ازداد االقب ال عل ى اختب ار الزمال ة
وعلى شراء الحقائب التدريبية ومطبوعات الھيئ ة .كم ا ت م طل ب إعان ة حكومي ة م ن وزارة المالي ة قوبل ت
باإليج اب  ،حي ث ت م دع م م وارد الھيئ ة بمبل غ  ٣ملي ون ﷼ م ن وزارة المالي ة و ك ذلك مكرم ة خ ادم
الحرمين الشريفين بمبلغ  ١٠مليون ﷼ .وقد بلغ إجمالي موارد الھيئة لع ام ٢٠١١م مبل غ  ٢٩٫٩٨ملي ون
﷼  ،كما بلغـت مصاريفھا لنفس الفترة  ١٦٫٦٤مليون ﷼ .وتبين القوائم المالية المرفقة عرضا ً مفص الً
إليرادات ومص روفات الھيئ ة ومركزھ ا الم الي وت دفقاتھا النقدي ة .و يب ين الج دول أدن اه تط ور اي رادات و
مصروفات الھيئة للسنوات السبع االخيرة
السنة المالية
٢٠٠٥م
٢٠٠٦م
٢٠٠٧م
٢٠٠٨م
٢٠٠٩م
٢٠١٠م
٢٠١١م

المصروفات
٦٫٨٢٤٫٦٠٨
٨٫٠٩٨٫٤٥٠
١٠٫٢١٣٫٤٩٣
١٠٫٩٤٧٫١٥٣
١٢٫٩٤٩٫٩٠٩
١٣٫٥٠٢٫٢٨٧
١٦،٦٤٠،٠٠٠

االيرادات
٨٫٧٤١٫٨٥٦
٨٫٧٦٢٫٦٦٢
١٠٫٤٣٢٫٤٨٦
١٦٫٣٢١٫٢٧٨
١٧٫٩٦٤٫٩٢٢
١٨٫١٤٣٫٦٠٤
٢٩،٩٨٠،٠٠٠

الفائض السنوي
١٫٩١٧٫٢٤٨
٦٦٤٫٢١٢
٢١٨٫٩٩٣
٥٫٣٧٤٫١٢٥
٥٫٠١٥٫٠١٣
٤٫٦٤١٫٣١٧
١٣،٣٤٠،٠٠٠

وق د ك ان ل دعم حكوم ة خ ادم الح رمين الش ريفين يحفظ ه ﷲ  ،بع د توفي ق ﷲ س بحانة وتع الى،
وللجھود المتميزة التى ب ذلھا مع الي رئ يس وأعض اء مجل س اإلدارة واللج ان الفني ة واألمان ة العام ة
والمستش ارين ال ذين ت م التع اون معھ م إلع داد المش اريع والب رامج المعتم دة  ،ت أثيراً مباش راً عل ى
إنج از المش اريع والب رامج ف ى الوق ت المناس ب وبج ودة عالي ة .كم ا س اھم ع دد م ن ذوي االھتم ام
واالختصاص فى تقديم مالديھم من مالحظات حي ال المش اريع الت ى أع دتھا الھيئ ة  ،وس اھمت ع دد
من الصحف المحلية بنشر ماصدر عن الھيئة م ن مش اريع  ،ونش ر ع دد م ن المق االت ذات العالق ة
بمھنة المحاسبة وإجراء المقابالت مع عدد من المھتمين بمھنة المحاسبة األمر الذى من شأنه الرف ع
من ال وعي المحاس بي ف ى المجتم ع .وتتق دم الھيئ ة بالش كر الجزي ل لھ م جميع ا ولك ل م ن س اھم ف ى
العمل فى دعم الھيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،ونرجو من ﷲ العون والتوفيق والسداد.

تقرير المجلس لعام ٢٠١١م

١٣

