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عن الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين

عضوية الطالب:

والمحاســبين  للمراجعيــن  الســعودية  الهيئــة 
هــي: هيئــة مهنيــة تهتــم بالنهــوض بمهنــة 
العربيــة  بالمملكــة  والمراجعــة  المحاســبة 
الســعودية وكل مــا مــن شــأنه تطويــر المهنــة 
واالرتقــاء بمســتواها وذلــك مــن خــال مراجعة 
وتطويــر واعتمــاد معايير المحاســبة والمراجعة 
ــة  ــارات المهني ــة لاختب ــد العام ــع القواع ووض
الميدانيــة  والرقابــة  الهيئــة،  مــن  الصــادرة 
القانونييــن  المحاســبين  قيــام  مــن  للتأكــد 
بتطبيــق معاييــر المحاســبة والمراجعــة وغيرهــا 

ــا. ــة به ــام المنوط ــن المه م

للطلبــة »عضويــة  الســعودية  الهيئــة  تقــدم 
الطالــب« إذ يســتطيع الطالــب الحصــول علــى 
هــذه العضويــة المجانيــة بمجــرد التحاقــه بكلية 
مــن  الطالــب  يحصــل  حيــث  األعمــال،  إدارة 
خالهــا علــى خصومــات متنوعــة علــى رســوم 
الــدورات التدريبيــة، وكذلــك حضــور النــدوات 
التــي  المهنيــة  واللقــاءات  والمؤتمــرات 
تنظمهــا الهيئــة والحصــول علــى مطبوعــات 
الهيئــة المجانيــة وكافــة المعلومــات التــي 

تتوفــر عــن النشــاطات المهنيــة المختلفــة.
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شروط العضوية:

للتسجيل:

ــدورات  ــى ال ــب عل ــة الطال ــات عضوي خصوم
ــة: ــا الهيئ ــي تقدمه ــة الت التدريبي

أن يكون سعودي 
الجنسية.

أن يكون الطالب/الطالبة 
ملتحقًا أو مقيدًا في أحد 

المراحل التالية:

0102

البكالوريــوس )أو أي درجــة أعلــى( 
ــة  ــوم اإلداري ــات العل فــي أحــد كلي
أو  الســعودية  الجامعــات  مــن 
ــا. ــرف به ــرى المعت ــات األخ الجامع

مــن  المحاســبة  فــي  دبلــوم 
الجامعــات أو الكليــات أو المعاهــد 
المماثلــة  الجهــات  أو  الســعودية 

بهــا. المعتــرف 

الدورات التدريبية 
المتخصصة

50%

البرنامج التدريبي 
التحضيري الختبار 
أخصائي ضريبة 
القيمة المضافة

30%

البرنامج التدريبي 
التحضيري الختبار 

الزمالة

50%

البرنامج التدريبي 
التحضيري الختبار 

فني المحاسبة

30%
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ماهي المحاسبة؟

.Chatfield, M., )1977(. “A History of Accounting Thought )Revised edition(.” Huntington, NY: Robert E. Krieger Publishing Company
الوابل، وابل بن علي. )1999(. أسس المحاسبة المالية. الطبعة الثانية. مرامر للطباعة اإللكترونية.

.1

.2

االجتماعيــة  العلــوم  مــن  المحاســبة  تعتبــر 
)اإلنســانية( التــي تهتــم بالمعامــات التجاريــة 
التــي يســتنتج عنهــا تبــادل الســلع والخدمــات، 
ــة  ــر مالي ــة وغي ــار مالي ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترت وم
ظهــرت  وقــد  المتبادلــة.   األطــراف  علــى 
مــرور  مــع  وتطــورت  القــدم  منــذ  المحاســبة 
األزمنــة واســتمرت فــي عاقتهــا بكونها جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن االقتصــاد، وأصبحــت عصــب األعمــال 
األســاس، وواكبــت التطــورات التــي شــهدتها 

  )1( االقتصــاد واألعمــال.  فــي  البشــرية 

ــا  ــبة أبرزه ــة المحاس ــدة لمهن ــات ع ــرت تعريف ظه
 )AAA( للمحاســبة  األمريكيــة  الجمعيــة  تعريــف 
ــا: »  ــبة بأنه ــت المحاس ــي عرف ــام 1966م، والت ع
ــل  ــاس وتوصي ــد وقي ــا تحدي ــم به ــي يت ــة الت العملي
معلومــات اقتصاديــة تســاعد مســتخدمي هــذه 
اقتصاديــة  قــرارات  اتخــاذ  فــي  المعلومــات 
ــبين  ــي للمحاســــ ــد األمريك ــليمة«)2(  والمعهــــ س
القانونييــن )AICPA( عــام1941 م الــذي عّرفهــا 
ــات  ــب وتلخيــص العملي بأنهــا: »فــن تســجيل وتبوي
ــة  ــة نقدي ــا قيم ــي له ــة  الت ــداث االقتصادي واألح

وطابــع مالــي وتفســير نتائجهــا«.

