ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻟﻌـﺎم ٢٠١٢م

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
م

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻟﺒﻴ ـ ــﺎن

 ١ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

٢

 ٢ﻛﻠﻤﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم

٥

 ٣ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
 ١/٣اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 ٢/٣اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻹدارة اﳍﻴﺌﺔ.
 ٣/٣اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ٤/٣اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

٦
٦
٧
٩
١١
٢٣

 ٤اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٢م
أوﻻً :ﺗﻄﻮﻳﺮ واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻬﻨﻴﺔ

٢٣

ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻷداء اﳌﻬﲏ

٢٦

ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻬﲏ

٢٧

راﺑﻌﺎً :ﺧﺪﻣﺔ أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ

٣٠

ﺧﺎﻣﺴﺎً :اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

٣٠

ﺳﺎدﺳﺎً :ﳎﻠﺔ اﳍﻴﺌﺔ

٣٠

ﺳﺎﺑﻌﺎً :اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ

٣٠

ﺛﺎﻣﻨﺎً :ﻋﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮات واﳌﺘﻠﻘﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ

٣١

ﺗﺎﺳﻌﺎً :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

٣١

ﻋﺎﺷﺮاً :ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ووﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

٣٣

ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ :ﻣﻜﺎﻓﺂت وأﺗﻌﺎب أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة

٣٥

ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :ﻣﻮارد اﳍﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ٢٠١٢م.

٣٥

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

١

-١

كلمــة معالي الدكتور /توفيق بن فوزان الربيعة
وزيـر التجــارة والصناعة
رئيس مجلس ادارة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٢

אאא


אאאאאאא
אא،،
لقد حظيت مھنة المحاسبة والمراجعة باھتمام الدولة رعاھا ﷲ منذ زمن
طويل حتى توج ھذا االھتمام بإنشاء الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،
كھيئة مھنية تعمل تحت إشراف وزارة التجارة و الصناعة للنھوض بمھنة
المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير ھذه المھنة واالرتقاء بمستواھا،
وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية وتمكينھا من أداء دورھا في ھذا الحقل
الھام .ولقد خطت الھيئة منذ تأسيسھا في العام ١٤١٢ھـ وحتى االن وبرعاية
حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه ﷲ ،خطوات حثيثة لتحقيق األغراض
التى أنشئت من أجلھا ،وقطعت شوطا ً بعيداً في توفير اإلطار التنظيمي
والتطبيقي لمھنة المحاسبة والمراجعة ؛ وتتمثل أھم ثمار ھذه التجربة في
االلتزام الجاد بالمعايير المھنية واألنظمة والتعليمات التى تحكم المھنة والتفاعل
البناء بين المحاسبين القانونيين واألكاديميين وغيرھم من المنتسبين للمھنة،
حتى أضحت الھيئة من الجھات المھنية الرائدة في العالم العربي وذلك بشھادات
دولية مستقلة .وأود أن أشيد بجھود االخوة من االعضاء االساسيين
واألكاديميين من الجامعات السعودية و موظفي القطاع العام و القطاع الخاص
ورجال االعمال الذين شاركوا بفعالية في رسم خطط الھيئة وإعداد أنظمتھا
واإلشراف على تنفيذ أعمالھا ،حيث حققت بفضل ﷲ العديد من المنجزات والتي
نفخر بھا جميعا مما اكسبھا سمعة طيبة داخل و خارج المملكة.
لقد بدأنا في عام  ٢٠١٢م في رسم سياسات التطوير للمھنة بعد مرور
عشرون عام على انشائھا و بادرنا بعقد ورشات العمل و اعتمد المجلس
مبادرات للرقي بأعمال وأنشطة الھيئة حيث تم اعتماد الھيكل التنظيمي الجديد
خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٣

و الوصف الوظيفي وسلم الرواتب و تحديث الالئحة المالية و اإلدارية كما انه
نقوم حاليا بعدد من المشاريع للحفاظ على ما تحقق من انجازات ولمواكبة
التغيرات المحلية و الدولية حيث تعمل الھيئة االن على عدة مبادرات منھا
مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة و مشروع االيداع
االلي الموحد للقوائم المالية و ادخال تعديالت على نظام المحاسبين القانونيين و
تطوير اليات لتطوير عمل مكاتب المحاسبة و المراجعة وتنفيذ اختبار لقياس
قدرات المحاسبين المتخرجين حديثا وإنشاء معھد متخصص للتدريب المحاسبي
وتطوير برامج تدريبية وشھادات مھنية في تخصصات مكملة لمھنة المحاسبة
و المراجعة.
وفي الختام أسال ﷲ سبحانه وتعالي مزيد من التوفيق والسداد .
אא،،،

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٤

 -٢ﻛﻠﻤﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
االخوة و االخوات اعضاء الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،،
يطيب لي ان اعرض بين يديكم تقرير مجلس ادارة الھيئة عن العام المالي
المنتھي في  ٢٠١٢م .بفضل من ﷲ سبحانه وتعالى ثم بدعم من حكومة خادم
الحرمين الشريفين حفظه ﷲ و رعاه وبعمل دوؤب من مجلس االدارة و اللجان
الفنية المنبثقة منه و بمشاركة المھتمين بالمھنة من اعضاء ھيئة التدريس
بالجامعات والمعاھد السعودية واألجنبية والمحاسبين القانونيين والعاملين
بالقطاع العام والخاص حققت خالل عام ٢٠١٢م ما خططت له من اصدار
للمعايير وتدريب مھني ورقابة على أداء المحاسبين وعقد الختبارات الزمالة و
الذي عقد وألول مرة باستخدام الحاسب اآللي .كما ان الھيئة ركزت على
االھتمام بالعمل المؤسسي لألمانة العامة فاقر المجلس اللوائح االدارية والمالية
والھيكل االداري والوصف الوظيفي لھا .كما شرعت وبقوة في تنفيذ مشروع
التحول للمعايير الدولية بما يتوافق مع ظروف وحاجة المملكة .كما ان عام
٢٠١٢م تميز بعمل استشراف للمستقبل وذلك بالعمل على مبادرات تطويرية
للمھنة ومن ذلك ايجاد مركز وطني لإليداع الموحد للقوائم المالية والعمل على
انشاء معھد للمحاسبة ليقوم بأداء العملية التدريبية بتخصصية ومھنية عالية
ويقوم بتقديم الدورات واالستشارات واختبارات القياس وتقديم شھادات مھنية
متخصصة مثل الزكاة والضريبة والتامين والمراجعة الشرعية ودبلومات في
تخصصات ذات عالقة بالمھنة ،كما ان العمل بداء في الحصول على مقترحات
لتطوير اداء المحاسبين وتعديل نظام المحاسبين .وفي عام ٢٠١٢م عززت
الھيئة من مشاركتھا الخارجية وذلك بانضمامھا الى مجموعات دولية محاسبية
واالنتظام في حضور االجتماعات التي تعقدھا المجالس الدولية المھنية وتقديم
مقترحات ذات عالقة بالمھنة .وأننا لنؤكد لوال توفيق ﷲ ثم جميع من شاركنا
من اعضاء المجلس وأعضاء اللجان الفنية وأعضاء الھيئة واألكاديميين
وموظفي القطاع الخاص والعام لما تحقق جزء من االحالم.
وفي الختام أسال ﷲ للجميع التوفيق والسداد وان يجعل عملنا خالصا ً لوجھه
خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٥

سبحانه وتعالى.

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٦

 -٣حوكمة الھيئة
 ١/٣الرؤية والرسالة

 -١/١/٣رؤية الھيئة:
الريادة في خدمة المنتسبين والمستفيدين من مھنة المحاسبة والمراجعة في المملكة
العربية السعودية والتواصل المھني الفاعل إقليميا وعالميا.

 -٢/١/٣رسالة الھيئة:
تطوير مھنة المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع ،واالرتقاء
بمستوى مكاتب المحاسبة وتفعيل دور المحاسبين السعوديين بما يم ّكنھم من القيام
بواجباتھم بكفاءة وفعالية ،والتفاعل مع الجھات التعليمية ومؤسسات القطاعين العام
والخاص والجھات المھنية اإلقليمية والدولية.

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٧

 ٢/٣الھيكل التنظيمي الدارة الھيئة :
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﳎﻠﺲ اﻹدارة
ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

لجنة الترشيحات
والمكافآت

اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم

ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم

ﳉﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﳉﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﳉﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

ﳉﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻷداء اﳌﻬﲏ

ﳉﻨﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ﳉﻨﺔ ﺳﻠﻮك وآداب اﳌﻬﻨﺔ

ﳉﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﲔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
ﳉﻨﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

ﳉﻨﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات

تتك ون الھيئ ة م ن الجمعي ة العمومي ة ومجل س اإلدارة واللج ان الفني ة واألمان ة العام ة ،
وتتكون الجمعية العمومية للھيئة من األعضاء األساسيين .ويتكون مجلس اإلدارة م ن خمس ة
عشر عضواً مشكل من وزير التجارة رئيسا وعضوية كل من :
ـ

وكيل وزارة التجارة للتجارة.

ـ

وكيل وزارة المالية للشئون المالية والحسابات ،أو من يعينه وزير المالية.

ـ

نائب رئيس ديوان المراقبة العامة ،أو من يعينه رئيس الديوان.

ـ

عضوين سعوديين من ھيئة التدريس بقسم المحاسبة في جامعات المملكة يعينھما وزير
التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي.

ـ

ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس
الغرف.

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٨

ـ عضو من مصلحة الزكاة والدخل.
ـ

عضو من ھيئة السوق المالية.

