الالئـحـة التنـفيـــذية لنظـــام
مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة األولى:
( - )١يكــون للكلــات والعبــارات الــواردة يف هذه الالئحــة املعاين املبينة أمام كل منها يف املــادة (األوىل) من نظام
مهنة املحاسبة واملراجعة ،الصادر باملرسوم املليك رقم (م )59 /وتاريخ 1442/07/27هـ.
( - )٢يقصد بكلمة «الســجل» أينام وردت يف هذه الالئحة :قاعدة بيانات املحاســبني القانونيني وكل ما يطرأ عليها
من تعديالت أو تغيريات.

المادة الثانية:
ينشأ السجل يف الهيئة ويحتوي عىل البيانات اآلتية:
( - )١اســم املحاســب القانــوين ورقــم هويتــه ،وتاريــخ الرتخيــص لــه يف مزاولــة املهنــة ورقمــه وتاريــخ انتهائــه ،وبيانــات
الرتاخيص السابق إصدارها له.

( - )٢اسم املكتب أو الرشكة التي يزاول املحاسب القانوين املهنة من خالله.
( - )٣أســاء الــركاء يف الرشكــة املهنيــة مقرونــة بالبيانــات املذكــورة يف الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة لــكل رشيــك.
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المادة الثالثة:
يشرتط لالعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعىل يف تخصص ذي عالقة باملهنة ما يأيت:

( - )١أن تكــون الشــهادة يف أحــد تخصصــات العلــوم اإلدارية أو فروعها رشيطة أن يكون طالب الرتخيص مســتكمالً
(إحدى وعرشين) ساعة يف املحاسبة أو فروعها ،أو ما تع ّده الهيئة معادالً لها.
( - )٢أن يجتاز طالب الرتخيص الربنامج التدريبي التأهييل الذي تعده الهيئة الخاص مبزاولة املهنة.

المادة الرابعة:
يعتد مبدد الخربة العملية التي تقىض يف الجهات اآلتية:

( - )١مكاتب ورشكات املحاســبة واملراجعة التي يكون قد مىض عىل مزاولتها املهنة (ثالث) ســنوات عىل األقل ،عىل
أن يكون لديها محاسب قانوين ذو خربة ال تقل عن (خمس) سنوات من حصوله عىل الرتخيص.
( - )٢الجهــات الحكوميــة ،والــركات املســاهمة واملنشــآت األخــرى التــي يكــون قــد مــى عــى مزاولتهــا النشــاط
(ثــاث) ســنوات عــى األقــل عــى أن يكــون لديهــا قوائــم ماليــة مراجعــة مــن قبــل محاســب قانــوين ،وأن
يكون لدى طالب الرتخيص خربة يف عمل ذي طبيعة إرشافية عىل أعامل املحاسبة واملراجعة الداخلية.
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المادة الخامسة:
مــع مراعــاة الــروط املنصــوص عليهــا يف الفقــرة ( )1مــن املــادة (الثالثــة) مــن النظــام ،يراعــى يف طالــب الرتخيــص
غــر املتفــرغ مــا يــأيت:

( - )١أال تتجــاوز مــدة مزاولتــه املهنــة دون تفــرغ (ثــاث) ســنوات ،ويدخــل يف حســاب هــذه املــدة كل مــدة
ُسمح له فيها مبزاولة املهنة دون تفرغ.
( - )٢أال تقــل نســبة ســاعات املراجعــة عــن ( )٪6مــن مجمــوع ســاعات كل عمليــة مراجعــة قــام بإصــدار
تقرير مراجعة بشأنها ،وأال تزيد الساعات املخصصة له خالل العام عىل (ألف) ساعة عمل.
( - )٣أال يقدم خدمات املراجعة للرشكات املساهمة والبنوك ورشكات التمويل والهيئات واملؤسسات العامة.

المادة السادسة:
( - )١مــع مراعــاة أحــكام املادتــن (الثالثــة) و(الرابعــة) مــن النظــام ،يقــدم طلــب الرتخيــص وفــق النــاذج واإلجراءات
التي تحددها الهيئة.