فالمحاســبة تهتــم بحصــر وتحليــل وتســجيل وقيــاس 
اآلثــار الماليــة لألحــداث االقتصاديــة على المنشــأة، 
ــة  ــار المالي ــر واإلفصــاح عــن اآلث ــم بالتقري كمــا تهت
وغيــر الماليــة للمهتــم بالمنشــأة التــي يتــم التقريــر 
عنهــا )3( ، ويقــوم المحاســب بالــدور ذاتــه  فــي 
كيانــات مختلفــة فــي المجتمــع كالمؤسســات 
الفرديــة والشــركات المســاهمة وغيــر المســاهمة 
ــر  ــات غي ــة والمنظمــات والهيئ والجهــات الحكومي
الهادفــة للربــح. إن أهميــة المحاســبة تكمــن فــي 
أنهــا تحــدد ممتلــكات المنشــأة )والتــي تســمى 
المــاك  تجــاه  والتزاماتهــا  األصــول(  محاســبيًا 

العديم، خالد بن رشيد. )2020(. تعميق الفهم في اإلطار المفاهيمي )الفكري/النظري( للمحاسبة المالية، )2020(، عمادة البحث العلمي )جامعة الملك 
سعود، المملكة العربية السعودية، تحت النشر.

.3
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ــر  ــم إظهارهــا فــي شــكل تقاري وغيرهــم، بحيــث يت
ماليــة قابلــة للقــراءة وبطريقــة تمّكــن قارئهــا مــن 

ــا.  ــتفادة منه االس
الــواردة فــي  المعلومــات  تلــك  تكــون  ولكــي 
اســتلزم  لمســتخدميها  مفيــدة  الماليــة  التقاريــر 
األمــر إعدادهــا بنــاء علــى قواعــد ومبــادئ وأســس 
مبــادئ  لوضــع  الحاجــة  فظهــرت  متشــابهة، 
ومعاييــر للمحاســبة وقواعــد يلتــزم بهــا المحاســب 
عنــد إعــداد التقاريــر والقوائــم الماليــة حتــى يســهل 
الماليــة  التقاريــر  قــراءة  االهتمــام  ذوي  علــى 
وكذلــك  بســهولة،  بينهــا  والمقارنــة  المختلفــة 
يتأكــد المراجــع الخارجــي مــن قيــام المحاســب 
باتبــاع هــذه القواعــد والمبــادئ والمعاييــر ويصــدر 

ــك. ــال ذل ــه حي رأي
ــي  ــرة ف ــة كبي ــي أهمي ــع الخارج ــر المراج إن لتقري
المجتمــع مــن قبــل مــن يســتثمر أموالــه فــي 
المحاســبة  ودور  أهميــة  يبيــن  وهــذا  المنشــأة، 
لغــة  فالمحاســبة  المجتمــع.  فــي  والمراجعــة 
األعمــال، »فــإن طبيعــة ودور المحاســبة يتمثــل 
كأي لغــة أخــرى فــي تحديــد مدخاتهــا )األحــداث 
الماليــة لوحــدة محاســبية( وترجمتهــا إلــى لغــة 
ثــم  ومــن  المحاســبي(  )القيــاس  المحاســبين 
ــى لغــة المســتفيدين )اإليصــال  إعــادة ترجمتهــا إل
األساســية  الركائــز  فــإن  وعليــه  المحاســبي( 
ــل  ــا مــن طبيعتهــا ودورهــا يتمث للمحاســبة انطاًق

واإليصــال«.)4(  القيــاس  فــي 

الحمّيد، عبد الرحمن بن إبراهيم، نظرية المحاسبة، )2009(. مكتبة العبيكان.، المملكة العربية السعودية. .4
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مجال المحاسبة المالية:
بتســجيل  الماليــة  المحاســبة  تهتــم 
التاريخيــة  الماليــة  العمليــات  وتصنيــف 
وتبويبهــا وعرضهــا فــي تقاريــر وقوائــم 
ويســتفيد  دوري،  بشــكل  تصــدر  ماليــة 
ــتثمرون  ــة المس ــر المالي ــذه التقاري ــن ه م
الحالّيــون والمرتقبــون والدائنــون الحاليــون 
اتخــاذ  فــي  لمســاعدتهم  والمرتقبــون 
واالســتثمارية  االقتصاديــة  القــرارات 
جهــات  منهــا  يســتفيد  كمــا  المائمــة، 
أخــرى مــن ذوي المصلحــة كالمورديــن، 
للــزكاة  العامــة  والهيئــة  والمنافســين، 

والدخــل.

