
مجلة ربع سنوية تصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - العدد )89( - ديسمبر 2019م

الهيئة تدشن برنامج 
التسجيل المهني

ترجمة الهيئة للمراجع العلمية.. 
إثراء للفكر المحاسبي 



تساعد  أصحاب األعمال على التواصل المباشر مع مكاتب المحاسبة
للحد من منتحلي صفة المحاسبين

ميزات الخدمة

الكيفية

خدمة »تحقق« 

tahaqaq.socpa.org.sa

زيارة الموقع اإللكتروني 
لخدمة تحقق

إدخال هوية مقدم 
الخدمة

» بيانات – وظيفته – المكتب 
الذي يعمل فيه«

 تحد من منتحلي 
صفة المحاسبين 

القانونيين. 

المساعدة في التواصل 
المباشر مع مكاتب 

المحاسبة، أو ممثل المكتب. 

01010102



العدد )89( - 2019 01

د. أحمد بن عبدالله المغامس
ٔامين عام الهيئة

االفتتاحية

رفع  في  تساهم  التي  المالئمة  التدريبية  البرامج  بتوفير  عديدة،  سنوات  منذ  الهيئة،  اهتمت 
لالرتقاء بمهنة  القطاعات الحكومية والخاصة، وإثراء الموظفين علمياً ومهنياً  قدرات منسوبي 
المحاسبة في المملكة، إىل جانب أنها تمنح ثقة للموظف أو المتقدم إىل وظيفة. ومن أبرز صور 
هذا االهتمام شهادة »فني المحاسبة« التي اعتمدتها الهيئة مؤخراً، ووضعت لها برنامجاً تأهيلياً 

خاصاً يتضمن العديد من المحاور.
أو  اإلتقان  لمدى  تقييم  عملية  نتاج  المهنية  الشهادات  إحدى  المحاسبة«  »فني  شهادة  تعد 
الكفاءة في إدراك المحتوى الذي تم تصميمه بناًء عىل احتياجات سوق العمل المتخصصة. لذا 
محاور  عدة  الشهادة  هذه  عىل  الحصول  الختبار  التأهيلي  البرنامج  يغطي  أن  راعت  الهيئة  فإن 
أهمها اإلطار الفكري للمحاسبة المالية والمعايير المهنية، والعرض واإلفصاح في القوائم المالية. 
والمحاسبة  والتقييم«  والقياس  »اإلثبات  المالية  القوائم  وعناصر  التكاليف،  إىل جانب محاسبة 

اإلدارية.
الحصول  في  يرغبون  الذين  المتقدمين  كفاءة  قياس  إىل  الهيئة  تنظمه  الذي  االختبار  ويهدف 
عىل الشهادة، ومدى إلمامهم بالمعرفة النظرية، وتوافر المهارات المهنية وقدرتهم عىل العمل 
وتأهيلهم  المتقدمين  تدريب  إىل  المحاسبة«  »فني  تهدف شهادة  العموم  وفي  المنشآت.  في 
للعمل في منشآت األعمال في القطاعات االقتصادية المختلفة، السيما في المنشآت المتوسطة 
اإليرادات  وتسجيل  الفواتير،  ومعاجلة  الدفاتر،  مسك  عمليات  في  لمساعدتهم  والصغيرة، 
والمدفوعات، وإعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية إلدارة المنشأة، وإعداد القوائم المالية، 
وحساب التكاليف ومتابعة إجراء المدفوعات، وصرف مرتبات العاملين، وغير ذلك من متطلبات 

العمل المحاسبي للمنشأة.
وتنظر الهيئة إىل شهادة فني المحاسبة عىل أنها بداية طريق المحاسبين إىل االنتقال إىل مناصب 
ترضي  أعىل  رواتب  في حصولهم عىل  أيضاً  وربما تساهم  أرقى وأعىل في جهات عملهم،  إدارية 

طموحهم المهني بحسب الشروط واللوائح الوظيفية ألي مؤسسة.
ويعتبر اختيار شهادة »فني محاسبة« وسيلة مهمة في بناء المسار المهني لعدة أسباب، بينها 
االطاّلع  عىل  الشخص  وتساعد  أكبر،  فرص  عىل  الحصول  يعني  مما  العمل،  مجال  في  التمييز 
المستمر عىل ما هو جديد في مجال عمله، وجلب هذه المعارف لتطوير أدائه. كما أنها تمثل 
قوته  نقاط  عىل  التعرف  عىل  يساعده  مما  الموظف؛  وخبرات  لقدرات  احترافية  تقييم  عملية 

ومناطق ضعفه؛ وتعديل خطته المهنية بناًء عليها.
وتمنح شهادة فني المحاسبة الفرد أو الموظف التميز المطلوب في مجاله من خالل حصوله 
عىل شهادة مهنية )احترافية(، إىل جانب كونها إحدى المميزات التي يبحث عنها صاحب العمل؛ 

لالطمئنان عىل أن الموظف يجمع بين المعرفة األكاديمية واالطاّلع العملي والتطبيقي.

شهادة فني المحاسبة.. قياس كفاءة



32 28
أتمتة قسم الحسابات .. 
تحسين الكفاءة وتقليل 

التكلفة التشغيلية

40 ألف وافد يتقدمون 
لعضوية الهيئة عبر 

التسجيل المهني

التخزين السحابي.. 
مساحة مرنة 

وأمان أعلى

40

45

10

4

6

7

مبادرات

أخبار

متابعات

العدد )89( - ديسمبر 2019م

عضوية طالب.. 
خصوصية االسم 
شمولية التعامل



المحاسبة في 
بريطانيا.. تعزيز الثقة 
36في البيانات والتقارير

التحول من المحاسبة 
على األساس النقدي 

44إلى أساس االستحقاق

المملكة العربية السعودية 
الرياض

ص. ب 240050 الرياض 11322
هاتف 114033100  00966 

الناشـر

مجلة تصدر كل ثالثة أشهر 
عن الهيئة السعودية
 للمحاسبين القانونيين

المشرف العام 
د.أحمد بن عبد الله المغامس

أمين عام الهيئة

إدارة التحرير
عبد الله بن عبد العزيز الراجح

هشام بن عطية المالكي

توجه المراسالت 
إلى إدارة التحرير

ص.ب 22646 الرياض 11416
هاتف: 920009493

info@socpa.org.sa
www. socpa.com.sa

1420



العدد )89( - 2019 04

نظّمت الهيئة احتفالية باليوم الوطني التاسع والثمانين 
وذلك  القمة«،  حتى  »همة  شعار  تحت  للمملكة 
بمقرها الرئيس في الرياض، وفروعها في جدة والدمام 

وبمشاركة مسؤولي ومنسوبي الهيئة.
لهيئة  العام  األمين  المغامس،  أحمد  الدكتور  وأوضح 
عىل  سنوياً  تحرص  الهيئة  أن  القانونيين،  المحاسبين 
لدى  المواطنة  روح  وتعميق  الوطني  باليوم  االحتفال 
منسوبيها في المناسبات الوطنية وتنظيمهم لها، مهنئاً 
العظيمة  باإلنجازات  المناسبة  بهذه  الرشيدة  القيادة 
المحلي  المستويين  عىل  المملكة  إليها  وصلت  التي 

والدولي.
ونوه المغامس إىل أن االحتفال هذا العام جاء والهيئة 
التي تصب في  البرامج والفعاليات  العديد من  أنجزت 
إىل  المهني،  التسجيل  أهمها  المهنة  تطوير  مصلحة 
السعودية  الجامعات  إىل  نفذتها  التي  الزيارات  جانب 
لترغيب الطالب في مهنة المحاسية من خالل مبادرة 

»إثراء وتواصل«.
الفعاليات  من  عدد  عىل  الهيئة  احتفالية  واشتملت 
العرضة  إقامة  أبرزها  من  كان  المتنوعة،  واألنشطة 
إىل  الحضور،  تفاعل ومشاركة  التي شهدت  السعودية 

جانب جدارية التوقيع عىل خارطة الوطن.
كما أقامت فروع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة بمدينة 
جدة والمنطقة الشرقية في الدمام احتفاالً بالمناسبة، 
وتم دعوة عدداً من أعضاء الهيئة األساسيين واطالعهم 
لألعضاء  خدمات  من  تقدمه  وما  الفروع  نشاط  عىل 

وللمنتسبين للمهنة.

الهيئة تحتفل باليوم الوطني الـ89

أخبار
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حول  تدريبياً  برنامجاً  مؤخراً  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  أطلقت 
وزارة  لمنسوبي  أيام  ثالثة  لمدة  للربح  الهادفة  غير  المنشآت  في  المحاسبة 

الشؤون االجتماعية في كّلٍ من مدينة الرياض، وجدة، الدمام.
ويهدف البرنامج إىل تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بأداء 
للربح  الهادفة  غير  المنشآت  أنشطة  عن  المحاسبة  مجال  في  عملهم  مهام 
بكفاءة عالية، وبين لهم أن البرنامج تم تقسيمه إىل أربع وحدات تدريبية تغطي 
المعلومات والمفاهيم والمهارات الالزمة لتطبيق األسس والمبادئ، واألنظمة، 
في  المحاسبة  مجال  في  المتخصص  إليها  يحتاج  التي  المالية  والتعليمات 

المنشآت غير الهادفة للربح.
في  للمحاسبة  الفكري  اإلطار  أبرزها  كان  عناصر  عدة  الدورة  تناولت  وقد 
الهادفة  غير  المنشآت  في  المالية  والقوائم  للربح،  الهادفة  غير  المنشآت 
للربح، والمحاسبة عن التبرعات واألطر النظامية ذات العالقة بالقطاع الخيري 

والتطوعي في المملكة.
الهادف  غير  للقطاع  المحاسبية  بالجوانب  بالنهوض  الهيئة  اهتمت  وقد  هذا، 
للربح، هذا القطاع الذي يشهد أهمية متنامية في كل جوانبه. لذا فقد أعدت 
إن  حيث  للربح،  الهادفة  غير  بالجهات  خاصة  محاسبية  مهنية  معايير  الهيئة 
والقواعد  األسس  وجود  ألهمية  منها  البد  ضرورة  يعد  المعايير  هذه  وجود 

واإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلثبات وتسجيل وتلخيص المعلومات المالية 
والتقرير عنها. 

ضمن مرشوع تطوير العاملني 
يف القطاع غري الربحي

هيئة املحاسبني تنظم دورات عن املحاسبة يف املنشآت 
غري الهادفة للربح

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  معالي  دشن 
برنامج  الراجحي  سليمان  بن  أحمد  المهندس 
السعودية  الهيئة  أطلقته  الذي  المهني  التسجيل 
العمل  وزارة  مع  بالتعاون  القانونيين  للمحاسبين 
المنشآت  يلزم  والذي  االجتماعية،  والتنمية 
بالقطاع  العاملين  الوافدين  جميع  بتسجيل 
عضوية  عىل  والحصول  المملكة  في  المحاسبي 
خدماتها  موقع  عبر  القانونيين  المحاسبين  هيئة 

https://eservice.socpa.org.sa اإللكترونية
المحرم  من   1 تاريخ  من  بدءاً  الوزارة  قامت  حيث 
والمهن  المحاسبة  مهنة  ممارسي  بإلزام  1441هـ 
الوافدين  المحاسبين  من  لها  المساندة  أو  المكملة 
كأحد  الهيئة  من  االعتماد  عىل  حصولهم  بوجوب 
وتجديد  إصدار  خدمات  عىل  التقديم  عند  الشروط 

رخص العمل وتعديل المهن.
الهيئة  من  حرصاً  البرنامج  هذا  تدشين  ويأتي 

من  التحقق  عىل  القانونيين  للمحاسبين  السعودية 
المؤهالت العلمية للوافدين، وتحليل جميع الوظائف 

المحاسبية، ورصد مؤشرات االنكشاف المهني.
وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية 
القضاء  لضمان  البرنامج  في  للمسجلين  والمهنية 
لرفع جودة  المزورة، وذلك  الشهادات  استخدام  عىل 
وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما 

يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العالقة.

برعاية وزير العمل والتنمية االجتامعية

الهيئة تدشن برنامج التسجيل املهني



اتفقت هيئة المحاسبين القانونيين وصندوق تنمية 
الموارد البشرية )هدف(، عىل تمكين خريجي قسم 
وأصحاب  التخصص  ذات  والعاملين في  المحاسبة 
التخصصات األخرى، من الحصول عىل شهادة زمالة 
ضمن  القانونيين,  للمحاسبين  السعودية  الهيئة 
برنامج دعم الشهادات المهنية االحترافية، الهادف 
إىل رفع الكفاءة المهنية للمحاسبين في القطاعين 
العام والخاص، وزيادة اإلنتاجية، وإيجاد المزيد من 
فرص التوظيف للكفاءات الوطنية في هذا المجال.

كما تهدف الشهادة إىل قياس كفاءة األفراد الذين 
حيث  من  الهيئة،  زمالة  عىل  الحصول  في  يرغبون 

بمهارة،  تطبيقها  عىل  والقدرة  النظرية،  المعرفة 
والصفات  المهنية  المسؤولية  إدراك  ومدى 
القانوني  المحاسب  عىل  يتعين  التي  السلوكية 

التحلي بها.
الشهادة  عىل  التقدم  شروط  »هدف«  وأوضح 
ومتطلباتها لغير أصحاب تخصص قسم المحاسبة، 
حيث يتعين عىل المتقدم الوفاء بمتطلبات تحددها 
اختبارات  اجتياز جميع  إىل  االختبارات، إضافة  لجنة 
الزكاة  المراجعة،  )المحاسبة،  التدريبية  المقررات 

والضريبة، الفقه، األنظمة(.
وتعتمد آلية الدفع من الصندوق عىل مبدأ التعويض 

للفرد الحاصل عىل الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة 
عىل  يتعين  حيث   ،taqat.sa »طاقات«  موقع  عىل 
المتقدم رفع مطالبة من خالل الموقع مرفقاً معها 
ثم  ومن  المستفيد،  عليها  الحاصل  الشهادة  صورة 
تكاليف  وتحويل  الشهادة،  صحة  من  التحقق  يتم 
الشهادة مباشرة إىل حساب المتقدم من خالل رقم 

اآليبان المسجل في صفحة التسجيل.
ويهدف برنامج دعم الشهادات المهنية االحترافية، 
إىل تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول عىل 
شهادات احترافية معتمدة في عدة مجاالت مهنية 

يتطلبها سوق العمل.

إدارة  مجلس  رئيس  واإلستثمار  التجارة  وزير  معالي  برعاية 
بن  ماجد  الدكتور  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة 
والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  وكيل  وقع  عبدهللا  القصبي، 
محمد  بن  خالد  المهندس  المكلف  والبرامج  للتخطيط 
القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  عام  وأمين  الدغيثر 
بين  تعاون  اتفاقية  المغامس  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور 

الجهتين.
منسوبي  تأهيل  إىل  توقيعها  تم  التي  التعاون  اتفاقية  وتهدف 
والرقابة  المحاسبة  مجال  في  العاملين  والبلديات  األمانات 
المالية من خالل تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم 
بالمهارات الالزمة للقيام بمهام أعمالهم وذلك من خالل برامج 
المعايير  تطوير  إىل  االتفاقية  تهدف  كما  متخصصة،  تدريبية 
المحاسبية في القطاع البلدي بما يتوافق مع الدليل المحاسبي 
وجميع  المالية  والسالمة  الشفافية  ونظام  الموحد  الحكومي 
لوائح وأنظمة الحكومة المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية 
أساس  اىل  النقدي  األساس  من  للتحول  التجهيز  ذلك  في  بما 
المراجعة  نظام  تطوير  إىل  باإلضافة  المحاسبي.  االستحقاق 
المالية.  القوائم  عىل  تدقيق  تتطلب  التي  باإليرادات  المتعلقة 
الوزارة عىل االستفادة  انطالقاً من حرص  وتأتي هذه االتفاقية 
رؤية  برامج  أهداف  لتحقيق  المهنية  والجهات  الهيئات  من 

المملكة العربية السعودية 2030.