( - )٢يجب أن يكون الطلب مستوفياً البيانات واملرفقات التي تحددها الهيئة.
( - )٣للهيئــة عنــد دراســة الطلــب إجـراء مــا يلزم للتحقــق من صحــة البيانات املقدمــة من طالــب الرتخيص ،وعىل
مقــدم الطلــب اســتيفاء مــا يلــزم يف مــدة ال تتجــاوز (ثالثــن) يومـاً مــن تاريــخ إبالغــه بذلــك ،وإال ُعـ ّد الطلب
كأن مل يكن.
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( - )٤تنظــر الهيئــة يف الطلــب املســتويف جميــع البيانــات واملرافقــات ،وترفــع توصيتهــا إىل الــوزارة خــال (خمســة)
أيام عمل ،ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مايل إلصدار الرتخيص قدره (ألف) ريال.
( - )٥تبت الوزارة يف الطلب خالل مدة ال تزيد عىل (خمسة) أيام عمل.
( - )٦تكــون مــدة الرتخيــص للمتفــرغ ملزاولــة املهنــة (خمــس) ســنوات ،ولغــر املتفــرغ (ثــاث) ســنوات.
( - )٧مــع مراعــاة األحــكام املتعلقــة باملرخــص لــه غــر املتفــرغ الــواردة يف املــادة (الخامســة) مــن الالئحــة ،يكــون
تجديد الرتخيص قبل انتهائه (بتسعني) يوماً عىل األقل.

المادة السابعة:
يلغى الرتخيص يف أي من الحاالت التالية:

( - )١عدم توافر أي من الرشوط والضوابط املنصوص عليها يف املادة (الثالثة) من النظام.
( - )٢طلب املحاسب القانوين إلغاءه ،عىل أال يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قامئة أو التزامات معلقة
لعمالء أو موظفني يعملون لديه ،وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
( - )٣وفاة املحاسب القانوين.
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المادة الثامنة:
( - )١يلتــزم املقيــد يف الســجل -ســوا ًء كان شــخصاً طبيعيًّــا أو اعتباريًّــا -بتزويــد الهيئــة ســنويًّا ،أو كلــا لــزم
األمر ،بالبيانات اآلتية:
أ .أي معلومــات وبيانــات متكــن الهيئــة مــن متابعــة نوعيــة املامرســة املهنيــة ملكتــب املحاســب القانــوين
أو الرشكــة التــي يـزاول العمــل املهنــي مــن خاللهــا ،وطبيعتهــا ،ومــدى التـزام املكتــب أو الرشكــة بأحــكام
النظــام والئحتــه ومعايــر املحاســبة واملراجعــة ومعايــر جــودة األداء املهنــي وقواعــد ســلوك وآداب املهنــة.
ب .أسامء املنشآت التي يتوىل املراجعة لها.
ج .القوائــم املاليــة التــي راجعهــا والتقاريــر التــي أعدهــا عنهــا وذلــك عــن طريــق إيداعهــا عــر برنامــج
اإليداع اإللكرتوين للقوائم املالية (قوائم) ،أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من املجلس.
د .األعامل املهنية األخرى التي قام بها وأنواعها وفقاً لإلجراءات التي تحددها الهيئة.
( - )٢يجــب عــى املحاســب القانــوين يف جميــع األحــوال إعــداد نســخة إلكرتونيــة مــن ملــف االرتبــاط والتقاريــر
والقوائــم املاليــة خــال (أربعــة) أشــهر مــن تاريــخ إصــدار التقريــر ،ويضــع املجلــس ضوابــط حفــظ النســخ
اإللكرتونيــة.
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المادة التاسعة:
مــا مل يتطلــب نظــام العمــل والق ـرارات ذات العالقــة بــه نســبة أعــى مــن النســب املبينــة فيــا يــأيت ،يجــب عــى
مكتــب املحاســب القانــوين املرخــص لــه أو الرشكــة املهنيــة التــي يـزاول العمــل املهنــي مــن خاللهــا توظيــف نســبة
محــددة مــن الســعوديني الفنيــن مــن مجمــوع عامليــه الفنيــن ال تقــل عــن النســب املبينــة فيــا يــأيت:
عدد املوظفني
من موظــف واحد إىل ( )20موظـفاً

النسبة
%30

من ( )21موظفاً إىل ( )30موظفـاً
من ( )31موظفاً إىل ( )40موظفـاً
من ( )41موظفاً إىل ( )100موظف
أكـــــرث من ( )100موظف

%35
%٤٠
%٤٥
%٥٠

ويراعــى تطبيــق النســب تدريج ًّيــا خــال مــدة أقصاهــا (خمــس) ســنوات مــن صــدور الالئحــة .ويضــع املجلــس
الضوابــط التــي ينطبــق عليهــا وصــف العاملــن الفنيــن الــوارد يف هــذه املــادة.
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المادة العاشرة:
( -)١يجــب عــى املحاســب القانــوين عنــد بيــان الحــد األقــى الرتباطــات عمليــات املراجعــة التــي ميكنــه اإلرشاف
عليها -سوا ًء كان يزاول العمل من خالل مكتب خاص أو من خالل رشكة مهنية -االلتزام مبا يأيت:

أ .أال تقل ساعات اإلرشاف عن ( )٪5من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه.