مجال المحاسبة اإلدارية:
بالتخطيــط  اإلداريــة  المحاســبة  تهتــم 
وتقديــم  األداء  وتقويــم  والرقابــة 
الدعــم واالشــتراك فــي صنــع القــرارات 
االســتثمارية طويلة المدى )االســتراتيجية( 
وقصيــرة ومتوســطة المــدى )التشــغيلية(، 
بتقديــم معلومــات وتقاريــر ماليــة وغيــر 
ماليــة لــإدارة العليــا )أطــراف داخليــة(، 

مجــاالت  علــى  باحتوائهــا  المحاســبة  تتميــز   
تخصصيــة متنوعــة فــي مجــال األعمــال بعــد 
ــي  ــا يل ــة، وفيم ــة أو الكلي ــن الجامع ــرج م التخ

أمثلــة علــى هــذه المجــاالت:

مجاالت 
المحاسبة

تطلبــه  الــذي  الوقــت  فــي  وإتاحتهــا 
قــرارات  اتخــاذ  فــي  لمســاعدتها  اإلدارة 
اســتمرارية  ضمــان  شــأنها  مــن  مائمــة 

أهدافهــا.   وتحقيــق  المنشــأة  أعمــال 
اإلداريــة  المحاســبة  مجــاالت  ومــن 
أيضــًا محاســبة التكاليــف، والتــي تهتــم 
التكلفــة  بيانــات  وتســجيل  باحتســاب 
توفيــر  بهــدف  الخدمــة  أو  للمنتــج 
معلومــات كافيــة عــن تكلفــة الوحــدة 
الواحــدة والتكاليــف األخــرى ذات العاقة 
ال ســيما فــي الشــركات الصناعيــة بهــدف 
مســاعدة اإلدارات المعنيــة بقــرارات البيــع 
والتخطيــط والرقابــة وتوفيــر معلومــات 
أساســية تمّكــن المنشــأة مــن اتخــاذ القــرار 
المناســب لتســعير المنتجــات والخدمــات. 

ــآت  ــي المنش ــبة ف ــال المحاس مج
ــح: ــر الهادفــة للرب غي

والجهــات  الحكوميــة  الجهــات  تنــدرج 
ضمــن  العــام  النفــع  وذات  الخيريــة 
وتهتــم  للربــح،  الهادفــة  غيــر  الوحــدات 
المحاســبة فــي هــذا النــوع مــن الوحــدات 
بحصــر وتنظيــم اإليــرادات والنفقــات فــي 
اإلدارات الماليــة فــي هــذه الجهــات وفًقا 
لمعاييــر محــددة، ومــن شــأن المعلومــات 
ــم إعدادهــا  ــي يت ــر الت المحاســبية والتقاري
فــي  تســاهم  أن  الوحــدات  هــذه  عــن 
إعــداد الموازنــات الســنوية للجهــات لحصــر 
لهــذه  المتوقعــة  والنفقــات  اإليــرادات 

الوحــدات.
الجهــات  فــي  المحاســبة  وتهــدف 
الحكوميــة إلــى حفــظ المــال العــام واتباع 
علــى  فّعالــة  وترشــيد  رقابــة  إجــراءات 
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مهنة المحاسبة

النفقــات، كمــا تهتــم بتوفيــر معلومــات 
ــك  ــاس أداء الوحــدات، وبذل ــد فــي قي تفي
فــإن المحاســب يســاهم فــي حفــظ المــال 

العــام.  