ـ

ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمھنة يتم انتخابھم من قبل
الجمعية العمومية للھيئة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويقوم مجلس اإلدارة بتصريف شؤون الھيئة وممارسة الصالحيات الالزمة لتحقيق

أغراضھا .ويقوم اآلمين العام للھيئة بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ومتابعتھا وممارسة
صالحيات اإلدارة التنفيذية .كما تقوم اللجان الفنية بالھيئة بإعداد المعايير والقواعد العامة
التي تنظم المھنة بما في ذلك وضع وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك
وآداب المھنة وتنظيم برنامج الزمالة ومراقبة األداء.
عضوية الھيئة :
تتكون عضوية الھيئة من أعضاء أساسيين وأعضاء منتسبين  ،وذلك كما يلي :
 -١األعضاء األساسيون وھم :
أ-
ب-

كل من إجتاز إختبار زمالة الھيئة وتقدم بطلب لعضوية الھيئة.
المحاسبين القانونيين المرخص لھم بمزاولة المھنة في المملكة وقت العمل
بنظام المحاسبين القانونيين  ،والذين حضروا الدورات التي عقدتھا الھيئة
لھم.

 -٢األعضاء المنتسبون :
وھم كل من حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مايعادلھا وتقدم بطلب
لعضوية الھيئة.

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

٩

 ٣/٣الھيكل التنظيمي لألمانة العامة:
ﳎﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

ﳉﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
ﳉﻮدة اﻷداء اﳌﻬﲏ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﲏ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

مدير عام
الشؤون المالية

إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻹدارة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

قسم الترجمة
ﻓﺮع اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻓﺮع ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
ارتباط إداري وفني
ارتباط إداري فقط
ارتباط فني فقط

ويناط باألمانة العامة ممثالً باألمين العامة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ومتابعتھا وممارسة
صالحيات اإلدارة التنفيذية وله على األخص ما يلي :
 ١/٥تعي ين الم وظفين الالزم ين لحس ن س ير العم ل بالھيئ ة وتحدي د روات بھم ومكاف آتھم
وفق الالئحة المالية واإلداري ة للھيئ ة أو م ا يص دره المجل س م ن ق رارات ف ي ھ ذا
الشأن ،وتحوير مسميات الوظائف وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
 ٢/٥التعاقد مع الخبراء والمستش ارين وبي وت الخب رة وغي رھم  ،الالزم ين لحس ن س ير
عمل الھيئة وتحديد أتعابھم وفق ما يصدره المجلس من قرارات في ھذا الشأن.
 ٣/٥التعاون مع الجھات المختصة لتطوير أعمال الھيئة.
 ٤/٥تمثيل الھيئة أمام الجھات الدولية واإلقليمية والمحلية بالتنسيق مع رئيس المجلس.
 ٥/٥التحض ير الجتماع ات مجل س اإلدارة وإع داد ج دول أعمال ه وإع داد محاض ر
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االجتماعات.
 ٦/٥الص رف م ن الموازن ة المعتم دة واتخ اذ جمي ع اإلج راءات المالي ة وفق ا لل وائح
المقررة.
 ٧/٥توجيه العمل في الھيئة واإلشراف عليه من خالل اللوائح المعتمدة.
 ٨/٥االتصال بالجھات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والدراس ات والمؤسس ات
المھنية المحلية واإلقليمية والدولية المعنية بتطوير مھنة المحاسبة والمراجع ة .م ن
أجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط.
 ٩/٥إعداد اإلجراءات التنفيذية لعمل اللجان ورفعھا للمجلس العتمادھا.
 ١٠/٥الحق في أن يفوض بعض صالحياته واختصاصاته إلى نائب األمين العام.
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 ٤/٣اللجان الفنية وأعضائھا
شكل مجلس اإلدارة عدد ) (١٠لجان فنية وذلك كاآلتي -:
أوالً  :لجنة معايير المحاسبة:
 -١األھــداف :
إع داد وتط وير مع ايير المحاس بة للمنش آت عل ى اخ تالف أش كالھا النظامي ة أو
نش اطھا بم ا يتف ق م ع نظ ام المحاس بين الق انونيين وأھ داف ومف اھيم المحاس بة
المالي ة ف ي المملك ة والئح ة اإلج راءات التنفيذي ة إلع داد مع ايير المحاس بة
وتعديلھا.
 -٢مھام اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھ دافھا – دون أن يك ون ف ي ذل ك تحدي دا لمھامھ ا-
ما يلي :
 ١/٢إعداد مشروع معايير المحاسبة ونشرھا ومناقشتھا في ندوات عامة.
 ٢/٢تفسير معايير المحاسبة المعتمدة من المجلس.
 ٣/٢تك وين لج ان فرعي ة م ن داخ ل اللجن ة أو خارجھ ا لممارس ة المھ ام الت ي
تحددھا اللجنة في إطار اللوائح واإلجراءات التي يعتمدھا المجلس.
 ٤/٢االس تعانة كلم ا دع ت الحاج ة بمستش ارين م ن أعض اء اللجن ة أو خارجھ ا
للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مھامھا.
 ٥/٢دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد الى الھيئة.
 -٣تشكيل اللجنة:
تتشكل اللجنة من ثالثة عشر عضواً من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة
المحاسبة والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة الخامسة الحالية ھم :
 -١أ .جھ اد ب ن محم د العم ري -٢ .أ .خال د محم د الخ ويطر -٣ .أ .محم د
عبدالعزيز الشايع -٤ .د.علي عبدﷲ النودل -٥ .د.عبدالرحمن بن محمد الرزين.
 -٨د.
 -٦أ .عب دالعزيز س عود الش بيبي -٧ .أ .خلي ل اب راھيم الس ديس.
عب دالملك عب دﷲ الحقي ل -٩ .د .ولي د محم د الش باني -١٠ .أ .س امي ب ن
عب دالرحمن الس حيباني -١١ .أ .عب دﷲ ب ن عل ي الخليف ة -١٢ .أ .س عد محم د
الھويمل -١٣ .أ .خالد علي عتين

خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

١٢

ثانيا ً  :لجنة معايير المراجعة:
 -١األھــداف :
إعداد وتطوير معايير المراجعة التي يتعين على المحاسب الق انوني االلت زام بھ ا
عند مراجعة المنشآت على اختالف أشكالھا النظامية أو نشاطھا الذي تباشره.
 -٢مھام اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھ دافھا – دون أن يك ون ف ي ذل ك تحدي دا لمھامھ ا-
ما يلي :
 ١/٢إعداد مشروع معايير المراجعة .
 ٢/٢تفسير معايير المراجعة المعتمدة من المجلس.
 ٣/٢تك وين لج ان فرعي ة م ن داخ ل اللجن ة أو خارجھ ا لممارس ة المھ ام الت ي
تحددھا اللجنة في إطار اللوائح واإلجراءات التي يعتمدھا المجلس.
 ٤/٢االس تعانة كلم ا دع ت الحاج ة بمستش ارين م ن أعض اء اللجن ة أو خارجھ ا
للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مھامھا.
 ٥/٢دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد الى الھيئة.
 -٣تشكيل اللجنة:
تتشكل اللجنة من أحد عشر عضواً من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة
المحاسبة والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة الخامسة الحالية ھم :
 -١أ.د.عبدالرحمن بن ابراھيم الحميد -٢ .أ .سليمان بن عبدﷲ الخراشي -٣ .أ.
عبدﷲ احمد سالم بالعمش -٤ .أ .فھد بن محمد ابراھيم الطعيمـي -٥ .د .محمد
عبدﷲ ال عبـاس -٦ .أ .احسـان بن امان ﷲ مخـدوم -٧ .د .فؤاد بن احمد
المبـارك -٨ .أ .أحمـد بن محمد بن عبدﷲ الشنيبر -٩ .د.عبدالرحمن بن محمد
الخويطـر -١٠ .أ .احمد عبدﷲ ال الشيـخ -١١ .د .ناصر محمد السعدون
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ثالثا ً  :لجنة مراقبة جودة األداء المھني:
 -١األھــداف :
التأك د م ن الت زام المحاس بين الق انونيين بأحك ام النظ ام ومع ايير المحاس بة
والمراجعة والمعايير والقواع د المھني ة الص ادرة ع ن الھيئ ة والتعليم ات المھني ة
األخرى الصادرة عن الجھات المختصة.
 -٢مھام اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھ دافھا – دون أن يك ون ف ي ذل ك تحدي دا لمھامھ ا-
ما يلي :
 ١/٢إع داد البرن امج ال ذي يكف ل تط وير مس توى األداء المھن ي للمحاس ب
القانوني وعلى األخص ما يلي :
ـ تحسين مستوى األداء المھني.
ـ استمرارية األداء المھني الجيد.
ـ زيادة الفعالية للخدمات المھنية.
ـ زيادة الثقة في الخدمات التي يقدمھا المحاسب القانوني.
 ٢/٢اإلشراف على تنفيذ البرنامج وفقا للقواعد العامة المنظمة له التي يعتم دھا
المجلس.
 ٣/٢دراسة االقتراح ات المتعلق ة بتط وير األداء المھن ي للمحاس بين الق انونيين
واتخاذ اإلجراء المالئم حيالھا.
 ٤/٢التنسيق مع الجھات المھنية بغرض تطوير برامجھا التدريبية بم ا ي تالءم
ومتطلبات البرنامج.
 ٥/٢تك وين لج ان فرعي ة م ن داخ ل اللجن ة أو خارجھ ا لممارس ة المھ ام الت ي
تحددھا اللجنة في إطار اللوائح واإلجراءات التي يعتمدھا المجلس.
 ٦/٢االس تعانة كلم ا دع ت الحاج ة بمستش ارين م ن أعض اء اللجن ة أو خارجھ ا
للقيام بإعداد وتنفيذ البرنامج.
 ٧/٢دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد الى الھيئة.
 -٣تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من تسعة أعضاء من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة المحاسبة
والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة الخامسة الحالية ھم :
 -١د .جاسم شاھين الرميحي  -٢أ .عبدالعزيز ب ن عب دالرحمن الس ويلم  -٣أ.
 -٥د .محم د
ط ارق عب دالرحمن الس دحان  -٤أ .ولي د عب د ﷲ تميـ ـرك
سلطان السھلي  -٦د .عوض س المة الرحيل ي  -٧د .عب د ﷲ عل ـي المنيــ ـف -٨
أ .عبد العزيز صالـح الفريـح  -٩أ .عبدالملك محمد الخليفي.
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رابعا ً :لجنة سلوك وآداب المھنة:
 -١األھــداف :
تط وير مس توى الس لوك المھن ي ألعض اء الھيئ ة بم ا يحق ق االرتق اء بمھن ة
المحاسبة والمراجعة والرفع من مستواھا.
 -٢مھام اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھ دافھا – دون أن يك ون ف ي ذل ك تحدي دا لمھامھ ا-
ما يلي :
 ١/٢إعداد قواعد سلوك وآداب المھنة ورفعھا للمجلس العتمادھا.
 ٢/٢اقتراح التعديالت التي تراھا ضرورية على القواعد.
 ٣/٢تفسير القواعد المعتمدة من المجلس.
 ٤/٢النظر في أي استفس ارات تتعل ق بم دى تط ابق ممارس ات أعض اء الھيئ ة
مع القواعد وإعطاء الرأي.
 ٥/٢التنسيق مع الجھات المھنية بغرض تطوير القواعد.
 ٦/٢تك وين لج ان فرعي ة م ن داخ ل اللجن ة أو خارجھ ا لممارس ة المھ ام الت ي
تحددھا اللجنة في إطار اللوائح واإلجراءات التي يعتمدھا المجلس.
 ٧/٢االس تعانة كلم ا دع ت الحاج ة بمستش ارين م ن أعض اء اللجن ة أو خارجھ ا
للقيام بإعداد القواعد.
 ٨/٢دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد الى الھيئة.
 –٣تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من تسعة أعضاء من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة المحاسبة
والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة الخامسة الحالية ھم :
 -١د .محمد عبدالعزيز الصالح  -٢د .فيصل سليم المحمادي  -٣د .سعد
عبدالعزيز الموسى  -٤أ .خالد أحمد الوھيبي -٥ .أ .صالـح محمد الثنيان -٦ .أ.
بكر عبدﷲ أبو الخير -٧ .أ .أكرم محمد الروساء -٨ .أ .ھشـام أحمد الشلفان.
 -٩أ .عطا حمد البيوك
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خامسا ً :لجنة االختبارات:
 -١األھــداف :
قياس كفاءة األفراد الذين يرغبون في اجتياز زمالة الھيئة والبرامج التي تنظمھا
من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقھا بمھارة ومدى إدراك المس ؤولية
المھنية والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بھا.
 -٢مھام اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھ دافھا – دون أن يك ون ف ي ذل ك تحدي دا لمھامھ ا-
ما يلي :
 ١/٢إع داد وتط وير القواع د العام ة لالختب ارات الت ي تكف ل تط وير مس توى
التعليم والتدريب المھني ذات العالقة بمھنة المحاسبة والمراجعة على أن
يتم اعتماد ھذه القرارات وتعديالتھا من قبل المجلس.
 ٢/٢اإلشراف على وضع وتنفيذ االختبارات.
 ٤/٢دراس ة االقتراح ات المتعلق ة بتط وير االختب ارات واقت راح التوص يات
الالزمة لتطويرھا.
 ٥/٢التنس يق م ع الجھ ات التعليمي ة بغ رض تط وير مناھجھ ا بم ا يس اھم ف ي
تطوير مھنة المحاسبة في المملكة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمواد
زمالة الھيئة.
 ٦/٢تك وين لج ان فرعي ة م ن داخ ل اللجن ة أو خارجھ ا لممارس ة المھ ام الت ي
تحددھا اللجنة في إطار اللوائح واإلجراءات التي يعتمدھا المجلس.
 ٧/٢االس تعانة كلم ا دع ت الحاج ة بمستش ارين م ن أعض اء اللجن ة أو خارجھ ا
للقيام بإعداد وتنفيذ االختبارات.
 ٨/٢دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد الى الھيئة.
 –٣تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من ثمانية أعضاء من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة المحاسبة
والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة الخامسة الحالية ھم :
 .١أ.د .سعد صالح الرويت ع -٢ .أ .عل ي محم د العني زان  -٣أ .د .عب دالعال ھاش م
ابو خشبة -٤ .د .محم د س ليمان العقي ل -٥ .أ .راش د س عود الرش ـود  -٦أ .مني ر
فھد السھلي -٧ .د .علي محمد المحيميد -٨ .أ .إبراھيم عبود باعشن
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سادسا ً :لجنة التعليم والتدريب:
 -١األھــداف :
تط وير مس توى التعل يم المھن ي بم ا يحق ق االرتق اء بمھن ة المحاس بة والمراجع ة
والرفع من مستواھا.
 -٢مھام اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھ دافھا – دون أن يك ون ف ي ذل ك تحدي دا لمھامھ ا-
ما يلي :
 ١/٢إعداد وتنفيذ وتطوير ب رامج التعل يم والت دريب الت ي تكف ل تط وير مس توى
التعليم والتدريب المھني وعلى األخص البرامج التالية :
ـ زمالة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ـ الدورات الخاصة بالمحاسبين المرخصين قبل صدور النظام.
ـ دورات التعليم المستمر.
ـ دورات خاصة بمواضيع أو جھات معينة.
 ٢/٢تنفي ذ ب رامج التعل يم والت دريب المعتم دة وذل ك بالتع اون م ع الجامع ات
والمعاھد المتخصصة ومكاتب المحاسبين الق انونيين وفق ا للض وابط الت ي
تضعھا اللجنة ويعتمدھا المجلس.
 ٣/٢دراس ة االقتراح ات المتعلق ة بتط وير ب رامج التعل يم والت دريب واقت راح
التوصيات الالزمة لتطويرھا.
 ٤/٢تحدي د المتطلب ات الالزم ة لقب ول الش ھادات األكاديمي ة والمھني ة
والمواضيع والبرامج والدورات المتخصصة لبرنامج الزمالة.
 ٥/٢التنس يق م ع الجھ ات التعليمي ة بغ رض تط وير مناھجھ ا بم ا يس اھم ف ي
تطوير مھنة المحاسبة في المملكة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمواد
برنامج الزمالة.
 ٦/٢إعداد القواع د الت ي ت نظم ت دريب أعض اء الھيئ ة ل دى مكات ب المحاس بين
القانونيين والجھات الحكومية والشركات والمؤسسات الفردية واإلشراف
على تدريبھم واعتمادھا من المجلس.
 ٧/٢تك وين لج ان فرعي ة م ن داخ ل اللجن ة أو خارجھ ا لممارس ة المھ ام الت ي
تحددھا اللجنة في إطار اللوائح واإلجراءات التي يعتمدھا المجلس.
 ٨/٢االس تعانة كلم ا دع ت الحاج ة بمستش ارين م ن أعض اء اللجن ة أو خارجھ ا
خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م
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للقيام بإعداد وتنفيذ المواد التدريبية لبرنامج التعليم والتدريب.
 ٩/٢دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد الى الھيئة.
 –٣تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من ثمانية أعضاء من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة المحاسبة
والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة الخامسة الحالية ھم :
 .١د.خالد ابراھيم أباالخيل -٢ .أ.سعد صالح السبتي  -٣أ.عبدﷲ عبدالرحمن
الحمودي  -٤أ.عبدﷲ عبد العزيز الحملي -٥ .د.عدنان عبدﷲ الملحـم -٦ .أ.
محمد صالح العبيالن  -٧د .ممدوح عبدﷲ باعويضان  -٨أ .عبدﷲ عبدالعزيز
أبوعباة.
سابعا ً :لجنة الخدمات االستشارية:
 -١األھــداف :
تطوير مستوى الخدمات االستشارية بما يحقق االرتقاء بالخدمات االستشارية
والرفع من مستواھا.
 -٢مھام واختصاصات اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھدافھا ـ دون أن يكون في ذلك تحديدا لمھامھا ـ ما
يلي :
 ١/٢وض ع الض وابط واإلرش ادات المنظم ة للخ دمات االستش ارية ورفعھ ا
للمجلس لالعتماد.
 ٢/٢دراس ة األنظم ة  ،المع ايير  ،الق رارات واإلج راءات ذات الص لة
بالخدمات االستشارية التي تصدر ع ن الجھ ات الحكومي ة أو غيرھ ا م ن
الجھ ات  ،ورف ع م ا ي تم التوص ل إلي ه م ن مقترح ات إل ى مجل س إدارة
الھيئة.
 ٣/٢توطيد أواصر الصلة مع الجھات المھنية المنظمة للخدمات اإلستشارية
خارج المملكة  ،وتحديد مجاالت االھتمام المشتركة وتفعيلھا.
 ٤/٢تطوير أوجه التعاون بين المحاسبين القانونيين والمستشارين اإلداريين
والماليين وأعضاء ھيئة التدريس بالجامعات وغيرھم من األشخاص أو
الجھات ذات الصلة بالخدمات االستشارية .وحث الجھات ذات العالقة
بالخدمات االستشارية على االعتماد على الخدمات االستشارية عند
خ/ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٢م

١٨

٥/٢

٦/٢

٧/٢
٨/٢
٩/٢

دراسة وتقويم األعمال التي يقومون بھا.
التنس يق م ع الجھ ات ذات العالق ة لتط وير ب رامج وم واد للخ دمات
االستشارية  ،والتنس يق م ع الجھ ات المختص ة لتط وير ب رامج التوظي ف
للطالب الملتحقين بالخدمات االستشارية.
توفير ب رامج التعل يم المھن ي المس تمر ف ي مج ال الخ دمات االستش ارية ،
وتطوير وسائـل لتحسين المھارات الفني ة للمستش ارين م ن خ الل تط وير
كفاءاتھم  ،مراقبة األمور التي تؤثر في أعمال الخدمات االستشارية مثل
التقنية واألنظمة  ،وتط وير إس تراتيجيات لزي ادة وع ي الجمھ ور بأعم ال
الخدمات االستشارية.
تك وين لج ان فرعي ة م ن داخ ل اللجن ة أو خارجھ ا لممارس ة المھ ام الت ي
تحددھا اللجنة في إطار اللوائح واإلجراءات التي يعتمدھا المجلس.
االستعانة كلما دعت الحاج ة بمستش ارين م ن أعض اء اللجن ة أو خارجھ ا
للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مھامھا.
دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد إلى الھيئة.

