ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

معيار التقارير الخاصة

لجنة معايير المراجعة
ذو الحجة ١٤٢٠ھـ
أبريـــل ٢٠٠٠م

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠١

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

تركت ھذه الصفحة فارغة

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠٢

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

تقديــم :
ُتع ُّد المحاسبة من األدوات المھم ة الت ي تس اعد عل ى ض بط أعم ال المنش آت بأنواعھ ا
المختلف ة وتس اعد الق ائمين عليھ ا عل ى اتخ اذ الق رارات الص ائبة الت ي تكف ل اس تمرار تل ك
المنشآت ومساھمتھا في تقوية وتدعيم االقتصاد الوطني  ،ولذا قامت وزارة التج ارة بدراس ة
مستفيضة بغرض تطوير مھنة المحاسبة والمراجعة انتھت بصدور المرس وم الملك ي الك ريم
رقم م ١٢/وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣ھـ الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاس بين الق انونيين
وال ذي ي نص ف ي مادت ه التاس عة عش رة عل ى إنش اء الھيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين ،
وھي ھيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنھ وض بمھن ة المحاس بة والمراجع ة وك ل م ا
م ن ش أنه تط وير ھ ذه المھن ة واالرتق اء بمس تواھا  ،فق د نص ت علي ه الفق رة ) (١م ن الم ادة
) (١٩من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغ راض الھيئ ة مراجع ة مع ايير المراجع ة
وتطويرھا واعتمادھا.
وفي ضوء ذلك قرر مجلس إدارة الھيئة تشكيل لجنة )لجنة مع ايير المراجع ة( تت ولى
إعداد وتطوير معايير المراجعة التي يتعين على المحاسب القانوني االلتزام بھا عند مراجع ة
القوائم المالية للمنشآت على اختالف أش كالھا النظامي ة أو نش اطھا ال ذي تباش ره  ،وأن يلت زم
عند إعداد المعايير بالئحة إعداد معايير المراجعة وتعديلھا التي تم اعتمادھا م ن قب ل مجل س
إدارة الھيئة برقم  ٢/٢/٣وتاريخ ١٤١٤/٥/١٥ھـ الموافق ١٩٩٣/١٠/٣٠م.
ونظرا ألھمي ة موض وع التق ارير الخاص ة  ،رأت اللجن ة إع داد معي ار تفص يلي بھ ذا
الموضوع وكلفت األمان ة العام ة بإع داد مش روع المعي ار  ،وقام ت اللجن ة بمناقش ة مش روع
المعي ار والدراس ة المرفق ة بمش روع المعي ار خ الل ع دة اجتماع ات .وقام ت األمان ة العام ة
بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء المالحظات المقدمة  ،وبعد اعتمادھا م ن
اللجن ة أرس لت ل ذوى االھتم ام واالختص اص وطل ب م نھم تزوي د الھيئ ة بم ا ل ديھم م ن
مالحظ ات  ،كم ا تم ت مناقش ـة مش روع المعي ار ف ي لق اء مفت وح حض ره ع دد م ن ذوي
االھتم ام واالختص اص بمھن ة المحاس بة والمراجع ة م ن مھني ين ومس ئولين حك وميين
وأكاديميين ورجال أعمال  ،وقام ت اللجن ة بدراس ة م ا ورد م ن مالحظ ات وتع ديل مش روع
المعيار بالمالحظات التي أخ ـذ بھ ا .وبعرض ه عل ى مجل س إدارة الھيئ ة ص در ع ن المجل س
قرار برقم  ٢/٢/١١وتاريخ ١٤٢١/٣/٥ھـ الموافق ٢٠٠٠/٦/٧م قضى باعتماد المعيار.
وﷲ الموفق ،،،
األميــن العـــام
يوسف محمد المبارك
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠٣

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

تركت ھذه الصفحة فارغة

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠٤

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

فھرس معيار التقارير الخاصة والدراسة المرفقة به
الصفحة

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
المعيــــــــار :

٥١١
٥١١
٥١٢
٥٣٤
٥٤٣
٥٤٥

 -١نطاق المعيــــار
 -٢ھدف المعيــــار
 -٣نـص المعيـــار
 -٤التعاريــــــف
 -٥سريان مفعول المعيار
 -٦نماذج التقاريـــر
الدراسة المرفقة بالمعيار :
 -١مقدمــــــة.
 -٢العالقة بين معايير المراجعة والتقارير الخاصة.
 -٣ما ورد في أنظمة ولوائح المملكة وله صلة بمشروع معيار التقارير الخاصة.

٥٧٥
٥٧٦
٥٧٧

 -٤المع ايير األمريكي ة والبريطاني ة والدولي ة المتعلق ة بمعي ار تق ارير المراجع ة

٥٧٩

الخاصة.
أوال  :الواليات المتحدة األمريكية :

٥٧٩

 -١معيار التقارير الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية.
 -٢عملي ات تطبي ق إج راءات متف ق عليھ ا عل ى عناص ر مح ددة  ،أو

٦١١
٦١٩
٦٢٢
٦٢٣

حسابات  ،أو بنود في قائمة مالية.
 -٣التقرير عن تطبيق مبادئ المحاسبة.
 -٤الخدمات االستشارية.
ثانيا  :االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين.
ثالثا  :المملكة المتحدة :
 -١نبذة عن معايير المراجعة بالمملكة المتحدة وأيرلندا.
 -٢تقارير المراجعة الخاصة بالمملكة المتحدة.
 ٥ـ المقارنة بين المعيار األمريكي والبريطاني والدولي والسعودي.
 ٦ـ المصطلحات الھامة الواردة في المعيار.

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠٥

الھيئة السعودية للمحاسبين

٦٤٢
٦٤٥
٦٤٧
٦٨٣

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

تركت ھذه الصفحة فارغة

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠٦

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

المعيــــار

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠٧

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

تركت ھذه الصفحة فارغة

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠٨

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

فھرس معيار التقارير الخاصة
الموضــــــــوع
 -١نطاق المعيــــار
 -٢ھدف المعيــــار
 -٣نـص المعيـــار
 -٤التعاريــــــف
 -٥سريان مفعول المعيار

٥١٢

 -٦نماذج التقاريـــر

٥٣٤

الصفحة
٥١١
٥١١

٥٤٣
٥٤٥

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٠٩

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

تركت ھذه الصفحة فارغة

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥١٠

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

معيار التقارير الخاصة
 ١ـ نطاق المعيار :
 ١/١يحدد ھذا المعيار المتطلبات التي يتعين على المحاسب القانوني االلتزام بھا عند
إعداد التقارير التالية :
 ١/١/١تقارير المراجعة ذات الغرض الخاص بما في ذلك:

أ  -التقارير عن قوائم مالية معدة وفقا ألساس محاسبي شامل ال يتفق
مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا.
ب -التقارير عن عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في
قائمة مالية.
ج -التقارير عن التقيد بأوجه اتفاقيات تعاقدية أو متطلبات رقابية
ترتبط بقوائم مالية تمت مراجعتھا.
د– التقارير عن قوائم مالية معدة لغرض خاص للتقيد باتفاقيات
تعاقدية.
ھـ -التقارير عن معلومات مالية تعرض في شكل نماذج مقررة أو
كشوف تتطلب شكال مقررا من تقارير المراجعة.
و -التقارير عن قوائم مالية ملخصة.
 ٢/١/١التقارير عن عمليات تطبيق إجراءات متفق عليھا.
 ٣/١/١التقارير عن تطبيق معايير

المحاسبة.

االستشارية.

 ٤/١/١التقارير عن الخدمات
ھذا وال يشمل ھذا المعيار الخدمات المھنية األخرى التي يقدمھا المحاسب
القانوني مثل فحص التأكيدات  ،وإعداد القوائم المالية  ،والتقارير المستقبلية
وغير ذلك من التقارير األخرى  ،وسيتم تناولھا في معايير مستقلة.
)الفقرة (١٠١
 ٢/١تقرأ فقرات ھذا المعيار في سياق ما ورد في الدراسة المرفقة به  ،وفي سياق
معايير المراجعة المعتمدة من قبل الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ذات
العالقة.
)الفقرة (١٠٢
 ٢ـ ھدف المعيار :
يھدف ھذا المعيار إلى تحديد اإلجراءات التي يتعين على المحاسب القانوني القيام بھا
عند إعداد تقارير أخرى خالف تقارير المراجعة حول القوائم المالية المعدة وفقا
لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا.
)الفقرة (١٠٣
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥١١

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

 ٣ـ نص المعيار :
 ١/٣التقارير عن قوائم مالية معدة وفقا ألساس محاسبي شامل ال يتفق مع معايير
المحاسبة المتعارف عليھا :
يجب االلتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليھا عند مراجعة قائمة مالية ألي
منشأة  -بغض النظر عن حجمھا أو شكلھا النظامي  -تم إعدادھا وفقا ألساس
محاسبي شامل ال يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا.
)الفقرة (١٠٤
 ١/١/٣يجب أن يشمل تقرير المراجع عن قوائم مالية معدة وفقا ألساس
محاسبي شامل آخر ال يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا  -كما
تم تعريفه في ھذا المعيار  -ما يلي :
أ – اسم أو أسماء من يوجه إليھم التقرير.
ب -فقرة تحدد نطاق المراجعة تشتمل على المعلومات التالية :

ـ

القوائم المالية المشمولة بتقرير المراجع.

ـ

مسئولية إدارة المنشأة عن إعداد القوائم المالية.

ـ

معايير المراجعة التي تمت المراجعة وفقا لھا.

ـ

ما إذا كان قد تمكن من تطبيق إجراءات المراجعة التي
اعتبرھا ضرورية.

ـ

ما إذا كان قد وصل إلى درجة قناعة معقولة تمكنه من إبداء
الرأي في القوائم المالية بناء على عملية المراجعة التي قام بھا.

ج – فقرة توضح :

ـ

األساس الذي اتبعته المنشأة إلعداد القوائم المالية  ،وبيان رقم
اإليضاح الوارد في القوائم المالية الذي يبين طرق تطبيق ھذا
األساس.

ـ

أن األساس المستخدم إلعداد القوائم المالية ھو أساس آخر
للمحاسبة ال يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا.

د– فقرة يعبر فيھا المراجع عن رأيه )إبداء الرأي( فيما إذا كانت
القوائم المالية ككل قد عرضت بعدل وفقا لألساس المحاسبي الذي
تم وصفه .فإذا قرر المراجع أن القوائم المالية لم تعرض بعدل وفقا
لألساس الذي تم وصفه ؛ أو إذا كان ھناك قيد على نطاق عملية
المراجعة  ،فيجب على المراجع ما يلي :
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥١٢

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ـ

معيار التقارير الخاصة

إعالم القارئ عن جميع تحفظاته وذلك في فقرة مستقلة تتبع
فقرة نطاق المراجعة  ،ويجب أن تعنون ھذه الفقرة بعنوان
"التحفظ أو التحفظات".