مجال المراجعة والرقابة الداخلية:
للتحقــق  الداخليــة  المراجعــة  تســعى 
واإلجــراءات  السياســات  تطبيــق  مــن 
المنشــأة  داخــل  واإلداريــة  الماليــة 
دقــة  وضمــان  األصــول  حمايــة  بهــدف 
البيانــات والسياســات الماليــة التــي يقــوم 
الماليــة  القوائــم  إعــداد  أساســها  علــى 
وااللتــزام باإلجــراءات والسياســات اإلدارية 
وتقويمهــا،  الخطــر  مكامــن  وتحديــد 
ــات  ــة إحــدى آلي ــر المراجعــة الداخلي وتعتب
ــي تســاهم فــي  ــة والت الحوكمــة الداخلي

المنشــأة. أهــداف  تحقيــق 

مجال المراجعة الخارجية:
بتدقيــق  الخارجيــة  المراجعــة  تهتــم 
الحســابات والقوائــم الماليــة الُمعــّدة مــن 
إدارة المنشــأة عــن طريــق مراجــع خارجــي 
كافــي  مهنــي  تأهيــل  لديــه  مســتقل 
المهنــة  بمزاولــة  نظامًيــا  لــه  ومرخــص 
وذلــك إلصــدار تقريــر حيــال عدالــة القوائــم 
ــة،  ــي الجوهري ــة النواح ــن كاف ــة م المالي
وأنــه قــد تــم إعدادهــا وفــق معاييــر التقرير 
المراجعــة  وتعتبــر  المعتمــدة.  المالــي 
الحوكمــة  أدوات  إحــدى  الخارجيــة 
فــي  تســاهم  حيــث  الفّعالــة  الخارجيــة 
رفــع مســتوى الشــفافية واإلفصــاح، ومــن 
إضفــاء  الخارجــي  المراجــع  تقريــر  شــأن 
الثقــة علــى التقاريــر الماليــة وجعلهــا ذات 
قيمــة لمســتخدم وقــارئ القوائــم الماليــة.

مجال محاسبة الزكاة والضرائب:
ــب  ــزكاة والضرائ ــى مجــال محاســبة ال ُيعن
فــي إعــداد اإلقــرارات الزكويــة والضريبيــة 
للمنشــآت وفــق األنظمــة واللوائــح ذات 
العاقــة بالــزكاة الشــرعية والضرائــب مثــل 
ــة الدخــل  ــة القيمــة المضافــة وضريب ضريب
ــة  ــب المختلف ــواع الضرائ ــن أن ــا م وغيرهم
وتقديمهــا للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
ــتطيع  ــا يس ــددة، كم ــات المح ــي األوق ف
هــذا  فــي  يتخصــص  الــذي  المحاســب 
المجــال تقديــم االستشــارات التــي تســاعد 
التخطيــط  علــى  والمنشــآت  الوحــدات 
تخفيــض  فــي  يســاهم  ممــا  الضريبــي 
الضرائــب المســتحقة بطــرق تســمح بهــا 
األنظمــة الضريبيــة ولوائحهــا التنفيذيــة.

النظــم  وتحليــل  تصميــم  مجــال 
: ســبية لمحا ا

المحاســبية  النظــم  وتحليــل  تصميــم  إن 
أنظمــة  وضــع  علــى  المنشــآت  تســاعد 
محاســبية تحتــوي علــى وســائل الضبــط 
وإصــدار  المعلومــات  وتدفــق  والرقابــة 
التقاريــر الماليــة. باإلضافــة إلــى المعرفــة 
المحاســبية؛ فــإن المحاســب المتخصــص 
ــبية  ــم المحاس ــل النظ ــم وتحلي ــي تصمي ف
الحديثــة  التقنيــة  يتعلــم   أن  يحتــاج 
وتحليــل  فتصميــم  المعلومــات،  ونظــم 
ــي  ــة ف ــب معرف ــبية تتطل ــم المحاس النظ
المعلومــات  نظــم  وفــي  المحاســبة 
ــل  ــم ومحل ــب مصم ــا، والمحاس وبرمجياته
لألعمــال  مضافــة  قيمــة  ذو  النظــم 

والمنظمــات. 
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مستقبل المحاسبة
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202213دليل تخصص المحاسبة

عن الهيئة والمهنة

المجــاالت  مــن  المحاســبة  مجــال  يعتبــر 
المهمــة فــي اقتصــاد أي دولــة وذو تفرعات 
ــات فــي  ــه مــن خدمــة الكيان متعــددة تمكن
المجتمــع بمختلــف غاياتهــا، فــا يوجــد حضارة 
بشــرية إال ولصاحبهــا نظــام محاســبي متقــدم 
ســاهم فــي تفوقهــا علــى باقــي األمــم وخدم 
حاجــات األعمــال فيهــا ووفــر طرائــق وأنظمــة 
رقابــة وضبــط علــى المــوارد االقتصاديــة لهــذا 

المجتمــع. 