 –٣تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من ثمانية أعضاء من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة المحاسبة
والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة الثالثة الحالية ھم :
 .١أ .سعد قاسم آل قاسم -٢ .د .عبدﷲ بن حمد السالمة  -٣د .محمد بن حسن
الحازمي  -٤أ .عبدﷲ بن علي الفراج -٥ .د .عبدﷲ بن قاسم يماني -٦ .أ .فھد
بن عبدﷲ القـاسم  -٧د .أحمد الزامل السليم  -٨أ .فيصل حمزة الصيرفي.
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ثامنا ً :لجنة العالقات العامة واإلعالم:
 -١األھــداف :
العمل على تفاعل الھيئة وأعضائھا مع المجتمع بغرض تعزيز الخدمات المھنية
التي يقدمھا المحاسبون القانونيون  ،وتفاعل الھيئة مع أعضائھا على نحو يجعل
الھيئة تستجيب لمتطلباتھم وتساعدھم على التطور واالستفادة من قدراتھم
وتجاوز الصعوبات التي قد تواجھھم.
 -٢مھام واختصاصات اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھدافھا ـ دون أن يكون في ذلك تحديدا لمھامھا ـ ما
يلي :
١/٢

٢/٢
٣/٢
٤/٢

٥/٢

٦/٢
٧/٢
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دراسة وتقويم األنظمة  ،المعايير  ،القرارات واإلجراءات ذات الصلة
بمھنة المحاسبة والمراجعة التي تصدر عن الجھات الحكومية أو غيرھا
من الجھات  ،وتقديم التوصيات التي من شأنھا تحقيق التنسيق والتكامل
فيما بينھا.
تطوير أوجه التعاون بين المحاسبين القانونيين والمجتمع وحثھم على
االعتماد على الخدمات المھنية عند دراسة وتقويم األعمال.
توطيد أواصر الصلة مع الجھات المھنية المسئولة عن تنظيم المھنة
خارج المملكة  ،وتحديد مجاالت االھتمام المشتركة وتفعيلھا.
توطيد أواصر الصلة بين الھيئة والجامعات ومراكز البحوث والدراسات
والھيئات والجمعيات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية بتطوير مھنة
المحاسبة والمراجعة  ،من أجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور
المتبادل في مختلف أوجه النشاط.
العمل على إبراز الدور الذي تقوم به الھيئة للنھوض بمھنة المحاسبة
والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع ومكاتب المحاسبة
والجھات التعليمية ورجال األعمال على حد سواء ،وذلك من خالل
تفعيل الدور اإلعالمي الذي تقوم به الھيئة عن طريق الصحف،
والمجالت ،والنشرات ،والندوات والمؤتمرات وغير ذلك من وسائل
اإلعالم.
السعي لمساعدة أعضاء الھيئة خالل الفترات التي يواجھون فيھا
صعوبات مالية نتيجة للمرض  ،الحوادث ونحو ذلك.
تكوين لجان فرعية من داخل اللجنة أو خارجھا لممارسة المھام التي
تحددھا اللجنة في إطار اللوائح واإلجراءات التي يعتمدھا المجلس.
٢٠

 ٨/٢االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين من أعضاء اللجنة أو خارجھا
للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مھامھا.
 ٩/٢دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد إلى الھيئة.
 –٣تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من عشرة أعضاء من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة المحاسبة
والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة الثالثة الحالية ھم :
 -٣أ .بـدر
 -١أ .سلمـان بندر السديري -٢ .أ .اسعد بن صـالح باسـودان.
بن إبـراھيم السويلم -٤ .د .عبدالعزيز عبدالرحمن النصرﷲ -٥ .د .وليد
عبدالعزيز العجالن -٦ .أ .عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين -٧ .أ .ناصر
 -٩أ .عبدالمجيد
الدين بن محمد السقـا -٨ .أ .محمد عبدالمحسن العساف.
عبدالرحمن الفايز -١٠ .أ .رياض أحمد الثقفي.
تاسعا ً :لجنة المحاسبين في قطاعات األعمال:
 -١األھــداف :
التواصل مع المحاسبين العاملين في قطاعات أخرى بخالف مكاتب المحاسبة
مثل القطاعات الصناعية ،التجارية ،الخدمية ،التعليم ،القطاع الحكومي ،القطاع
غير الھادف للربح بما يسھم في تطوير مستوى مزاولة العمل المحاسبي في
تلك القطاعات وخدمة مھنة المحاسبة والمراجعة في المملكة بشكل عام.
 -٢مھام واختصاصات اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق أھدافھاـ دون أن يكون في ذلك تحديدا لمھامھ ا ـ م ا
يلي :
 ١/٢إعداد وتطوير إرشادات للممارسة المحاسبية السليمة.
 ٢/٢متابعة األنظمة والقرارات واإلجراءات ذات الصلة بالعمل المحاسبي في
القطاع ات الص ناعية ،التجاري ة ،الخدمي ة ،التعل يم ،القط اع الحك ومي،
القطاع غير الھادف للربح وغيرھا و التي تصدر عن الجھ ات الحكومي ة
أو غيرھا من الجھات  ،ورفع ما يتم التوص ل إلي ه م ن مقترح ات بش أنھا
إلى مجلس إدارة الھيئة.
 ٣/٢توطيد أواصر الص لة ب ين الھيئ ة و القطاع ات الت ي يعم ل بھ ا المحاس بون
بما يؤدي إلى االرتقاء بالعمل المحاسبي وبالمھنة بشكل عام.
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 ٤/٢توطيد أواصر الصلة مع الجھات واللجان المھنية المماثلة خارج المملك ة
 ،وتحديد مجاالت االھتمام المشتركة وتفعيلھا.
 ٥/٢تط وير أوج ه التع اون ب ين المحاس بين ف ي القطاع ات المختلف ة بعض ھم
ببعض من جھة ،وبينھم وبين المحاسبين القانونيين من جھة أخرى.
 ٦/٢دراسة ما يتعلق بعمل اللجنة من استفسارات ترد إلى الھيئة.
عل ى أن يك ون للجن ة ح ق تك وين لج ان فرعي ة م ن داخ ل اللجن ة أو خارجھ ا
لممارسة المھام التي تحددھا اللجنة في إطار الل وائح واإلج راءات الت ي يعتم دھا
المجل س واالس تعانة كلم ا دع ت الحاج ة بمستش ارين م ن أعض اء اللجن ة أو
خارجھا للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مھامھا.
 –٣تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من أحد عشر عضوا من ذوى االھتمام واالختصاص بالعمل
المحاسبي  ،وأعضاء اللجنة في الدورة األولى الحالية ھم :
 -٣أ.
 -١أ .أسامة بن عبدﷲ الخريجي -٢ .أ .محم د ب ن ص الح ال دھام.
عمر بن محمد السقا -٤ .أ .أحمد بن محم د العب دالقادر.
 -٥د .عب دﷲ
 -٧أ .الولي د ب ن
ب ن حس ن العب دالقادر -٦ .أ .مش عل ب ن فھ د الربي ع.
 -٩أ .ب در ب ن إب راھيم
محمد الخويط ـر -٨ .أ .س عد ب ن عب دالرحمن الف ايز.
المح ـارب -١٠ .أ .عب داللطيف ب ن بن در العتيب ي -١١ .أ .أحم د ب ن محم د
الجغيمان
عاشراً :لجنة الزكاة والضريبة:
 -١األھــداف :
اإلسھام في تطوير خدمات الزكاة والضريبة بما يحقق االرتق اء بھ ا والرف ع م ن
مستواھا .
 -٢مھام اللجنة :
يكون للجنة في سبيل تحقيق ھدفھا – دون أن يكون في ذلك تحديدا لمھامھا -م ا
يلي :
 ١/٢ت وفير األنظم ة والل وائح التنفيذي ة والفت اوى المطبق ة م ن قب ل المص لحة
واإلرشادات واألدلة والتعاميم والقرارات والمعلومات ذات الصلة بالزك اة
والضريبة وإتاحتھا للمستفيدين.
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 ٢/٢دراس ة م ا يح ال للجن ة م ن أنظم ة ومع ايير وق رارات وإج راءات وتع اميم
ذات الص لة بالزك اة والض ريبة الت ي تص در ع ن الجھ ات الحكومي ة أو
غيرھا من الجھات وذلك وفقا ً لإلجراءات التي تعتمدھا اللجنة.
 ٣/٢توطي د أواص ر الص لة م ع الجھ ات المھني ة المنظم ة لخ دمات الزك اة
والض ريبة داخ ل وخ ارج المملك ة ورج ال األعم ال وأس اتذة الجامع ات
والمھتم ين م ن أج ل تحدي د مج االت االھتم ام المش ترك وتفعيلھ ا وتط وير
أوجه التعاون.
 ٤/٢التنس يق م ع الجھ ات ذات العالق ة بتط وير ب رامج وم واد لج ذب الط الب
والطالبات لخدمات الزكاة والضريبة.
 ٥/٢التنس يق م ع الجھ ات واللج ان المختص ة لتط وير ب رامج التعل يم المھن ي
المستمر ف ي مج ال خ دمات الزك اة والض ريبة  ،وتط وير وسائ ـل تحس ين
المھارات الفنية للمنتمين لخدمات الزكاة والضريبة.
 ٦/٢أية مھمة أخرى قد يرى المجلس تكليف اللجنة بھا .
 –٣تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة من تسعة أعضاء من ذوى االھتمام واالختصاص بمھنة المحاسبة
والمراجعة والمراجعة ،وأعضاء اللجنة في الدورة األولى الحالية ھم :
 -١د .عبدﷲ منصور الغفيلي -٢ .د .صالح محمد الفوزان -٣ .د.ابراھيم
عبدالمحسن الزكري -٤ .أ .علي محمد الكنھل -٥ .أ .فواز محمد الفواز -٦ .أ.
منصور محمد المحيا -٧ .أ .فواز عبدﷲ العتيبي -٨ .أ .محمد عبدالعزيز العبيدي.
 -٩أ .عبدﷲ سليمان المسند.
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 -٤الخدمات واألعمال المنجزة خالل عام ٢٠١٢م.
ملخص ما تم انجازه عن العام ١٤٣٤ /١٤٣٣ھـ )٢٠١٢م(
نص نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م ١٢/وتاريخ
١٤١٢/٥/١٣ھـ في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
وھى ھيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة للنھوض بمھنة المحاسبة
والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير ھذه المھنة واالرتفاع بمستواھا .ويقوم مجلس إدارة
الھيئة وفقا لنص المادة الخامسة والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين بتصريف شئونھا
وممارسة الصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضھا ومنھا:
ـ مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
ـ القيام بالمراقبة الميدانية للتأك د م ن قي ام المحاس بين الق انونيين بتطبي ق مع ايير المحاس بة
والمراجعة 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 إع داد البح وث والدراس ات وإص دار ال دوريات والكت ب والنش رات المتعلق ة بالمحاس بة
والمراجعة والمش اركة ف ي الن دوات واللج ان المحلي ة والدولي ة المتعلق ة بمھن ة المحاس بة
والمراجعة.
ويبين مايلي؛ ملخص ما تم انجازه في عام ١٤٣٤ /١٤٣٣ھـ )٢٠١٢م(:
أوالً  :تطوير واعتماد المعايير والقواعد المھنية :
 -١مراجعة وتطوير معايير المحاسبة :
انجزت لجن ة مع ايير المحاس بة خ الل ع ام ٢٠١٢م ع ددا م ن المواض يع المعروض ة عليھ ا،
واتخذت فيھا عددا من القرارات ذات الصلة بأغراضھا .وكان من أھم إنجازاتھا ما يلي:
أ-