الهيئة و»هدف«

الهيئة ووزارة الشؤون البلدية

يدعامن خريجي املحاسبة بشهادة الزمالة

تتفقان عىل تأهيل الكوادر وتطوير اإلجراءات املالية 
واملحاسبية للقطاع البلدي
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نظمت إدارة الموارد البشرية بالهيئة مؤخراً فعاليات اليوم الطبي كمبادرة جديدة تهدف إىل نشر الوعي 
للموظفين  الالزمة  الطبية  والتحاليل  الفحوصات  إجراء  خاللها  من  تم  لمنسوبيها  الصحية  والثقافة 
والموظفات، حيث تضمنت قياس ضغط الدم، وقياس مستوى السكر، وفحص األسنان، وقياس األوزان 

ومعدل كتلة الجسم. كما قدمت لهم سلسلة من النصائح واإلرشادات الطبية.
الجدير بالذكر أن إطالق هذه الفعالية يأتي استكماالً لمجموعة من المبادرات التي تقوم بها إدارة الموارد 

البشرية لتحقيق بيئة عمل مثالية.

الهيئة تنظم يوماً توعوياً

عن أمراض السكر والضغط 
ملنسويب الهيئة فيما  الهيئة  إدارة  مجلس  من  المعتمدة  لإلجراءات  وفقاً 

انتهاء  الدولية بعد  المعايير  بالتعامل مع مستجدات  يتعلق 
اعتمدت  فقد  الدولية،  المعايير  إىل  التحول  مشروع  أعمال 
لجنة  في  ممثلة  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة 
مؤخراً  أصدرها  التي  اآلتية  التحديثات  المحاسبة  معايير 

مجلس معايير المحاسبة الدولية:
وهو   ،»Business« »األعمال«  مصطلح  تعريف  تحديث   -1
 3 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  مالحق  عىل  تعديل 
أكثر  حدود  وضع  إىل  التعديل  ويهدف  األعمال«.  »تجميع 

وضوحاً للتفريق بين »تجميع األعمال« و»شراء األصول«.
ومن خالل الدراسة الفنية التي تم إجراؤها عىل هذا التعديل 
وبناًء عىل ذلك  المملكة.  بيئة  له عىل  أثر خاص  أي  يتبين  لم 
اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذا التعديل كما صدر من 

المجلس الدولي.
Mate-« نسبية«  أهمية  »ذو  مصطلح  تعريف  تحديث   -2
rial«، وهو تعديل عىل التعريف الوارد في معيار المحاسبة 
المحاسبة  ومعيار  المالية«  القوائم  »عرض   1 رقم  الدولي 
في  والتغيرات  المحاسبية  »السياسات   8 رقم  الدولي 
استتباعية  تعديالت  مع  واألخطاء«  المحاسبة  التقديرات 
توحيد  إىل  التعديل  ويهدف  األخرى.  المعايير  من  عدد  عىل 
التعريف الوارد في عدة مواضع في المعايير الدولية وجعله 
أكثر سهولة للفهم، ولم يؤِد التعديل إىل تغيير في المفهوم 

الذي يعنيه المصطلح.

لجنة معايري املحاسبة 

تعتمد عدداً من التحديثات 

عىل املعايري الدولية
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 أعلنت الهيئة عن استقبالها لعدد 40 ألف وافد تم انضمامهم إىل عضوية الهيئة عبر 
بعد  المحاسبين  هيئة  مبادرات ومشاريع  أهم  أحد  يعتبر  الذي  المهني،   التسجيل 
أحمد  المهندس  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  ِقبل  من  مؤخراً  تدشينه  تم  أن 

الراجحي.
وأشاد أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس بتفاعل القطاع الخاص 
ويلزم  الماضي،  المحرم  غرة  من  بدءاً  انطلق  والذي  الهيئة،  لدى  المهني  بالتسجيل 
المحاسبين  من  لها  المساندة  أو  المكملة  والمهن  المحاسبة  مهنة  ممارسي 
الوافدين بوجوب حصولهم عىل االعتماد من الهيئة، كأحد الشروط عند التقديم عىل 
خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن. منوهاً بالجهود التي تُبذل من 
القطاعين الخاص والعام لما فيه خدمة هذه المهنة الحساسة والمهمة، وبما يعود 

بالمنفعة عىل التنمية االقتصادية.
في  تتوافر  أن  يجب  وشروطاً  محكمة  ضوابط  وضعت  الهيئة  أن  المغامس  وأكد 
أو مؤهل  بكالوريوس  الحصول عىل  اشترطت  المهني، حيث  للتسجيل  المتقدمين 
أعىل في المحاسبة، أو دبلوم محاسبة، أو خريج إحدى كليات العلوم اإلدارية ويكون 
مجتازاً عىل األقل ١٥ ساعة أكاديمية في المحاسبة، مع منحه فرصة إكمالها خالل 
سنة، مبيناً أن التسجيل المهني هو فائدة للمهنة وللوطن من خالل ضبط الممارسة 

المهنية، وكشف حاالت التزوير في المؤهالت، وفتح الباب أمام أبناء وبنات الوطن 
عىل  أيضاً  سيساعد  المهني  التسجيل  أن  السيما  التوطين،  نسبة  ارتفاع  خالل  من 
التعرف إىل واقع سوق مهنة المحاسبة. مشدداً في حديثه عىل أن التسجيل المهني 
في هيئة المحاسبين ال يعد اعترافاً من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين 

حتى يتم التحقق من صحة المؤهل العلمي، وتحقيق الشروط المطلوبة.

40 ألف وافد

يتقدمون لعضوية الهيئة عرب التسجيل املهني



 26 الخميس  يوم  التاسعة  للدورة  الرابع  اجتماعه  الهيئة  إدارة  مجلس  عقد 
سبتمبر 2019م في مقر الهيئة برئاسة عضو المجلس األستاذ عبدالمحسن بن 
المدرجة  الموضوعات  بحث عدد من  االجتماع  في  تم  وقد  الفارس.  عبدهللا 

اعتماد  أبرزها  من  كان  والتي  الالزمة،  القرارات  وإصدار  األعمال،  جدول  عىل 
قواعد اختبار فني المحاسبة. واعتماد نتائج اختبار زمالة الهيئة للدورة األوىل 

لعام 2019م.

شاركت الهيئة في معرض جدة الدولي للتعليم والتدريب خالل الفترة من 19-21 
أغسطس 2019م. وقد جاءت هذه المشاركة من باب حرص الهيئة عىل تقديم 
ن  تمّكِ والتي  والمراجعة،  المحاسبة  مهنة  مجال  في  والمقررات  الكتب  أفضل 

من  مزيداً  يحقق  وبما  الحديثة،  بالمعارف  اإللمام  من  والمختصين  المهتمين 
االرتقاء بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة، ويخدم الواقع العملي 

وسوق العمل. لتتوافق مع التطور الذي يحدث في المملكة.

مجلس إدارة الهيئة

يعقد اجتامعه الرابع للدورة التاسعة

الهيئة تشارك 
مبعرض جدة الدويل للتعليم والتدريب
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شاركت الهيئة في ملتقى بيبان حائل، الذي نظم 
الملكي  السمو  صاحب  وتشريف  رعاية  تحت 
األمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود 
منطقة  أمير  نائب  وبحضور  حائل،  منطقة  أمير 
واالستثمار ومحافظ  التجارة  وزير  ومعالي  حائل 
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة 

خالل الفترة من 2-2019/10/5م.
حرص  باب  من  المشاركة  هذه  جاءت  وقد 
به  تقوم  بما  األعمال  رواد  توعية  عىل  الهيئة 
عىل  والمحافظة  خدماتها،  تقديم  في  الهيئة 
واإللمام  للمنشآت،  المالية  القوائم  سالمة 
من  مزيداً  يحقق  وبما  الحديثة،  بالمعارف 
والمراجعة  المحاسبة  مهنة  بمستوى  االرتقاء 
وسوق  العملي  الواقع  ويخدم  بالمملكة، 
الخدمات  واستيعاب  فهم  توفر  كما  العمل. 
المحاسبة  مكاتب  دور  مثل  تقدمها  التي 
الهيئة  دور  وأيضاً  المستثمر،  تجاه  والمراجعة 
كجهة رقابية عىل هذه المكاتب لحفظ حقوق 
الهيئة حريصة  أن  بالذكر  الجدير  المستثمرين. 
عىل المشاركة في مثل هذه الفعاليات، لتصل 

إىل شرائح المجتمع المختلفة.

الدولي  للمؤتمر  المصاحب  المعرض  في  الهيئة  شاركت 
نظم  والذي  التجاري،  للتحكيم  السعودي  للمركز  الثاني 
2019م،  أكتوبر   14-15 من  الفترة  خالل  الرياض  بمدينة 
منطقة  في  التحكيم  »تطور  عنوان:  تحت  هيلتون  بفندق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.. الواقع والطموح« والذي 
ناقش في جلساته مجموعة من أهم وأحدث الموضوعات 
المنازعات )كالتحكيم والوساطة(  المتعلقة ببدائل تسوية 
أهم الركائز المساندة للقضاء في المنظومة العدلية في أي 
تسوية  بدائل  دعم صناعة  الدول عىل  تحرص  دولة. حيث 
المنازعات ومأسستها وتحسينها، ورفع جودة مخرجاتها؛ 
المحليين  المستثمرين  ثقة  كسب  عىل  ينعكس  مما 

واألجانب، وتعزيز بيئة االستثمار وتطويرها.
مثل  في  المشاركة  عىل  حريصة  الهيئة  أن  بالذكر  الجدير 
المختلفة،  المجتمع  شرائح  إىل  لتصل  الفعاليات  هذه 
والتعريف بالخدمات التي تقدمها مثل الشهادات المهنية، 
المواضيع  من  عدداً  تشمل  التي  التدريبية  والبرامج 
تخدم  والتي  والمراجعة،  المحاسبة  بمهنة  المتخصصة 

المهتمين، وتسهم في تطوير قدراتهم المهنية.

الهيئة تشارك 
يف ملتقى بيبان حائل

وتشارك يف املعرض املصاحب للمؤمتر 

الدويل الثاين للمركز السعودي للتحكيم التجاري
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مبادرة »إثراء وتواصل«

الهيئة تنفذ زيارات للجامعات لتعريف 
الطالب والطالبات بدورها

مبادرات
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الجامعات وذلك في  واألعمال في عدد من  اإلدارة  كليات  إىل  زيارات  الهيئة  نفذت 
إطار جهودها المتواصلة للتعريف ببرامجها ونشاطاتها والتواصل مع طالب أقسام 

المحاسبة من خالل مبادرة “إثراء وتواصل”



ونفذت الهيئة عملياً زيارات إىل كلية اإلدارة واألعمال بجامعة 
اإلمام  اإلدارية بجامعة  االقتصاد والعلوم  الملك سعود وكلية 
بجامعة  واإلدارة  االقتصاد  وكلية  اإلسالمية  سعود  بن  محمد 
الملك عبدالعزيز وكلية إدارة االعمال بجامعة ام القرى وكلية 
بجامعة  االقتصاد  وكلية  فيصل  الملك  بجامعة  األعمال  إدارة 
بجامعة  األعمال  إدارة  وكلية  عبدالرحمن  بنت  نورة  األميرة 

المجمعة .
عن  بالتعريف  الهيئة  جهود  إطار  في  الزيارات  هذه  وجاءت 
برامجها وانشطتها والمهام التي تقوم بها بشكل خاص وبمهنة 

عقد  الزيارات  تخلل  .وقد  عام  بشكل  والمراجعة  المحاسبة 
ندوات تعريفية للطالب  تحدث فيها أمين عام الهيئة الدكتور 
الغيهب  محمد  األستاذ  األمين  ومساعد  المغامس  أحمد 
والمحاسب  الجبر  عبدهللا  األستاذ  القانوني  ,والمحاسب 
استراتيجية  عن  فيها  تطرقوا  تمبكتي  خلود  األستاذة  القانوني 
الهيئة ومستقبل المهنة, و عن الشهادات المهنية التي تقدمها 
الهيئة ودورها في تعزيز الفرص اإلستثمارية والعملية المتميزة 

وتبؤ الوظائف القيادية.
 وقد أكد أمين عام الهيئة عىل  حرص الهيئة عىل التواصل مع 
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والتوعوي  الثقافي  المستوى  رفع  ذلك  يحقق  لما  الجامعات 
عضوية  في  التسجيل  عىل  وحثهم  والطالبات  الطالب  لدى 
معارفهم  تطوير  في  شك  بال  ستساهم  والتي  بالهيئة  الطالب 
في  جديد  كل  ومتابعة  دراستهم  اثناء  المهنية  ومهاراتهم 

مجاالت المحاسبة والمراجعة وتقديم العديد من المزايا لهم.
من جانبهم أشاد أعضاء هيئة التدريس وعدداً من الطالب في 
أقسام المحاسبة عىل هذه البادرة والتي تعزز من انتماء الطالب 

توفر  مظله  تمثل  لكونها  للهيئة  شكرهم  مقدمين  للمهنة 
اثنوا عىل   التخرج كما  العملية بعد  الحياة  لهم جميع معينات 
ترجمة الهيئة المراجع العلمية وتوفيرها لهم األمر الذي سهل 

عليهم كثيراً في الناحية االستيعابية.
الطالب  عضوية  2019م  العام  مطلع  اطلقت  الهيئة  أن  يذكر 
وطالبة  طالب  ألف   30 من  أكثر  استفادة  المتوقع  من  والذي 

منها.
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إثراء للفكر املحاسبي 
يف الجامعات السعودية

ترجمة الهيئة للمراجع العلمية..

في إطار رسالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من أجل تطوير مهنة المحاسبة 
والمراجعة في المملكة والرفع من مستواها، ومواصلة لما تبذله من جهود في ترقية 
المهنة من خالل مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل، قامت الهيئة بترجمة )7( 
ت بها مكتبات أقسام المحاسبة  كتب تعد من أهم المراجع العلمية في المحاسبة، غذَّ

في الجامعات السعودية باالتفاق مع الناشرين.
وأصبحت هذه المراجع العلمية متوافرة عمليًا، وفي متناول المهنيين واألكاديميين 
المزيد  الهيئة في أن يحقق ذلك  الفكر المحاسبي. وتأمل  والباحثين والطالب إلثراء 
المهني، وتأصيل فكره  العلمي واألكاديمي، واألداء  التحصيل  االرتقاء بمستوى  من 

ومعاييره وممارسته. ولعلنا في هذا التقرير نتطرق لبعض منها.

العدد )89( - 2019 14



قضية العدد

املحاسبة املتقدمة

المتقدمة«  »المحاسبة  كتاب  الهيئة  ترجمتها  التي  العلمية  المراجع  بين  من 
من تأليف فلويدبميز، جوزيف أنتوني، بروس بتنجهاوس، كينيث سميث، وهي 

الطبعة العربية الثالثة. ويقع الكتاب في )1036( صفحة و)21( فصالً.
ويعتبر الكتاب من المراجع المهمة التي تناولت مواضيع مالية متقدمة تتعلق 
بتجميع المنشآت وإعداد القوائم المالية الموحدة، والمحاسبة عن المشتقات 
وشركات  األجنبية،  بالعملة  المالية  والقوائم  األجنبية  والعمالت  المالية 
والتركات  المحلية  واإلدارات  الحكومية  الوحدات  عن  والمحاسبة  األشخاص 

واألوقاف.
األسهم  واالستثمار في  المنشآت  تجميع  الـ21 محتويات  الكتاب  وتضم فصول 
والمعامالت  التوحيد  وإجراءات  وأساليب  الموحدة،  المالية  للقوائم  ومقدمة 
البينية من  الثابتة ومعامالت األرباح  الربحية بين شركات المجموعة، واألصول 
والمتبادلة،  المباشرة  غير  والحيازات  الملكية،  والتغيرات في حصة  المستندات 

وربحية السهم الموحد، وضرائب الدخل الموحدة، ونظريات التوحيد.
والقوائم  األجنبية  والعملة  للشركات  المشتركة  المشروعات  الكتاب  ويتناول 
العمليات،  »التكوين،  حيث:  من  األشخاص  وشركات  األجنبية  بالعملة  المالية 
تنظيم  وإعادة  األشخاص،  شركات  وتصفية  الملكية،  حصص  في  والمتغيرات 
التابعة  الحكومية  والوحدات  المحاسبة  في  مقدمة  جانب  إىل  الشركات«. 
للوالية والوحدات المحلية »الصناديق الخاصة، وصناديق أموال الغير«، والتركات 

واألوقاف.
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املحاسبة املالية

والترهاريسون، تشارلزهورجرن، وليام توماس، ثمن سوادري
الطبعة العربية السادسة

946 صفحة تتضمن 12 فصالً
يعتبر هذا الكتاب من المراجع العلمية المهمة التي تتناول مواضيع أصول المحاسبة المالية 
المالية،  والقوائم  الفكري  اإلطار  تشمل  والتي  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  ضوء  في 
ذات  والعمليات  الداخلية  والرقابة  القوائم،  وعرض  للمنشآت  المالية  المعامالت  وتسجيل 
الملموسة،  واألصول  الثابتة،  واألصول  والمخزون،  والمدينين،  النقد،  بحسابات  العالقة 

واالستثمارات وااللتزامات، وحقوق الملكية.
كما يعرض الكتاب قائمة التدفقات النقدية وتحليل القوائم المالية، ويتضمن بعض المالحق 

المهمة التي تشرح بعض الجوانب ذات العالقة بأصول المحاسبة المالية:
مجموعة فودافون :مقتطفات من التقارير المالية.

