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٢

مشروع
نظام مهنة املحاسبة واملراجعة
الفصل األول :أحكام عامة
املادة األو ى:
يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاني املبينة أمام كل م ا ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
النظام :نظام مهنة املحاسبة واملراجعة.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
الوزارة :وزارة التجارة واالستثمار.
الوزير :وزير التجارة واالستثمار.
الهيئة :الهيئة السعودية للمحاسبة واملراجعة.
الجمعية العامة :الجمعية العامة للهيئة.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الهيئة.

ً
املهنة :مزاولة أعمال املحاسبة واملراجعة وفقا ملعاي ﺮ املحاسبة واملراجعة وقواعد سلوك
وآداب املهنة املعتمدة من الهيئة.
ال ﺮخيص :التصريح الذي تصدرﻩ الوزارة ملزاولة املهنة.
املحاسب القانوني :الشخص الطبي ي املرخص له بمزاولة املهنة.
السجل :السجل الذي يقيد فيه املحاسبون القانونيون لدى الوزارة.
لجنة النظر :اللجنة ال تنظر ي املخالفات اإلدارية واملسلكية.
املادة الثانية:
ً
ال تجوز ممارسة املهنة إال بعد الحصول ع ى ال ﺮخيص وفقا ألحكام هذا النظام والئحته.
٣

الفصل الثاني :شروط منح ال ﺮخيص
املادة الثالثة:
يقدم طلب ال ﺮخيص إ ى الهيئة ،ويش ﺮط إلصدار ال ﺮخيص استيفاء الشخص الشروط
اآلتية:
ً
 -١أن يكون حاصال ع ى درجة البكالوريوس أو أي مؤهل أع ى ي تخصص املحاسبة أو أي
ً
تخصص آخر وفقا للضوابط ال تحددها الالئحة.
 -٢أن يكون كامل األهلية.
ً
ً
 -٣أن يكون عضوا أساسيا بالهيئة.
 -٤أن يكون حسن الس ﺮة والسلوك وغ ﺮ محكوم عليه ي جريمة مخلة باألمانة أو الشرف ما
لم يكن قد رد إليه اعتبارﻩ ،أو صدر ضدﻩ قرار تأدي بالفصل من الخدمة الوظيفية ما لم
يكن قد م ع ى صدور هذا القرار ثالث سنوات ع ى األقل.
ً
 -٥أن يكون متفرغا ملزاولة املهنة ،ومع ذلك يجوز له الجمع ب ن املهنة ومزاولة األعمال ال ال
تتعارض مع قواعد سلوك وآداب املهنة الصادرة من الهيئة ،ويحق له مزاولة املهنة بشكل
ً
جزئي وفقا للضوابط ال تحددها الالئحة.
 -٦أي شروط أخرى تحددها الالئحة.
املادة الرابعة:
 -١ع ى الهيئة بعد اكتمال طلب ال ﺮخيص الرفع للوزارة بتوصي ا حيال الطلب.
 -٢ع ى الوزارة إكمال ما يلزم إلصدار قرار باملوافقة أو الرفض املسبب خالل املدة ال
تحددها الالئحة.
ً
 -٣يجوز التظلم من قرار الرفض أمام املحكمة اإلدارية املختصة وفقا لنظام ديوان املظالم.
 -٤تحدد الالئحة آلية دراسة طلبات ال ﺮخيص والبت ف ا واملقابل املا ي لل ﺮخيص ومدته
وشروط تجديدﻩ.
املادة الخامسة:
يتم قيد أسماء املرخص لهم بمزاولة املهنة ي السجل املخصص لذلك ي الوزارة قبل إصدار
ال ﺮخيص لهم.
٤

الفصل الثالث :ال امات املحاسب القانوني
املادة السادسة:
يتع ن أن يكون للمحاسب القانوني املرخص له بممارسة املهنة مقر رئيس ملمارس ا ،وله اتخاذ
أك ﺮ من مقر لذلك ،وعليه إبالغ الهيئة والوزارة بعنوان مقرﻩ الرئيس ومقراته األخرى إن
ً
وجدت وأي تغي ﺮ يطرأ عل ا ،ويعد اإلخطار ع ى عنوانه املودع بالهيئة صحيحا.
املادة السابعة:
ع ى املحاسب القانوني التوقيع ع ى التقارير الصادرة عنه وال يجوز إنابة غ ﺮﻩ ي ذلك.
املادة الثامنة:
ً
ً
عنوانا ملكتبه ،ويجوز له أن يتخذ اسما
ع ى املحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخ
ً
ً
تجاريا ع ى أن يكون مقرونا باسمه الشخ  ،وعليه أن يضع ال ﺮخيص الصادر له ي مكان
بارز باملكتب.
املادة التاسعة:
ع ى املحاسب القانوني أن يقرن اسمه برقم ال ﺮخيص ي جميع وثائقه ومراسالته وجميع ما
ً
يصدر عنه من تقارير وبيانات ،وعليه أن يزود الهيئة بالبيانات الالزمة عن نشاطه طبقا ملا
تحددﻩ الالئحة.
املادة العاشرة:
ع ى املحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب املهنة ،وبمعاي ﺮ املحاسبة واملراجعة واملعاي ﺮ
الفنية ال تصدرها أو تعتمدها الهيئة ،كما يجب عليه التقيد بالواجبات املقررة بموجب
األنظمة واللوائح السارية ي اململكة.
املادة الحادية عشرة:
ع ى العضو األساﺳ التقيد ب ﺮنامج التعليم امل املستمر املعتمد من الهيئة.
٥