ب-

ج-

إصدار رأي لجنة معايير المحاسبة حول "متطلب ات إفص اح إض افية لخدم ة مس تخدمي
القوائم المالية للشركات المساھمة"
إص دار رأى لجن ة مع ايير المحاس بة حول"المعالج ة المحاس بية لمع امالت الم الك م ع
المنشأة".
إصدار رأي لجن ة مع ايير المحاس بة ح ول "المعالج ة المحاس بية لعملي ة تح ول المنش آت
من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر".
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د-

إص دار رأى لجن ة مع ايير المحاس بة ح ول " المعالج ة المحاس بية ف ى دف اتر المنش أة

ه-

المستثمرة لتوزيع الشركة المس تثمر فيھ ا أس ھم منح ة أو تحم ل الش ركة المس تثمر فيھ ا
لألقساط الباقية من قيمة األسھم".
إقرار آلية اعتماد المعايير الدولي ة باعتم اد المعي ار باللغ ة اإلنجليزي ة م ع إرف اق ملح ق

و-

بالتعديالت التي تراھا اللجنة ضرورية ،والتفاوض مع مجلس معايير المحاسبة الدولي ة
إلصدار ترجمة خاصة بالمملكة العربية السعودية.
إقرار ما توصلت إليه اللجنة التنفيذية بخصوص دراسات المجموعة األولى من معايير
المحاسبة الدولية التي تمثل المرحلة األولى من مشروع التحول وھي كما يلي:

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

المعيار أو التفسير الدولي
Conceptual Framework
إطار المفاھيم
IAS 1 Presentation of Financial Statements
عرض القوائم المالية
IAS 7 Statement of Cash Flows
قائمة التدفقات النقدية
السياس ات المحاس بية ،التغي رات ف ي IAS 8 Accounting Policies, Changes in
التقديرات المحاسبية واألخطاء
Accounting Estimates and Errors
IAS 10 Events After the Reporting Period
األحداث الالحقة لفترة التقرير
IAS 24 Related Party Disclosures
اإلفصاح عن ذوي العالقة
IAS 33 Earnings Per Share
ربحية السھم
IAS 34 Interim Financial Reporting
التقارير المالية األولية
IFRIC 10 - Interim Financial Reporting and
التقارير المالية األولية والھبوط
Impairment

١٠
11
12

القطاعات التشغيلية
IFRIC 17 - Distributions of Non-cash Assets
التوزيعات غير النقدية على المالك
موضوعات معيار التقارير المالية ال دولي Subjects in the “IFRS for SMEs” that
relate to the first group.
للمنش آت المتوس طة والص غيرة ذات
العالقة بالمجموعة األولى
IFRS 8 Operating Segments

 -٢مراجعة وتطوير معايير المراجعة :
انجزت لجنة مع ايير المراجع ة خ الل ع ام ٢٠١٢م ع ددا م ن المواض يع المعروض ة عليھ ا،
وقد تركزت معظم النقاشات على تنفيذ مشروع التحول إلى معايير المراجع ة الدولي ة .وك ان
من أھم إنجازاتھا ما يلي:
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أ-

الرد على االستفسارات الواردة بخصوص مسؤولية المحاسب الق انوني ع ن المخالف ات
لنظام الشركات ،حي ث ق ررت اللجن ة وج وب االلت زام بمتطلب ات معي ار التق ارير ال ذي
يوج ب عل ى المراج ع أن ي تحفظ ف ي تقري ره وف ي فق رة مس تقلة عل ى المخالف ات لنظ ام
الشركات أو النظام األساس التي ليس لھا أثر ملحوظ على عدالة القوائم المالية.

ب-

ج-

إق رار اعتم اد المع ايير الدولي ة كم ا ھ ي م ع إع داد ملح ق بك ل معي ار يتض من ن ص
الفق رات المض افة أو المعدل ة ،م ع إش ارات واض حة للفق رات الملغ اة ،وش رح واف ي
ألساس االستنتاجات التي تم التوصل إليھا ،وإش ارات مرجعي ة دقيق ة للفق رات المت أثرة
بالتع ديل ،والتف اوض م ع االتح اد ال دولي إلص دار ترجم ة خاص ة بالمملك ة العربي ة
السعودية.
إقرار ما توصلت إليه اللجنة التنفيذية بخصوص دراسات المجموعة األولى من معايير
المراجعة الدولية التي تمثل المرحلة األولى من مشروع التحول وھي كما يلي:

١

األھ داف العام ة للمراج ع المس تقل عن د
أداء عملية المراجعة
شروط التكليف بعملية المراجعة

٣

رقابة الجودة عند مراجعة القوائم المالية

٤
٥

توثيق المراجعة
مسئولية المراجع تجاه الغش عند
مراجعة قوائم مالية

٦

مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة
قوائم مالية
االتصال بالمسئولين عن الحوكمة

٨

توص يل أوج ه القص ور ف ي الرقاب ة
الداخلية لإلدارة والمسئولين عن الحوكمة

٢

ISA 200, Overall Objectives of the Independent
Auditor and the Conduct of an Audit
ISA 210, Agreeing the Terms of Audit
Engagements
ISA 220, Quality Control for an Audit of
Financial Statements
ISA 230, Audit Documentation
Responsibilities

Auditor's

The

240,

ISA

Relating to Fraud in an Audit of Financial
Statements

٧

and

Laws

of

Consideration

250,

ISA

Regulations in an Audit of Financial Statements
ISA 260, Communication with Those Charged
with Governance
ISA 265, Communicating Deficiencies in
Internal Control to Those Charged with
Governance and Management

 -٣قواعد سلوك وآداب المھنة :
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انجزت لجنة سلوك وآداب المھنة عدة مھام وھي-:
 إس تكمال دراس ة تع ديل وتط وير قواع د س لوك وآداب المھن ة الص ادرة بق رار مجل سإدارة الھيئة رقم  ٣/٥وتاريخ ١٤١٥/٤/٢٧ھـ في ظل االصدارات الدولية الحديثة.
 العمل على ترجمة و اصدار ع دد م ن االراء المھني ة الت ي س بق وان ص درت م ن قب لجھات مھنية عالمية مثل المعھد االمريكي للمحاسبين القانونيين.
ثانيا ً  :مراقبة جودة األداء المھني :
لكي يتم تحقي ق الفائ دة المنش ودة م ن ص دور المع ايير المھني ة يتع ين إيج اد الوس يلة المالئم ة
للتحقق من االلتزام بتنفيذھا .ونظرا لما لھذا الجانب م ن أھمي ة بالغ ة خ ص نظ ام المحاس بين
القانونيين في مادته التاسعة عشر الھيئة بصالحية تطوير وتنفيذ برنامج مراقب ة ج ودة األداء
المھن ي  ،وأن اط النظ ام بمجل س إدارة الھيئ ة وض ع التنظ يم اإلداري المناس ب ال الزم إلدارة
البرنامج .وقامت لجنة مراقبة ج ودة االداء المھن ي بالعم ل عل ى ھ ذا الجان ب .ويب ين م ا يل ي
عرضا ً لما تم القيام به من عمل لتحقيق ھذا الھدف في عام ٢٠١٢م :
 -١تزويد الھيئة ببيانات دورية عن مكاتب المحاسبة ) :الفحص المكتبي(
يتعين على مكتب المحاسبة تزويد الھيئة  ،خالل فترة ال تزيد عن ) (٩٠يوما من تاريخ نھاية
الس نة المالي ة للمكت ب ،بالمعلوم ات والبيان ات الت ي تمك ن المس ئولين ع ن تنفي ذ البرن امج م ن
متابعة نوعية الممارسة المھنية لمكتب المحاسبة وطبيعتھا والتع رف بش كل أول ي عل ى م دى
الت زام المكت ب بأحك ام النظ ام ومع ايير المحاس بة والمراجع ة والمع ايير والقواع د المھني ة
الصادرة عن .وقد تضمن القسم الثالث من برنامج مراقبة جودة األداء المھني ش رحا مفص ال
لتلك المتطلبات.
وق د قام ت لجن ة مراقب ة ج ودة االداء المھن ي بدراس ة البيان ات الس نوية المقدم ة م ن المكات ب
وذلك عن العام ٢٠١٠م وبعد النظر في تلك البيان ات تب ين وج ود بع ض المالحظ ات ،وت م
رفع توصية عنھا لمجلس إدارة الھيئ ة وال ذي ب دوره ق ام باتخ اذ ع دد م ن الق رارات ف ي ھ ذا
الصدد.
 -٢فحص الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة )الفحص الدوري( :
سبق للھيئة االستعانة بالمعھد االمريكي للمحاسبين القانونيين عند اعداد ادلة الفح ص وتنفي ذه
وعقد عدد من الدورات التدريبية للفاحص ين؛ وش رعت الھيئ ة ممثل ة ف ي لجن ة مراقب ة ج ودة
االداء المھن ي ف ي تنفي ذ الفح ص ال دوري أو المي داني ف ي ع ام ٢٠٠١م  .ولق د تواص ل تنفي ذ
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الفحص الدوري حيث أتمت الھيئة السعودية للمحاس بين الق انونيين بتوفي ق م ن ﷲ ع ز وج ل
في عام ٢٠٠٧م الدورة األولى من الفحص ال دوري وذل ك بفح ص جمي ع مكات ب المحاس بة
في المملكة التي تقوم بتقديم خدمة المراجعة ،وشرعت في ذات الع ام بتنفي ذ دورة جدي دة م ن
الفحص الدوري لمكاتب المحاسبة .ويبين الجدول ادناه ملخصا ً بعدد المكاتب التي تم فحصھا
ميدانيا ً وفقا للعام.
ملخص بعدد المكاتب المفحوصة ميدانيا خالل الفترة ٢٠٠١م ـ ٢٠١٢م
المجموع