القيمة الزمنية للنقود: القيمة المستقبلية والقيمة الحالية.
خرائط حسابات نموذجية لألنواع المختلفة من المنشآت.

المعايير الدولية للتقرير المالي.
المالية  التقارير  إعداد  يكون  »لماذا  الفكري  واإلطار  األعمال  قرارات  األول  الفصل  ويتناول 
مهماً؟ من هم مستخدمو المعلومات المحاسبية؟ ما هي القيود التي تواجهها عند تقديم 
المعلومات المفيدة؟ ما هي افتراضاتنا للتقرير المالي؟ ما هو الذي نحاسب عنه عىل وجه 

الدقة؟«.
الثاني تسلسل بنود القوائم المالية »األصول - اإللتزامات - حقوق الملكية«  وتناول الفصل 
المحاسبة  إىل  الثالث  الفصل  المزدوج. فيما تطرق  القيد  المنشأة ومحاسبة  عن معامالت 

عىل أساس اإلستحقاق مقابل المحاسبة عىل األساس النقدي.

مرجع محاسبة التكاليف 
مدخل إداري يناقش:

تفصيل الموازنات المرنة 01

02انحرافات التكاليف المباشرة

 تحليل الطاقة مع تحديد
كيفية سلوك التكاليف

04

 اتخاذ القرارات
والمعلومات المالئمة

05

رقابة اإلدارة وأنظمة تحديد 
تكلفة المخزون

03
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األكاديميون

الباحثون

المستفيدون

01

الطالب
02

03



ومتطلبات  اتصال  كأداة  السنوية  التقارير  تناول  فقد  الكتاب  من  الرابع  الفصل  أما 
الداخلية  والرقابة  وأثره،  الغش  الخامس  الفصل  يناقش  بينما  العامة.  العرض 
البنكي  الحساب  واستخدام  النقد،  ومدفوعات  مقبوضات  عىل  والرقابة  وإجراءاتها، 
)المشكوك  للتحصيل  القابلة  المدينين غير  والمحاسبة عىل حسابات  رقابي،  كإجراء 

في تحصيلها(.
الفصل السادس من الكتاب يتطرق إىل المعامالت المتعلقة بالمخزون، وطرق تحديد 
القوائم  تحليل  للتحقيق،  القابلة  القيمة  »صافي  األخرى  المخزون  وقضايا  التكلفة 
المالية، استخدام نموذج تكلفة البضاعة المباعة، تقدير المخزون باستخدام طريقة 

مجمل الربح وقائمة الدخل التفصيلية«.
والمعدات  واآلالت  العقارات  المتداولة،  غير  األصول  أنواع  تناول  السابع  الفصل 

واألصول غير الملموسة.
أما الفصل الثامن تناول اإلستثمارات والعمليات الدولية.

خالل  من  السجالت  في  والتالعب  المحتملة،  االلتزامات  يتناول  التاسع  الفصل 
عن  والتقارير  للمستأجرين،  وأفضليتها  وأنواعها  اإليجارات  جانب  إىل  االلتزامات، 

االلتزامات.
الفصل العاشر يتناول حقوق ملكية المساهمين وأفضل طريقة لتنظيم المنشأة، من 
حيث إنشاء الشركة المساهمة، وإصدار األسهم واألرباح والتوزيعات، وتجزئة األسهم 
»التوزيعات النقدية- التوزيعات عىل األسهم الممتازة- تجزئة األسهم- التوزيعات في 

شكل أسهم«.
الفصل الحادي عشر يتحدث عن قائمة التدفقات النقدية من خالل إعداد التدفقات 
النقدية من األنشطة التشغيلية، وتقييم التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية، 
وإعداد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وتحليل قائمة التدفقات »التدفق 

النقدي الحر، نسبة تحقق النقد، دراسة أنماط التدفقات النقدية«.
الفصل الثاني عشر يتناول تحليل القوائم المالية في كيفية تقييم المستثمر للشركة 
من خالل التحليل األفقي والرأسي، واستخدام النسب التخاذ قرارات األعمال »النسب 
المالية، دورة تحويل النقد، قياس المقدرة عىل السداد، قياس الربحية، وضع جميع 
األشياء مع بعضها، استخدام قائمة التدفقات النقدية«، هذا بجانب قضايا أخرى في 

تحليل القوائم المالية.
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ويتحدث الفصل السابع عن العقارات 
واآلالت والمعدات واألصول غير 

الملموسة، والتالعب في السجالت 
من خالل رسملة غير سليمة، 

وتخصيص استهالك العقارات 
واآلالت والمعدات، إلى جانب 

التالعب في السجالت من خالل 
االستهالك، والمحاسبة عن التخلص 

من العقارات.
الفصل الثامن يتناول االستثمارات 

والعمليات الدولية من خالل 
االستثمارات وفقًا لطريقة حقوق 
الملكية، والشركات التابعة التي 

لم يتم توحيدها، والتالعب في 
السجالت من خالل االستثمارات 

والديون والمحاسبة عن العمليات 
الدولية، وأثر األنشطة االستثمارية 

على قائمة التدفقات النقدية.

العقارات

واآلالت
تأمل الهيئة في أن تحقق ترجمة 

الكتب عدة أهداف أهمها:

االرتقاء بالتحصيل 
العلمي

زيادة األداء 
األكاديمي

فاعلية األداء 
المهني

تأصيل الفكر 
المحاسبي

ضمان االلتزام 
بالمعايير



املحاسبة املتوسطة »الجزء الثاين«

المؤلف: كين لو -  جامعة كولومبيا البريطانية
جورج فيشر  - كلية دوغالس

791 صفحة في 10 فصول  
تم تصميم هذا الكتاب ليكون أداة تعليمية للطالب الذين يدرسون المحاسبة المتوسطة.

يبدأ الكتاب في الفصل الحادي عشر »االلتزامات المتداولة المحتملة« 
وفي الفصل الثاني عشر » االلتزامات المالية غير المتداولة« أما الفصل الثالث عشر » حقوق الملكية« والفصل 

الرابع عشر » األدوات المالية المعقدة« والفصل الخامس عشر »ربحية السهم«.
الفصل السادس عشر » المحاسبة عن ضرائب الدخل« .والفصل السابع عشر »التقاعد والمنافع المستقبلية 
قائمة   « عشر  التاسع  والفصل  اإليجار«.  عقود  عن  المحاسبة   « عشر  الثامن  للعاملين«.والفصل  األخرى 

التدفقات النقدية«. ويناقش الفصل العشرون » التغييرات المحاسبية«.
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وغطت الفصول األحد عشر موضوعات مهمة في 
مجال المحاسبة بينها: »تحليل سلسلة القيمة 

وسلسلة التوريد، وعوامل النجاح الرئيسية 
واإلرشادات ومصطلحات التكلفة وأغراضها، 

وأنماطها وسلوكها وقطاعات األعمال، ونوع 
المخزون، وتقليل التكلفة، والمدخل ألنظمة 

تكاليف األوامر من خالل استخدام نظام التكاليف 
الطبيعي، إلى جانب التكاليف غير المباشرة، 

والتسويات المحاسبية في نهاية السنة«.
وتناول الكتاب أنظمة التكاليف على أساس 

األنشطة والتسلسل الهرمي للتكلفة، وأنظمة 
التكاليف على أساس األقسام وانحرافات السعر 
وانحرافات الكفاءة والتحليل الكامل لالنحرافات، 
وتقييم واختبار محركات التكلفة واألداء الداخلي 

مقارنة باإلسناد الخارجي، وقرارات اإلنتاج 
والشراء، وربحية العملة والتكاليف المالئمة.

 تغطية
واسعة

مالحق املحاسبة املتوسطة الجزء الثاين:

ملحق )أ(: القيمة الزمنية للنقود وأساليب التقويم البسيطة.
ملحق )ب(: مدخل لحل الحاالت »شاملة ومتقدمة«.

ملحق )ج(: القوائم المالية الموحدة لعام 2013 لشركة اإلطارات الكندية.



ترجمت الهيئة كتاب 
محاسبة التكاليف مدخل 

إداري )الجزء األول( 
الطبعة العربية األولى 

لسير ياكانت داتار 
»جامعة هارفرد« ومضاف 
في »جامعة استانفورد«. 

ويقع الكتاب في 816 
صفحة و11 فصاًل.
ويتضمن الكتاب 

موضوعات: »المدير 
والمحاسبة اإلدارية، 

مقدمة في مصطلحات 
التكلفة وأغراضها، تحليل 

التكلفة، ونظامي تكاليف 
األوامر والتكاليف على 

أساس األنشطة واإلدارة 
على أساس األنشطة 

والموازنة الشاملة، 
ومحاسبة المسؤولية«.
وناقش الكتاب بشيء 

من التفصيل الموازنات 
المرنة، وانحرافات 

التكاليف المباشرة، 
ورقابة اإلدارة وأنظمة 
تحديد تكلفة المخزون، 

وتحليل الطاقة مع 
تحديد كيفية سلوك 

التكاليف واتخاذ القرارات 
والمعلومات المالئمة.

وسيتم استكمال ترجمة 
فصول الكتاب من الفصل 

)12( حتى )23( في الجزء 
الثاني، والذي سيتم 
ترجمته ونشره قريبًا.

محاسبة التكاليف 

مدخل إداري

مبادئ املراجعة

مقدمة للمعايير الدولية للمراجعة 
ريك هايز، فليب واالج، هانز جور تميكر

الطبعة العربية الثالثة
918 صفحة

15 فصالً
تم تنقيح هذه الطبعة )الثالثة( وتحديثها بالكامل واعتمدت منهجاً منتظماً لمبادئ المراجعة، 

مستخدمة المعايير الدولية للمراجعة أساساً لها.
ويتضمن الكتاب وصفاً تفصيلياً ودقيقاً لتطوير المعايير الدولية للمراجعة واالستخدام العملي 

لجميع هذه المعايير، وكذلك المعايير الوطنية المهمة من مختلف البلدان.
وقد تم تحديث هذه الطبعة الجديدة عىل نحو شامل بما يوفر منظوراً دولياً حقيقياً يقترب 
نظر  المرجع من وجهة  إعداد هذا  تم  للمراجعة، حيث  الحالية  الممارسة  كبيرة من  بدرجة 
مراجع مهني )ممارس( مع مراعاة الجوانب النظرية واألكاديمية، مع مراعاة الجوانب النظرية 

واألكاديمية الواجب توافرها في مثل هذه المراجع.

املراجعة الدولية 

مجلس  بواسطة  المنشورة  المهنية  المعايير  هو  المرجع،  لهذا  األساسي  المحور  ويعتبر 
اليومية  العملية  الخبرات  وكذلك   ،)IAASB( والتأكيد  المراجعة  لخدمات  الدولية  المعايير 
لمكاتب المراجعة العالمية. ويتناول الكتاب اهتمام المراجعة بالعديد من الجوانب والمشاكل 
غير  والبيانات  الرقابية  باألدوات  المالية  البيانات  بجانب  المراجعة  تهتم  حيث  المحاسبية، 
الكتاب  ويتناول  للرقابة.  المنشآت  غالبية  تخضع  حيث  الشركة،  عىل  الرقابة  وكيفية  الرقمية 
المحاسبين  وأخالقيات  المراجعة،  وسوق  الدولية،  المراجعة  في  مقدمة  الـ15  فصوله  في 
والتخطيط،  للمراجعة  األساسية  والمفاهيم  العميل،  وقبول  المراجع،  وخدمات  المهنيين، 
والرقابة الداخلية، وخطر الرقابة، واستخدام العينات في المراجعة، واستجابة المراجع للمخاطر 
المقدرة، وأدلة المراجعة، واستكمال عملية المراجعة، وتقارير المراجعة، واالتصاالت، ونظرة 

عامة عىل مراجعة المجموعة، واالرتباطات التأكيدية، وحوكمة الشركات.
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الطريق إىل العمل االحرتايف

شهادة فني املحاسبة..

تعتبر هيئة المحاسبين هي الجهة المهنية المنوط بها تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة 
في المملكة والرفع من مستواها. وفي هذا اإلطار قامت الهيئة بعمل الترتيبات الالزمة 
لمنح شهادة فني المحاسبة، والتي جاءت حرصاً منها لتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل 

في منشآت األعمال في القطاعات االقتصادية المختلفة.

متطلبات العمل

المنشآت  في  االحترافي  العمل  إىل  عليها  الحاصلين  المحاسبة  فني  شهادة  تقود 
الدفاتر،  مسك  عمليات  في  وتساعدهم  والمتوسطة،  الصغيرة  السيما  االقتصادية، 
الشهرية  المالية  البيانات  وإعداد  والمدفوعات،  اإليرادات  الفواتير، وتسجيل  ومعالجة 
والسنوية إلدارة المنشأة، وإعداد القوائم المالية وحساب التكاليف، ومتابعة إجراءات 
المحاسبي  العمل  متطلبات  من  ذلك  وغير  العاملين..  مرتبات  وصرف  المدفوعات، 
للمنشأة. وألهمية خدمات فني المحاسبة لهذه المنشآت أعدت الهيئة اختباراً مهنياً، 

يمنح من يجتازه شهادة فني محاسبة.
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ملف العدد



الهـدف من االختبار

فني  شهادة  عىل  الحصول  في  يرغبون  الذين  المتقدمين  كفاءة  قياس  إىل  االختبار  يهدف 
المحاسبة، ومدى إلمامهم بالمعرفة النظرية، وتوافر المهارات المهنية، والقدرة لديهم عىل 
العمل في المنشآت المعنية في مختلف القطاعات االقتصادية، ومدى إدراكهم للمسؤولية 
عالقة  له  ما  كل  في  مهامهم  أداء  في  بها  األخذ  عليهم  يتعين  التي  والمتطلبات  المهنية، 

بتطبيقها.

أسئلة االختبار

الموضوعات  حسب  المحاسبة  في  االختيار  متعدد  سؤاالً   )60( من  االختبار  أسئلة  تتكون 
والمعارف  للموضوعات  تغطيتها  حيث  من  وشاملة  متنوعة  األسئلة  وتكون  المعتمدة. 
والمهارات ذات العالقة بالعمل الذي يقوم به فني المحاسبة، وذلك لمعرفة وقياس قدرة 

المتقدم لالختبار عىل اإللمام بها.

إعداد وتنفيذ االختبار

يتم إعداد وتنفيذ االختبار بواسطة لجنة االختبارات وتحت إشرافها. وللجنة االستعانة بجهات 
متخصصة للمساعدة في تنفيذه وفقاً للقواعد المعتمدة.

وتحدد لجنة االختبارات ضوابط االختبار، وعدد مرات عقده في كل عام، وضوابط التأجيل، 
أن تكون  بـ100 درجة، عىل  االختبار  االختبار 150 دقيقة. وتم تحديد درجات  حيث يستغرق 
له  المطلوبة فيجوز  النجاح  المتقدم عىل نسبة  النجاح %60. وفي حال عدم حصول  نسبة 

إعادة االختبار بعد مضي 3 أشهر عىل األقل.