ـ إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض أو االمتناع عن إبداء
الرأي وذلك في فقرة مستقلة تتبع فقرة التحفظ ويجب أن تظھر
تلك الفقرة بكل وضوح رأي المراجع  ،أو ما يفيد بعدم تمكنه
من إبداء الرأي  ،ويجب أن تعنون ھذه الفقرة بعنوان )رأي
متحفظ( أو )رأي معارض( أو )االمتناع عن إبداء الرأي(
حسب درجة التحفظ.
)الفقرة (١٠٥
 ٢/١/٣يجب على المراجع أن يتأكد من أن القوائم المالية التي يدلى بتقريره
عنھا قد عنونت بطريقة مالئمة لكي ال تفھم أنھا تنطبق على القوائم
المالية المعدة على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليھا .فإذا اعتقد
المراجع أن القوائم المالية لم تعنون بطريقة مناسبة فيجب عليه تعديل
تقريره لإلفصاح عن تحفظاته.
)الفقرة (١٠٦
 ٣/١/٣يجب على المراجع أن يأخذ في اعتباره ما إذا كانت القوائم المالية )بما
في ذلك اإليضاحات المرفقة بھا( تشمل جميع اإلفصاحات التي تعتبر
مالئمة لألساس المحاسبي المستخدم .ويجب على المراجع أن يطبق
على القوائم المعدة على أساس شامل آخر للمحاسبة نفس األسس التي
يستخدمھا في حالة القوائم المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف
عليھا.
)الفقرة (١٠٧
 ٤/١/٣يجب على المراجع أن يتأكد من أن القوائم المالية التي أعدت على
أساس شامل آخر للمحاسبة قد شملت ضمن اإليضاحات المرفقة،
ملخصا للسياسات المحاسبية المھمة يبين أساس عرض ھذه القوائم
ويصف كيفية اختالف ھذا األساس عن معايير المحاسبة المتعارف
عليھا  ،وال يتعين إظھار اآلثار الكمية لھذه االختالفات .
)الفقرة (١٠٨
ويبين نموذج رقم ) (١أمثلة تقارير المراجعة عن قوائم مالية أعدت على أساس
محاسبي شامل ال يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا.
 ٢/٣التقارير عن عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية :
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١
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 ١/٢/٣يجوز للمراجع إبداء الرأي في واحد أو أكثر من عناصر محددة ،
مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية  ،كعملية مراجعة مستقلة
أو مقترنة بعملية مراجعة للقوائم المالية للمنشأة ككل.
)الفقرة (١٠٩
 ٢/٢/٣يجب على المراجع عند إبداء رأيه في واحد أو أكثر من عناصر محددة
 ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية  ،أن يقوم بتخطيط
وتنفيذ عملية المراجعة وإعداد تقريره بما يتفق مع الغرض من العملية.
وتنطبق جميع معايير المراجعة على أي عملية إلبداء الرأي في واحد
أو أكثر من عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة
مالية إال إذا كان العنصر أو المجموعة أو الجزء أو البند لم يعد وفقا
لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا ففي ھذه الحالة ال تسري أحكام الفقرة
 ٣٥٤١من معايير المراجعة فيما يتعلق بعرض القوائم المالية وفقا
لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا .
)الفقرة (١١٠
 ٣/٢/٣يجب أن يرتبط مقياس األھمية النسبية بكل عنصر  ،أو مجموعة  ،أو
جزء أو بند تم التقرير عنه بمفرده وليس بمجموعه الكلي أو بالقوائم
المالية ككل .ونتيجة لذلك فإن عملية مراجعة لعنصر محدد  ،أو
مجموعة أو جزء أو بند ألغراض إعداد تقرير عنه ھي عادة أوسع
وأشمل مما إذا كانت المعلومات نفسھا يتم اعتبارھا ضمن عملية
مراجعة لقوائم مالية ككل.
)الفقرة (١١١
 ٤/٢/٣يجب على المراجع عند تحديد نطاق عملية المراجعة أن يأخذ في
اعتباره بنود القوائم المالية التي توجد بينھا عالقة ارتباط والتي قد تؤثر
تأثيرا جوھريا على المعلومات التي يبدى رأيه فيھا.
)الفقرة (١١٢
 ٥/٢/٣يجب على المراجع عدم إبداء رأي في عناصر محددة  ،مجموعات ،
أجزاء  ،أو بنود ضمن قوائم مالية أصدر المراجع بشأنھا رأيا معارضا
أو امتنع عن إبداء الرأي فيھا بناء على عملية مراجعة.
ومع ذلك  ،يجوز للمراجع إبداء رأي في واحد أو أكثر من عناصر
محددة  ،أو حسابات  ،أو بنود في قائمة مالية بشرط أن األمور التي
سيصدر بشأنھا تقريره وما يرتبط بھا من نطاق عملية المراجعة لم يكن
يقصد منھا ولم تتضمن عددا كبيرا من العناصر  ،أو الحسابات  ،أو
البنود بحيث تكون جزءا كبيرا من القوائم المالية .فعلى سبيل المثال ،
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١
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قد يكون من المالئم للمراجع إبداء رأي في أرصدة حسابات المدينين
إلحدى المنشآت حتى لو كان المراجع قد امتنع عن إبداء الرأي في
القوائم المالية ككل .وفي ھذه الحالة  ،فإن التقرير عن العنصر المحدد ،
أو الحساب  ،أو البند يجب عرضه مستقال عن التقرير عن القوائم
المالية للمنشأة.
)الفقرة (١١٣
 ٦/٢/٣يجب أن يشمل تقرير المراجع عند إبداء رأي في واحد أو أكثر مـن
عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية ما يلي:
أ  -اسم أو أسماء من يوجه إليھم التقرير.
ب -فقرة تحدد نطاق المراجعة تشتمل على ما يلي من معلومات :
ـ تمييز العناصر المحددة  ،أو الحسابات  ،أو البنود التي تمت
مراجعتھا .فإذا تمت المراجعة مقترنة بعملية مراجعة للقوائم
المالية للمنشأة فيجب توضيح ذلك وذكر تاريخ تقرير
المراجع عن ھذه القوائم المالية )مع اإلفصاح عن أي
انحراف عن التقرير المطلق إذا كان لھذا االنحراف صلة
بعرض البند المحدد أو الجزء  ،أو المجموعة الرئيسة(.
ـ مسئوليـة إدارة المنشأة عن إعداد عناصر محددة  ،مجموعات ،
أجزاء  ،أو بنود موضوع التقرير.
ـ ما إذا كان قد تمكن من تطبيق إجراءات المراجعة التي اعتبرھا
ضرورية.
ـ ما إذا كان قد وصل إلى درجة قناعة معقولة تمكنه من إبداء
الرأي في العناصر المحددة  ،أو الحسابات  ،أو البنود التي
تمت مراجعتھا.
ويجوز للمراجع أن يصف في فقرة مستقلة بعض إجراءات
المراجعة التي قام بھا إذا رغب في توفير معلومات أكثر عن
نطاق عملية المراجعة.
ج – فقرة توضح :
ـ

ـ
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

أساس عرض العناصر المحددة  ،أو المجموعات  ،أو
األجزاء  ،أو البنود  ،وعند اللزوم إشارة إلى أي اتفاقات تحدد
ھذا األساس إذا كان العرض ال يتفق مع معايير المحاسبة
المتعارف عليھا.
أي تفسيرات مھمة قام بھا العميل خالل عملية المراجعة.
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د– فقرة يعبر فيھا المراجع عن رأيه فيما إذا كانت العناصر المحددة،
أو المجموعات  ،أو األجزاء  ،أو البنود قد عرضت بعدل وفقا
لألساس المحاسبي الذي تـم وصفه .فإذا قرر المراجع أن
العناصر المحددة  ،المجموعات  ،األجزاء ،أو البنود لم تعرض
بعدل وفقا لألساس المحاسبي الذي تم وصفه أو إذا كان ھناك قيد
على نطاق المراجعة  ،فيجب على المراجع ما يلي :
ـ إعالم القارئ عن جميع تحفظاته وذلك في فقرة مستقلة تتبع
فقرة نطاق المراجعة  ،ويجب أن تعنون ھذه الفقرة بعنوان
"التحفظ أو التحفظات".
ـ إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض أو االمتناع عن إبداء
الرأي وذلك في فقرة مستقلة تتبع فقرة التحفظ ويجب أن تظھر
تلك الفقرة بكل وضوح رأي المراجع  ،أو ما يفيد بعدم تمكنه
من إبداء الرأي  ،ويجب أن تعنون ھذه الفقرة بعنوان )رأي
متحفظ( أو )رأي معارض( أو )االمتناع عن إبداء الرأي(
حسب درجة التحفظ.
)الفقرة (١١٤
 ٧/٢/٣إذا كان العنصر المحدد  ،أو المجموعة أو الجزء أو البند يبنى على
أساس صافي الدخل للمنشأة أو حقوق الملكية أو ما ماثل ذلك  ،فيتعين
أن يكون المراجع قد قام بمراجعة القوائم المالية بالكامل إلبداء رأي في
العنصر المحدد  ،أو المجموعة  ،أو الجزء أو البند.
)الفقرة (١١٥
ويبين نموذج رقم ) (٢أمثلة لتقارير تبدي رأيا في واحد أو أكثر من عناصر
محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية.
 ٣/٣التقارير عن التقيد بأوجه اتفاقيات تعاقدية أو متطلبات رقابية ترتبط بقوائم
مالية تمت مراجعتھا :
 ١/٣/٣يجب على المراجع عند إصدار تقرير عن مدى تقيد إحدى المنشآت
ببعض أوجه اتفاقيات تعاقدية أو متطلبات رقابية  ،أن يكون التقرير في
شكل تأكيد سلبي يتعلق بھذه التعھدات بناء على عملية مراجعة للقوائم
المالية لھذه المنشأة .ويمكن أن يكون التأكيد السلبي في تقرير مستقل أو
في فقرة أو أكثر من تقرير المراجع عن القوائم المالية .وال يجب أن
يمتد ھذا التأكيد إلى التعھدات التي تتعلق بأمور لم تخضع إلجراءات
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١
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المراجعة التي تم تطبيقھا في مراجعة القوائم المالية .كما يجب عدم
تقديم ھذا التأكيد إذا كان المراجع قد أبدى رأيا معارضا أو امتنع عن
إبداء الرأي في القوائم المالية التي ترتبط بھا ھذه التعھدات.
)الفقرة (١١٦
 ٢/٣/٣يجب أن يشمل التقرير المستقل الذي يصدره المراجع عن مدى التقيد
باتفاقيات تعاقدية أو متطلبات رقابية ما يلي :
أ – اسم أو أسماء من يوجه إليھم التقرير.

ب -فقرة توضح أن القوائم المالية قد روجعت وفقا لمعايير المراجعة
المتعارف عليھا وتبين تاريخ تقرير المراجع عن ھذه القوائم
المالية .ويجب اإلفصاح أيضا عن أي تحفظات للمراجع حيال ھذه
القوائم.
ج -فقرة توفر تأكيدا سلبيا عن التقيد بالتعھدات المحددة أو فقرات من
االتفاقية إذا ما كان لھا ارتباط بأمور محاسبية ومالية .ويتعيـن أن
تنص ھذه الفقرة على أن ھذا التأكيد السلبي تم التوصل إليه نتيجة
لمراجعة القوائم المالية .ويجب أن يبين المراجع أن عملية
المراجعة لم تھدف بصفة أساسية إلى الحصول على معلومات عن
التقيد باالتفاقية.
د -فقرة تشمل وصفا ألي تفسيرات مھمة ومصدر ھذه التفسيرات  -إن
وجدت – التي قامت بھا إدارة المنشأة فيما يتعلق بأحكام االتفاقية
المختصة.
)الفقرة (١١٧
 ٣/٣/٣يجب على المراجع عندما يبدي رأيه في مدى التقيد باتفاقيات تعاقدية أو
متطلبات رقابية في تقرير المراجعة عن القوائم المالية  ،أن يتضمن
التقرير فقرة منفصلة  ،بعد فقرة الرأي  ،توفر تأكيدا سلبيا عن التقيد
بالتعھدات الواردة باالتفاقية إذا ما كانت ترتبط بأمور محاسبية أو مالية
وأن ھذا التأكيد قد أعطي بناء على عملية مراجعة القوائم المالية .كما
يجب أن يتضمن التقرير فقرة منفصلة تشمل وصفا ألي تفسيرات مھمة
قامت بھا اإلدارة ومصدرھا.
)الفقرة (١١٨
ويبين نموذج رقم ) (٣أمثلة لتقارير عن التقيد بأوجه اتفاقيات تعاقدية أو
متطلبات رقابية ترتبط بقوائم مالية تمت مراجعتھا.
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٤/٣التقارير عن قوائم مالية ذات غرض خاص أعدت للتقيد باتفاقيات تعاقدية :

قد يطلب من المراجع أن يصدر تقريرا عن قوائم مالية أعدت لغرض خاص
للتقيد باتفاقية تعاقدية .وغالبا يكون الغرض من ھذه األنواع من القوائم
المعروضة يقتصر فقط على استخدام أطراف االتفاقية أو أطراف أخرى محددة.
ويشمل ھذا النوع من التقارير ما يلي :
)الفقرة (١١٩
 ١/٤/٣التقارير عن قوائم مالية أعدت على أساس محاسبي منصوص عليه في اتفاقية
تعاقدية ينتج عنه قوائم مالية غير كاملة إال أنھا تتفق مع معايير المحاسبة
المتعارف عليھا أو أساس شامل آخر للمحاسبة.