ب .أال تزيــد ســاعات اإلرشاف خــال العــام املــايل للمكتــب أو الرشكــة عــى (ألــف وســبعامئة) ســاعة عمــل.
( -)٢اســتثنا ًء مــن الفقــرة (/1ب) مــن هــذه املــادة ،تكــون ســاعات املراجعــة للمحاســب القانــوين
(ألفني ومائتي) ساعة عمل كحد أقىص يف حال تحقق الضوابط املنصوص عليها يف لوائح الهيئة.

المادة الحادية عشرة:
يحظــر عــى املحاســب القانــوين قبــول أي عمــل لــه فيــه مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف جميــع الحــاالت املبينــة
ضمــن قواعــد ســلوك وآداب املهنــة املعتمــدة مــن الهيئــة ،ويجــوز للمحاســب القانــوين أن يراجــع حســابات الــركات
التــي لــه مصلحــة فيهــا بــرط التــرف يف هــذه املصلحــة قبــل قبــول عمليــة املراجعــة.
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المادة الثانية عشرة:
( - )١يف حــال توقــف املحاســب القانــوين أو إيقافــه -ســواء أكان ي ـزاول املهنــة مــن خــال مكتــب خــاص أم مــن خــال
رشكــة مهنيــة -عــن العمــل ألي ســبب مــن األســباب بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة ،فعليــه اتبــاع اإلجـراءات اآلتيــة خــال
(ثالثني) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه:
أ.إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو اإليقاف ومدته.
ب.إخطــار الهيئــة بالعمليــات التــي يقــوم مبراجعتهــا والتــي ســتتأثر بفــرة التوقــف أو اإليقــاف ،واإلجـراءات التــي
ستتخذ لحفظ حقوق عمالئه ،وأن ينسق مع الهيئة يف كيفية معالجة اآلثار املرتتبة عىل توقفه أو إيقافه.
( - )٢يلتــزم الــركاء يف الرشكــة املهنيــة عنــد توقــف أو إيقــاف أي مــن رشكائهــم بصفــة نهائيــة باتخــاذ اإلجــراءات
النظاميــة الالزمــة وفق ـاً لنظــام الــركات املهنيــة وإخطــار الهيئــة بإج ـراءات إســناد األعــال التــي يــرف عليهــا
الرشيك املتوقف أو املوقف إىل الرشكاء اآلخرين املرخص لهم.
( - )٣إذا رغــب املحاســب القانــوين غــر املتفــرغ ملزاولــة املهنــة وفقـاً للنظــام يف التوقــف عــن مزاولــة املهنــة بصــورة مؤقتة؛
فيجــب أال تزيــد مــدد توقفــه عــى (ســتة) أشــهر كحــد أقــى طــوال املــدة التــي يُســمح لــه فيهــا مبزاولــة املهنــة
دون تفرغ.

المادة الثالثة عشرة:
للهيئــة يف حــال توقــف املحاســب القانــوين الــذي يـزاول املهنــة مــن خــال مكتــب خــاص عــن مزاولــة املهنــة أو إيقافــه
بشــكل نهــايئ أو ملــدة يرتتــب عليهــا اإلرضار بالعمــاء أو الغــر ،دون اتخــاذ اإلجـراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة (الثانيــة
عــرة) مــن الالئحــة ،اتخــاذ أي مــن اإلجـراءات اآلتيــة:
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( - )١حرص العمليات املعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق وااللتزامات املرتتبة عىل املكتب.
( - )٢تعيــن محاســب قانــوين مرخــص لــه يف مزاولــة املهنــة يتــوىل تصفيــة جميــع العمليــات
القامئة يف تاريخ التوقف أو اإليقاف وتصفية حقوق العاملني وااللتزامات وأي حقوق أخرى.
( - )٣تحديد املقابل املايل املستحق لها وللمحاسب القانوين املعني نظري هذا العمل.

المادة الرابعة عشرة:
( - )١تعــد الهيئــة الربامــج الخاصــة باتخــاذ التدابــر التقومييــة امللزمــة عــى املحاســب القانــوين
املخالف وفقًا للامدة (السادسة عرشة) من النظام ،وترشف عىل مدى تقدمه فيها.
( - )٢يلتــزم املحاســب القانــوين املخالــف بــأداء املقابــل املــايل -املحــدد مــن قبــل الهيئــة -نظــر اتخــاذ
التدابري التقوميية امللزمة عليه.

المادة الخامسة عشرة:
تنرش الالئحة يف الجريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

الالئحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

socpa_ksa
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