مواضيع االختبار:

تقوم لجنة االختبارات باعتماد مواضيع مواد االختبار بشكل عام. وستقوم اللجنة من واقع 
الهدف  يتالءم مع  بما  وتطويرها  االختبار  لمواضيع مواد  المستمر  بالتقييم  العملية  التجربة 

الذي يسعى االختبار لتحقيقه.
ذوي  من  مستشارين  قبل  من  النتائج  وتراجع  آلياً،  المتعدد  االختيار  أسئلة  تصحيح  ويكون 
االهتمام واالختصاص يتم اختيارهم وتكليفهم من قبل لجنة االختبارات، فيما تعتمد لجنة 
فني  شهادة  وتمنح  النتيجة.  إلعالن  العامة  األمانة  إىل  وتسلم  االختبار  نتيجة  االختبارات 

المحاسبة من قبل مجلس إدارة الهيئة بناء عىل توصية من لجنة االختبارات.

هيئة املحاسبني هي الجهة 

املهنية املنوط بها تطوير مهنة 

املحاسبة واملراجعة يف اململكة

التأهيل العلمي وشروط 
التقدم لالختبار:
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حملة درجة البكالوريوس أو أي درجة 
أعلى في: إدارة األعمال، والعلوم 

المالية واإلدارية، واالقتصاد.

الحاصلين على 
بكالوريوس أو أي 

درجة أعلى في 
تخصص المحاسبة.

ُيقبل لدخول االختبار كل من:

يشترط على عدم تخصص المحاسبة الحصول 
على )9( ساعات في المحاسبة، أو حضور دورات 

محاسبية لدى الهيئة.

الحاصلين على 
الدبلوم في 

المحاسبة.

01

03

02



العرض واإلفصاح في القوائم المالية:04

1/4

أهمية قائمة المركز المالي

1/1/4

عناصر قائمة المركز المالي

2/1/4

3/1/4

متطلبات اإلفصاح لبنود قائمة المركز المالي

4/1/4

قائمة المركز المالي

تبويب قائمة المركز المالي

مشاريع األسئلة

تختار لجنة االختبارات فريقاً لتطوير قاعدة المعلومات ألسئلة االختبار وإجاباتها 
النموذجية يتكون من عدد ال يقل عن مستشارين اثنين. ويقوم الفريق بدراسة 
أو  المختصين،  من  المعدة  النموذجية  وإجاباتها  األسئلة  مشاريع  ومراجعة 

واعتماد  النموذجية،  وإجاباتها  المالئمة  األسئلة  واختيار  أخرى  مصادر  أي  من 
االلتزام  لالختبار  المتقدم  عىل  ويجب  اآللية.  المعلومات  قاعدة  في  إدخالها 
بالقواعد المنظمة لالختبار، والضوابط المعتمدة من الهيئة بشأن االختبارات، 

وأي تعليمات أو إجراءات يتم إلزام المتقدم بها.
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املحاسبة املالية: 

اإلطار الفكري للمحاسبة المالية، والمعايير المهنية، والعرض واإلفصاح في القوائم المالية:

أخالقيات المهنة01

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

قائمة التدفقات النقدية:

3/4

قائمة التغيرات في حقوق الملكية:

4/4

خطوات الدورة المحاسبية: 2/3

المعادلة 
المحاسبية

مصطلحات 
محاسبية

1/1/32/1/3

نظام المعلومات 
المحاسبي:

1/3

الدورة المحاسبية:03

ميزان المراجعة الترحيل والترصيد القيود المحاسبية

1/2/3

التغيرات في السياسات المحاسبية 
إعداد وعرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية والتقديرات وتصحيح االخطاء

1/4/4

التسويات الختامية

3/3

6/3 5/3

4/3

قيود االقفال

إعداد القوائم 
المالية

أهمية قائمة 
التدفقات النقدية

طرق إعداد قائمة 
التدفقات النقدية

1/3/42/3/4

أهمية قائمة الربح 
أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر
1/2/4

عرض قائمة الربح 
أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر

متطلبات اإلفصاح لبنود 
قائمة الربح أو الخسارة 

والدخل الشامل اآلخر
3/2/44/2/4

عناصر قائمة الربح 
أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر
2/2/4

التقارير 
المالية

مفاهيم المحاسبة 
المالية

أهداف ووظائف 
المحاسبة

1/22/23/2

2-اإلطار الفكري:02

2/2/33/2/3

2/4

مواضيع اختبار شهادة المحاسبة 
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عناصر القوائم المالية:
اإلثبات، القياس، التقييم، العرض واإلفصاح:

بضاعة بالطريق

1/2/4

التمييز 
المحدد

1/3/4

التكلفة او صافي 
القيمة القابلة للتحقق 

ايهما أقل
1/4/4

الوارد أواًل 
صادر أواًل

3/3/4

المتوسط 
المرجح

2/3/4

الوارد أخيرًا 
صادر أواًل

4/3/4

بضاعة األمانة

2/2/4

بضاعة عقود البيع

3/2/4

سلف العاملين

3/3

اإليرادات المستحقة

2/3

المصروفات المقدمة والمؤجلة

1/3

حسابات المستحقات من المدينين:02

حسابات مدينة أخرى:03

المخزون:04

المصروفات 
النثرية

3/1

مذكرة 
تسوية البنك

2/1

حسابات 
النقدية

 1/1

النقد ومعادالت النقد:01

القياس الالحق إلثبات 
العقارات واآلالت والمعدات

2/5

شراء وبيع 
العقارات واآلالت 

والمعدات

القياس األولي 
إلثبات العقارات 

واآلالت والمعدات

1/5

التخلص من العقارات 
واآلالت والمعدات

4/5

طرق االستهالك 
الرئيسة

3/5

العقارات واآلالت والمعدات:05

القروض والضمانات 
البنكية

1/8

التزامات مكافأة نهاية 
الخدمة للموظفين

1/8

االلتزامات غير المتداولة:08

المستحقات من المدينين: 1/2

مخزون 
المواد

1/1/4

مخزون المواد 
تحت التشغيل

2/1/4

مخزون االنتاج 
التام والبضاعة

3/1/4

مكونات المخزون:

1/4

مشاكل مكونات 
المخزون:

2/4

طرق تدفق 
تكاليف المخزون

3/4

طرق تقييم المخزون: 4/4

طريقة الجرد 
الدوري

1/5/4

طريقة المخزون 
المستمر

2/5/4

المعالجة المحاسبية للمخزون: 5/4

االعتراف بالمستحقات 
من المدينين

1/1/2

قياس حسابات 
المستحقات من المدينين

2/1/2

عمليات على المستحقات 
من المدينين

3/1/2

االلتزامات المتداولة:07

تعريف االلتزامات 
المتداولة

اإليرادات المقدمة 
والمؤجلة

المبالغ المستحقة 
للدائنين

المصاريف 
المستحقة

دفعات العمالء 
المستردة

1/7

4/7

2/7

5/7

3/7

العقارات االستثمارية:06

القياس األولي إلثبات العقارات 
االستثمارية

القياس الالحق إلثبات العقارات 
االستثمارية

المخصصات وااللتزامات المحتملة.09

1/62/6

1/1/5
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محاسبة التكاليف واإلدارية:

اإليرادات:11

المكاسب 13
والخسائر:

حقوق الملكية: 10

 أ

المحاسبة عن انضمام 
وتخارج الشركاء

المحاسبة عن توزيع األرباح 
بين الشركاء

1/1/102/1/10

شركات االشخاص: 1/10

شركات األموال:

محاسبة التكاليف:

مفاهيم القياس

أنظمة محاسبة التكاليف )نظم التكاليف(.

2/10

المعامالت مع األطراف ذات العالقة16

عقود اإليجار:15

األصول غير الملموسة14

المحاسبة عن االحتياطات والمخصصاتالمحاسبة عن رأس المال المدفوع

1/2/102/2/10

المحاسبة عن عقود اإليجار 
في دفاتر المستأجر

1/15

المحاسبة عن عقود اإليجار 
في دفاتر المؤجر

2/15

تبويب عناصر التكاليف 
حسب طبيعتها 

)مواد، أجور، مصروفات(

تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها 
بوحدات النشاط )مباشرة، غير مباشرة(

نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية

تبويب عناصر التكاليف حسب حجم 
النشاط )متغيرة، ثابتة، مختلطة(

نظام تكاليف المراحل

تبويب عناصر التكاليف حسب وظائف 
المشروع )تكاليف صناعية، إنتاجية، 

تسويقية، بيعية، إدارية، تمويلية(

1/1

3/1

01

4/1

02

2/1

1/11

1/12

خطوات تحقق اإليراد

طبيعة محاسبة التكاليف:

مفاهيم إدارة التكلفة 

05

التكاليف المباشرة 
والتكاليف غير 

المباشرة

06

التكاليف الثابتة 
والتكاليف المتغيرة

07

01

مفهوم النفقة، 
التكلفة، المصروف، 

الخسارة، األصل

02

تكاليف المنتج 
وتكاليف الفترة

04

التكاليف الصناعية 
والتكاليف غير 

الصناعية

تكاليف المنتجات 
المشتركة والمنتجات 

الفرعية

1/13

المحاسبة عن 
المكاسب والخسائر

قياس وإثبات اإليراد

2/11

العرض واإلفصاح عن 
المكاسب والخسائر

2/13

التكاليف والمصاريف:12
قياس وإثبات المصاريف

النسب المالية02

تحليل التكلفة – الحجم – الربح

1/1

01

تحليل نقطة التعادل

عناصر التكلفة:01

المحاسبة اإلداريةب

تحليل القرار

األسلوب الرياضي 
)الحسابي(

1/1/1

التحليل باستخدام 
معادلة الربح

2/1/1

التحليل باستخدام 
طريقة الربح الحدي

3/1/1

نظم المعلومات ونظم تشغيل البيانات 
اإللكترونية 17



العرض واإلفصاح في القوائم المالية
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أهمية قائمة 
المركز المالي

تبويب قائمة 
المركز المالي

عناصر قائمة 
المركز المالي

متطلبات اإلفصاح لبنود 
قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

عرض قائمة الربح 
أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر.

عناصر قائمة الربح 
أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر.

متطلبات اإلفصاح لبنود قائمة الربح أو 
الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

أهمية قائمة الربح 
أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر.

01

010203

طبيعة محاسبة التكاليف

تكاليف المنتجات 
المشتركة 

والمنتجات الفرعية
01

تكاليف المنتج 
وتكاليف الفترة

0101

التكاليف الصناعية 
والتكاليف غير الصناعية

0103

مفهوم النفقة، التكلفة 
المصروف، الخسارة 

األصل
02

التكاليف المباشرة 
والتكاليف غير 

المباشرة
0104

التكاليف الثابتة 
والتكاليف 

المتغيرة
0105

06

02

04 03

04



أنظمة محاسبة التكاليف )نظم التكاليف(مفاهيم القياس:
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تحليل القرار:

تحليل نقطة التعادل:

تبويب عناصر التكاليف 
حسب طبيعتها )مواد، أجور، 

مصروفات(.

تبويب عناصر التكاليف حسب 
وظائف المشروع )تكاليف 

صناعية، إنتاجية، تسويقية، 
بيعية، إدارية، تمويلية(.

تبويب عناصر التكاليف حسب 
عالقتها بوحدات النشاط 

)مباشرة، غير مباشرة(.

تبويب عناصر التكاليف حسب 
حجم النشاط )متغيرة، ثابتة، 

األسلوب الرياضي مختلطة(.
)الحسابي(

التحليل باستخدام 
معادلة الربح

التحليل باستخدام 
طريقة الربح الحدي

نظام تكاليف المراحلنظام تكاليف األوامر اإلنتاجية

الحجم ،الربح
الربح المالية تحليل التكلفة

01

03

02

04

0102

02 01

010203



تحسني الكفاءة وتقليل التكلفة التشغيلية

أمتتة قسم الحسابات

من  مجموعة  إلى  ويشير  المؤسسات.  موارد  تخطيط  إلى   »ERP« االختصار  يرمز   
البرامج التي تستعين بها المؤسسات إلدارة أنشطة األعمال اليومية، مثل المحاسبة، 
سلسلة  وعمليات  واالمتثال،  المخاطر  وإدارة  المشروعات،  وإدارة  والمشتريات، 
 enterprise performance على  أيضًا  الكاملة   ERP مجموعة  وتشتمل  التوريد. 
management، وهو برنامج يساعد على التخطيط، وإعداد الميزانية، والتنبؤ، وإعداد 

التقارير حول النتائج المالية لمؤسسة ما.

تكامل البيانات

تترابط أنظمة ERP معاً وتعمل عىل تحديد زيادة في عمليات األعمال وتمكين تدفق البيانات 
مصادر  من  منشأة  ألي  المشتركة  بالمعامالت  المتعلقة  البيانات  جمع  خالل  ومن  بينها. 
متعددة، تعمل أنظمة ERP عىل التخلص من تكرار البيانات، وتوفير تكامل البيانات باستخدام 

»وجه أوحد للحقيقة«.
تبادر العديد من المنشآت التجارية والصناعية إىل تطبيق أنظمة محاسبة، ويعارض الكثير من 
المحاسبين تطبيق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP فما هو الفرق بين أنظمة المحاسبة 
وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، ولماذا يفضل معظم المحاسبين أنظمة محاسبة بسيطة 

عىل أنظمة ERP معقدة؟ ومتى يحين وقت االنتقال إىل أنظمة ERP؟ وكيف؟!
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برامج
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مرونة وسهولة

عادة  وتتميز  الحسابات.  قسم  أعمال  يدير  حاسوبياً  نظاماً  المنشآت  معظم  تمتلك 
هذه المنشآت بالمرونة وسهولة االستخدام، وهي تمّكن المديرين الماليين من إدخال 
التقارير في وقت قياسي. وبازدياد حجم المؤسسة يزداد  الحركات المالية واستخراج 
قواعد  بعض  وتغيير  جديد  نظام  إدخال  فكرة  تلقى  ال  بحيث  الموظفين،  انشغال 
بينما  البسيطة،  المحاسبة  بأنظمة  قورنت  إذ  خصوصاً  المطلوب،  الترحيب  األعمال 
تعطي األخيرة االستثمار بأنظمة ERP يبدو كبيراً جداً مرونة كبيرة بإدارة األعمال غير 
األعمال واألزمنة  التي تضع قيوداً صارمة عىل قواعد   ERP أنظمة المضبوطة بخالف 

الالزم تنفيذها فيها.
وانتشار  شهرة  ذات  محاسبة  أنظمة  عىل  غالباً  المنشآت  هذه  في  االعتماد  ويتم   
واسعين، مما يساعد المديرين الماليين الذين يشّكلون جزءاً مهماً من اتخاذ القرار في 
المؤسسة عىل إقناع صاحبي القرار باالكتفاء بأنظمة المحاسبة هذه بدالً من المخاطرة 

بالدخول في استثمار كبير عىل أنظمة هي أقل شهرة وانتشاراً.
تعطي  ال  ولكنها  التقارير،  واستخراج  البيانات  حفظ  عىل  المحاسبية  األنظمة  تساعد 
دون  العمل  من  واحد  قطاع  بإدارة  تهتم  وهي  األعمال،  فعاليات  عىل  الكافي  الضبط 
باقي  عن  بمعزل  أمورهم  إدارة  للمحاسبين  يمكن  حيث  القطاعات،  بباقي  االهتمام 
بالعمل،  تأخرهم  أو تجاوز  األقسام، وبالتالي يمكن تصحيح أخطاء هذه األقسام مالياً 
مما يفتح مجاالً واسعاً لألخطاء. وهنا يحاول المحاسبون ضبط باقي القطاعات انطالقاً 

من قطاعهم األكثر استقراراً.

املنشآت متتلك نظاماً حاسوبياً 

ميتاز باملرونة وسهولة االستخدام

العوامل التالية مؤشر على 
حاجة المنشأة إلى تطبيق 

:ERP نظام

حفظ 
البيانات

استخراج 
التقارير

ضبط 
البيانات

األنظمة 
المحاسبية

01

02

03
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وجود جزر متفرقة من 
األنظمة الحاسوبية

الحاجة إلى ضبط أكبر 
على فعاليات األعمال، 

أو كلفة شراء عالية.