قد تتطلب اتفاقية تعاقدية إعداد قوائم غير كاملة منصوص عليھا في
االتفاقية ؛ مثل قائمة بإجمالي أصول وخصوم إحدى المنشآت أعدت
على أساس معايير المحاسبة المتعارف عليھا ولكنھا تقتصر على
األصول المنتقلة إلى المشتري والخصوم المتعھد بھا طبقا التفاقية بيع
بين المنشأة والمشتري .ويجب بصفة عامة اعتبار مثل ھذه القوائم وما
يماثلھا من قوائم كقوائم مالية بالرغم من استبعاد بعض البنود.
وينطبق على ھذه القوائم غير الكاملة نفس االعتبارات التي تنطبق على
القوائم المالية الكاملة من حيث األھمية النسبية واإلفصاح .ويجب أن
تعنون ھذه القوائم بطريقة مالئمة لكي ال تفھم بأن ھذه القوائم المالية
ذات الغرض الخاص التي يصدر المراجع تقريره عنھا ھي مجموعة
كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام.
ويجب أن يتضمن تقرير المراجع حيال ھذه القوائم باإلضافة إلى فقرة
نطاق المراجعة ما يلي :
أ – فقرة توضح :
 -١شرحا للھدف المقصود من القوائم المعروضة يشير إلى
اإليضاح المرفق بالقوائم المالية ذات الغرض الخاص الذي
يصف أساس العرض.
 -٢إيضاحا بأن القوائم المعروضة ليس المقصود منھا أن تكون
عرضا كامال ألصول وخصوم وإيرادات ومصروفات المنشأة،
إذا كان أساس القوائم المعروضة يتفق مع معايير المحاسبة
المتعارف عليھا.
ب -فقرة تعبر عن رأي المراجع )أو االمتناع عن إبداء الرأي( فيما
يتعلق بالعرض العادل للمعلومات التي تھدف القوائم إلى عرضھا
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وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا أو أي أساس شامل آخر
للمحاسبة .فإذا توصل المراجع إلى أن المعلومات التي تھدف
القوائم إلى عرضھا لم تعرض بعدل طبقا لألساس المحاسبي
المستخدم أو كان ھناك قيد على نطاق عملية المراجعة فيجب على
المراجع ما يلي :
 إعالم القارئ عن جميع تحفظاته وذلك في فقرة مستقلة تتبع فقرةنطاق المراجعة  ،ويجب أن تعنون ھذه الفقرة بعنوان "التحفظ
أو التحفظات".
 إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض أو االمتناع عن إبداء الرأيوذلك في فقرة مستقلة تتبع فقرة التحفظ ويجب أن تظھر تلك
الفقرة بكل وضوح رأي المراجع  ،أو ما يفيد بعدم تمكنه من
إبداء الرأي  ،ويجب أن تعنون ھذه الفقرة بعنوان )رأي متحفظ(
أو )رأي معارض( أو )االمتناع عن إبداء الرأي( حسب درجة
التحفظ.
)الفقرة (١٢٠
 ٢/٤/٣التقارير عن قوائم مالية أعدت على أساس محاسبي منصوص عليه في اتفاقية
تعاقدية ينتج عنه قوائم معروضة ال تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا أو
أساس شامل آخر.

قد يطلب من المراجع إبداء الرأي في قوائم مالية معدة لغرض خاص
وفقا ألساس محاسبي ال يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا أو
أساس شامل آخر للمحاسبة ،فعلى سبيل المثال قد تتطلب اتفاقية شراء
إعداد القوائم المالية للمنشاة المشتراة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف
عليھا فيما عدا بعض األصول كالمدينين والمخزون والعقارات التي تقوم
على أساس منصوص عليه في االتفاقية.
ويجب أن يتضمن تقرير المراجع حيال ھذه القوائم إضافة إلى فقرة
نطاق المراجعة ما يلي:
أ – فقرة توضح :

 -١شرحا للھدف المقصود من القوائم المعروضة تشير إلى اإليضاح
المبين بالقوائم المالية ذات الغرض الخاص الذي يصف أساس
العرض.
 -٢إيضاحا بأن القوائم المعروضة ليس المقصود منھا أن تكون
عرضا يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا.
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ب -فقرة تشمل وصفا ألي تفسيرات مھمة ومصدر ھذه التفسيرات  ،إن
وجدت  ،قامت بھا إدارة المنشأة فيما يتعلق بأحكام االتفاقية
المختصة.
ج– فقرة تعبر عن رأي المراجع )أو االمتناع عن إبداء الرأي( فيما
يتعلق بالعرض العادل للمعلومات التي تھدف القوائم إلى عرضھا
وفقا لألساس المحاسبي المنصوص عليه .فإذا قرر المراجع أن
المعلومات التي تھدف القوائم إلى عرضھا لم تعرض بعدل طبقا
لألساس المحاسبي الذي تم وصفه أو إذا كان ھناك قيد على نطاق
عملية المراجعة  ،فيجب على المراجع ما يلي :
ـ إعالم القارئ عن جميع تحفظاته وذلك في فقرة مستقلة تتبع فقرة
نطاق المراجعة  ،ويجب أن تعنون ھذه الفقرة بعنوان "التحفظ أو
التحفظات".
ـ إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض أو االمتناع عن إبداء
الرأي وذلك في فقرة مستقلة تتبع فقرة التحفظ ويجب أن تظھر
تلك الفقرة بكل وضوح رأي المراجع  ،أو ما يفيد بعدم تمكنه من
إبداء الرأي  ،ويجب أن تعنون ھذه الفقرة بعنوان )رأي متحفظ(
أو )رأي معارض( أو )االمتناع عن إبداء الرأي( حسب درجة
التحفظ.
)الفقرة (١٢١
ويبين نموذج رقم ) (٤أمثلة للتقارير عن قوائم مالية لغرض خاص للتقيد
باتفاقيات تعاقدية.
 ٥/٣معلومات مالية تعرض في نماذج أو قوائم ذات شكل خاص :

يجب على المراجع إعادة صياغة أي تقارير تم إعدادھا من قبل أي جھة في
شكل نماذج أو قوائم مطبوعة إذا تبين له أن ھذه الصيغة تتعارض مع المعايير
المھنية ذات العالقة  ،وإذا تعذر تعديل ھذه النماذج يجب على المراجع إعداد
تقرير مستقل وفق ما تتطلبه المعايير المھنية ذات العالقة.
)الفقرة (١٢٢
 ٦/٣التقارير عن قوائم مالية ملخصة :

 ١/٦/٣يجب على المراجع عدم إصدار تقرير عن قوائم مالية ملخصة معدة
بغرض إعالم بعض المستخدمين المھتمين بالنقاط المھمة التي تتعلق
بالمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا  ،إال إذا كان قد قام بمراجعة
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القوائم المالية التي استمدت منھا ھذه القوائم الملخصة وأبدى فيھا
رأيه.
)الفقرة (١٢٣
 ٢/٦/٣يجب على المراجع أن يتأكد من أن القوائم المالية الملخصة تشير
بوضوح إلى طبيعة المعلومات الملخصة  ،ولفت انتباه القارئ أنه
للحصول على فھم أفضل للمركز المالي للمنشأة ونتائج عملياتھا يجب
أن تقرأ القوائم المالية الملخصة مقترنة مع أحدث قوائم مالية مراجعة
للمنشأة.
)الفقرة (١٢٤
 ٣/٦/٣يجب أن تعنون القوائم المالية الملخصة بطريقة مالئمة لتحديد القوائم
المالية المراجعة التي استمدت منھا  ،مثال "قوائم مالية ملخصة أعدت
من القوائم المالية المراجعة عن السنة المنتھية فـي  ٣١ديسمبر –
."١٩
)الفقرة (١٢٥
 ٤/٦/٣يجب على المراجع عدم استخدام عبارة "تظھر بعدل" ،عند إبداء رأيه
في قوائم مالية ملخصة.
)الفقرة (١٢٦
 ٥/٦/٣يجب أن يحتوي تقرير المراجع عن قوائم مالية ملخصة على العناصر
األساسية التالية :
أ – اسم أو أسماء من يوجه إليھم التقرير.
ب -تحديد للقوائم المالية المراجعة التي استمدت منھا القوائم المالية
الملخصة.
ج -إشارة إلى تاريخ تقرير المراجعة عن القوائم المالية غير الملخصة
ونوع الرأي الذي تم إبداؤه في ھذا التقرير.
د– رأي المراجع فيما إذا كانت المعلومات الواردة بالقوائم الملخصة
تتسق مع القوائم المالية المراجعة التي استمدت منھا .وعندما
يبدي المراجع رأيا متحفظا في القوائم غير الملخصة ولكنه مع
ذلك مقتنع بعرض القوائم المالية الملخصة  ،يجب أن يذكر
تقرير المراجعة  ،أنه على الرغم من االتساق مع القوائم المالية
غير الملخصة  ،فإن القوائم المالية الملخصة استمدت من قوائم
ٌ
مالية أُصدر بشأنھا رأ ٌ
متحفظ.
ي
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ھـ -بيان أو  ،إشارة إلى اإليضاح بالقوائم المالية الملخصة  ،الذي
يبين أنه للحصول على فھم أفضل ألداء المنشأة ومركزھا المالي
ولنطاق عملية المراجعة التي تمت  ،فإن القوائم المالية الملخصة
يجب أن تقرأ مقترنة بالقوائم المالية غير الملخصة وتقرير
المراجع عن ھذه القوائم.
و -تاريخ التقرير وتوقيع المراجع.
)الفقرة (١٢٧
ويبين نموذج رقم ) (٥أمثلة لتقارير المراجع عن قوائم مالية ملخصة.
 ٧/٣التقارير عن عمليات تطبيق إجراءات متفق عليھا :
 ١/٧/٣يجب على المحاسب القانوني عند االتفاق على تطبيق إجراءات متفق عليھا
على عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية أن يلتزم
بالمعايير العامة )معيار التأھيل المھني الكافي  ،معيار الحياد والموضوعية
واالستقالل  ،معيار العناية المھنية الالزمة( ومعيار التخطيط والرقابة من
معايير العمل الميداني.
)الفقرة (١٢٨
 ٢/٧/٣الشروط التي يجب توافرھا لقيام المحاسب القانوني بعملية إجراءات متفق
عليھا لعناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية ھي ما
يلي :
أ-

أن يكون المحاسب القانوني مستقال.

ب -أن يتفق المحاسب القانوني والمستخدمون المستفيدون من التقرير على
اإلجراءات التي قام أو سيقوم بھا المحاسب القانوني.
ج -أن يتحمل المستخدمون المستفيدون من التقرير المسئولية عن كفاية
اإلجراءات المتفق عليھا ألغراضھم.
د-

أن يكون من المتوقع أن اإلجراءات المتفق عليھا سينتج عنھا نتائج
معقولة متسقة.