العـــــــــــام
٢٠٠١م

٢٠٠٢م

٢٠٠٣م

٢٠٠٤م

٢٠٠٥م

٢٠٠٦م

٢٠٠٧

٩

ـ

١٤

ـ

١٣

٥٤

٣٢

)*(

٢٠٠٨م

٢٠٠٩م

٢٠١٠م

٢٠١١م

٢٠١٢

٥

٨

١١

٢٢

٢١

١٨٩

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

وقام ت لجن ة مراقب ة ج ودة األداء المھن ي بتص نيف المالحظ ات الت ي توص ل لھ ا الفح ص
ال دوري بحس ب درج ة جس امتھا ،وقام ت برف ع توص ياتھا ال ى مجل س إدارة الھيئ ة وال ذي
بدوره اتخذ عدد من القرارات في ھذا الشأن.
ثالثا ً  :التأھيل العلمي والمھني :
نظ راً لم ا للق وائم المالي ة ورأي مراج ع الحس ابات حيالھ ا م ن أھمي ة بالغ ة ،يتع ين أن يك ون
المحاسب الذي يعد القوائم المالية واثقا من قدرته على إعداد تلك الق وائم والتحق ق م ن ص حة
المعلومات التي تحتويھا  ،كما يتعين أن يكون المراجع الخارجي لھذه القوائم واثقا من عدالة
رأي ه حي ال تل ك الق وائم .ويتع ذر تحقي ق ذل ك م ا ل م يك ن مع دو الق وائم المالي ة ومراجعوھ ا
م ؤھلين التأھي ل العلم ي والمھن ي الك افي ال ذي يمك نھم م ن فھ م نش اط المنش أة واس تيعاب م ا
تعنيه المعلوم ات المعروض ة ف ي ھ ذه الق وائم وتطبي ق مع ايير المراجع ة والمحاس بة بطريق ة
سليمة .وقد عنى نظام المحاسبين القانونيين بھذا الجانب حيث خص الھيئة في مادت ه التاس عة
عشر بوضع القواعد الالزمة المتحان الحصول على شھادة الزمالة  ،وتنظيم دورات التعل يم
المستمر .وفيما يلي ملخصا لألعداد التي حضرت الدورات التدريبية :
 -١إختبار زمالة الھيئة :
ش رعت اللجن ة ف ور اعتم اد القواع د العام ة الختب ار الزمال ة ببن اء قاع دة معلوم ات موس عة
ألسئلة االختبار وإجاباتھا النموذجية  ،وتقوم اللجنة بتطوير وتحديث تلك األسئلة دوريا ً .وت م
عقد ) (٣٦إختباراً  ،وتق دم لھ ذا االختب ار مايق ارب ثالث ة آالف وم ائتين محاس با ومحاس بة ،
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وبلغ عدد األفراد الحاصلين عل ى زمال ة الھيئ ة بنھاي ة ال دورة )٢٠١٢/١م( ) (٤٢٧محاس با ً.
علما انه ابتداءا من العام  ٢٠١٢تم عقد االختبار باستخدام الحاسب االلي.
 -٢الدورات التدريبية لإلعداد الختبار زمالة الھيئة :
تھ دف ھ ذه ال دورات إل ى تمك ين المت درب م ن اإللم ام بالجوان ب النظري ة والعملي ة لمھن ة
المحاسبة والمراجعة والتدرب عل ى تطبيقھ ا بمھ ارة .وق د ب دأ اإلع داد لھ ذه ال دورات بوض ع
اإلطار العام للمواد التدريبية لدورات اإلعداد الختبار الزمالة من قبل لجنة التعل يم والت دريب
وت م اعتم اده م ن مجل س اإلدارة  ،وف ي ض وء تل ك القواع د ت م إع داد ع دد م ن الحقائ ب
التدريبية .وتغط ي ك ل حقيب ة تدريبي ة موض وعا ً أو أكث ر م ن المواض يع الرئيس ة ألح د م واد
اختبار زمالة الھيئة  ،وتتضمن كل حقيبة عرضا ألھداف وعناصر الموضوع وش رحا وافي ا
لكل عنصر وربطه بالمعايير المھنية ذات العالقة ومسائل وحاالت تطبيقية .وقد بدأت الھيئ ة
تنفيذ ھذه ال دورات من ذ الع ام ١٩٩٥م  ،وتق وم الھيئ ة دوري ا ً باس تطالع رأي المش اركين ف ي
ھذه الدورات من مدربين ومتدربين وتحليل مرئياتھم ومقترحاتھم .وقد حض ر ھ ذه ال دورات
) (١٠٥٠٠مت دربا حت ى نھاي ة ع ام ٢٠١٢م  ،م نھم ) (١٣٠٧مت دربا ومتدرب ه ف ي ع ام
٢٠١١م .و ) (١١٧٨مت دربا ومتدرب ه ف ي ع ام ٢٠١٢م كم ا أنج زت الھيئ ة تط وير كاف ة
الحقائب التدريبية الخاصة بالدورات التدريبية لإلعداد الختبار الزمالة في العام ٢٠١١م .
 -٣الدورات التدريبية المتخصصة :
تھدف ھذه الدورات إل ى تمك ين المت دربين م ن اإللم ام بالجوان ب النظري ة والعملي ة والمھني ة
لموض وع مع ين .وتس تھدف ال دورات ك ل م ن ل ه اھتم ام بمھن ة المحاس بة والمراجع ة ف ي
القطاع العام والخ اص وبص فة خاص ة م ن يعم ل م نھم ف ي الجوان ب ذات العالق ة بموض وع
ال دورة .وي تم تص ميم الحقائ ب التدريبي ة لھ ذه ال دورات وف ق االحتياج ات الخاص ة لل دورة ؛
وش رعت الھيئ ة ف ى تنفي ذ ھ ذه ال دورات ب دءاً م ن ع ام ١٩٩٨م .وق د حض ر ھ ذه ال دورات
) (١٠٤٨٩مت دربا ً حت ى نھاي ة ع ام ٢٠١٢م  ،م نھم ) (١٠٢١مت دربا ف ي ع ام ٢٠١١م.
و) (١٤٧٨متدربا في عام ٢٠١٢م .