مشكالت في تدفق 
المعلومات وهندسة 

البيانات

المعلومة والصعوبة 
في تجميع النتائج

وجود مخزون عاٍل

ضعف في المعلومات 
المساندة في أخذ القرارات



ربما يولد إدخال نظام ERP أعباء 
كبيرة على المنشأة بما يتطلبه 

من إعادة الهندسة والتدريب 
وتغيير بيئة العمل، إضافة إلى 

حجم االستثمار الالزم. لذا تختار 
 ERP بعض المنشآت إدخال أنظمة

تدريجيًا، مما يخفف الصدمة التي 
قد تحصل بالمؤسسة نتيجة تطبيق 

النظام في كل القطاعات، حيث 
يتم ضبط األقسام بالتوالي، واليتم 
االنتقال لقسم إال بعد االنتهاء من 

ضبط القسم السابق. بينما تختار 
المنشآت التي تملك نظم أعمال 

مستقرة وإدارات واعية تطبيق 
النظام دفعة واحدة.

وغالبًا ما تكون بداية التطبيق 
أصعب المراحل بما تحمله من 

تغييرات في ثقافة المنشأة والعمل 
المتوازي مع النظم القديمة والتغير 
الحاصل في بيئة العمل. لذا يتوجب 

على المديرين تقديم دعم قوي 
لتجاوز هذه المرحلة الحساسة وما 
تحمله من ممانعات على مختلف 

األصعدة.

تطبيق 

متدرج

مبادئ مختلفة

أما أنظمة ERP فهي تنطلق من مبادئ مختلفة أهمها شمولية العمل في نظام واحد 
تأخر  ألن  الحقيقي،  الزمن  في  األعمال  تنفيذ  إلزام  إىل  يؤدي  مما  القطاعات،  لجميع 
أنظمة ERP من مبدأ ضبط  تنطلق  له. كما  التالية  القطاعات  أي قطاع سيؤخر جميع 
قياسية مأخوذة  مبنية عىل أسس  أنها  وبما  القرارات،  اتخاذ  والمساعدة عىل  األعمال 
من الخبرات المثىل فإن تطبيقها سيؤدي حتماً إىل رفع تسوية األعمال بالمنشأة، حيث 
البد للمنشأة- مهما بلغ تطورها- من إعادة هندسة بعض فعاليات األعمال فيها. وعادة 
تولد  ما  وغالباً   ،ERP أنظمة  في  المالية  اإلدارة  نظام  من  جزءاً  الحسابات  نظام  يكون 
الحركات في هذا النظام بشكل آلي، مما قد يشعر المحاسبين بفقدهم السيطرة التي 
المالية.  األمور  ضبط  في  البدائية  الوسائل  يعتمدون  كانوا  إن  خصوصاً  لديهم،  كانت 
ولكن في الواقع يّحرر نظام ERP هؤالء المحاسبين من األعمال اليومية المتّكررة، ومن 
أعمال التدقيق ليّفرغوا وقتاً أكثر إلجراء التحاليل المالية والتكاليفية والتنبؤات، ودراسة 
أو احتماالت أو سيناريوهات  لمتغيرات  للمنشأة وفقاً  المالي  مؤشرات األداء والوضع 

يفترضونها.

ERP تنطلق من مبدأ ضبط 

األعامل واملساعدة

عىل اتخاذ القرارات

ومن أمثلة الفوائد المحّددة 
 ،ERP لألعمال داخل أنظمة

ما يلي:

الحسابات 
العامة

المبيعات 
المشتريات

العمالء 
الموردون

أنظمة
ERP

01

02

03
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رؤى األعمال المحّسنة.

انخفاض التكاليف التشغيلية.

تعزيز التعاون.

تحسين الكفاءة .

البنية األساسية الثابتة.

تقليل المخاطر .
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مساحة مرنة وأمان أعىل

التخزين السحايب.. 

التخزين السحابي )Cloud storage( هو نموذج للتخزين 
على  البيانات  تخزين  يتم  حيث  اإلنترنت،  شبكة  على 
خوادم ظاهرية متعددة، بداًل من استضافتها على خادم 
محدد. وتكون عادة مقدمة من قبل طرف ثالث كبريات 
بيانات متقدمة  التي تمتلك مراكز  شركات االستضافة 
تقوم بتأجير مساحات خزن سحابية لعمالئها بما يتواءم 

مع احتياجاتهم.
هو  السحابي  التخزين  إن  يقول:  المبسط  والتعريف 
قيامك باستخدام مصادر الحوسبة )العتاد والبرمجيات( 

عن طريق اإلنترنت، مقّدمة إليك في شكل خدمة.

تكنولوجيا

مميزات التخزين السحايب

تقلص  وبذلك  مثالً-  جديد  صلب  قرص  جديد-  عتاد  شراء  إىل  الشركات  تحتاج  ال 
البيانات،  صيانة  تكاليف  من  تقلل  كما  لديها.  المعلومات  تكنولوجيا  قسم  حجم 

كالنسخ االحتياطي وصيانة البيانات.
بالمرونة العالية في المساحة، بحيث يمكن زيادة   ويتميز التخزين السحابي أيضاً 
أو تقليل المساحة بدون الحاجة إىل شراء أقراص صلبة جديدة، إىل جانب سهولة 
مشاركة الملفات عبر وسائط التواصل المتعددة، وسهولة إدارة الملفات والبيانات 

عبر تطبيقات متاحة عىل عدة أنظمة ومنها الهواتف.
وتسمح الحوسبة السحابية بالوصول إىل جميع التطبيقات والخدمات من أي مكان 
وفي أي زمان عبر اإلنترنت، ألن المعلومات ليست مخزنة عىل قرصك الصلب، بل 

عىل سيرفرات الشركة المقدمة للخدمة.

مساحة هائلة

تخزين  مساحة  عىل  تحتوي  ضخمة  كمبيوتر  أجهزة  عن  عبارة  السحابي  التخزين 
هائلة يقوم المستخدمون برفع ملفاتهم عليها ليتم تخزينها. كما تقوم الشركات 
عندما  فأنت مثالً  السحابية.  بالحوسبة  عليه  ما يصطلح  عليها وهو  برامج  بإنشاء 
تكون بحاجة إىل برنامج الوورد تقوم بتنصيبه عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى 
مايكروسوفت  شركة  فتقوم  السحابية  الحوسبة  في  أما  استخدامه.  من  تتمكن 
تقوم  ثم  الشركة،   Servers الوورد عىل خوادم  برنامج  التعبير–  إن صح  بتنصيب– 
المستخدمين  جميع  يتمكن  حتى  اإللكتروني  موقعها  عىل  البرنامج  هذا  بإطالق 
الذين يملكون حسابات في خدمة التخزين السحابي الخاصة بها من استخدام هذا 
البرنامج. وبهذا لن تكون مضطراً إىل حمل جهاز الكمبيوتر معك في كل تنقالتك، 
التخزين  شركة  عىل  حسابك  ودخول  كمبيوتر  جهاز  أي  من  االتصال  يمكن  حيث 
السحابي لتقوم بالبدء في استخدام هذه البرامج، باإلضافة إىل وصولك إىل ملفاتك 

التي قمت بتخزينها في الخوادم.
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مستقبل التخزين السحايب 

المستقبل للحوسبة السحابية بكل تأكيد ربما ليس بعد عام، وال عامين، وال خمسة أو حتى 
عشرة. لكننا سنصل إىل النقطة التي ستتحول فيها جميع أنظمة التشغيل إىل أنظمة سحابية 

 .Google Chrome OS مشابهة لنظام
لكنها  نبوءة  ليست  وهذه  الشركات.  بقية  وستتبعها  مبكراً،  الخط  هذا  في  بدأت  فجوجل 
بشكل  السحابة  عىل  تعتمد  أنظمة  إىل  ستتحول  التشغيل  أنظمة  فجميع  للواقع.  استقراء 
الويب.  كامل أو شبه كامل، وستصل إىل مرحلة تسمح لك بتشغيل جميع تطبيقاتك عبر 
فتقنيات الحوسبة السحابية وتطبيقات الويب تتطور بسرعة، وسرعات اإلنترنت كذلك في 

تطور مستمر. وقريباً، ستطغى السحابة عىل كل شيء، وربما أقرب مما نتصور.

مخاوف أمنية

 يخشى بعضنا من وضع كل معلوماته وملفاته لدى الشركات المقدمة للخدمات السحابية، 
عىل  الحصول  من  المخترق  يتمكن  فقد  ناجحة،  اختراق  لعملية  الخدمة  تعرضت  فلو 
معلومات المستخدمين، إضافة إىل أن إمكانية بيع معلوماتك من طرف الشركة المقدمة 
للخدمة أو االستفادة منها ستشّكل مشكلة حقيقية. فالضمان الوحيد لك إذاً هو اللجوء إىل 

الشركات الكبيرة الموثوقة وذات السمعة الجيدة في هذا المجال.

جميع أنظمة التشغيل ستتحول إىل 

أنظمة تعتمد عىل السحابة بشكل 

كامل أو شبه كامل

من المزايا األخرى للتخزين 
السحابي غير خدمة تخزين 

الملفات أهمها:

هناك نوعان من خدمات 
التخزين السحابي: األول: 
خدمات مجانية، والثاني: 

خدمات يمكن استخدامها 
مقابل دفع مبلغ مالي دفعة 

واحدة، أو بشكل شهري أو 
سنوي.

ويجب التذكير بأن جميع 
الملفات التي يتم رفعها 

على الشركة المصممة ال 
يمكن لشخص آخر االطالع 

عليها إال إذا قمت بمنح 
بيانات حسابك إلى شخص 

آخر، ألن الشركات التي 
تقدم هذه الخدمات، عندما 

تقوم بالتسجيل لديها، تقوم 
بمنحك مساحة تخزينية خاصة 

بك، ال يمكن أن يصل إليها 
أي شخص آخر فتصبح كأنها 
جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أنواع 

الخدمات

تاريخ التأسيس
 1998

النشاط
اإلنترنت 

المقر 
الواليات المتحدة

قوقل

01

02

03
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مزامنة 
الملفات

مشاركة 
الملفات

العمل 
المشترك

حفظ 
ومشاركة الصور

تدفع مقابل ما 
تستخدمه فقط

تقلل من 
تكاليف الصيانة
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تحتاج التطبيقات السحابية إلى 
اتصال باإلنترنت، حيث سيؤثر 

االنقطاع عن اإلنترنت على إمكانية 
إنجاز األعمال، لكن الشركات بدأت 
تتدارك هذا. وبفضل بعض تقنيات 

HTML 5 وجافا سكربت الحديثة 
بات باإلمكان بناء تطبيقات يمكن 

أن تعمل دون اتصال باإلنترنت، 
ثم القيام بالمزامنة لدى عودة 

االتصال.
ومعظم التطبيقات السحابية لم 
تصل بعد إلى مستوى تطبيقات 
سطح المكتب التقليدية. فمثاًل 

لم تصل تطبيقات تحرير الصور 
عبر الويب إلى مستويات تضاهي 
برنامج فوتوشوب التقليدي، ولم 
تصل أدوات تحرير المستندات عبر 

الويب إلى مستوى مايكروسوفت 
أوفيس، لكنها تقترب منها تدريجيًا 

مع مرور السنوات.

سلبيات 

التخزين السحايب 

أشهر مزودي الخدمة

• 	DropBox
عند  للمستخدم  مجاناً   2GB وتمنح  السحابي  التخزين  خدمة  تقدم  شركة  أشهر  تعتبر 

التسجيل.
• 	Amazon S3 

ف إس 3 هي خدمة مقدمة من موقع أمازون بدأت بتقديم الخدمة في الواليات المتحدة 
سنة 2006 وفي أوروبا 2007. حيث تسعى هذه الخدمة الستغالل القدرات التخزينية الهائلة 

الموجودة في مراكز بيانات الشركة وتوفيرها للعمالء بأسعار مقبولة وجودة عالية.
• 	Google Drive

قامت غوغل في 26 أبريل 2012 بإطالق خدمة جوجل درايف للتخزين السحابي، حيث تمّكن 
المستخدمين من الوصول إىل مساحة تخزينية مجانية 15 غيغابايت من التخزين السحابي 
كبداية. وبعد ذلك بإمكان المستخدم أن يقوم بطلب المزيد من المساحة التخزينية مقابل 
باشتراك  تيرابايت   16 إىل  غيغابايت   100 من  اإلضافية  المساحة  وتتراوح  المال.  من  مبلغ 

شهري.
• 	OneDrive

وهي خدمة التخزين السحابي المقدمة من شركة مايكروسوفت تقدم 15 غيغبايت مجاناً.
• 	MEGA

وهي خدمة سحابية أسسها األلماني كيم دوت كوم صاحب موقع ميجا ابلود الشهير ، تقدم 
50 غيغابايت مجاناً ، وبإمكانك زيادتها عند الحاجة مقابل تكلفة زهيدة. توفر أيضاً خدماتها 
وكذلك  موبيل،  وويندوز  وآيفون  اندرويد  أنظمة  عىل  تعمل  التي  المحمولة  األجهزة  علي 
تعمل عىل جميع أنظمة التشغيل الخاصة باألجهزة المكتبية والمحمولة. توفر أيضاً خدمة 
MEGA CHAT الخاصة بالمحادثاث المرئية والدردشة الكتابية المشفرة. وهي تعتبر خدمة 

منافسة لبرنامج سكابي الذي تدور حولة شائعات بالتنصت عىل مستخدمية.
• 	My CloudApp

خدمة جديدة استقطبت المطورين وسهلة االستخدام.

التطبيقات السحابية تحتاج إىل 

اتصال باإلنرتنت، حيث سيؤثر 

االنقطاع عن اإلنرتنت عىل 

إمكانية إنجاز األعامل

استخدام التخزين السحابي في 
مجال التعليم:

التأسيس
1994

الشكل القانون
شركة عمومية

المقر الرئيسي 
سياتل

أمازون

01
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03
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إعطاء المحاضرات 
أو الحصص 
الدراسية عن بعد

إيجاد جسور 
للتواصل بين 
المعلم والطالب

مشاركة المنهج 
الدراسي أو جزئية 

منه

تسليم الواجبات 
والتكاليف المطلوبة 

ومتابعتها مع المدرس

02

تخفيف عبء 
الطباعة الورقية

الدراسة بشكل 
جماعي على اإلنترنت

0506

خفض تكاليف 
البرامج وصيانة 
األجهزة

إتاحة الوصول لمصادر 
التعلم وموارده 

بشكل جماعي

0708

تعزيز الكفاءة في 
إدارة الحاسب 
اآللي في المدارس

تخزين المستندات 
واألوراق الخاصة حتى 

في أثناء السفر

0910

0304

01



املحاسبة يف بريطانيا..