ھـ -أن يتسم األساس المحاسبي المستخدم للعناصر المحددة  ،أو
المجموعات  ،أو األجزاء  ،أو البنود في قائمة مالية بالوضوح التام
لكل من المستخدمين المستفيدين من التقرير والمحاسب القانوني.
و -أن يكون موضوع التأكيد المحدد الذي ستطبق عليه اإلجراءات قابال
للتقدير المعقول المتسق أو للقياس.
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ز -أن يكون من المتوقع وجود أدلة ترتبط بموضوع التأكيد المحدد الذي
سيطبق عليه اإلجراءات لتوفر أساسا معقوال للتعبير عن النتائج في
تقرير المحاسب القانوني.
ح -أن يتفق المحاسب القانوني والمستخدمون المستفيدون من التقرير على
أي مستويات لألھمية النسبية إذا لزم األمر ألغراض التقرير فقط.
ط -أن يقتصر استخدام التقرير على المستخدمين المستفيدين من التقرير.
)الفقرة (١٢٩
 ٣/٧/٣يجب على المحاسب القانوني عادة االتصال المباشر والحصول على موافقة
صريحة من كل مستخدم من المستخدمين المستفيدين من التقرير بغرض
استكمال متطلبات االتفاق على اإلجراءات التي تم أو سيتم القيام بھا وأن
المستخدمين المستفيدين من التقرير يتحملون مسئولية كفاية اإلجراءات
المتفق عليھا ألغراضھم .ويمكن تحقيق ذلك بعقد لقاء مع المستخدمين
المستفيدين من التقرير أو بتوزيع مشروع التقرير المتوقع عليھم أو نسخة
من خطاب اتفاق  ،والحصول على موافقتھم .فإذا لم يستطع المحاسب
القانوني االتصال المباشر بجميع المستخدمين المستفيدين من التقرير فإنه
يمكنه الوفاء بھذه المتطلبات باستخدام واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية أو
ما يماثلھا من إجراءات :
 مقارنة اإلجراءات التي سيتم تطبيقھا مع المتطلبات المكتوبة
للمستخدمين المستفيدين من التقرير.
 مناقشة اإلجراءات التي سيتم تطبيقھا مع الممثلين المختصين
للمستخدمين المستفيدين من التقرير.
 فحص العقود المختصة مع المستخدمين المستفيدين من التقرير أو مع
المراسالت منھم.
ويجب على المحاسب القانوني أال يصدر تقريرا عن عملية إجراءات متفق
عليھا إذا لم يوافق المستخدمون المستفيدون من التقرير على اإلجراءات
التي تم أو سيتم القيام بھا  ،وعلى تحمل المسئولية عن كفاية ھذه اإلجراءات
ألغراضھم.
)الفقرة (١٣٠
 ٤/٧/٣يجب أن يتوصل المحاسب القانوني إلى فھم واضح لشروط العملية  ،وتوثيق
ذلك عن طريق خطاب اتفاق .ويجب أن يكون خطاب االتفاق موجھا إلى
العميل  ،وفي بعض الحاالت إلى جميع المستخدمين المستفيدين من التقرير
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيار التقارير الخاصة ٠١

٥٢٣

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ٩ـ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

معيار التقارير الخاصة

أيضا .ومن األمور التي يمكن أن يشملھا خطاب االتفاق على سبيل المثال
وليس الحصر ما يلي:
أ-
ب-
ج-
د-
ھـ-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-
ل-
م-

العملية.

طبيعة
تمييز العناصر المحددة  ،أو المجموعات أو األجزاء أو البنود في
قائمة مالية أو اإلشارة إليھا والطرف المسئول عنھا.
تحديد المستخدمين المستفيدين من التقرير.
إقرارات المستخدمين المستفيدين من التقرير بمسئوليتھم عن كفاية
اإلجراءات.
إلتزامات المحاسب القانوني.
أساس المحاسبة للعناصر المحددة  ،أو الحسابات  ،أو البنود في قائمة
مالية.
اإلشارة إلى المعايير ذات العالقة التي أصدرتھا الھيئة.
االتفاق على اإلجراءات بتعداد ھذه اإلجراءات أو اإلشارة إليھا.
األمور التي ال يتحمل المحاسب القانوني مسئوليتھا والمتوقع أن
يشملھا تقريره.
القيود على استخدامات التقرير.
المساعدة التي يقدمھا موظفو العميل للمحاسب القانوني.
االستعانة بخبير.
مستويات األھمية النسبية المتفق عليھا.
)الفقرة (١٣١

 ٥/٧/٣يجب أن يكون لدى المحاسب القانوني معرفة كافية في الموضوع المحدد
للعناصر المحددة  ،أو المجموعات  ،أو األجزاء  ،أو البنود في قائمة مالية
بما في ذلك أساس المحاسبة.
)الفقرة (١٣٢
 ٦/٧/٣اإلجراءات التي يتفق عليھا المحاسب القانوني والمستخدمون المستفيدون
من التقرير قد تكون محدودة أو شاملة طبقا لرغبة المستخدمين المستفيدين
من التقرير .ومع ذلك  ،فمجرد قراءة أحد التأكيدات أو معلومات معينة ال
يعتبر إجراء كافيا يسمح للمحاسب القانوني بإصدار تقرير عن نتائج تطبيق
اإلجراءات المتفق عليھا.
)الفقرة (١٣٣
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 ٧/٧/٣يجب على المحاسب القانوني عدم االتفاق على القيام بإجراءات غير
موضوعية قد تكون عرضة لتفسيرات عديدة .كما يجب عدم استخدام
مصطلحات غير مؤكدة المعنى )مثل فحص عام ،أو فحص محدود  ،أو
تسوية  ،أو مراجعة  ،أو اختبار( إال إذا تم تعريف ھذه المصطلحات ضمن
اإلجراءات المتفق عليھا.
ويجب على المحاسب القانوني الحصول على أدلة إثبات من تطبيق
اإلجراءات المتفق عليھا لتوفر أساسا معقوال للنتيجة أو النتائج التي سيتم
التعبير عنھا في تقريره .ومن األمثلة المالئمة لذلك ما يلي :
أ  -تنفيذ أحد تطبيقات العينات بعد االتفاق على الحدود

المناسبة.

ب -فحص مستندات معينة تثبت بعض أنواع العمليات أو بعض

صفاتھا.

ج  -المصادقة على معلومات معينة مع أطراف آخرين.
د  -مقارنة المستندات  ،أو القوائم  ،أو التحليالت مع بعض الصفـات
المحددة.
ھـ -القيام بإجراءات محددة على عمل قام به آخرون )بما في ذلك عمل
المراجعين الداخليين(.
و  -القيام بعمليات حسابية رياضية.
ومن اإلجراءات غير المالئمة القيام بما يلي :
أ  -قراءة العمل الذي قام به آخرون بغرض وحيد ھو وصف نتائج
ب -تقويم كفاءة أو موضوعية طرف
ج  -الحصول على فھم لموضوع

عملھم.

آخر.

معين.

د  -تفسير مستندات خارج نطاق خبرة المحاسب القانوني

المھنية.

)الفقرة (١٣٤
 ٨/٧/٣عند قيام المحاسب القانوني بتطبيق إجراءات متفق عليھا عن جزء من
الرقابة الداخلية للمنشأة باعتبار ذلك جزءا من تطبيق إجراءات متفق عليھا
عن عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية  ،فيجب
أن يكوّ ن تقرير المحاسب القانوني على ھذه اإلجراءات جزءا من تقريره
على تطبيق اإلجراءات المتفق عليھا على عناصر محددة  ،مجموعات ،
أجزاء  ،أو بنود وأن يلتزم بأحكام التقرير الواردة فيما بعد في ھذا المعيار .
)الفقرة (١٣٥
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 ٩/٧/٣يجب على المحاسب القانوني االستعانة بخبير للقيام بواحد أو أكثر من
اإلجراءات المتفق عليھا إذا لم يكن لديه التأھيل الكافي للقيام بتلك
اإلجراءات .
وفي ھذه الحالة يجب أن يتفق المحاسب القانوني والمستخدمون المستفيدون
من التقرير صراحة على االستعانة بالخبير لمساعدة المحاسب القانوني في
أداء عملية إجراءات متفق عليھا .ويمكن التوصل إلى ھذا االتفاق عند
االتفاق على اإلجراءات التي تمت أو ستتم واالعتراف بالمسئولية عن كفاية
اإلجراءات .ويجب أن يصف تقرير المحاسب القانوني طبيعة المساعدة التي
وفرھا الخبير.
)الفقرة (١٣٦
 ١٠/٧/٣يجوز للمحاسب القانوني االتفاق على تطبيق إجراءات متفق عليھا على
تقرير خبير أو نتائج عمله إذا لم تعد بغرض مساعدة المحاسب القانوني
لتنفيذ إجراءات متفق عليھا .فعلى سبيل المثال  ،قد يقوم المحاسب القانوني
باإلشارة إلى معلومات يحتوي عليھا تقرير أحد الخبراء في وصف أحد
اإلجراءات المتفق عليھا .ومع ذلك  ،فإنه ليس من المالئم أن يتفق
المحاسب القانوني على مجرد قراءة تقرير الخبير لغرض وحيد وھو
وصف أو ترديد النتائج التي توصل إليھا الخبير  ،أو لتحمل المسئولية عن
جميع اإلجراءات التي قام بھا الخبير أو جزء منھا أو عن ناتج عمل
الخبير.
)الفقرة (١٣٧
 ١١/٧/٣يجب أن يقوم المحاسب القانوني بتنفيذ جميع اإلجراءات المتفق عليھا التي
تم تعدادھا أو اإلشارة إليھا في تقريره بنفسه  ،إال عند االستعانة بخبير.
)الفقرة (١٣٨
 ١٢/٧/٣يجب على المحاسب القانوني أن يعرض ما توصل إليه من تطبيق
اإلجراءات المتفق عليھا على موضوع التأكيد المحدد في شكل نتائج وليس
على شكل تأكيد سلبي  ،وأن تبين النتائج ما إذا كانت عناصر محددة ،
مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية قد تم عرضھا بعدل وفقا
لمعايير مقررة أو معلنة مثل معايير المحاسبة المتعارف عليھا.
)الفقرة (١٣٩
 ١٣/٧/٣يجب على المحاسب القانوني التقرير عن جميع نتائج تطبيق اإلجراءات
المتفق عليھا  ،وتجنب أي لغة غامضة عند صياغة النتائج التي توصل
إليھا .وال ينطبق مفھوم األھمية النسبية على النتائج التي يجب التقرير
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عنھا في عملية تطبيق إجراءات متفق عليھا إال إذا تم االتفاق على تعريف
األھمية النسبية بواسطة المستخدمين المستفيدين من التقرير .ويجب وصف
أي اتفاق لحدود األھمية النسبية في تقرير المحاسب القانوني.
)الفقرة (١٤٠
 ١٤/٧/٣يجب أن يحتوي تقرير المحاسب القانوني المرتبط بعملية إجراءات متفق
عليھا على اإلجراءات التي تم تنفيذھا والنتائج التي توصل إليھا وأن
يشتمل على ما يلي :
أ  -عنوان يشمل عبارة "تقرير المحاسب القانوني".
ب -تحديد المستخدمين المستفيدين من

التقرير.

ج -إشارة إلى العناصر المحددة  ،المجموعات  ،األجزاء  ،أو البنود
في القائمة المالية للمنشأة المعينة ولنوع العملية المعينة.
د  -أساس المحاسبة للعناصر المحددة  ،المجموعات  ،األجزاء  ،أو
البنود في القائمة المالية.
ھـ -إيضاح بأن اإلجراءات التي تم القيام بھا كانت ھى اإلجراءات التي
تم االتفاق عليھا بواسطة المستخدمين المستفيدين من التقرير الذين
تم تمييزھم في التقرير.
و  -أن العمل المنفذ تم وفقا للمعايير المھنية ذات العالقة المعتمدة من
الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ز  -إيضاح أن كفاية اإلجراءات ھي من مسئولية المستخدمين
المستفيدين من التقرير وحدھم وعدم مسئولية المحاسب القانوني
عن كفاية ھذه اإلجراءات.
ح  -تعداد اإلجراءات التي تم القيام بھا )أو اإلشارة إليھا( وما ارتبط بھا
من نتائج )يجب على المحاسب القانوني عدم تقديم أي تأكيد سلبي(.
ط  -وصف لحدود األھمية النسبية التي تم االتفاق عليھا – إن

وجدت..