الحاجــة  أمــّس  فــي  المجتمعــات  لذلــك 
ــة  ــار المالي ــات ذات اآلث ــجيل العملي ــى تس إل
ــا  ــبة عنه ــم المحاس ــي يت ــات الت ــى الكيان عل
وتبويبهــا وعرضهــا بتقاريــر ماليــة وغيــر ماليــة 
تّلخــص أعمــال هــذه الكيانــات خــال فتــرات 
ــر  محــددة لمســاعدة مســتخدمي هــذه التقاري
ــود  ــة تق ــة مائم ــرارات اقتصادي ــاذ ق ــي اتخ ف
إلــى رفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد. كمــا إن 
وفــرة هــذه المعلومات عــن أداء ونتائــج أعمال 
الكيــان أو الجهــة تفيــد الكيــان نفســه  فــي 
مســاعدة  إدارتــه  فــي إعــداد التقاريــر الدوريــة 
واالمتثــال  والضريبيــة  الزكويــة  واإلقــرارات 
للقوانيــن ذات العاقــة، باإلضافــة إلــى تقويــم  

ــه. أدائ

يحظــى  األهميــة،  هــذه  منطلــق  ومــن 
خريجــو المحاســبة بفــرص وظيفيــة متنوعــة 
الشــركات  أو  الفرديــة،  المؤسســات  فــي 
أو  المســاهمة،  غيــر  أو  المســاهمة  ســواء 
ــة،                        ــر الربحي ــة، أو الجهــات غي الجهــات الحكومي
كمــا تتوفــر فــرص واعــدة لخريجي المحاســبة 
للعمــل فــي مكاتــب المحاســبة والمراجعــة 

المرخصــة والتــي تقــدم خدمــات المحاســبة 
والمراجعــة للعديــد مــن الجهــات واألفــراد، 
علــى ســبيل المثــال خدمــات مراجعــة القوائــم 
الماليــة واالستشــارات المحاســبية والماليــة 
واالستشــارات الزكويــة والضريبيــة وتصميــم 

وتحليــل النظــم المحاســبية.

تخصــص المحاســبة يعتبــر ممّكنا أيًضــا لمحبي 
ــن  ــث يمك ــم، حي ــتقال بأعماله ــادة واالس الري
للمحاســب المؤهــل أن يؤســس مكتبــًا مرّخصــًا 
الخارجيــة  المراجعــة  مهنــة  لمزاولــة  ســواًء 
كتقديــم  االستشــارية  الخدمــات  تقديــم  أو 
والضريبيــة  والزكويــة  الماليــة  االستشــارات 
الداخليــة،  والرقابــة  المحاســبية  والنظــم 
المحاســب  يكــون  أن  لذلــك  يشــترط  ولكــن 
حامــًا لمؤهــل علمــي ذو عاقــة بالمحاســبة 
ــارات  ــاز اختب ــق اجتي ــن طري ــة ع ــهادة مهني وش
مهنيــة تقدمهــا الجمعيــات والهيئــات المهنيــة 
ــبين  ــن والمحاس ــعودية للمراجعي ــة الس كالهيئ
ــات. ــذه الخدم ــم ه ــه بتقدي ــا ل ــون مرخص ليك

ــة المحاســبة مــن المهــن المتجــددة  إن مهن
ذات  والقوانيــن  باألنظمــة  تتأثــر  والتــي 
العاقــة بالتجــارة واألعمــال واألفــراد فهــي 
مــن  للتطــورات  مســتمرة  مواكبــة  تتطلــب 
خــال االطــاع علــى مســتجدات المهنــة مــن 
قوانيــن ومعاييــر، لذلــك يجــب علــى المحاســب 
علــى  الحصــول  خــال  مــن  مهنيــًا  التأهــل 
الشــهادات المهنيــة التــي تدعــم مســيرته 
المهنيــة، والحــرص علــى التطــور والتطويــر 

المســتمر مهنيــًا. 

مستقبل مهنة المحاسبةمستقبل المحاسبة
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مــن أبــرز المجــاالت الوظيفيــة فــي ســوق العمــل والتــي يمكــن للمتخصصيــن فــي المحاســبة العمــل 
فيهــا، كمحاســب أو مراجــع حســابات أو مراقــب مالــي أو مراجــع داخلــي:

شركات المحاسبة 
والمراجعة

الشركات المساهمة.

المؤسسات والجهات غير 
الهادفة للربح سواء كانت 
حكومية أم غير ذلك مثل 

الجمعيات الخيرية.