تعزيز الثقة يف البيانات والتقارير

تطور  والتطورات مع  التغيرات  العديد من  بريطانيا  المحاسبية في  المبادئ  شهدت 
وتغير  المقدمة،  والخدمات  الشركات  أنواع  في  كبير  تنوع  من  صاحبه  وما  العصر 
احتياجات كل  تعالج  إلى قواعد محاسبية جديدة متخصصة  الحاجة  القوانين، وظهور 
المالية  المعلومات  من  وهدفها  ونشاطها،  حجمها،  حسب  حدة،  على  مؤسسة 
زراعية، وصناعية،  المحاسبة كمجال وعلم. وعلى ذلك فتوجد محاسبة  التي توفرها 

ومحاسبة ضرائب، ومحاسبة منشآت عامة، ومحاسبة شركات تأمين وغيرها.
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تجارب عالمية

أسس.. ومبادئ

من  التأكد  ومنها  المبادئ  من  عدد  إىل  ممارستها  في  بريطانيا  في  المحاسبة  مهنة  تستند 
لذلك،  المخصصة  والدفاتر  بالسجالت  التقييد  ويتم ذلك من خالل  المالي.  التصرف  حدوث 
التحقق.  الرغبة في  إليها حال  الرجوع  تثبته ويمكن  التي  المستندات  يؤيده من  توافر ما  مع 
كما تعتمد أيضاً عىل تحديد األهمية لبعض الوحدات. ويتمثل ذلك في التعامل مع الوحدات 
يتم  وال  مصنع،  في  ماكينة  لتشغيل  أساسي  كمبيوتر  برنامج  كتكلفة  المهمة  أو  األساسية 
معاملة الخيوط المستخدمة مثالً في الماكينة بنفس القيمة أو المعاملة، وإنما يتم إدراجها 
المحاسبية  المعلومات  تتميز  كما  فيها.  شراؤها  تم  التي  الفترة  في  المصروفات  بين  من 
التام وإمكانية المراجعة والخضوع للتدقيق، وذلك للتأكد من مدى جديتها ومدى  بالوضوح 
إمكانية االستفادة الكاملة منها عند متخذي القرار. كما تتميز بتوحيد المعامالت المحاسبية 
التي يتم اتباعها عىل فترة زمنية محددة عند التعامل مع أبواب محاسبية بعينها، حتى يمكن 
عقد المقارنات بين تلك التقارير المحاسبية ومعرفة مقدار التغير في مستويات األداء المالي 

واالقتصادي للمؤسسة عىل فترات زمنية مختلفة عند الحاجة إىل ذلك.
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املحاسبة االحرتافية

يتميز مجال المحاسبة االحترافية بحسب النظام البريطاني المعمول به بضرورة توافر عدد 
األصول،  المختلفة، ومنها معرفة حسابات  المحاسبية  المعامالت  أنواع  المهارات في  من 
ن المنشأة من التزود بمنافع من فرص مستقبلية. كما يتضمن النظام المحاسبي  وبما يمّكِ
االحترافي تفهم الخصوم، ومعرفة التزامات المؤسسات المالية واألعباء المالية التي عليها 
إىل  يحتاج  التي  الجوانب  من  وغيرها  والمصروفات،  اإليرادات  دراسة  مع  للغير،  كذلك 

معرفتها كل محاسب محترف الحسابات.
بريطانيا  من  معتمداً  محترفاً  محاسباً  العالي  للتعليم  البريطانية  العربية  األكاديمية  وتقدم 
الفرصة.  تلك  عىل  الحصول  فيه  بالتسجيل  الراغبين  لجميع  تتيح  متميزة  قبول  بشروط 
ويشترط للقبول في البرنامج توافر الشهادة الجامعية التأسيسية، أو ما يعادلها من المؤهالت 
التخصصية في المملكة المتحدة في أي اختصاص، من قبيل: البكالوريوس، اإلجازة، الدبلوم 
شهادة  األساسي،  الجامعي  الدبلوم  العالي،  الوطني  الدبلوم  الليسانس،  العالي،  الجامعي 
المعهد العالي، دبلوم كليات المجتمع، شهادة خبير معتمد من بريطانيا، وفي أي تخصص 
المؤهل  لمصادقة  أو  معادلة  إىل  حاجة  ودون  دفعة،  أي  ومن  للتخرج  تقدير  وبأي  علمي 
العلمي من أي جهة بشكل مسبق قبل التقديم والتسجيل في البرنامج، بل يكتفى باعتماد 

الكلية أو الجامعة أو المعهد المانح للدرجة العلمية.

املقررات الدراسية

منها  الدراسية  المقررات  من  عدداً  بريطانيا  من  معتمد  محترف  محاسب  برنامج  يتضمن 
مقرر التخطيط المحاسبي، ويتضمن توضيحاً عن مفاهيم إعداد الميزانيات وأنواع الخطط 
والمتوسط  القصير  كالتخطيط  للتخطيط  األخرى  المختلفة  واألنواع  العامة،  والمبادئ 
والطويل األجل، باإلضافة إىل توضيح عن كيفية إعداد الميزانيات، مع توضيح لسبل قياس 
بنجاح،  الميزانيات  إلعداد  الالزمة  الخصائص  وأهم  والمديرين،  العاملين  وتحفيز  األداء 
وكذلك تحليل النشاط والقرارات االستراتيجية وكيف يتم اتخاذها، مع وضع معايير للنفقات 

التأكد من حدوث الترصف املايل 

من أهم  مبادئ مامرسة مهنة 

املحاسبة يف بريطانيا

مقرر التقييم 
المحاسبي يشمل

يقدم البورد البريطاني للمحترفين في 
المحاسبة العديد من األبحاث والتوصيات 

التي تقدم الكثير من المساعدات 
والتطويرات المستمرة للتطبيق 

المحاسبي وتطوير مهنة المحاسبة، والتي 
تزيد من قيمة الثقة في البيانات والتقارير 

التي يتم تقديمها من قبل المحاسبين.
وتم تصميم شهادة محاسب محترف 

معتمد CPA من قبل البورد البريطاني 
للمحترفين إلضفاء صفة االعتماد المهني 

الدولي للعاملين في حقل المحاسبة، 
حيث تمثل شهادة محاسب محترف 

Corporate Professional Ac-  معتمد
countant - CPA من البورد البريطاني 

للمحترفين إحدى أهم شهادات العضويات 
المهنية المرموقة في البورد البريطاني 

للمحترفين، والتي تتمتع بسمعة استثنائية 
في المملكة المتحدة وجميع دول العالم، 

والتي يحظى بشرف الحصول عليها نخبة من 
المحاسبين اإلداريين المحترفين المرموقين 

في المملكة المتحدة وخارجها.

البورد 

الربيطاين
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تحليل االنحرافات

أنواع التكلفة

التعريف بدور 
المحاسبة

أنواع االنحرافات

سياسات التسعير



واستنادًا إلى وجهة نظر جمعية المحاسبين 
 ،)ACCA( القانونيين المعتمدين البريطانية
يدرك المحاسبون المستقبليون الناجحون 

الحاجة إلى تطوير مهاراتهم بصورة 
مستمرة. فيتحملون كامل المسؤولية عن 
تنميتهم الذاتية، وال يقبلون أن يقوم أحد 

بذلك بالنيابة عنهم. وفي حين يجب أن 
يتمتع هؤالء المحاسبون بالكفاءة التقنية، 

فهم بحاجة أيضًا إلى امتالك المهارات 
الناعمة الالزمة للجوانب ذات القيمة 

المضافة من منصبهم. مع تقدم وتيرة 
التغيير، نحتاج إلى تجديد مهاراتنا واالعتماد 

عليها أكثر من أي وقت مضى لكي نبقى 
مواكبين للتطورات.

وتسعى التشريعات المحاسبية في 
بريطانيا نحو مجتمع التعّلم والتطوير 

إلى االنتقال من كونه مزودًا للمحتوى 
التعليمي إلى منسق له. 

الحاجة

إىل التطوير

الميزانيات  إعداد  وسبل  النشاط  حجم  وتحديد  العامة، 
وموازنة  التشغيل،  وميزانية  المبيعات،  وميزانية  السنوية، 
مختلف  عن  اإلجابة  تقديم  مع  الرأسمالية،  المصروفات 
الميزانية..  بوضع  وعالقته  التنبؤ  أساليب  حول  األسئلة 
وصوالً إىل تحليل االنحدار، ومنحنيات التعلم، وطرق التنبؤ 

بالقوائم المالية، وغيرها من المعامالت المحاسبية.
ويتضمن البرنامج كذلك مقرر التقييم المحاسبي، ويشتمل 
المختلفة،  االنحرافات  وأنواع  االنحرافات،  تحليل  عىل 
باإلضافة  التسعير،  وسياسات  المختلفة،  التكلفة  وأنواع 
ويشتمل  األداء.  قياس  في  المحاسبة  بدور  التعريف  إىل 
البرنامج كذلك عىل مقرر أصول محاسبة الشركات، ومقرر 
السادة  البرنامج  ويستهدف  الشركات.  محاسبة  تقنيات 
تطوير  في  الراغبين  التخصصات  مختلف  من  المحاسبين 
معتمد  محترف  محاسب  درجة  عىل  والحصول  معارفهم 

من هيئة عريقة كهيئة البورد البريطاني للمحترفين.
وأصحاب  الترقي،  في  الراغبين  كذلك  البرنامج  ويستهدف 
وخريجي  المحاسبية،  االستشارات  ومكاتب  الخبرة  بيوت 
وغيرهم  السياسية  والعلوم  واالقتصاد  التجارة  كليات 
معتمدين،  محترفين  محاسبين  العمل  في  الراغبين  من 
االعتمادات  من  متاح  مستوى  أعىل  تضم  وبشهادة 

والمصادقات.

توافق املعايري

المؤسسة  الدول  من  المتحدة  المملكة  أن  من  وبالرغم 
مقر  بالدها  وتستضيف  الدولية  المحاسبة  معايير  للجنة 
هو  الدولي  للمجلس  رئيس  أول  أن  كما  الدولية،  الهيئة 
بريطاني وعمل رئيساً للمجلس البريطاني للمحاسبة، إال أنها 
الدولية،  المعايير  مع  للتوافق  محددة  خطة  لديها  تكن  لم 
الوطنية  المعايير  يصدر  البريطاني  المجلس  كان  حيث 
حسب احتياجات السوق البريطاني رغم نشاطها في صياغة 

المعايير الدولية.
وبدأ المجلس البريطاني في دراسة االختالفات بين المعايير 
مجلس  أصدر  ثم   .2002 عام  الدولية  والمعايير  الوطنية 
خطوة  اعتبرت  معايير  ستة  البريطاني  المحاسبة  معايير 
البريطانية مع  مهمة وكبيرة نحو توفيق معايير المحاسبة 
المعايير الدولية. لذلك فإن استراتيجية التوفيق مع المعايير 
البريطانية، وإن  المعايير  اإلبقاء عىل  تتضمن  الدولية كانت 
خالل  من  يكون  سوف  لبريطانيا  الدولية  المعايير  إدخال 

معايير بريطانية صادرة عن المجلس البريطاني.

 تشكّل االبتكارات الرقمية يف 

مجال املالية واملحاسبة فرصة 

للمحاسبني لالنتقال إىل مناصب 

ومسؤوليات أكرب
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المصدر:
األكاديمية البريطانية للتعليم العالي

يتضمن برنامج محاسب محترف 
معتمد من بريطانيا المقررات 

التالية:

 مفاهيم إعداد
الميزانيات

  كيفية إعداد 
الميزانيات

وضع معايير للنفقات 
العامة

أنواع الخطط 
والمبادئ

تحليل النشاط 
والقرارات

تحديد حجم النشاط
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عضوية طالب.. 

الطالب.  الماضي عضوية  القانونيين في ديسمبر  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  أطلقت 
الجامعي مع متطلبات سوق  التعليم  وكان ذلك على هامش ملتقى مواءمة مخرجات 
العمل، الذي شارك فيه أكاديميون مختصون من 31 جامعة حكومية وأهلية والقطاعين 

الحكومي والخاص. 
ومن المقرر أن يستفيد منها أكثر من 30 ألف طالب وطالبة لتساهم في تطوير معارفهم 
ومهاراتهم المهنية أثناء دراستهم وتقديم العديد من المزايا لهم وتأهيلهم قبل التخرج 

وبعده.
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أضواء
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جهود الهيئة

وقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2-2-5 القاضي بإنشاء عضوية الطالب التزاماً من الهيئة تجاه أبنائها وبناتها 
الطلبة، وتكون العضوية مجانية وبها جميع مزايا عضوية االنتساب.

رشوط خاصة

»طالب«  عضوية  عىل  للحصول  يتقدم  الذي  الطالب  عند  توافرها  يجب  التي  الشروط  من  جملة  الهيئة  وضعت 
)أو أي درجة أعىل( في  البكالوريوس  الطالب بمرحلة  أن يكون  بينها  الجنسية«، ومن  المواطنة »سعودي  أهمها 
كليات العلوم اإلدارية من الجامعات السعودية والجامعات األخرى المعترف بها، أو أن الطالب بمرحلة الدبلوم في 

المحاسبة من الجامعات أو الكليات أو المعاهد السعودية أو الجهات المماثلة المعترف بها.

التقدم لطلب عضوية طالب 

جديدة عرب  موقع الخدمات 

اإللكرتونية بالهيئة

مزايا عضوية الطالب:
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الشعور باالنتماء إلى 
مجتمع مهني راٍق 

والتواصل مع األعضاء

تخفيض بنسبة %30 على 
رسوم الدورات التدريبية 

المتخصصة

حضور الندوات والمؤتمرات 
واللقاءات المهنية التي 

تنظمها الهيئة

الحصول على مطبوعات 
الهيئة المجانية

الحصول على جميع 
المعلومات التي تتوافر 
عن النشاطات المهنية
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متطلبات عضوية طالب:

موقع  بزيارة  القيام  جديدة  طالب  عضوية  لطلب  التقدم  في  يرغب  من  عىل  يتعين  كما 
student.socpa.org.sa الخدمات اإللكترونية لعضوية الطالب

تغطية شاملة

وكلية  جامعة   37 نحو  الماضي  ديسمبر  نهاية  في  إطالقها  منذ  الطالب  عضوية  غطت 
سعودية، باإلضافة إىل قبول الطالب السعوديين من الجامعات خارج المملكة. وأصبح عدد 

الطالب الذين يتمتعون بعضوية الهيئة 4270 طالب وطالبة.

عضوية الطالب غطت منذ إطالقها 

يف نهاية ديسمرب نحو 37 جامعة 

وكلية سعودية

37 جامعة 
وكلية 

سعودية

 4270 
طالب وطالبة

العضوية

01

02
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صورة من 
الهوية الوطنية

صورة من السجل 
األكاديمي

صورة شخصية 
ملونة

صورة من خطاب 
تعريف الطالب صادر 

من الجامعة بتاريخ 
حديث
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التحول من املحاسبة عىل األساس 
النقدي إىل أساس االستحقاق

املرشوع 

عىل 4 مراحل

يأتي تبني السعودية لمشروع التحول إلى أساس االستحقاق المحاسبي وفقًا 
للدولة  المالي  المركز  وبناء  العام،  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  إلى 
الحسابات  جودة  بتحسين  المعنية   2030 المملكة  رؤية  ركائز  إلحدى  تحقيقًا 
المالية، وتعزيز قيم الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية 

ومعايير التدقيق المحاسبي.
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مراحل متعددة

وفقاً لألمر السامي الكريم رقم )13059( وتاريخ 16 ربيع األول 1438هـ القاضي بالموافقة عىل 
االستحقاق  أساس  إىل  النقدي  األساس  تطبيق  من  الحكومية  الجهات  جميع  تحول  مشروع 
شهر  في  االستحقاق  أساس  عىل  المبنية  للمحاسبة  التحول  بمشروع  البدء  تم  المحاسبي، 
واإلطالق  التمكين  وسيكون  مراحل.  أربع  المشروع  يتضمن  أن  تقرر  حيث  1438هـ،  شوال 
الفعلي لتطبيق التحول ألساس االستحقاق المحاسبي ومسك السجالت المحاسبية بالجهات 
الحكومية عىل هذا األساس في مطلع المرحلة الرابعة من المشروع، التي من المتوقع أن تكون 
بداية الربع الثاني من عام 1441هـ. وبعد ذلك ستكون مرحلة بناء المركز المالي وإعداد القوائم 

المالية الموحدة للدولة.

تقرير
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لجنة فنية

كما تم تشكيل اللجنة الفنية بقرار معالي وزير المالية رقم )504( وتاريخ 1439/2/5هـ برئاسة 
معالي األستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الفريح )رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية(. وتقوم 
هذه اللجنة بدراسة مشاريع المعايير والسياسات المحاسبية المقترحة لجهات القطاع العام 
أوصت  وقد  للمشروع.  التوجيهية  للجنة  توصيات  تراه من  ما  وتقديم  المشروع،  فريق  من 
اللجنة الفنية بتبني معايير المحاسبة بالقطاع العام المنبثقة من معايير المحاسبة الدولية 
ربيع اآلخر  بتاريخ 28  للمشروع  التوجيهية  اللجنة  العام )IPSAS(. وبناء عليه قررت  للقطاع 
ومراجعة  دراسة  بغرض  التركيز(  )مجموعة  لجنة  بتشكيل   ،2018 يناير   15 الموافق   ،1439
مشروع دليل السياسات واإلرشادات المحاسبية بالقطاع العام قبل عرضها عىل اللجنة الفنية.
للتطبيق  المقترحة  المحاسبية  السياسات واإلرشادات  بدراسة مشاريع  اللجنة  وتقوم هذه 
التي بدورها  الفنية  الجهات الحكومية، وتقديم ما تراه من توصيات ومالحظات للجنة  مع 
للنظر  للمشروع  التنفيذية  اللجنة  إىل  للرفع  للمشروع  التوجيهية  اللجنة  إىل  توصياتها  ترفع 
واإلرشادات  السياسات  دليل  باعتماد  المتعلقة  بالتوصيات  اإلشرافية  اللجنة  إىل  الرفع  في 

المحاسبية بالقطاع العام بالمملكة.
العام  بالقطاع  المحاسبية  واإلرشادات  السياسات  مشروع  دراسة  اللجنة  استكملت  وقد 
شهر ديسمبر الماضي ورفع توصياتها ومالحظاتها إىل اللجنة الفنية للنظر فيها، واستكمال 

اإلجراءات الالزمة العتماد الدليل وفقاً للحوكمة التي وضعت بهذا الشأن.