ي -إيضاح أن المحاسب القانوني لم يعين من أجل القيام بعملية مراجعة
للعناصر المحددة  ،المجموعات  ،األجزاء  ،أو البنود وأنه لم يقم
بذلك  ،واالمتناع عن إبداء الرأي في العناصر المحددة،
المجموعات  ،األجزاء  ،أو البنود  ،وبيان بأنه لو قام المحاسب
القانوني بإجراءات إضافية ربما تصل إلى علمه أمور أخرى قد يتم
التقرير عنھا.
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ك -االمتناع عن إبداء الرأي في فاعلية الرقابة الداخلية على التقارير
المالية ككل أو أي جزء منھا إذا كان المحاسب القانوني قد قام
بإجراءات طبقا للفقرة ) (٨/٧/٣أعاله.
ل -بيان بالقيود على استخدام التقرير وأنه قصد منه أن يستخدم من قبل
المستخدمين المستفيدين من التقرير فقط )ومع ذلك فإذا كان التقرير
لالطالع العام عن طريق جھة رسمية فيجب على المحاسب
القانوني إضافة ھذه الجملة "ومع ذلك  ،فھذا التقرير ھو لالطالع
العام وتوزيعه ليس محدودا".
م  -التحفظات أو القيود فيما يتعلق باإلجراءات أو النتائج – إن وجدت.
ن -وصف لطبيعة المساعدة التي وفرھا أحد الخبراء – إن

وجدت-.

)الفقرة (١٤١
 ١٥/٧/٣يجوز للمحاسب القانوني أن يدخل في التقرير فقرة أو فقرات تفسيرية بشان
بعض األمور ومن ذلك ما يلي :
أ  -اإلفصاح عن حقائق منصوص عليھا  ،أو افتراضات  ،أو تفسيرات
)بما في ذلك مصدرھا( استخدمت في تطبيق اإلجراءات المتفق عليھا.
ب -وصف لحالة السجالت أو اإلجراءات الرقابية أو البيانات التي تم
تطبيق اإلجراءات عليھا.
ج -شرح لعدم مسئولية المحاسب القانوني عن تحديث تقريره.
د -شرح لمخاطر العينات.
)الفقرة (١٤٢
 ١٦/٧/٣يجب استخدام تاريخ انتھاء اإلجراءات المتفق عليھا كتاريخ لتقرير
المحاسب القانوني.
 ١٧/٧/٣عندما تفرض الظروف قيودا على أداء اإلجراءات المتفق عليھا  ،يجب
على المحاسب القانوني أن يحاول الحصول على اتفاق من المستخدمين
المستفيدين من التقرير لتعديل اإلجراءات المتفق عليھا .وعندما ال يمكن
التوصل إلى مثل ھذا االتفاق )ومن أمثلة ذلك أن تكون اإلجراءات المتفق
عليھا صادرة من جھة رقابية لن تقوم بتعديل ھذه اإلجراءات( يجب على
المحاسب القانوني أن يصف أي قيود على أداء اإلجراءات في تقريره أو
أن ينسحب من العملية.
)الفقرة (١٤٣
 ١٨/٧/٣قد يطلب من المحاسب القانوني – بعد إكمال عملية اإلجراءات المتفق
عليھا – أن ينظر في إضافة طرف جديد كمستخدم مستفيد من التقرير
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)طرف غير مشترك( .ويمكن للمحاسب القانوني االتفاق على إضافة
طرف غير مشترك كمستخدم مستفيد من التقرير بناء على بعض
االعتبارات مثل شخصية الطرف غير المشترك واالستخدام المتوقع
للتقرير .فإذا وافق المحاسب القانوني على إضافة الطرف غير المشترك،
فيجب عليه أن يحصل على موافقته على اإلجراءات التي تم القيام بھا
وبتحمله المسئولية عن كفاية ھذه اإلجراءات .فإذا تمت إضافة الطرف
الجديد بعد إصدار المحاسب القانوني لتقريره فيجوز إعادة إصدار التقرير
أو يمكن للمحاسب القانوني أن يوفر إقرارا آخر مكتوبا بأن الطرف الجديد
قد تمت إضافته كمستخدم مستفيد من التقرير .وإذا أعيد إصدار التقرير
يجب عدم تغيير تاريخه .وإذا قام المحاسب القانوني بتوفير إقرار مكتوب
بإضافة الطرف الجديد كمستخدم مستفيد من التقرير ،فيجب أن يذكر ھذا
اإلقرار المكتوب عادة أنه لم يتم القيام بأي إجراءات بعد تاريخ التقرير.
)الفقرة (١٤٤
 ١٩/٧/٣يجب على المحاسب القانوني الحصول على إقرارات مكتوبة )خطاب
اإلفصاح العام( من الطرف المسئول عن العناصر المحددة  ،المجموعات،
األجزاء  ،أو البنود في قائمة مالية .ومن األمور التي يتعين أن يتضمنھا
خطاب التمثيل بيان بأن الطرف المسئول قد أفصح للمحاسب القانوني عن
:
* جميـع األمور المعلومة التي تناقض أساس المحاسبة للعناصر المحددة ،
المجموعات  ،األجزاء  ،أو البنود في قائمة مالية.
* أي تبليغ من الجھات الرقابية يؤثر على العناصر المحددة  ،المجموعات
 ،األجزاء  ،أو البنود في قائمة مالية.
وإذا رفض الطرف المسئول تضمين خطاب التمثيل إقرارات يرى
المحاسب القانوني أھمية إيضاحھا فيعتبر ذلك قيدا على أداء العملية .وفي
مثل ھذه األحوال  ،يجب على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي:
أ – اإلفصاح في تقريره عن عدم حصوله على تأكيد من الطرف المسئول
عن بعض األمور التي رأى أھمية تأكيدھا.
ب -االنسحاب من العملية.
ج – أن يغير العملية إلى نوع آخر من العمليات.
)الفقرة (١٤٥
 ٢٠/٧/٣يجب على المحاسب القانوني عدم القيام بأي إجراءات أخرى بخالف
اإلجراءات المتفق عليھا .ومع ذلك  ،فإذا نمى إلى علم المحاسب القانوني
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أنّ بعض األمور ذات عالقة بتطبيق اإلجراءات المتفق عليھا بوسائل
أخرى تناقض بطريقة مھمة أساس المحاسبة عن العناصر المحددة ،
المجموعات  ،األجزاء  ،أو البنود في القائمة المالية المشار إليھا في تقرير
المحاسب القانوني ،فيجب على المحاسب القانوني بيان ھذا األمر في
تقريره .
)الفقرة (١٤٦
 ٢١/٧/٣يجوز للمحاسب القانوني الذي كلف بأداء نوع آخر من العمليات  ،قبل
إكمال العملية  ،أن يغير العملية إلى عملية إجراءات متفق عليھا .ويجب
على المحاسب القانوني في ھذه الحالة أن يأخذ في اعتباره ما يلي:
أ  -احتمال أن بعض اإلجراءات التي تم القيام بھا كجزء من عملية
أخرى ليست مالئمة ألن تشتمل عليھا عملية إجراءات متفق عليھا.
ب -السبب في طلب التغيير  ،وبصفة خاصة آثار أي قيود على نطاق
العملية األصلية أو عن األمور التي سيتم التقرير عنھا.
ج -الجھد اإلضافي المطلوب إلكمال العملية

األصلية.

د -أسباب التغير من تقرير يوزع توزيعا عاما إلى تقرير ذي استخدام
مقيد  ،في حالة انطباق ذلك.
وإذا وافق المستخدمون المستفيدون من التقرير على اإلجراءات التي تم أو
سيتم القيام بھا وتحملوا المسئولية عن كفاية اإلجراءات التي ستشملھا
عملية اإلجراءات المتفق عليھا  ،فإن أيا مما يلي يعتبر أساسا معقوال
لطلب تغيير العملية:
ـ أي تغير في الظروف يتطلب نوعا آخر من

العمليات.

ـ أي سوء فھم عن طبيعة العملية األصلية أو عن البدائل

المتاحة.

وفي جميع األحوال  ،إذا كانت إجراءات العملية األصلية شبه مكتملة  ،أو
كان الجھد الالزم إلكمال ھذه اإلجراءات ضئيال نسبيا ،فيجب على
المحاسب القانوني أن ينظر في مالءمة قبول التغير في العملية .وإذا قرر
المحاسب القانوني  ،بناء على حكمه المھني  ،أن ھناك مبررا معقوال
لتغيير العملية  ،فيجب عليه إصدار تقرير مالئم لعملية إجراءات متفق
عليھا بشرط أن يلتزم بمعايير عمليات اإلجراءات المتفق عليھا .ويجب أال
يحتوي التقرير على أي إِشارة إلى أي من العملية األصلية وأال تحتوي
)الفقرة (١٤٧
العملية الجديدة على أي قيود أداء.
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 ٢٢/٧/٣عندما يقوم المحاسب القانوني بأداء خدمات نتيجة لعملية تطبيق إجراءات
متفق عليھا عن عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة
مالية كجزء من أو باإلضافة إلى نوع آخر من الخدمات ،فإن أحكام ھذا
المعيار تنطبق فقط على الخدمات المذكورة فيه  ،وتنطبق معايير أخرى
على الخدمات األخرى .وقد تشمل العمليات األخرى عملية مراجعة  ،أو
عملية فحص محدود أو إعداد لقائمة مالية  ،أو لعملية فحص تأكيدات  ،أو
)الفقرة (١٤٨
لعملية أخرى بخالف عملية فحص التأكيدات.
 ٢٣/٧/٣يجوز دمج أو إرفاق التقارير عن تطبيق إجراءات متفق عليھا عن عناصر
محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية  ،مع التقارير عن
عمليات أخرى شريطة التمييز بوضوح بين أنواع ھذه الخدمات وبشرط
اتباع المعايير المختصة لكل نوع من ھذه الخدمات .ويجب في ھذه الحالة
قصر توزيع التقارير األخرى المشمولة على المستخدمين المستفيدين من
)الفقرة (١٤٩
التقرير فقط.
ويبين نموذج رقم ) (٦أمثلة لتقارير لعمليات تطبيق إجراءات متفق عليھا عن
عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية.
 ٨/٣التقارير عن تطبيق معايير المحاسبة :

 ١/٨/٣يجب على المحاسب القانوني المعد للتقرير أن يمارس العناية المھنية الواجبة
عند القيام بالعملية وأن يكون لديه التدريب الفني والمھارة المھنية الكافيين.
كما يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بتخطيط العملية بكفاية،
واإلشراف على المساعدين إن وجدوا  ،وأن يقوم بجمع معلومات كافية
لتوفر أساسا معقوال لحكمه المھني الوارد في التقرير .ويجب على المحاسب
القانوني المعد للتقرير أن يأخذ في اعتباره توجھات طالـب التقرير ،
والظروف التي تحيط بطلب التقرير  ،وأغراض ھذا الطلب  ،واالستخدام
)الفقرة (١٥٠
المزمع للتقرير من جانب طالب التقرير.
 ٢/٨/٣يجب على المحاسب القانوني المعد للتقرير  -للمساعدة في تكوين حكمه
المھني – القيام باإلجراءات التالية :
أ  -أن يحصل على فھم لشكل ومضمون العملية )العمليات(.
ب -دراسة معايير المحاسبة المتعارف عليھا التي تنطبق على الموضوع.