المؤسسات والشركات 
الخاصة الهادفة للربح 
في كافة القطاعات 

االقتصادية.
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مستقبل مهنة المحاسبةمستقبل المحاسبةعن الهيئة والمهنةمستقبل المحاسبةعن الهيئة والمهنةعن الهيئة
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األسئلة الشائعة حول تخصص 
المحاسبة في الجامعات والكليات:

األسئلة الشائعةعن الهيئة والمهنةعن الهيئة
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تحت أي كلية يندرج تخصص المحاسبة؟
ــات إدارة  ــت كلي ــبة تح ــص المحاس ــدرج تخص ين

ــاد. ــارة واالقتص ــال والتج األعم

تدريســه  يتــم  المحاســبة  تخصــص  هــل 
اإلنجليزيــة؟ أو  العربيــة  باللغــة 

العربيــة  المملكــة  فــي  الجامعــات  بعــض 
لتدريــس  العربيــة  اللغــة  تعتمــد  الســعودية 
المحاســبة ولكــن بعــض الجامعــات األخــرى 
لغــة الدراســة المعتمــدة هي اللغــة اإلنجليزية.

ماهي مدة دراسة تخصص المحاسبة؟
مــدة الدراســة لتخصــص المحاســبة مــا بيــن 

ســنوات.  4-5

المحاســبة  تخصــص  لدراســة  يحتــاج  هــل 
المشــتركة؟ الســنة  دراســة 

فــي بعــض الجامعــات يجــب علــى الطالــب 
أواًل دراســة الســنة المشــتركة قبــل دراســة 
ــب  ــات ال تتطل ــض الجامع ــا بع ــص بينم التخص

ــك. ذل

مــا هــو الفــرق بيــن تخصــص المحاســبة 
)التمويــل(؟ الماليــة  وتخصــص 

تهتــم المحاســبة: بقيــاس وتســجيل وتوصيــل 
المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة وعرضهــا 
أداء  بيــان  إلــى  تهــدف  تقاريــر  فــي صــورة 
المنشــأة خــال فترة محــددة ومركزهــا المالي 
)مــا لهــا ومــا عليهــا( فــي تاريــخ محــدد.  أيضــا 
المحاســب هــو مــن يقــوم بإعــداد القوائــم 

التمويــل(  )أو  الماليــة  تهتــم  بينمــا  الماليــة، 
بتحليــل البيانــات الماليــة للمنشــأة التــي أعدهــا 
المحاســب )التقاريــر الماليــة( لتحديــد احتياجــات 
المنشــآت مــن المــوارد الماليــة وتحديــد المزيــج 
ــكل رأس  ــى هي ــة إل ــل باإلضاف ــل للتموي األمث

ــا. ــم  قيمته ــول وتعظي ــال وإدارة األص الم

هل تخصص المحاسبة متعلق بالرياضيات؟
ال عاقــة بينهمــا، ففــي حيــن أنهمــا يشــتركان 
يختلفــان  فإنهمــا  األرقــام،  اســتخدام  فــي 
مــن حيــث القواعــد واألســس التــي يعتمــد 
عليهــا كٌل منهمــا، حيــث إن المحاســبة تعتمــد 
محــددة  ومعاييــر  وأعــراف  مبــادئ  علــى 
ــة  ــة والمالي للمحاســبة عــن المــوارد االقتصادي
ــا  ــال. أم ــة األعم ــي لغ ــع، وه ــرد والمجتم للف
الرياضيــات فهــي أم العلــوم وعليهــا قامــت 
علــوم كثيــرة، وهــي تعنــى بقوانيــن الطبيعــة. 
لمــن  الرياضيــات مفيــدة  وعليــه وإن كانــت 
يتقنهــا، إال أنــه ال يحتــاج مــن يرغــب أن يتخصــص 

ــا. ــا فيه ــون متمكن ــبة أن يك ــي المحاس ف

ماذا يعني كون المحاسبة »مهنًة«؟  
وهل المحاسبة تخصص نظري؟

المهــن  مــن  كغيرهــا  المحاســبة  مهنــة  إن 
مثــل  مثلهــا  للمجتمــع،  والمفيــدة  المهمــة 
مهنــة الطــب والهندســة والمحامــاة. فالمهنــة 
هــي فــرع مــن فــروع المعرفــة التي تجمــع بين 
النظريــة والتطبيــق )5( ، فــأي مهنــة لهــا شــقين 
شــق علمــي وهــو نظريــة فــرع المعرفة، وشــق 
عملــي وهــو الجــزء التطبيقــي لفــرع المعرفــة. 