اسرتاتيجية ومنهجية

االعتبار تجارب  بعين  بالمملكة، واألخذ  الحكومية  للجهات  الحالي  الوضع  من خالل دراسة 
الدول األخرى في عملية التحول من األساس النقدي إىل أساس االستحقاق المحاسبي وفقاً 
للمعايير الدولية للمحاسبة بالقطاع العام، وزيارة عدة دول مثل )المملكة المتحدة، وفرنسا، 
والنمسا(، واالطالع عىل الطرق والمنهجيات التي اتبعتها تلك الدول في التحول، فقد تم تبني 

استكامل دراسة مرشوع 

السياسات واإلرشادات 

املحاسبية بالقطاع العام

مر مشروع التحول إلى 
أساس االستحقاق المحاسبي 

بالمراحل األربع الرئيسة 
التالية:

تضمنت رؤية المملكة العربية 
السعودية 2030 عددًا من المحاور 

أحدها )وطن طموح.. حكومته 
فاعلة(. وتضمن هذا المحور 

االستفادة من أفضل الممارسات 
العالمية لتحقيق أعلى مستويات 

الشفافية والحوكمة الرشيدة في 
جميع القطاعات.

وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو 
ممكن لتفعيل معايير عالية من 

المحاسبة والمساءلة، عبر إعالن 
أهدافنا وخططنا ومؤشرات 

قياس أدائنا ومدى نجاحنا في 
تنفيذها للجميع. واتخذت الدولة 

عددًا من المبادرات لتحقيق الرؤية 
ومنها صدور األمر السامي الكريم 

بالموافقة على تحول جميع الجهات 
الحكومية من المحاسبة على 

األساس النقدي إلى المحاسبة على 
أساس االستحقاق.

معايري 

عالية

شكلت بقرار
وزير المالية

رقم 
504

تاريخ 
1439/2/5هـ

اللجنة 
الفنية
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المرحلة األولى
 دراسة الوضع الحالي

المرحلة الثانية
 إعداد خطة االنتقال

المرحلة الثالثة
 البدء بتطبيق خطة 

التحول المحاسبي

المرحلة الرابعة
 التأكد من جاهزية 
األنظمة المحاسبية



استراتيجية ومنهجية للتحول بناًء عىل المعطيات السابقة ومتطلبات القطاع العام بالمملكة 
وفقاً للخيارات التالية:

1. تطبيق معايير المحاسبة بالقطاع العام بشكل كامل.
2. تحول الجهات الحكومية المشمولة بموازنة الدولة ألساس االستحقاق المحاسبي بشكل 

تدريجي.
الدعم  في  المالية  وزارة  دور  ويتمثل  الحكومية،  الجهات  عىل  تكون  التحول  مسؤولية   .3

واإلشراف.

مخرجات مرحلتني

ممكنات  أيضاً  تعد  التي  والثانية،  األوىل  بالمرحلتين  المشروع  مخرجات  من  العديد  هناك 
دراسة  تقرير  عىل  تشتمل  المشروع  بنطاق  المشمولة  الحكومية  للجهات  بالنسبة  التحول 
الوضع الحالي، وتحليل الفجوات وبيان بالجهات الحكومية المتجانسة في شكل مجموعات. 
العام. وأدلة: »السياسات واإلرشادات  بالقطاع  ودليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة 
الحكومية،  للجهات  وااللتزامات  األصول  وتقييم  الموحدة، وحصر  والحسابات  المحاسبية، 
للهياكل  استرشادي  نموذج  جانب  إىل  المالية«.  القوائم  وتوحيد  البيانات  تجميع  إجراءات 
التحول  تنفيذ  ومنهجية  استراتيجية  الحكومية،  الجهات  في  المالية  لإلدارات  التنظيمية 

للمحاسبة المبنية عىل أساس االستحقاق.

اتخذت الدولة عدداً من املبادرات 

من أجل تحول املحاسبة  

من النقدي لالستحقاق

الدعم

التفعيل

التطوير

أهم 
متطلبات 

التحول

01

02

03
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وجودة البيانات
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تطوير دليل 
حسابات نموذجي 

وموحد
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بالجهات
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تطبيق فاعل لخطة 
إدارة التغيير مع 

05الجهات الحكومية
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الشراكة مع ديوان 
المراقبة العامة 

واألجهزة الرقابية 
األخرى
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اعتماد المعايير 
المحاسبية 

والسياسات 
واإلرشادات 

المحاسبية وتبنيها 
بشكل كامل
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المصدر:
وزارة المالية



 spoke about SOPCA strategy, future of the profession and 
the professional certificates provided by SOPCA and its 
role in boosting investment opportunities and accession 
to leading jobs.
SOPCA Secretary-General asserted the keenness of the 
Saudi Organization for Certified Public Accountants )SOP-
CA( to communicate with the universities to enhance the 
cultural level and awareness of students and urge them to 
register in SOPCA as this would improve their professional 
skills and knowledge during their study and also allow 
them to keep pace with any developments in the domain 

of accounting and auditing aside from other benefits. 
For their part, the teaching staff and many students in 
the accounting sections lauded such initiative which 
strengthens the affiliation of the students to the profes-
sion and extended their commendation to SOPCA being 
an umbrella that provide all aid for their working life after 
graduation. They also praised SOPCA for the translation 
of the scientific references that assisted them a lot in 
their studies. It is worth mentioning that SOPCA launched 
early 2019 the student membership which more than 30 
students are expected to benefit from. 
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SOPCA carried out visits to the business administration 
college of King Saud University, college of economy and 
administrative sciences at Imam Mohammed bin Saud 
Islamic University, college of economy and administra-
tion at King Abdul Aziz University, college of business 
administration at Um Al-Qura University, business 
administration college at King Faisal University, college 
of economy at Princess Noura bint Abdul Al-Rahman 
University and college of business administration at 

Majma’ah University. 
Such visits came as part of SOPCA efforts to introduce its 
programs, activities and tasks it performs in particular 
and accounting and auditing profession in general.  The 
visits featured introductory seminars to the students in 
which SOPCA Secretary-General Dr. Ahmed Al-Magha-
mis, SOPCA Assistant Secretary-General Mr. Mohammed 
Al-Ghaihab, chartered accountant Mr. Abdullah Al-Jabr 
and chartered accountant Ms. Khuloud Tumbakti,

العدد )89( - 2019 12
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Saudi Organization for Certified Public Accountants )SOPCA( arranged some 
visits to business administration colleges in several universities as part of its 
continued efforts to introduce its programs and activities and to communicate 
with the accounting students through the ”Ithra wa Tawasul“ initiative.
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“Ithra wa Tawasul” Initiative
SOPCA visits universities to acquaint 
students with its role 



Saudi Organization for Certified Public Accountants )SOPCA( has 
announced the reception of 40,000 expatriates who have attained 
the SOPCA membership through professional registration which is 
considered as one of SOPCA important initiatives and projects after be-
ing launched recently by the Minister of Labor and Social Development 
Engr. Ahmed Al-Rajhi.
Secretary General of the Saudi Organization for Certified Public Ac-
countants )SOPCA( Dr. Ahmed Al-Maghamis lauded the private sector 
interaction with SOPCA professional registration which started since 
last Muharam )September(. This move requires practitioners of ac-
counting and auditing as well as related complementary and support-
ive professions, including the expatriate accountants, to be accredited 
by SOPCA as a condition to apply for the issuance and renewal of work 
permits and change of profession. Al-Maghamis acknowledged the ef-
forts exerted by the private and public sectors to serve this important 
and sensitive profession and boost economic development. 

Al-Maghamis pointed out SOPCA established stringent rules and 
conditions for professional registration applicants such as acquisition 
of bachelor’s degree or higher qualification in accounting or diploma in 
accounting or a degree in administrative sciences along with comple-
tion of minimum 15 academic hours in accounting with an opportunity 
to complete the same within a year. Al-Maghamis stated that profes-
sional registration is good for the profession and for the fatherland as 
it controls professional practice, uncover forgery in qualifications and 
open the door of jobs for Saudi female and male candidates particular-
ly that professional registration assists in defining the reality of the ac-
counting profession market; asserting that professional registration at 
the Saudi Organization for Certified Public Accountants )SOPCA( is not 
recognition by a specialized occupational entity as to the correctness 
of qualifications of the registered persons until such time the scientific 
qualification is verified and the required conditions are met. 

40 Thousand Expatriates apply for SOPCA

 Membership through Professional Registration 
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The Minister of Labor and Social Development Engr. 
Ahmed Sulaiman Al-Rajhi, has inaugurated the profes-
sional registration program launched by the Saudi Or-
ganization for Certified Public Accountants )SOPCA( in 
collaboration with the Ministry of Labor and Social De-
velopment. The program commits the establishments 
to register all expatriates operating in the accounting 
business in the Kingdom to obtain the membership of 
the Saudi Organization for Certified Public Accoun-
tants )SOPCA( through its website: https://eservice.
socpa.org.sa 
Effective 1 Muharram 1441H [1st September 2019] the 
Ministry obligated practitioners of the accounting pro-
fession or of professions complementary or support-
ive to same to obtain accreditation from SOPCA as a 
condition upon applying for the issuance or renewal 
of the work permits or change of professions. The in-
auguration of cited program comes as part of SOPCA 
keenness to check and verify the credentials of expa-
triates, analyze all accounting jobs and monitor the 
indicators of occupational exposure. 

Under the Patronage of Minister of Labor 

and Social Development 

SOPCA launches the Professional Registration program 
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Saudi Organization for Certified Public 
Accountants )SOPCA( held its 4th meet-
ing for the 9th session on Thursday 26th 
September 2019 at SOPCA head office 

under the headship of the board member 
Mr. Abdul Mohsen Abdullah Al-Faris. The 
meeting discussed a number of topics on 
the agenda items and issued the necessary 

decisions the major of which was endorse-
ment of accounting technician test rules as 
well as SOPCA fellowship test results for 
the first session for the year 2019. 

SOPCA Board of Directors
 holds its 4th meeting for the 9th Session
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Because of the risk of losing your IT infra-
structure, it’s imperative to have a disaster 
recovery plan to respond to the attack and 
restore your system and a business continu-
ity management plan to continue to operate 
your business while you recover from an 
attack. The longer you’re out of action, the 
more expensive it will be in terms of lost rev-
enue and reputational damage. You must 
develop a formal cybersecurity policy that 
includes how to deploy it. Even if the first 
version of the plan only says to disconnect 
the servers to halt the spread of the damage 
and call a forensic cybersecurity firm to 
investigate, that’s a step in the right direction. 
The more comprehensive the policy, the bet-
ter. Just like your system of accounting inter-
nal controls, the policies must be tested for 
effectiveness. If you don’t know how to pro-
ceed, engage a cybersecurity consulting firm 
to develop, test, and audit your plan. 

CYBERSECURITY INSURANCE: CAVEAT EMPTOR 
The cost of recovering from a cybersecurity attack 
can be expensive, as noted in the Target example. 
One strategy for mitigating the risk of the cost of 
the attack is to purchase cybersecurity insurance. 
Allied Market Research forecasts that cybersecurity 
insurance will grow to $14 billion by 2022 primarily 
driven by the U.S. market. Insurance policies 
include premium cost, deductibles, and coverage 
exclusions limiting coverage. But be careful: Make 
sure you understand the policy and the application 
process. Many insurance policies require complet-
ing a questionnaire asking questions about your 
business’ current cybersecurity policy. If you don’t 
have one, that’s your answer—you don’t have one. 
Beware of coverage exclusions. Foreign nation-
state-sponsored cyberattacks, one of the biggest 
risks identified in Verizon’s DBIR, may be excluded. 
Also, social engineering attacks may not be covered 
since they indicate lax cybersecurity policies and 
could have been prevented by a cybersecurity pol-
icy and employee training. 

Management accountants understand the 
adverse effect of risk on their companies and 
should be active participants in safeguarding their 
company’s data by participating in the development 
of internal controls and policies to prevent attacks. 
Cyberattacks are in the risk red zone and are on the 
rise. Don’t leave your company exposed. Acting 
tomorrow to defend against a cyberattack might be 
too late. It can happen to you today. SF 

Kristine Brands, CMA, is an assistant professor of manage-
ment at the United States Air Force Academy in Colorado 
Springs, Colo. She is a member of the ICMA Board of Regents, 
IMA’s Technology Solutions and Practices Committee, and IMA’s 
Denver Centennial Chapter. You can reach Kris at 
kmbrands@yahoo.com. 

The opinions included are those of the author and not 
 necessarily those of the U.S. Air Force Academy, the  
U.S. Air Force, or any other federal agency.

Basic Cybersecurity Terms 
Actor: Cyberattack perpetrator. 

Breach: An incident when a third-party obtains unauthorized access to 
an organization’s data. 

Ransomware: An attack that demands a monetary ransom to return 
system access. 

Social Engineering: A technique to manipulate a computer user to 
disclose confidential information to access a computer system, such as 
a password. 

Phishing: Using fake emails or social media to trick a user into divulging 
personal information to gain access to a computer system. 

Malware: Software intended to access and damage a computer, 
 software, server, or network.
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ackers had a field day breaking 
into computer systems during 
the spring and summer of 
2019. In May 2019, the City of 
Baltimore suffered a phishing 
ransomware attack, paralyzing 
the city’s IT services. Another 
ransomware attack shut down 
23 state agencies across Texas 
during the same period. Don’t 
think it can’t happen to you. 

Management accountants 
are on the front line of data 
governance to “ensure the 

availability, utility, integrity, and security of data” 
according to the IMA® (Institute of Management 
Accountants) enhanced Management Accounting 
Competency Framework. Let’s examine safe-
guards your organization can take to defend 
against the growing risk of cybersecurity attacks. 

THE CYBERATTACK PLAYBOOK 
According to Verizon’s 2019 Data Breach Investiga-
tions Report (DBIR; vz.to/34fXxam), an annual 
report analyzing cybersecurity breaches, small 
businesses were the victims of 43% of cyberat-
tacks out of 2,013 confirmed data breaches ana-
lyzed. Sixty-nine percent were perpetrated 
externally, 34% internally, and 23% by foreign 
nation-states, and 71% were financially moti-
vated. A scary finding is that in 56% of the cases, 
discovering the attack took months. The most 
common type of attack was caused by hackers 
(52%) followed by social engineering (33%) and 
malware (28%). It’s time to get your finger on the 
pulse of the risks, exposures, and trends in the 
cyberattack playbook. 

Forecasting the cost of a cybersecurity attack 
should be enough to get your attention to shore 
up your organization’s cybersecurity defenses. 
The Baltimore ransomware attackers demanded 

$80,000—the city refused to pay. The final recov-
ery cost was estimated at $18 million. According 
to Target’s 2015 Form 10-K, 40 million cus-
tomers’ credit and debit card data was stolen 
during a malware attack in late 2013, costing the 
company about $252 million in pretax earnings. 
Insurance coverage and tax deductions reduced 
the cost to about $105 million. 

The first line of defense is to raise awareness 
throughout your organization about the risk of 
cyberattacks and what employees can do to avert 
the risk. Mandating employee cybersecurity 
training—at least annually—is imperative. Texas 
passed legislation requiring cybersecurity train-
ing for most state employees by June 2019, five 
months before the state’s cyberattacks. Robert 
Herjavec of Shark Tank fame and owner of a 
cybersecurity company says, “People, process—
then technology—will address the greatest chal-
lenges we all face in cybersecurity.” 