ج -استشارة مھنيين أو خبراء آخرين كلما كان ذلك مالئما ً.
د -القيام بدراسات بحثية أو إجراءات أخرى للتحرى عن وجود حاالت
سابقة يعتد بھا أو مواقف مثيلة يمكن أن تؤخذ في االعتبار.
)الفقرة (١٥١
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 ٣/٨/٣يجب على المحاسب القانوني عند تقويم مع ايير المحاس بة الت ي ت رتبط بعملي ة
معينة أو عند تحديد نوع الرأي الذي يمك ن إب داؤه ع ن الق وائم المالي ة لمنش اة
معينة بناء عل ى طل ب ط رف أص يل أو بن اء عل ى طل ب ط رف وس يط نياب ة
ع ن ط رف أص يل  ،أن يستش ير مراج ع الحس ابات المع ين م ن قب ل المنش اة
بغرض إبداء الرأي في القوائم المالي ة للمنش أة )المحاس ب المس تمر( للط رف
األصيل لمعرفة جميع الحقائق المتاحة الضرورية لتكوين حك م مھن ي .حي ث
أن المحاسب القانوني المستمر قد يوفر معلوم ات ليس ت متاح ة بطري ق آخ ر
للمحاس ب المع د للتقري ر .ومنھ ا ش كل ومض مون العملي ة  ،وكي ف قام ت
اإلدارة بتطبيق معايير المحاس بة عل ى عملي ات مماثل ة  ،وم ا إذا كان ت إدارة
المنشأة اعترضت عل ى الط رق المحاس بية الت ي اقترحھ ا المحاس ب الق انوني
المستمر  ،وما إذا كان المحاسب القانوني ق د توص ل إل ى نتيج ة مختلف ة ع ن
تطبيق معايير المحاسبة أو عن نوع الرأي الذي ق د يمك ن إب داؤه ع ن الق وائم
المالية للمنشأة.
ويج ب عل ى المحاس ب الق انوني أن يش رح إل ى الط رف األص يل أو إل ى
الطرف الوسيط ضرورة استشارة المحاس ب الق انوني المس تمر  ،وأن يطل ب
أن ي ؤذن ل ه ب ذلك  ،وأن يطل ب م ن الط رف األص يل أن يس مح للمحاس ب
القانوني المستمر أن يستجيب استجابة كاملة الستفسارات المحاسب الق انوني
المعد للتقرير .وتماثل مسئولية المحاسب الق انوني المس تمر للط رف األص يل
عن االستجابة الستفس ارات المحاس ب الق انوني المع د للتقري ر نف س مس ئولية
المراجع السابق عن االستجابة الستفسارات المراجع الالحق ال واردة ب الفقرة
) (٣٠٣٠م ن مع ايير المراجع ة والقاع دة ) (٤٠١م ن قواع د س لوك وآداب
)الفقرة (١٥٢
المھنة.
 ٤/٨/٣يج ب أن يوج ه تقري ر المحاس ب الق انوني المكت وب إل ى الط رف األص لي
للعملية أو إلى الطرف الوسيط  ،ويجب أن يتضمن التقرير عادة ما يلي :
أ  -وصفا ً مختصراً لطبيعة العملية وبيانا ً بأن العملية قد تمت وفقا للمع ايير
المھني ة ذات العالق ة المعتم دة م ن قب ل الھيئ ة الس عودية للمحاس بين
القانونيين.
ب -وص فا ً للعملي ة )العملي ات(  ،وبيان ا ً بالحق ائق المحيط ة  ،والظ روف ،
واالفتراضات  ،ومصدر المعلومات .ويج ب تميي ز األط راف األص لية
لعملي ات مح ددة  ،وأن توص ف العملي ات االفتراض ية بم ا يفي د أنھ ا ال
تخص أطرافا محددة )مثل الشركة أ ،الشركة ب وھكذا(.
ج -إيضاح معايير المحاس بة المالئم ة الت ي س يتم تطبيقھ ا  ،أو ن وع ال رأي
الذي يمك ن إب داؤه ع ن الق وائم المالي ة للمنش أة  ،وبي ان المب ررات الت ي
استند إليھا المحاسب القانوني عند التوصل إلى رأيه.
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د -إيضاح أن المسئولية عن المعالج ة المحاس بية الس ليمة تق ع عل ى مع دي
القوائم المالية  ،الذين يجب عليھم التشاور مع المراجعين المستمرين.
ھـ -إيض اح أن أي تغيي ر ف ي الحقائ ـق  ،أو الظ روف  ،أو االفتراض ات
)الفقرة (١٥٣
المقدمة قد يؤدي إلى تغيير في التقرير.
ويبين نموذج رقم ) (٧مثاال ألقسام التقرير الموضحة في الفقرة السابقة.
 ٩/٣الخدمات االستشارية :
 ١/٩/٣يحكم عمل المحاسب القانوني عند تقديم الخ دمات االستش ارية ك أي عم ل
مھن ي آخ ر القاع دة ) (١٠٢م ن قواع د س لوك وآداب المھن ة الخاص ة
باألمانة واالستقامة  ،والمعايير العامة لمھن ة المحاس بة ال واردة بالقاع دة
) (٢٠٢وتش مل الكف اءة المھني ة  ،والعناي ة المھني ة الواجب ة  ،والتخط يط
واإلش راف  ،والحص ول عل ى معلوم ات كافي ة ومالئم ة .وإذا ق ام
المحاسب القانوني أثناء أدائه لمھمته بإعداد قوائم مالية أو ج زء منھ ا أو
قام بعملية مراجعة فتحكم ھ ذا الج زء م ن عمل ه أيض ا مع ايير المحاس بة
ومعايير المراجعة المتعارف عليھا والمعايير المھنية األخرى واألنظم ة
ذات العالقة .وإضافة إل ى ذل ك يتع ين عل ى المحاس ب الق انوني أن يأخ ذ
في االعتبار ما يلي :
أ  -مصلحة العميل :
يجب على المحاسب القانوني أن يسعى لخدم ة مص لحة العمي ل ع ن
طري ق تحقي ق األھ داف الت ي ت م االتف اق عليھ ا م ع العمي ل  ،م ع
االحتفاظ في نفس الوقت باألمانة والموضوعية.
ب -التفاھم مع العميل :
يج ب عل ى المحاس ب الق انوني أن يوث ق كتاب ة مس ئوليات المھم ة
المكلف بھا  ،وطبيعة ونط اق وح دود الخ دمات الت ي س يتم تق ديمھا.
ويجب تعديل ھذا االتفاق وتوثيق ه إذا تطلب ت الظ روف تعديل ه أثن اء
القيام بالمھمة.
ج  -اإلفصاح :
يجب على المحاسب القانوني أن يفصح للجھة التي عينته بما يلي:
ـ أي تض ارب ف ي المص الح طبق ا لم ا تقض ي ب ه أحك ام القاعـ ـدة
) (١٠٢من قواعد سلوك وآداب المھنة.
ـ أي ة تحفظ ات مھم ة تتص ل بنط اق العملي ة أو المن افع المس تمدة
منھا.
ـ أية أحداث أو نتائج مھمة يتم التوصل إليھا.
)الفقرة (١٥٤
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 ٢/٩/٣يق دم المحاس ب الق انوني تقري را بالنت ائج الت ي توص ل إليھ ا .ويتف اوت
التقري ر م ن مج رد تقري ر مختص ر يتع رض لنط اق المھم ة وم ا ت م
التوصل إليه من نتائج  ،إلى تقرير ش امل يحت وي عل ى العم ل ال ذي ت م.
وبغض النظر عن حجم التقرير يجب أن يشمل ما يلي:
أ  -فقرة تبين الجھة الموجه إليھا التقرير والتي يتع ين أن تك ون الجھ ة
المكلفة بإعداد المھمة.
ب -نطاق العمل الذي قام به.
ج -المعايير المھنية التي تم على أساسھا القيام بالمھمة  -إن وجدت.
د -النتائج التي توصل إليھا واألسباب المؤيدة لھذه النتائج وما ي دعمھا
م ن بيان ات ومعلوم ات وتحل يالت والت ي تعتب ر مص درا لھ ذه
)الفقرة (١٥٥
النتائج.
 ٤ـ التعاريف :
 ١/٤تقارير المراجعة الخاصة :
تشمل تقارير المراجعة الخاصة الخدمات المرتبطة بخدمات مراجعة قوائم مالية
للمنشآت بما في ذلك :
أ-
ب-
ج-
د-
ھـ-
و-

التقارير عن قوائم مالية معدة وفقا ألساس محاسبي شامل ال يتفق مع
معايير المحاسبة المتعارف عليھا.
التق ارير ع ن عناص ر مح ددة  ،مجموع ات  ،أج زاء  ،أو بن ود ف ي قائم ة
مالية.
التقاري ـر ع ن التقي د بأوج ه اتفاقي ات تعاقدي ة أو متطلب ات رقابي ة ت رتبط
بقوائم مالية تمت مراجعتھا.
التقارير عن قوائم مالية ذات غرض خاص أعدت للتقيد باتفاقيات تعاقدية.
التق ارير ع ن معلوم ات مالي ة تع رض ف ي ش كل نم اذج مق ررة أو كش وف
تتطلب شكال مقررا من تقارير المراجعة.
التقارير عن قوائم مالية ملخصة.
)الفقرة (١٥٦

 ٢/٤التقارير عن قوائم مالية معدة وفقا ألساس محاسبي ش امل ال يتف ق م ع مع ايير
المحاسبة المتعارف عليھا :
ألغراض ھذا المعي ار ف إن األس اس المحاس بي الش امل ال ذي ال يتف ق م ع مع ايير
المحاسبة المتعارف عليھا ھو  ،على سبيل المثال  ،أحد األسس التالية :
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أساس للمحاسبة تستخدمه المنشأة صاحبة التقري ر للتقي د بمتطلب ات أو أحك ام
خاص ة بالتق ارير المالي ة لجھ از م ن األجھ زة الرقابي ة الحكومي ة تخض ع
المنشأة الختصاصه .ومن أمثلة ذلك أساس للمحاس بة ق د يفرض ه ف ي ش كل
مع ايير محاس بية أو نظ ام محاس بي موح د أح د األجھ زة الحكومي ة عل ى
المنشآت التي تخضع الختصاصه في قطاع من قطاعات األعمال.
أس اس للمحاس بة تس تخدمه المنش أة أو تتوق ع اس تخدامه لتق ديم إقرارھ ا
الضريبي أو الزكوي عن المدة التي تغطيھا القوائم المالية.
األس اس النق دي وتع ديالت األس اس النق دي المتع ارف عليھ ا مث ل تس جيل
اس تھالك األص ول الثابت ة أو عم ل مخصص ات ألن واع معين ة م ن
المصروفات كالمطالبات الرسمية أو وفقا لعقود مستمرة.
مجموعة معينة من المقاييس التي تحظى بقبول عام يتم تطبيقھا على جمي ع
البن ود المھم ة الظ اھرة ب القوائم المالي ة مث ل أس اس محاس بة التغي رات ف ي
األسعار.
)الفقرة (١٥٧