األسئلة الشائعةعن الهيئة والمهنةعن الهيئةعن الهيئة

 West, B. P. )2003(. “Professionalism and Accounting Rules.” New York, NY: Routledge  .5
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عن الهيئة والمهنة

ــل  ــبية مث ــن المحاس ــض المه ــب بع ــد تتطل وق
مراجعــة الحســابات الحصــول علــى ترخيــص 
نظامــي مــن جهــة لهــا امتيــاز تنظيــم مهنــي، 
تعتبــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ففــي 
والمحاســبين  للمراجعيــن  الســعودية  الهيئــة 
للمحاســبين  للترخيــص  المخولــة  الجهــة 

القانونييــن. 

ماهي سبل التطور بعد التخرج من مرحلة 
البكالوريوس؟

ــه  ــز تخصــص المحاســبة كون مــن أهــم مــا يمي
تخصصــا متشــعبا بــه الكثيــر مــن المجــاالت 
وفــرص العمــل المتنوعــة، فبعــد التخــرج يحــرص 
المحاســب علــى الحصــول علــى الشــهادات 
المهنيــة فــي المجــال الــذي يرغــب العمــل 
مــن  المهنيــة  الشــهادات  تزيــد  حيــث  فيــه، 
فــرص التطويــر والفــرص الوظيفيــة والتــزود 
بشــكل  المتجــددة  والمعــارف  بالمعلومــات 
فــي  للمتخصــص  يمكــن  كمــا  مســتمر. 
والبحــث  التدريــس  يمتهــن  أن  المحاســبة 
دراســته  فيكمــل  الجامعــات  فــي  العلمــي 
عــن  المهنــة  العليــا، ويســاهم فــي تطويــر 
طريــق إعــداد الدراســات واألبحــاث فــي مجــال 
ــا.  ــة عنه ــات الناتج ــم التوصي ــبة وتقدي المحاس

 
ماهي طبيعة عمل المحاسب؟

باختــاف  المحاســب  عمــل  طبيعــة  تختلــف 
ــي  ــكل إجمال ــه، وبش ــل ب ــذي يعم ــال ال المج
وتنظيــم  بتســجيل  المحاســب  عمــل  ُيعنــى 
ــة وتوصيلهــا  ــة دوري ــر مالي ــات فــي تقاري البيان

لمســاعدة المنشــأة التــي يعمــل بهــا فــي 
ضبــط المــال واســتخداماته والمــوارد األخــرى 
وتوفيــر معلومــات  عليهــا  الرقابــة  وإحــكام 
ــول  ــكل معق ــا بش ــاد عليه ــن االعتم ــة يمك آني

التخــاذ قــرارات اقتصاديــة مائمــة.  

يكثــر الحديــث أن عمــل متخصــص المحاســبة 
يشــابه عمــل أميــن الصنــدوق )الكاشــير(، 

فهــل هــذا صحيــح؟
المحاســب عملــه يختلــف اختافــًا كليــًا عــن 
عمــل أميــن الصنــدوق )الكاشــير(، فالمحاســب 
ــا فــي مجــال المحاســبة  شــخص مؤهــل علمًي
والجهــات  الشــركات  فــي  يعمــل  وقــد 
الحكوميــة ومكاتــب المحاســبة والمراجعــة 
وغيرهــا مــن األماكــن األخــرى التــي تحتــاج 
لخدمــات المحاســبة وهــو مــن يقــوم بإعــداد 
التقاريــر الماليــة فــي المنشــأة. بينمــا عمــل 
أميــن الصنــدوق )الكاشــير( ال يتطلــب تأهيــًا 
العــادة  فــي  عملــه  ويرتكــز  محــددًا  علميــًا 
ــع لحصــر وتســجيل المبيعــات  ــاط البي ــى نق عل
والمرتجعــات وإعــداد تقاريــر العمليــات اليومية 

المحّصلــة. والنقديــة 

هــل يســتطيع خريــج الثانــوي مســار األدبي 
االلتحــاق بتخصــص المحاســبة؟ أم فقــط 

لخريجــي المســار العلمــي؟
تختلــف متطلبــات القبــول حســب كل جامعــة، 
ولكــن علميــا وتعليميــا ال يوجــد مــا يمنــع، حيث 
االلتحــاق  األدبــي  المســار  خريجــو  يســتطيع 
بتخصــص المحاســبة، والعمــل فــي المجــال 

أيضــًا.