CONTINGENCY PLAN AND CYBERSECURITY 
POLICY 
Thirty years ago, backup and recovery measures 
from a computer crash involved restoring data 
from a backup and marching on smartly. Down-
time was limited to the time needed to restore the 
backup. Times have changed. Hackers can take 
control of your IT system and freeze it, denying 
all access, causing your business to come to a 
grinding halt. A small, private university in Den-
ver, Colo., was the victim of a cyberattack in 
August 2019 at the beginning of the fall semester. 
Its entire IT infrastructure—website, phones, 
email, and computer system—was down for more 
than two weeks. Communication initially 
occurred through its Twitter account until a tem-
porary website was built. The start of classes was 
delayed until the system was restored. Though no 
leader wants to see their organization fall victim 
to a cyberattack, it’s important to be prepared. 

H
The time to act on cybersecurity prevention 
and response planning is right now.

GET SMART ABOUT CYBERSECURITY 
ATTACKS 
  BY KRISTINE BRANDS, CMA

© 2019 by IMA® (Institute of Management Accountants),  
Montvale, N.J., sfmagazine.com. Used with permission.
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more efficient and which processes may have 
vulnerabilities. The AI informs the data stewards 
so that they can better define which practices are 
best and which need improvement. 

IDENTIFYING DATA SETS 
There is a cost associated with adding new data 
to a data warehouse or data lake. The new data 
requires standards, rules, definitions, and more. 
Once added, the new data must also be main-
tained and updated. AI data discovery (or auto-
mated data discovery) uses an automated process 
to trawl internal and external data sets and eval-
uate if the data sets have some relevance to your 
organization’s target performance  metrics. 

For example, an organization may have sev-
eral social media profiles, dozens of websites 
with online reviews, an internal customer data-
base, call center logs, manufacturing specifica-
tions, and email messages between employees, 
as well as external data like industry sentiment, 
unemployment, inflation, regional demograph-
ics, etc. These factors could influence its sales 
rate, cost of goods sold, cost of talent acquisition, 
employee theft rate, and so on. 

Effective data governance calls for an under-
standing of the cost vs. benefit of adding new 
data to the environment. But how do we deter-
mine the value of a given data set if we haven’t 
yet added it to our environment? Because AI is 
capable of exploring any internal and external 
data sets and evaluating if that data may be 
related to the business performance metrics, AI 
can give us a sense of which data sets can better 
inform our decisions. This allows data stewards 
to prioritize data set evaluation. 

INFORMING RELEVANT PARTIES 
Determining how data governance performance 
and compliance are measured can be just as dif-
ficult as implementing data governance in the 
first place. Although some metrics, such as ship-
ping error rate or percent data elements defined, 
may be easily identified, business performance 
metrics may be more difficult. 

Performance metrics are focused more on 

revenue generation and/or cost savings. Data 
governance may reduce customer service call 
time or enhance marketing effectiveness, but the 
direct relationship between increased data gover-
nance compliance and the associated impact of 
data governance compliance on overall business 
performance can be difficult to isolate in tradi-
tional reporting. 

Through AI-assisted reporting, the data gover-
nance compliance metrics can continuously be 
compared to business performance metrics, and 
otherwise complicated relationships can be iden-
tified and communicated to the stakeholders 
accountable for data governance performance. 

Even simple metrics may have complex pat-
terns both between multiple metrics and within 
the same metric over time. AI focusing on pattern 
recognition and natural language generation can 
identify such complex patterns and communicate 
how the pattern is meaningful (or at least that a 
pattern exists) in simple text format, which is used 
as summary text within reports to stakeholders. 

In today’s data-driven economy, high-quality 
data provides a competitive advantage. Quality 
data enables data solutions to lower cost and 
predictive analytics to better respond to customer 
needs. Data governance is how businesses keep 
and maintain high-quality data. Without data 
governance, small businesses would be at a com-
petitive disadvantage to large organizations with 
data governance. 

Data governance isn’t easy for any size busi-
ness, but, with AI assistance, data governance 
activities like best practice determination, data 
set identification, and operational reporting are 
all possible without dedicated full-time staff, 
giving smaller businesses the same data-quality 
competitive advantage seen by only the largest 
companies. SF 

Daniel Smith, CMA, is head of innovation and founder of 
TheoryLane Cloud Integration Solutions. Daniel is a member 
of IMA’s Technology Solutions and Practices Committee and 
the Dallas Fort Worth Area Chapter. He can be reached at 
daniel.smith@theorylane.com.

v AI can help small businesses receive the same  
benefits that large enterprises do. v
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ata quality is the most 
important requirement for 
using AI effectively. As such, 
data governance is necessary 
for an organization to use AI, 
both in day-to-day opera-
tions and to assist in analyt-
ics. But what about the 
operations and analytics of 
data governance itself? Data 
governance is a business 
function like finance, supply 
chain, or marketing and can 
benefit from AI much in the 

same way as these other business functions. 
AI can help small businesses receive the same 

benefits that large enterprises do. Larger compa-
nies have people dedicated to data governance, 
whereas in a smaller organization data gover-
nance is a shared responsibility across teams 
with support provided by data and technical spe-
cialists who also have other responsibilities. 

WHAT IS AI? 
Providing practical examples of how AI can help 
data governance is difficult due to the “AI Effect.” 
The AI Effect refers to the occasion when an 
achievement once considered AI is no longer 
identified as AI. In other words, once that AI 
capability is widely adapted or integrated, it no 
longer seems particularly intelligent—artificial or 
otherwise. 

Because of the AI Effect, we won’t worry too 
much about the ever-changing definition of “AI.” 
Instead, we will consider AI as a way to augment 
human intelligence and make basic decisions 
using a computer program and then move on to 
how we can use AI to help data governance 
efforts. 

WHO CAN AI HELP? 
Though the scope of AI continues to expand, 
humans are often the ones carrying out data gov-
ernance and defining policies; AI merely assists. 
First among those responsible for data gover-
nance are data stewards (or data domain stew-
ards), generally responsible for defining data best 
practices and identifying data sets. 

Next are data custodians (or data governance 
engineers), who are typically responsible for the 
functional aspects of data governance such as 
data connections, data transformations, and data 
access security. From a business perspective, 
these individuals are responsible for data secu-
rity and measuring compliance. 

Finally, there are departmental leaders who 
are accountable for the success of the organiza-
tion’s data governance program. They are often 
organized into a data governance council, which 
must be informed of all activity related to the 
quality and security of data such as security 
breaches, failed data processes, data processing 
time, calculation errors, duplicate marketing,  
do-not-call list violations, and shipping errors. 

HOW DOES AI HELP? 
Given the quantity and complexity of tasks asso-
ciated with data governance, it isn’t surprising 
that successful data governance has historically 
been possible only for large organizations, but 
with AI enhancing the capability of human 
resources, smaller businesses are able to benefit 
from data governance as well. 

AI is democratizing data governance. For 
example, process mining or automated process 
discovery uses AI to examine user behavioral 
data created during data processing. Behavioral 
data becomes digital records. 

AI can determine which processes may be 

D
 
AI IN DATA GOVERNANCE 
  BY DANIEL SMITH, CMA

AI, which can learn from mistakes and adapt 
to new processes, has the potential  
to improve small business data 
 governance.

© 2019 by IMA® (Institute of Management  
Accountants), Montvale, N.J., sfmagazine.com.  

Used with permission.
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A discussion about the 
ethics of AI has been rag-
ing since the very begin-
ning of AI development. 
“This is not the same as the 
ethics of professional 
accountants using AI, but 
there is clearly an overlap, 
and we have to make sure 
that they are reinforcing 
each other,” Thomadakis 
noted. “We’re not really 
moving into a world where 
machines will make all of 
the decisions; rather, judg-
ment and decisions will be 
hybrid, part machine and 
part human. 

“There will be varia-
tions where the human 
may intervene more or the 
machine may intervene 
more, but the onus of com-
plying with ethical princi-
ples falls on the human, 
not the machine, so 
accountants must acquire 
the skills to determine 
whether the machine 
complies with ethical stan-
dards, which can be very 
scary. That’s a high bar to 
clear, but we will move 
that way as a profession.” 

KEEPING PACE WITH 
CHANGE 

Last year, IESBA estab-
lished a technology work-
ing group to develop lines 
of inquiry into the impact 
of technology on the audit 
profession as well as on 
the work of accountants in 
business and government. 

Patricia Mulvaney, a 
member of IESBA, a desig-
nated fellow and member 
of the Ethics & Compliance 
Initiative (ECI), and a part-
ner at PwC, is part of that 
group. “We’ve been work-
ing on evaluating and iden-
tifying the implications of 
technology developments 
on the applicability and 
relevance of our Code of 
Ethics to assist practitioners 

with complying with the 
principles,” she said. “The 
restructuring and revision 
of the Code tie back into the 
implications of technology 
on ethics and change 
within the profession. 

“The Code will be 
impacted by various fac-
tors, not the least of which 
is changing technology—as 
new risks and potential 
conflicts with the funda-
mental principles emerge 
in the business world in 
which we operate, we can 
identify and evaluate 
those threats, then address 
them with attendant 
application materials.” 

IESBA’s technology 
work ing group analyzes 
various types of technol-
ogy, has discussions about 
ethical challenges stem-
ming from them, and 
evaluates the appropriate-
ness of the Code for 
accountants of all stripes. 

“There’s an inclination 
to think of accountants 
who are bound by a code 
of ethics as a public 
accountant at an account-
ing firm working in audit 
or tax, but we want to 
make sure that our work 
in the technology area 
overtly includes profes-
sional accountants in 
business,” Mulvaney said. 

COMPETENCE AND 
DUE CARE 

The ethical principle of 
competence and due care 
takes on new meaning in 
the current era of rapid 
technological evolution. 

“You need to have the 
skills to discharge your 
responsibility, whether 
you’re an accountant in 
business, finance, report-
ing, or auditing,” Mulvaney 
noted. “With the advent of 
technology, it’s not just the 
accounting rules, but you 

also need to have an 
understanding of what 
these technologies do. 

“It’s not necessary to 
become an expert tech-
nologist, but being aware 
of the new technologies 
and understanding them 
represent an opportunity 
to illustrate that principle 
in the context of the impli-
cations of technology on 
the accounting profes-
sion….The ability that 
accountants need to have 
is to be open to learning 
new things, including how 
new technologies impact 
their work—having a 
growth mind-set, not a 
fixed mind-set, is quite 
critical. That’s so impor-
tant now that technology 
is omnipresent in every-
thing that we touch.” 

HYBRID 
 ACCOUNTABILITY 

Cathy Allen, founder of 
Audit Conduct, attended 
the technology discussion 
at the IESBA’s March 2019 
meeting. Her main take-
aways were: 
● Stay in scope, i.e., don’t 

create ethics principles 
for AI, but rather ad dress 
how the IESBA Code’s 
fundamental principles 
should be applied within 
the accounting context. 

● There’s a need to clarify 
how to apply the Code’s 
fundamental principles in 
light of new technology. 

● Accountants have a 
responsibility to advise 
on technology’s risks, 
not just its benefits. 

● There’s concern about 
accountability for 
human and machine 
“hybrid” judgment. SF 

Daniel Butcher is the finance 
editor at IMA. You can reach him at 
daniel.butcher@imanet.org.

ETHICS

For clarification of how the 
IMA Statement of Ethical 
Professional Practice 
 applies to your ethical 
dilemma, contact the IMA 
Ethics Helpline. 

In the U.S. or Canada, dial 
(800) 245-1383. In other 
countries, dial the AT&T USA 
Direct  Access Number from 
www.usa.att.com/traveler/
index.jsp, then the above 
number. 

The IMA Helpline is designed 
to provide clarification of 
 provisions in the IMA 
Statement of Ethical 
Professional Practice, 
which contains suggestions 
on how to resolve ethical 
 conflicts. The helpline cannot 
be considered a  hotline to 
 report specific  suspected 
 ethical violations.

IMA 
ETHICS 
HELPLINE
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The IESBA Code con-
tains five fundamental 
principles that outline 
accountants’ ethical obli-
gations: integrity, objec-
tivity, confidentiality, 
competence and due care, 
and professional behavior. 
“We believe that these 
fundamental principles 
remain strong and valid, 
but they may require new 
content and applications, 
and therefore there are 
new opportunities for 
complying with them but 
also risks to compliance,” 
said Stavros Thomadakis, 
chairman of IESBA and an 
emeritus professor of 
financial economics at the 
University of Athens. 

“Confidentiality now 
has a new dimension 
related to cybersecurity, 
proprietary data, databases, 
and the cloud. That’s an 
example of how an existing 
principle morphs into 
something that we never 
imagined 20 years ago. 
Objectivity generally 
means lack of bias—now 
you have machines and 
algorithms that learn, so 
the bias is not just the bias 
in your head or mine, but 
it’s the potential bias of the 
algorithm itself.” 

THE IMPACT OF AI 

Major ethical dilemmas 
re lated to technology stem 
from the rise of AI and 
machine learning, 
Thomadakis added. 

“AI touches one of the 
fundamental elements of 
the ethics code, which is the 
professional behavior and 
judgment of accountants— 
how they should exercise 
ethical judgment to com-
ply with fundamental 
 ethical principles when  
AI intermixes with learn-
ing, judgment, making 
decisions,” he said. 

ETHICS

ADAPTING ACCOUNTING 
ETHICS TO NEW TECHNOLOGY 
The IESBA has revised its code of ethics to clarify how ethical 
principles should be applied in today’s tech-dominated 
business landscape. BY DANIEL BUTCHER

 T HE INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD for 
Accountants (IESBA) recently restruc-
tured and revised its Code of Ethics for Pro-
fessional Accountants. While the IESBA 
Code isn’t specifically geared toward 
management accounting and finance 
professionals, it does extend beyond 
public accountants and auditors to the 

private sector. At the March 2019 meeting of the IESBA 
board of directors in New York City, IESBA members dis-
cussed the new changes to the Code and debated other 
hot-button ethical issues that may require future updates. 
The context of the changes to the IESBA Code is the rapid 
transformation of technology during the post-financial 
crisis period, leading to technological disruption that 
affects the accounting profession.
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 Editorial

By: Dr. Ahmed Abdullah Al-Maghamis

 Secretary General

For many years, the Saudi Organization for Certified Public Accountants )SOPCA(, has shown atten-
tion towards providing appropriate training programs that upgrade the abilities of the government and 
private sector personnel and enrich them scientifically and professionally in the accounting profession 
in the Kingdom and also give confidence to the employee or job applicant. One of the aspects of such 
attention is the “accounting technician” certificate approved by )SOPCA( for which a special qualification 
program, featuring several modules, has been designed. 
The “accounting technician” certificate is a professional certificate resulting from the evaluation of com-
petence or efficiency in realizing the content designed in accordance with the specialized labor market 
needs. SOPCA took into account that the training program for certificate acquisition examination covers 
several aspects such as intellectual framework of financial accounting and professional criteria, presen-
tation and disclosure in financial statements, cost accounting, financial statements elements “evidence, 
measurement and evaluation” as well as administrative accounting. 
The examination organized by SOPCA tends to measure the efficiency of applicants wishing to obtain 
the certificate and extent of their theoretical knowledge as well as professional skills and ability to work 
at establishments. In general, the “accounting technician” certificate aims to train to the applicants and 
qualify them for work at business establishments in the various economic sectors particularly medium 
and small enterprises. The purpose is to assist them in book-keeping, invoice processing, logging rev-
enues and payments, preparation of monthly and annual data for the enterprise management. This is 
aside from preparation of financial statements, cost accounting, payments follow-up, payroll payment 
and other requirements of the accounting work at the enterprise. 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants )SOPCA( views the “accounting technician” cer-
tificate as the begging of the road for accountants to move to top administrative positions with their 
employers, and may also held them obtain higher salaries that meet their professional ambition in ac-
cordance with the rules and regulations of any establishment. 
Selection of the “accounting technician” certificate as an important means for career path building can 
be attributed to several reasons including distinction in the area of work which means acquisition big-
ger opportunities that helps the individual to keep pace with the new developments in the field of his 
work and use such knowledge to improve his performance. It also represents a professional evaluation 
of employee abilities and expertise to assist him know his weakness points and modify his professional 
plan accordingly. 
Further, the “accounting technician” certificate gives the individual or the employee the required dis-
tinction in the field of his work through his acquisition of a )professional( certificate. It is also one of the 
privileges that employers search for to ensure that employee academic knowledge is combined with 
practical expertise. 

Accounting Technician Certificate..
 Measuring Efficiency
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