 ٣/٤التقارير عن عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية:
إبداء المراجع لرأي في واحد أو أكثر من عناص ر مح ددة  ،مجموع ات  ،أج زاء
 ،أو بنود في قائمة مالية ؛ ومن أمثلة ذلك حس ابات الم دينين  ،أو المخ زون  ،أو
حصة مش اركة ف ي األرب اح  ،أو ال دخل القاب ل للتوزي ع أو اتفاقي ة عوائ د امتي از.
)الفقرة (١٥٨
 ٤/٤التقارير عن التقيد بأوجه اتفاقيات تعاقدية أو متطلبات رقابية :
ق د تلت زم بع ض المنش آت بموج ب اتفاقي ات تعاقدي ة مث ل بع ض عق ود إص دار
السندات أو القروض الطويلة األجل  ،أو نتيجة لمتطلبات إحدى الجھات الرقابي ة
الحكومية بالحصول على تقرير من مراجع خ ارجي يفي د تقي دھا بھ ذه االتفاقي ات
أو المتطلب ات الرقابي ة  ،فتتطل ب اتفاقي ات الق روض ع ادة م ن المقت رض التقي د
بمجموعة من التعھ دات مث ل دف ع الفوائ د  ،واس تقطاع مب الغ مح ددة تس تخدم ف ي
سداد القرض  ،واالحتفاظ بمستويات معينة من معدالت السيولة الجاري ة ووض ع
قيود على توزيعات األرباح.
)الفقرة (١٥٩
 ٥/٤التقارير عن قوائم مالية ذات غرض خاص أعدت للتقيد باتفاقية تعاقدية :
قد يطلب من المراجع في بعض األحيان أن يصدر تقريرا عن قوائم مالية أع دت
لغرض خاص للتقيد باتفاقية تعاقدية .وف ي معظ م األحي ان ف إن الغ رض م ن ھ ذه
األنواع من القوائم المالية المعروضة يقتصر فقط على استخدام أطراف االتفاقي ة
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،أو أطراف أخرى محددة .وم ن أمثل ة ذل ك تقري ر ع ن قائم ة باألص ول المبيع ة
والخصوم المتعھد بھا وفقا ألحكام اتفاقية تعاقدية أو اتفاقية أحد القروض.
)الفقرة (١٦٠
 ٦/٤التقارير عن معلومات مالية تعرض في شكل نماذج مقررة تتطل ب ش كال مق ررا
من تقارير المراجعة :
نماذج أو قوائم مطبوعة تصممھا أو تتبناھا إحدى الجھات حددت بموجبھا
صيغة تقرير المراجع.
)الفقرة (١٦١
 ٧/٤تقرير عن قوائم مالية ملخصة :
ق د تق وم إح دى المنش آت بإع داد ق وائم مالي ة تلخ ص قوائمھ ا المالي ة المراجع ة
بغ رض إع الم بع ض مس تخدمين معين ين مح ددين بالنق اط المھم ة الت ي تتعل ق
بالمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا.
وتعرض القوائم المالية الملخصة تفاصيل أقل بكثير من القوائم المالية المراجعة.
ولذلك يبين تقرير المراجع في فقرة مستقلة طبيعة المعلومات الملخص ة  ،ويلف ت
نظ ر الق ارئ إل ى أن ه للحص ول عل ى فھ م أفض ل للمرك ز الم الي للمنش أة ونت ائج
أعمالھ ا يج ب أن تق رأ الق وائم المالي ة الملخص ة مقترن ة م ع أح دث ق وائم مالي ة
مراجعة للمنشأة.
)الفقرة (١٦٢
 ٨/٤عناصر القوائم المالية :
تشمل عناصر القوائم المالية  :األصول  ،الخصوم  ،حقوق أصحاب رأس الم ال
 ،اإلي رادات  ،المص روفات  ،المكاس ب والخس ائر  ،ص افي ال دخل )ص افي
الخس ارة(  ،اس تثمارات أص حاب رأس الم ال ،التوزيع ات عل ى أص حاب رأس
)الفقرة (١٦٣
المال.
 ٩/٤المجموعـة :
عدد من البنود التي تظھر في قائمة المركز المالي من أمثلتھا مجموعة األص ول
المتداولة ومجموعة الخصوم المتداولة.
)الفقرة (١٦٤
 ١٠/٤الجــزء :
مجموعة من البنود في قائمة الدخل أو قائمة الت دفق النق دي وم ن أمثلتھ ا ال دخل
من األعمال الرئيسة المستمرة أو التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية.
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)الفقرة (١٦٥

 ١١/٤البنــد :
أدن ى درج ة ممكن ة م ن التفص يل لع رض عناص ر الق وائم المالي ة ف ي الق وائم
المالي ة أو الج داول المرفق ة بھ ا بحي ث يخص ص للبن د س طر مس تقل ف ي ص لب
الق وائم المالي ة أو الج داول الت ي تش ملھا البيان ات اإليض احية المرفق ة ب القوائم
المالية ومن أمثلة ذلك :
 -١الربح أو الخسارة م ن بي ع األص ول الثابت ة إذ يمك ن إظھ اره كبن د مس تقل
في قائمة الدخل.
 -٢النق د ف ي الص ندوق ول دى البن وك كبن د م ن األص ول المتداول ة ف ي قائم ة
)الفقرة (١٦٦
المركز المالي.
 ١٢/٤قائمة مالية :
عرض بيانات مالية بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بھا  ،مستمدة من س جالت
محاس بية وتھ دف إل ى توص يل معلوم ات ع ن الم وارد االقتص ادية لمنش أة أو
التزاماتھا في نقطة معينة من الزمن أو التغيرات فيھا ع ن م دة م ن ال زمن وفق ا
ألساس شامل من أسس المحاسبة .وألغراض التقرير  ،يجب على المراج ع أن
يعتبر ك ل ن وع م ن أن واع الق وائم المعروض ة التالي ة المع دة عل ى أس اس ش امل
كقائمة مالية :
أ–

ب-
ج–
د–
ھـ-
و–
ز–
ح–
ط–
ي–

قائمة مركز مالي.
قائمة دخل.
قائمة أرباح مبقاة.
قائمة تدفق نقدي.
قائمة التغيرات في حقوق المالك.
قائمة باألصول والخصوم ال تشمل حسابات حقوق المالك.
قائمة اإليرادات والمصروفات.
ملخص العمليات.
قائمة العمليات طبقا ألنواع المنتجات.
قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية.
)الفقرة (١٦٧

 ١٣/٤عملية إجراءات متفق عليھا :
عملي ة إج راءات متف ق عليھ ا ھ ي العملي ة الت ي يكل ف فيھ ا العمي ل المحاس ب
القانوني بإصدار تقرير بنتائج مبنية على القيام بإجراءات محددة على موضوع
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محدد لعناصر محددة  ،أو مجموعات  ،أو أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية كم ا
ت م تعريفھ ا أدن اه .ويع ين العمي ل المحاس ب الق انوني لمس اعدة المس تخدمين ف ي
تقويم عناصر محددة أو مجموعات  ،أو أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالي ة نتيج ة
لحاجة أو حاجات مس تخدمي التقري ر .فنظ را ألن المس تخدمين يرغب ون ف ي أن
تك ون النت ائج ق د ت م التوص ل إليھ ا بطريق ة مس تقلة ل ذلك ي تم الحص ول عل ى
خ دمات أح د المحاس بين الق انونيين للقي ام ب اإلجراءات وإص دار تقري ر بالنت ائج
التي تم التوصل إليھا .ويتم االتف اق ب ين المس تخدمين والمحاس ب الق انوني عل ى
اإلج راءات الت ي س يقوم بھ ا المحاس ب الق انوني والت ي يعتق د المس تخدمون أنھ ا
مالئم ة .ونظ را ألن حاج ات المس تخدمين ق د تختل ف اختالف ا واس عا ل ذلك ف إن
طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المتف ق عليھ ا ق د تتغي ر أيض ا  ،ونتيج ة ل ذلك
ف إن المس تخدمين يتحمل ون مس ئولية كفاي ة اإلج راءات ألنھ م أفض ل م ن ي تفھم
احتياج اتھم الخاص ة .وف ي العملي ات الت ي ت تم بموج ب أحك ام ھ ذا القس م م ن
المعي ار ال يق وم المحاس ب الق انوني بعملي ة مراجع ة وال يص در رأي ا أو تأكي دا
سلبيا ع ن عدال ة ع رض العناص ر المح ددة ،أو المجموع ات  ،أو األج زاء  ،أو
البنود في قائمة مالية .وبدال من ذل ك ف إن تقري ر المحاس ب الق انوني ف ي عملي ة
إجراءات متفق عليھا يجب أن يأخذ شكل إجراءات ونتائج.
ونتيجة ل دور المس تخدمين ف ي االتف اق عل ى اإلج راءات الت ي س يتم القي ام بھ ا ،
فإن تقرير المحاسب القانوني عن مثل ھذه العمليات يج ب أن يب ين بوض وح أن
استخدامه يقتصر على ھؤالء المستخدمين  ،ويشار إلى ھؤالء المستخدمين بم ا
في ذلك العميل فيما بعد باسم )المستخدمين المستفيدين من التقرير(.
)الفقرة (١٦٨
 ١٤/٤عناصر محددة  ،مجموعات  ،أجزاء  ،أو بنود في قائمة مالية :
تش ير "عناص ر مح ددة  ،مجموع ات  ،أج زاء  ،أو بن ود ف ي قائم ة مالي ة"
ألغراض تطبيق اإلجراءات المتفق عليھا إل ى معلوم ات محاس بية تك ون ج زءا
م ن قائم ة مالي ة  ،إال أنھ ا أق ل بص فة مھم ة م ن قائم ة مالي ة .ويمك ن بطريق ة
مباشرة تمييز العناصر المحددة  ،أو المجموع ات  ،أو األج زاء  ،أو البن ود ف ي
قائمة مالية أو في اإليضاحات المرفقة بھذه القائمة  ،أو يمك ن اس تخراجھا منھ ا
بالتحلي ل أو التجمي ع أو التلخ يص أو بالحس اب بطريق ة رياض ية .وتحت وي
العناص ر المح ددة  ،أو المجموع ات  ،أو األج زاء  ،أو البن ود ف ي قائم ة مالي ة
عل ى تأكي دات تتض منھا الق وائم المالي ة .وھ ذه التأكي دات ق د تك ون ص ريحة أو
ضمنية .ويحدد األساس المحاسبي المعين للعنصر أو الحساب أو البند في قائمة
مالية نواحي ھذه التأكيدات بالذات التي تنطب ق ف ي حال ة معين ة  ،كم ا ف ي حال ة
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أن يكون األساس المحاسبي ھو معايير المحاسبة المتعارف عليھ ا .وف ي عملي ة
إجراءات متفق عليھا ف ان إج راءات المحاس ب الق انوني تطب ق عل ى الموض وع
األساسي لھ ذه التأكي دات )ويش ار إليھ ا ھن ا بموض وع التأكي د المح دد( .وبص فة
عام ة ت ذكر اإلج راءات المش ار إليھ ا أو الت ي ت م تع دادھا ف ي تقري ر المحاس ب
الق انوني المعي ار ال ذي ي تم عل ى أساس ه قي اس الموض وع المح دد للتوص ل إل ى
إحدى النتائج.
ويمكن عرض العنصر المحدد  ،أو المجموعة  ،أو الج زء  ،أو البن د ف ي قائم ة
مالية في كشف أو قائمة أو في تقرير المحاسب القانوني عل ى أن يمي ز بطريق ة
مالئمة ما ھو معروض والتاريخ أو المدة الت ي يغطيھ ا .ويمك ن تعي ين العنص ر
المحدد أو المجموعة  ،أو الجزء  ،أو البند في قائم ة مالي ة أيض ا ف ي الس جالت
المحاسبية المحتفظ بھا إلعداد القوائم المالية )على سبيل المثال حساب باألس تاذ
العام أو كشف منتج بواسطة الحاسب اآللي(.
وتش مل أمثل ة العناص ر المح ددة أو المجموع ات  ،أو األج زاء  ،أو البن ود ف ي
قائمة مالية ما يلي :
ـ

حس ابات النق د بت اريخ مع ين  ،الظ اھرة ف ي دفت ر األس تاذ الع ام إلح دى
المنشآت الذي تم إمساكه بھدف إعداد القوائم المالية وفقا لمع ايير المحاس بة
المتعارف عليھا.

ـ

قائم ة بحس ابات الم دينين إلح دى المنش آت بت اريخ مع ين تعك س حس ابات
المدينين التي تم عرضھا وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا.

ـ

المب الغ الداخل ة تح ت بن د )األص ول الثابت ة( ف ي قائم ة األص ول والخص وم
ورأس المال بتاريخ معين تم عرضھا وفقا لألساس الضريبي أو الزكوي.