األسئلة الشائعةعن الهيئة والمهنةعن الهيئةعن الهيئة
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الجامعات السعودية

الجامعات السعودية وفروعها التي 
س تخصص المحاسبة لمرحلة  ُتدرِّ

البكالوريوس 
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الجامعات السعودية

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي الرياض جامعة الملك سعود

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي الرياض  جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسامية

طالبات فقط اإلنجليزية مجاني حكومي الرياض جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي الرياض جامعة اليمامة

طاب وطالبات العربية رسوم أهلي الرياض الجامعة العربية المفتوحة

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي الرياض جامعة األمير سلطان

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم حكومي الرياض الجامعة السعودية اإللكترونية

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي الرياض جامعة الفيصل االهلية

طاب وطالبات العربية رسوم أهلي الرياض جامعة دار العلوم

طاب وطالبات العربية رسوم أهلي الرياض كليات الشرق العربي

طاب وطالبات اإلنجليزية مجاني حكومي الخرج جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي عفيف جامعة شقراء

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي المجمعة جامعة المجمعة

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة الرياض

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

1
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الجامعات السعودية

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي جدة جامعة الملك عبدالعزيز

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي جدة جامعة جدة

طالبات فقط اإلنجليزية رسوم أهلي جدة جامعة دار الحكمة

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي جدة جامعة األعمال والتكنولوجيا

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي جدة الجامعة العربية المفتوحة

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي جدة كلية جدة العالمية األهلية

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي جدة كلية األمير سلطان لإلدارة

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم حكومي جدة الجامعة السعودية اإللكترونية

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي
مكة المكرمة

والجموم جامعة أم القرى

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي الطائف جامعة الطائف

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة مكة المكرمة

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

2
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الجامعات السعودية

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي المدينة المنورة جامعة طيبة

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي المدينة المنورة جامعة األمير مقرن األهلية

طاب وطالبات العربية رسوم أهلي المدينة المنورة الجامعة العربية المفتوحة

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم حكومي المدينة المنورة الجامعة السعودية اإللكترونية

طاب وطالبات اإلنجليزية مجاني حكومي ينبع الصناعية كلية ينبع الجامعية

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة المدينة المنورة

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي المليداء جامعة القصيم

طاب فقط العربية رسوم أهلي بريدة كليات بريدة األهلية

طاب وطالبات العربية رسوم أهلي عنيزة كليات عنيزة

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة القصيم

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

3

4
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الجامعات السعودية

طاب وطالبات اإلنجليزية مجاني حكومي الدمام جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
)كلية إدارة األعمال(

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي الدمام  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
)كلية الدراسات التطبيقية(

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي األحساء جامعة الملك فيصل

طاب فقط اإلنجليزية مجاني حكومي الظهران جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

طاب وطالبات العربية رسوم أهلي الدمام الجامعة العربية المفتوحة

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي األحساء الجامعة العربية المفتوحة

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي الخبر جامعة األمير محمد بن فهد األهلية

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي حفر الباطن جامعة حفر الباطن

طاب وطالبات العربية رسوم أهلي حفر الباطن كليات الخليج

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم حكومي الدمام الجامعة السعودية اإللكترونية

طاب فقط اإلنجليزية رسوم حكومي األحساء الجامعة السعودية اإللكترونية

طاب وطالبات اإلنجليزية مجاني حكومي الجبيل كلية الجبيل الجامعية

المدينة/الجامعة
المحافظة

المنطقة الشرقية

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

5
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الجامعات السعودية

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي أبها جامعة الملك خالد

طاب فقط العربية مجاني حكومي بيشة جامعة بيشة

طاب وطالبات اإلنجليزية مجاني حكومي جازان جامعة جازان

الجامعة

الجامعة

المدينة/
المحافظة

المدينة/
المحافظة

منطقة عسير

منطقة جازان

حكومي/
أهلي

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

طّاب/
طالبات

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي نجران جامعة نجران

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة نجران

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

6
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الجامعات السعودية

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي الباحة جامعة الباحة

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة الباحة

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

طاب وطالبات اإلنجليزية مجاني حكومي حائل جامعة حائل

طاب وطالبات العربية رسوم أهلي حائل الجامعة العربية المفتوحة

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة حائل

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي تبوك جامعة تبوك

طاب وطالبات اإلنجليزية رسوم أهلي تبوك جامعة األمير فهد بن سلطان األهلية

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة تبوك

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

9

10
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الجامعات السعودية

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي عرعر جامعة الحدود الشمالية

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة الحدود الشمالية

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

طاب وطالبات العربية مجاني حكومي الجوف جامعة الجوف

المدينة/الجامعة
المحافظة

منطقة الجوف

حكومي/
أهلي

مجاني/
رسوم

لغة
الدراسة

طّاب/
طالبات

12

13
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الجامعات السعودية