 -٤الدورات التدريبية الخاصة:
تم تنفيذ  ١٠٣دورة خاصة لعدد من الجھات الحكومية ومؤسس ات القط اع الخ اص ومكات ب
المحاسبة وقد حضر ھذه الدورات ) (٢٦١٥متدربا ً حتى نھاية عام ٢٠١٢م  .م نھم )(٤٢٨
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متدربا ً في عام ٢٠١١م  (٢٣٠) ،متدربا ً في عام ٢٠١٢م .
 -٥التعليم المھني المستمر :
تنفيذاً ألحكام المادة ) (١/٢من إجراءات عمل لجنة التعل يم والت دريب والت ي تقض ي ب أن م ن
مھام اللجن ة إع داد وتنفي ذ وتط وير دورات التعل يم المس تمر ؛ أع دت األمان ة العام ة مش روع
القواع د المنظم ة لبرن امج التعل يم المھن ي المس تمر ،وال ذي ت م التوص ل إلي ه بع د دراس ة
مستفيضة للقواعد المعم ول بھ ا ل دى ك ل م ن الوالي ات المتح دة األمريكي ة والمملك ة المتح دة
واإلتح اد ال دولي للمحاس بين الق انونيين .وبعرض ھا عل ى مجل س إدارة الھيئ ة ص در ع ن
المجل س ق رار ب رقم  ٢/٣وت اريخ ١٤١٩/٩/١١ھ ـ المواف ق ١٩٩٨/١٢/٢٩م باعتم اد ھ ذه
القواعد وأن يبـدأ العمل بھا إعتباراً من ١٩٩٩/١/١م .وبعد تطبيق البرن امج خ الل الس نوات
الماضية ،رأت لجنة التعليم والتدريب إدخـال بعض التعديالت عل ى القواع د المنظم ة للتعل يم
المھنـي المستمر التي أظھـرت التجربة العملية أھمية األخـذ بھا .وت م اعتمادھ ا بق ـرار م ن
مجلـس اإلدارة رقم  ٢/١٢وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧ھـ الموافق ٢٠٠٨/٤/١٥م.
ھذا ويتم احتساب نقاط التعليم المھني المستمر على أساس ثالث نقاط لك ل س اعة م ن التعل يم
المھني المستمر الرسمي ،ونقطة واحدة لكل ساعة من التعليم المھني المستمر غير الرس مي.
وتقوم لجنة التعليم والتدريب بالتحقق من االلتزام بمتطلبات برنامج التعليم المھني المس تمر ؛
وقد أعدت برامج آلية لمتابعة مدى االلتزام .ولقد قامت لجنة التعليم و التدريب بمتابع ة دقيق ة
لبرن امج التعل يم المھن ي المس تمر وم دى الت زام المحاس بين الق انونيين ب ه وإحال ة المخ الفين
للبرنامج للجنة التحقيق في مخالفات احك ام نظ ام المحاس بين الق انونيين لمج ازاتھم عل ى ع دم
االلتزام بساعات التعليم المھني المستمر .وق د بل غ ع دد المط البين بمتطلب ات برنام ـج التعل يم
المھني المستمـر لعـام ٢٠١٢م من األعضاء األساسيين الممارسين  ٢٠٩عضوا.
رابعا ً :خدمة أعضاء الھيئة والمجتمع :
يعتبر الوقوف من خالل المتابعة والبحث العلمي حول المتغيرات واالتجاھات الحديثة في
المحاسبة والمراجعة وأساليبھا بما فيھا استخدام التقنية الحديثة في أعمال المحاسبة
والمراجعة وتعميم ھذه المعارف وكيفية ومدى استخداماتھا وانعكاساتھا على األعضاء
بشكل خاص وعلى المھنة بشكل عام من أھم الوسائل التي تساعد على تحقيق رسالة الھيئة.
خامسا ً :البحوث والدراسات :
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يھدف ھذا الجانب إلى تفاعل الھيئة مع اعضائھا على نحو يجعل الھيئة تستجيب لمتطلباتھم
وتساعدھم على التطور واالستفادة من قدراتھم وتجاوز الصعوبات التي قد تواجھھم كما
يھدف ھذا الجانب الى تفاعل الھيئة واعضائھا مع المجتمع بغرض تعزيز الخدمات المھنية
التي تقدمھا المحاسبون القانونيين ومنھا مايلي:ـ
 اصدار معايير المحاسبة والمراجعة
 ترجمة الكتب واالصدارات المھنية مثال على
 االصدار المعنون بوضع قواعد فعالة للسلوك في المنشئات االصدار المعنون )تقويم نظم التكاليف في المنشئات وتحسينھا. االصدار المعنون)تقويم وتحسين الحوكمة في المنشئات(سادسا ً :مجلة الھيئة :
تصدر الھيئة مجلة دورية )ربعية( مھنية تعني بالمھنة وكل ما من شأنه تطوير ھذه المھنة
واالرتفاع بمستواھا .وقامت الھيئة بعدد من الخطوات منھا :
 تضمين مجلة الھيئة جزء من مجلة معھد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز باللغة
االنجليزية.
 عمل تقرير صحفي خاص باألخبار الصحفية.
سابعا ً :المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المھنية
يشمل ھذا الجانب على مشاركة الھيئة في المؤتمرات الفعاليات االقليمية والدولية والتعاون
مع الجھات االخرى االقليمية والدولي في كل ما من شانه النھوض بمھنة المحاسبة
والمراجعة .والذي كان منھا لھذا العام.
ـ الھيئة تشارك في اجتماعات مجموعة معدي معايير المحاسبة اآلسيوية اإلقيانوسية
)(AOSSG

ثامنا ً :عقد المؤتمرات والملتقيات المھنية .
من منطلق التزام الھيئة بدورھا في خدمة المجتمع المحلي بما يرفع من وعيه المھني
واالقتصادي قامت الھيئة بعقد عدد من الملتقيات والذي تحدث فيھا عدد من ذوي االختبار
وذوي الخبر ة.
 عقد ملتقى أھمية التخطيط المالي لألفراد )رجال( بمدينة الدمام.
 عقد ملتقى أھمية التخطيط المالي لألفراد بجامعة األميرة نوره.
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 عقد ثالث لقاءات في الرياض والدمام وجدة لمناقشة مشروع المعايير المحاسبية
للجھات الغير ھادفة للربح
 عقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية.
 عقد ورشة عمل حول تطوير الجوانب المحاسبية في المنظمات الغير ھادفة للربح
بالتعاون مع جامعة الملك سعود.
تاسعا ً  :تطوير الكوادر الوطنية :
في إطار الجھود التي تقوم بھا الھيئة للنھ وض بمھن ة المحاس بة والمراجع ة  ،بص فة عام ة ؛
وتطوير الكوادر الوطني ة ف ي مكات ب المحاس بة بص فة خاص ة  ،قام ت الھيئ ة بدراس ة ش املة
لھذا الموضوع  ،وتم عرض ماتم التوصل اليه من مقترح ات ف ي ن دوة عام ة عق دت بت اريخ
١٤٢٠/٦/٨ھـ الموافق ١٩٩٩/٩/١٨م وتم رفع ما تم التوصل اليه من توصيات إلى مجلس
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
مكاتب المحاسبة بإكمال ساعات التعليم المھني المستمر  ،وف ق م اھو مح دد ف ي البن د )(٤/٢
م 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 مكات ب المحاس بة بتيس ير الس بل للم وظفين
الفنيين إلكمال ساعات التعليم المستمر المشار اليھا أعاله.
كما إعتمد مجلس إدارة الھيئة بموج ب ق راره رق م  ١/٢/٤وت اريخ ١٤٢٠/٩/١٣ھ ـ المواف ق
١٩٩٩/١٢/٢١م نموذج عقد العمل بين مكاتب المحاسبة والموظفين الفنيين العاملين في ھ ذه
المكات ب  ،وأوص ى المجل ـس بموج ب ق راره رق م  ٣/٢/٤وت اريخ ١٤٢٠/٩/١٣ھ ـ المواف ق
١٩٩٩/١٢/٢١م بتعديل المادة العاشرة من الالئحة التنفيذية لنظام المحاس بين الق انونيين وق د
صدر قرار وزاري برقم  ١٨٨٨وت اريخ ١٤٢٠/١٠/٢٦ھ ـ قض ى بتع ديل الم ادة الم ذكورة.
ومن أبرز التعديالت التى شملھا القرار الوزاري مايلي :
 -١يج ب عل ى المحاس ب الق انوني الم رخص ل ه س واء ك ان ف ردا أو ش ركة مھني ة
توظيف نسبة من السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي :
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عـــدد الموظفيـــــــن
أ-
ب-

النسبة

من ) (٠١موظف الى ) (٢٠موظف
من )،، (٢١

الى )،، (٣٠

ج -مـــن ) (٣١موظف فأكثــر

% ٢٠
% ٢٥

% ٣٠

ويراعى أن يتم تطبيق النس بة م ا ب ين  %٢٠ـ  %٣٠بش كل ت دريجي خ الل م دة
٢٠١٠م

٢٠٠٩م

٢٠١١م *

أقصاھا ثالث س نوات م ن ت اريخ ص دور الق رار  ،وأال تق ل الزي ادة الس نوية ع ن
 %٣٠من ھذه النسبة .
 -٢تعد مكاتب المحاسبة التى يزي د ع دد موظفيھ ا ع ن عش رون موظف ا خط ة س نوية
تب ين تفص يال لإلج راءات الت ى س يقوم بھ ا المكت ب لتط وير الم وظفين الس عوديين
الفنيين العاملين في المكتب ومن ھذه اإلجراءات :
أ  -تيس ير الس بل للم وظفين الفني ين الس عوديين الع املين ف ي مكت ب المحاس بة
لالس تعداد للتق دم الختب ار زمال ة الھيئ ة ؛ بم ا ف ي ذل ك إتاح ة الفرص ة لھ م
لحضور الدورات التدريبية التى تعقدھا الھيئة لھذا الغرض.
ب -حث الموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكت ب المحاس بة عل ى حض ور
دورات التعليم المستمر واعتبار ذلك أساسا لترقيتھم داخل المكتب.
ج -وض ع خط ة زمني ة لتط ور الموظ ف السع ـودي داخ ل المكت ب )مراج ـع ،
مشرف  ،مدير مراجعة  ،شريك(.
د -تقييم أداء الموظفين الفنيين دوريا ووضع برنامج زمني لتقوية نقاط الض عف
التى تحتاج الى تطوير ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييمھا دوريا.
ھـ -إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في اللجان المھنية المتخصصة.
 -٣تسترشد مكات ب المحاس بة بنم وذج عق د العم ل ب ين مكات ب المحاس بة والم وظفين
الفنيين السعوديين المعتمد من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وتقوم الھيئة بمتابعة التحقق من اإللتزام بالمتطلبات النظامية المشار إليھا أع اله دوري ا ً
والرفع للجنة مراقبة جودة األداء المھني بالنتائج التخاذ ما تراه مناسبا ً من قرارات.
وفي إطار الجھ ود الت ي تق وم بھ ا الھيئ ة لتيس ير الس بل للك وادر الس عودية المتخصص ة
للعمل ف ي مكات ب المحاس بة والمراجع ة ،فق د دش نت الھيئ ة خ الل الع ام ٢٠١٠م قاع دة
بيانات على موقع الھيئة ،يمكن للشباب السعودي من خريج ي الجامع ات ف ي تخص ص
المحاسبة من خاللھا تسجيل بياناتھم لتكون متاحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الراغبة
في التوظيف.
وقد بلغت نسبة الس عودة اجم االً  %٢١٫٥تقريب ا لجمي ع مكات ب المحاس بة ف ي ٢٠١١م
ويبين الجدول التالي ملخص لنسب السعودة وفقا لفئات الوظ ائف ف ي مكات ب المحاس بة
عن عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م و ٢٠١١م-:
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الفئــة

إجمالي
الموظفين

شركاء

نسبة السعوديين

إجمالي الموظفين

نسبة السعوديين

إجمالي
الموظفين

نسبة السعوديين

١٥٨

%٩٣

١٦٩

%٩٤٫٤

١٣٩

%٩٤٫٢

٤٠٨

%٦

٤١٧

%٤٫٧

٣٨٣

%٥٫٧٤

مشرفون

١٤٩

%١٣٫٤

١٥١

%١٣٫٢

١٤٢

%١٨٫٣

مراجعون

١٠١٢

%٢٢٫٨

١١٠٩

%٢٢

١٠٥٠

%٢٨

محاسبون

٣٨٢

%٤٢٫١٤

٣١٤

%٤٦

٣٨٩

%٤٠٫٣

آخرون

٢٧٣

%٢٥٫٦

٣٩٤

%٣١٫٨

٢٧٩

%٢٧٫٦

المجموع

٢٣٨٢

%٢٨

٢٤٥٤

%٢٧

٢٣٨٢

%٢١٫٥

مدراء
مراجعة

* المعلومات السنوية لعام ٢٠١١م يالحظ أن ھناك مكاتب لم تدخل ضمن النسبة لعدم تقديمھا البيانات الالزمة.