ـ

بند الدخل اإلجمالي في قائمة للعمليات عن مدة من الزمن تم عرض ھا وفق ا
لتعليمات إحدى الجھات الرقابية.
)الفقرة (١٦٩

 ١٥/٤التقارير عن تطبيق معايير المحاسبة :
يقصد بھذا النوع من التقارير ما يلي :
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 ١/١٥/٤إعداد المحاسب القانوني لتقرير مكتوب عن تطبيق مع ايير المحاسب ـة
) (١عن عمليات محددة سواء كانت ھذه العملي ات منتھي ة أو مقترح ة.
)الفقرة (١٧٠
 ٢/١٥/٤إعداد المحاسب القانوني لتقرير مكتوب بنوع الرأي الذي يمكن إبداؤه
عن القوائم المالية لمنشأة معينة.
)الفقرة (١٧١
 ٣/١٥/٤إع داد المحاس ب الق انوني لتقري ر ألط راف وس يطة ) (٢ع ن تطبي ق
مع ايير المحاس بة عل ى عملي ات افتراض ية ال تتض من حق ائق أو
ظروف خاصة بمنشأة معينة.
)الفقرة (١٧٢
 ٤/١٥/٤تقديم المحاسب القانوني توصيات شفھية عن تطبيق مع ايير المحاس بة
على عملية معينة  ،أو عن نوع الرأي الذي يمك ن إب داؤه ع ن الق وائم
المالي ة إلح دى المنش آت  ،إذا ق رر المحاس ب الق انوني أن التوص ية
قصد منھا أن يستخدمھا أح د األط راف األص ليين ف ي العملي ة كعام ل
مھم يؤخذ في االعتبار عند اتخاذ القرار.
)الفقرة (١٧٣
 ٥/١٥/٤ال يسري ھذا النوع من التقارير على تقارير المراجعة الت ي يص درھا
المراج ع المع ين م ن قب ل المنش اة بغ رض إب داء ال رأي ف ي الق وائم
المالي ة "المحاس ب المس تمر"  ،وال عل ى عملي ات تق ديم مس اعدة ف ي
منازعات قضائية تتض من أم ورا محاس بية أو لتق ديم رأي خب رة فيم ا
يتعلق بھذه المنازع ات القض ائية  ،وال عل ى التوص يات المھني ة الت ي
تقدم إلى محاسب قانوني آخر.
)الفقرة (١٧٤
 ٦/١٥/٤ال يسري ھذا النوع من التقارير أيضا على األفكار والمقترح ات الت ي
يق دمھا المحاس ب لبي ان رأي ه ف ي موض وع يتض من تطبي ق مع ايير
محاسبية أو نوع الرأي الذي يمكن تقديمه ع ن الق وائم المالي ة إلح دى
المنش آت .وذل ك م ن خ الل النش رات اإلخباري ة  ،والمق االت ،
) (1تشمل معايير المحاسبة معايير المحاسبة المتعارف عليھا واألسس الشاملة األخرى للمحاسبة كما وردت في ھذا المعيار
)معيار التقارير الخاصة(.
) (2يقصد باألطراف الوسيطة األطراف التي قد تقدم مش ورة إل ى واح د أو أكث ر م ن األط راف األص ليين إلح دى العملي ات
وقد يشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر المحامين وبنوك االستثمار والبنوك الخاصة والبنوك التجارية.
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واألحاديث ونصوصھا المكتوبة  ،والمحاضرات  ،وأن واع الع روض
العامة األخرى  ،والخطابات المرسلة إلى الھيئات المھنية والحكومي ة
المختصة بوضع المعايير .ومع ذلك  ،فإذا كان المقصود م ن األفك ار
والمقترح ات م ن الن وع ال ذي ورد ذك ره ف ي ھ ذه الفق رة ھ و تق ديم
إرشادات عن تطبيق معايير المحاسبة عن عملية معينة  ،أو عن نوع
الرأي الذي يمكن تقديمه عن القوائم المالية لمنشأة معينة  ،فإن أحك ام
ھذا المعيار يجب اتباعھا.
)الفقرة (١٧٥
 ١٦/٤الخدمات االستشارية :
ھ ي خ دمات مھني ة يس تخدم فيھ ا المحاس ب الق انوني مھارات ه  ،وتعليم ه ،
ومالحظات ه  ،وخبرات ه  ،ومعرفت ه بالعملي ة االستش ارية .وق د تش مل الخ دمات
االستشارية واحدا أو أكثر مما يلي :
)الفقرة (١٧٦
 ١/١٦/٤المشـورة :
وفيھا تتمثل خدمات المحاسب القانوني ف ي ت وفير نص يحة أو مش ورة
خالل وقت قصير  ،تبنى في الغال ب أو كلي ة  ،عل ى المعرف ة الحالي ة
الشخصية بالعميل  ،وبالظروف الموجودة  ،واألمور الفنية المختصة
 ،والبيان ات الص ادرة م ن العمي ل  ،والمقاص د المتبادل ة لألط راف
المختص ة .وم ن أمثل ة المش ورة فح ص خط ة عم ل اقتص ادية ق ام
بإعدادھا العمي ل والتعلي ق عليھ ا واقت راح برن امج حاس ب آل ي لزي ادة
تقصي الموضوع من جانب العميل.
)الفقرة (١٧٧
 ٢/١٦/٤خدمات االستشارات :
وفيھ ا تك ون وظيف ة المحاس ب تق ديم نت ائج وتوص يات للعمي ل حي ال
موضوعات أو موضوع معين للنظر فيھا واتخ اذ الق رار .وم ن أمثل ة
ھذا النوع من الخدمات دراسة تشمل فحص العملي ات وتحس ينھا  ،أو
تحليل لنظام محاس بي  ،أو المس اعدة ف ي التخط يط االس تراتيجي  ،أو
التعريف بمتطلبات نظام للمعلومات.
)الفقرة (١٧٨
 ٣/١٦/٤خدمات التنفيذ:
وفيھ ا تك ون وظيف ة المحاس ب تنفي ذ خط ة مقترح ة .وق د ي تم تجمي ع
م وارد وم وظفي العمي ل م ع م وارد ومس اعدي المحاس ب لتحقي ق
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أھداف العملية .ويكون المحاسب مس ئوال أم ام العمي ل ع ن اإلش راف
على العملية وإدارتھا .ومن أمثلة خدمات التنفي ذ القي ام بتركي ب نظ ام
حاسب آلي بما في ذلك األنظمة المساندة  ،أو اتخاذ خطوات لتحس ين
اإلنتاجي ة  ،أو المس اعدة ف ي تنفي ذ عملي ة ان دماج منش أة م ع منش آت
)الفقرة (١٧٩
أخرى.
 ٤/١٦/٤خدمات تتعلق بعملية معينة :
وفيھا تكون وظيفة المحاسب تقديم خدمات تتعلق بعملية معينة تخ ص
العميل وتكون مع طرف ثالث .ومن أمثلة ھذا النوع خدمات التصفية
أو اإلف الس  ،وخ دمات التق ويم  ،خ دمات إع داد معلوم ات بغ رض
الحصول على تمويل  ،وتحليل اندماج متوق ع أو تحلي ل ش راء منش أة
 ،والخدمات القضائية.
)الفقرة (١٨٠
 ٥/١٦/٤خدمات األفراد والخدمات المساندة األخرى :
وفيھا تكون وظيفة المحاسب توفير الموظفين المالئم ين وربم ا أيض ا
خدمات مساندة أخرى للقيام بمھمات محددة من جانب العمي ل .ويق وم
العميل في ھذا النوع من الخدمات باإلشراف على الموظفين الذين تم
توفيرھم  ،وتوجيھھم حس ب م ا تتطلب ه األح وال .وم ن أمثل ة خ دمات
الموظفين والخدمات المساندة األخ رى خ دمات إدارة تش غيل البيان ات
 ،أو خدمات البرمجة  ،أو القيام بوظائف التصفية أو الحراسات.
)الفقرة (١٨١
 ٦/١٦/٤خدمات المنتجات :
وفيھا تكون وظيفة المحاس ب ت وفير من تج للعمي ل وم ا ي رتبط ب ه م ن
خ دمات مھني ة لت دعيم تركي ب  ،واس تخدام  ،أو ص يانة المن تج .وم ن
أمثلة خدمات المنتجات بيع وتسليم مجموعة من برامج الت دريب  ،أو
بيع وتنفيذ برامج حاسب آل ي  ،خ دمات بي ع أو تركي ب منھجي ة تنفي ذ
األنظمة.
)الفقرة (١٨٢
 ١٧/٤التأكيد السلبي :
فقرة في تقرير المحاسب القانوني يؤكد بموجبھا أنه نتيجة للعمل الذي قام به ل م
يتب ين ل ه وج ود أي ة تع ديالت مھم ة يتع ين إدخالھ ا عل ى التق ارير المالي ة أو
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تأكي دات مح ددة أع دتھا اإلدارة لك ي تتف ق م ع المع ايير المحاس بية الت ي أع دت
على أساسھا ھذه التقارير أو التأكيدات.
)الفقرة (١٨٣
 -٥سريان مفعول المعيار :
يجب أن تفحص  ،وفق ھذا المعيار عمليات الفحص أو الفحص المحدود لتأكيد صادر
من طرف مسئول بعد صدور ھذا المعيار.
)الفقرة (١٨٤
تم اعتماد مشروع المعيار النھائي من قبل لجنة معايير المراجعة :
الدكتور /عبدﷲ علي المنيــف )الحرس الوطنـــــــي(
الدكتور /وابل علي الوابـــل )جامعة الملك سعــــــود(
الدكتور /أحمد عبدﷲ المغامـس )جامعة الملك سعـــــود(
الدكتور /محمد فداء الدين بھجت )جامعة الملك عبد العزيـــز(
الدكتور /سليمان حسن عطية )جامعة الملك فھد للبترول والمعادن(

األستاذ /أحمد محمد العبد القادر )ديوان المراقبة العامــة(
األستاذ  /خالد محمد حمد الصليع )صندوق التنمية الصناعي(
*
الدكتور /عبدﷲ عبدالرحمن باعشن )محاسب قانونـــي(
األستاذ  /أسامة عبد ﷲ الخريجـي )محاسب قانونـــي( *
األستاذ /عبدﷲ عبدالعزيز السويلـم )محاسب قانونـــي(

وتم اعتماد المعيار من قبل مجلس إدارة الھيئة بموجب القرار رقم  ٢/٢/١١وت اريخ
١٤٢١/٣/٥ھـ الموافق ٢٠٠٠/٦/٧م  ،والذي يتكون من معالي وزير التجارة األستاذ أس امه
بن جعفر فقيه رئيسا ً وعضوية كل من :
عبد ﷲ بن عبدالرحمن الحمودي )وكيل وزارة التجــارة (
د .عبدالعزيز عبدالرحمن النصرﷲ )وكيل وزارة الماليــة(
إبراھيـم بــن علي البغدادي )ديوان المراقبة العامــــة(
د .عبدالرحمن إبراھيم الحميد )جامعة الملك سعـــــود(
د .عبد ﷲ قاســم يمانـي )جامعة الملك عبد العزيـــز(
د .خليل عبد الفتاح كردي )مجلس الغرف التجارية والصناعية( *

بكر عبد ﷲ ابو الخيـــــر )محاسب قانونـي(
عبد ﷲ عبدالعزيـز الحملــي )محاسب قانونـي(
محمد إبراھيم عبدﷲ الطعيمـي )محاسب قانونـي(
عبد ﷲ عبد العزيـز السويلـم )محاسب قانونـي(
د .عبد ﷲ عبد الرحمـن باعشن )محاسب قانوني(
أحمـد زامـل السليـــــم )محاسب قانونـي(

) *( اعتذر عن حضور االجتماع.
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تركت ھذه الصفحة فارغة
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