عاشراً  :توفير الموارد البشرية والمادية للھيئة ووضع األطر التنظيمية :
يعتبر تطوير الھيئة ألطرھا التنظيمي ة وإمكاناتھ ا المادي ة والبش رية والتقني ة م ن أھ م األنش طة
التي تمكن الھيئة من تحقيق أغراضھا  ،واستيعاب المستجدات في مھنة المحاس بة واحتياج ات
األعض اء والتعام ل معھ ا بش كل فاع ل ،األم ر ال ذي يس اعد عل ى تط ور المھن ة ومواكبتھ ا
للمتغيرات المحيطة بھا وتوسيع نطاق خدماتھا .ونظرا لما لھ ذا الجان ب م ن أھمي ة أن اط نظ ام
المحاسبين القانونيين بمجلس إدارة الھيئة في مادته الخامسة والعشرين إص دار الل وائح المالي ة
واإلداري ة وإع داد النظ ام ال داخلي للھيئ ة .وأن يك ون للھيئ ة مواردھ ا الذاتي ة المس تقلة والت ي
تتك ون م ن اش تراكات األعض اء وم ا تقدم ه الھيئ ة م ن خ دمات ،واإلعان ات والتبرع ات الت ي
يقرر المجلس قبولھا.
وقد ش رعت الھيئ ة ف ور ب دء نش اطھا ببن اء الجھ از التنظيم ي للھيئ ة بم ا ف ي ذل ك ت وفير
الم وارد البش رية والمالي ة ووض ع األنظم ة والل وائح المنظم ة لعملھ ا .ويبي ـن م ا يل ي
عرضا للوائح والقواعد التي تم إصدارھا :
ـ الالئحة اإلدارية والمالية.
ـ الھيكل اإلداري.
ـ الوصف الوظيفي والمھام الوظيفية.
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.
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ـ إجراءات عمل لجنة الخدمات اإلستشارية.
ـ إجراءات عمل لجنة العالقات العامة واإلعالم.
ـ إجراءات عمل لجنة المحاسبين في قطاعات االعمال.
ـ إجراءات عمل لجنة الزكاة والضريبة.
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(.
وأصدر مجلس إدارة الھيئة السعودية للمحاس بين الق انونيين خ الل الع ام ٢٠١٠م ق راره
رق م  ١/٢/٧بت اريخ ١٤٣١/٤/٦ھ ـ المواف ق ٢٠١٠/٣/٢٢م المتض من تع ديل ض وابط
عضوية الھيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين .حي ث تض من التع ديل ع ددا م ن النق اط
كان من أبرزھ ا تخف يض المھل ة الممنوح ة لع دم س داد اش ترك األعض اء األساس يين إل ى
س نتين وذل ك لتعلي ق العض وية األساس ية وث الث س نوات إللغ ـائھا ،وذل ك رغب ة م ن
المجلس في الحد من تأخير سداد االشتراكات المستحقة للھيئة.
واستشعارا بضرورة وأھمية التخط يط االس تراتيجي لمس يرة عم ل الھيئ ة ،عمل ت الھيئ ة
على تنفيذ ما ورد ف ي الخط ة اإلس تراتيجية للھيئ ة للفت رة ٢٠١٣-٢٠٠٩م  ،والت ي س بق
اعتمادھا بموجب القرار رقم  ٢/٧ف ي االجتم اع التاس ع لل دورة الخامس ة المنعق د بت اريخ
١٤٣٠/٢/١٩ھـ الموافق ٢٠٠٩/٢/١٤م .وفي ضوء نت ائج الخط ة االس تراتيجية للھيئ ة،
عملت الھيئة على تطوير ھيكلھا االداري تبعا لمتغيرات ومستجدات العمل ونم و أعم ال
الھيئة وتقدمھا .حيث اعتمد مجلس ادارة الھيئ ة مش روع الھيك ل التنظيم ي الجدي د للھيئ ة
بموج ب ق راره رق م  ٢/١٢ف ي اجتماع ه الس ادس لل دورة السادس ة المنعق د بت اريخ
١٤٣١/١١/١٥ھـ المواف ق ٢٠١٠/١٠/٢٣م والمع د م ن قب ل اح د المكات ب االستش ارية
المتخصصة .ويعمل المكتب االستشاري حاليا على انھاء اعداد االدلة التنظيمية للھيئة.
ھذا ويبلغ عدد الموظفين العاملين في الھيئة ما يقارب الـ ) (٤٤موظف ا ً يعمل ون ف ي مق ر
الھيئة الرئيسي في مدينة الرياض وفرعي الھيئة في مدينة جده ومدينة الدمام والل ذان ت م
افتتاحھما بغرض تحقيق مزيد من التواصل مع اعضاء الھيئة.
حادي عشر  :مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس إدارة الھيئة :
بلغت مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس إدارة الھيئة بال﷼ مايلي:
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البيـــــــــان
المشاركة في اجتماعات المجلس
مشاركة االعضاء في اللجان الفنية
مشاركة االعضاء في مھام اخرى

المجموع

المدفـوع
٢٧٠٠٠
٣٢٠٠٠
١٢٠٠٠
٧١٠٠٠

٢٠١١م
المتنازل
عنه
٦٠٠٠
٣٠٠٠
٠
٩٠٠٠

المجموع

المدفوع

٣٣٠٠٠
٣٥٠٠٠
١٢٠٠٠
٨٠٠٠٠

١٦٧٩٥٠
١١١٤٠
٤٧٣١٩
٢٢٦٤٠٩

٢٠١٢م
المتنازل
عنه
٣٢٠٠٠
٥٠٠٠
٧١٠٠
٤٤١٠٠

المجموع
١٩٩٩٥٠
١٦١٤٠
٥٤٤١٩
٢٧٠٥٠٩

ثاني عشر  :موارد الھيئة عن العام المالي ٢٠١٢م :
حيث أن الموارد المالية ھي المحرك الرئيسي ألنشطة الھيئة  ،فقد سعت األمانة العامة وم ن
منطلق واجبھ ا ف ي ھ ذا الش أن للعم ـل عل ى ت وفير االي رادات الالزم ة لتغطي ة نفق ات الھيئ ة،
حيث استمر االقبال الكبير بفضل ﷲ على النشاط التدريبي للھيئ ة ف ي الع ـام ٢٠١٢م وك ذلك
ازداد االقبال على اختبار الزمالة وعلى شراء الحقائب التدريبية ومطبوع ات الھيئ ة .كم ا ت م
طلب إعانة حكومية من وزارة المالية قوبلت باإليجاب  ،حيث تم دعم موارد الھيئ ة بمبل غ ٣
ملي ون ﷼ م ن وزارة المالي ة .وق د بل غ إجم الي م وارد الھيئ ة لع ام ٢٠١٢م مبل غ ٢٤٫٣٧
مليون ﷼  ،كم ا بلغ ـت مص اريفھا ل نفس الفت رة  ٢١٫١٥ملي ون ﷼ .وتب ين الق وائم المالي ة
المرفق ة عرض ا ً مفص الً إلي رادات ومص روفات الھيئ ة ومركزھ ا الم الي وت دفقاتھا النقدي ة.
ويبين الجدول أدناه تطور ايرادات ومصروفات الھيئة للسنوات الثمانية االخيرة.
السنة المالية
٢٠٠٥م
٢٠٠٦م
٢٠٠٧م
٢٠٠٨م
٢٠٠٩م
٢٠١٠م
٢٠١١م
٢٠١٢م

المصروفات
٦٫٨٢٤٫٦٠٨
٨٫٠٩٨٫٤٥٠
١٠٫٢١٣٫٤٩٣
١٠٫٩٤٧٫١٥٣
١٢٫٩٤٩٫٩٠٩
١٣٫٥٠٢٫٢٨٧
١٦٫٦٤٠٫٠٠٠
٢١٫١٥٢٫٦٤٦

االيرادات
٨٫٧٤١٫٨٥٦
٨٫٧٦٢٫٦٦٢
١٠٫٤٣٢٫٤٨٦
١٦٫٣٢١٫٢٧٨
١٧٫٩٦٤٫٩٢٢
١٨٫١٤٣٫٦٠٤
٢٩٫٩٨٠٫٠٠٠
٢٤٫٣٧٤٫١٤٩

الفائض السنوي
١٫٩١٧٫٢٤٨
٦٦٤٫٢١٢
٢١٨٫٩٩٣
٥٫٣٧٤٫١٢٥
٥٫٠١٥٫٠١٣
٤٫٦٤١٫٣١٧
١٣٫٣٤٠٫٠٠٠
٣٫٢٢١٫٥٠٣

وق د ك ان ل دعم حكوم ة خ ادم الح رمين الش ريفين يحفظ ه ﷲ  ،بع د توفي ق ﷲ س بحانه
وتعالى ،وللجھود المتمي زة الت ى ب ذلھا مع الي رئ يس وأعض اء مجل س اإلدارة واللج ان
الفنية واألمانة العامة والمستشارين الذين تم التع اون معھ م إلع داد المش اريع والب رامج
المعتمدة  ،تأثيراً مباشراً عل ى إنج از المش اريع والب رامج ف ى الوق ت المناس ب وبج ودة
عالية .كما ساھم عدد من ذوي االھتمام واالختصاص فى تقديم مالديھم م ن مالحظ ات
حيال المشاريع التى أعدتھا الھيئة ،وساھمت عدد من الصحف المحلية بنش ر م ا ص در
عن الھيئة من مشاريع  ،ونشر عدد من المقاالت ذات العالقة بمھنة المحاس بة وإج راء
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المقابالت مع عدد من المھتمين بمھنة المحاسبة األمر الذى من شأنه الرفع م ن ال وعي
المحاسبي فى المجتمع .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 الع ون والتوفي ق
والسداد.
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