املادة الثانية عشرة:
ع ى املحاسب القانوني ي جميع األحوال االحتفاظ باألوراق املقدمة من العمالء وأوراق عمل
املراجعة ونسخ من الحسابات الختامية ،وحفظها بوسائل الحفظ الالزمة وفق الضوابط ال
تحددها الالئحة.
املادة الثالثة عشرة:
ً
ع ى املحاسب القانوني تزويد الهيئة سنويا ،وكلما لزم األمر بالقوائم املالية ال
والتقارير ال أعدها وذلك بالوسيلة ال تحددها الهيئة.

راجعها

املادة الرابعة عشرة:
ع ى املحاسب القانوني توظيف نسبة معينة من السعودي ن من مجموع موظفيه ،وتحدد
الالئحة التنفيذية هذﻩ النسبة دون إخالل بما يق به نظام العمل والعمال.
املادة الخامسة عشرة:
ع ى املحاسب القانوني تخصيص نسبة مئوية من عدد الساعات لكل عملية أصدر تقرير
ً
بشأ ا وفقا ملا تحددﻩ الالئحة.
املادة السادسة عشرة:
يحظر ع ى املحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات أو املؤسسات ال يكون له مصلحة
ً
مباشرة أو غ ﺮ مباشرة ف ا وذلك وفقا ملا تحددﻩ الالئحة.
املادة السابعة عشرة:
ً
ع ى املحاسب القانوني االل ام بعدد الشركات املساهمة ال يراجعها وفقا ملا تحددﻩ الالئحة.
املادة الثامنة عشرة:
يسأل املحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغ ﺮ بسبب األخطاء ال
تقع منه ي أداء عمله ،وتكون املسؤولية تضامنية بالنسبة إ ى الشركاء ي الشركات املهنية
التضامنية.
٦

املادة التاسعة عشرة:
 .١ع ى املحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة املهنة ألي سبب من األسباب
ً
بصورة مؤقتة أو ائية أن يخطر الوزارة والهيئة والعميل بذلك خالل الثالث ن يوما التالية
ً
لتاريخ توقفه أو إيقافه ،ويعد ال ﺮخيص من يا ي حال التوقــف أو اإليقاف ال ائي.
 .٢دون إخالل بالجزاءات املنصوص عل ا ي هذا النظام ،بناء ع ى توصية الهيئة ،يكون
للوزارة:
أ .إصدار قرار بتعليق ترخيص املحاسب القانوني الذي توقف أو أوقف عن مزاولة املهنة
ولم يقدم اإلخطار املنصوص عليه ي الفقرة ) (١من هذﻩ املادة خالل املوعد املحدد
أو لم يتسن التواصل معه بعد مخاطبته ع ى عنوانه املسجل لدى الهيئة.
ب .إصدار قرار بإلغاء ترخيص املحاسب القانوني بعد التحقق من الواقعة املوجبة لذلك
وسماع أقواله ،وإذا أخطر املحاسب لسماع أقواله ولم يحضر خالل مدة الثالث ن
ً
يوما التالية لتاريخ إخطارﻩ فيل ى ترخيصه دون سماعها ،ويجوز التظلم من قرار إلغاء
ً
ال ﺮخيص أمام املحكمة اإلدارية املختصة وفقا لنظام ديوان املظالم ،وال ي ﺮتب ع ى
إلغاء ال ﺮخيص إلغاء العضوية بالهيئة.
املادة العشرون:
ً
إذا توقف املحاسب القانوني عن مزاولة املهنة ائيا أو ملدة ي ﺮتب عل ا اإلضرار بالعمالء أو
ً
الغ ﺮ ،يجب تصفية جميع املعامالت املعلقة لديه والحقوق واالل امات امل ﺮتبة ع ى ذلك طبقا
للقواعد واإلجراءات ال تحددها الالئحة.

٧

الفصل الرابع :الهيئة السعودية للمحاسبة واملراجعة
املادة الحادية والعشرون:
 .١يكون اسم الهيئة هو )الهيئة السعودية للمحاسبة واملراجعة( وتتمتع بالشخصية
االعتبارية والذمة املالية املستقلة ،وتعمل تحت إشراف الوزارة ،ويكون مقرها مدينة
ً
الرياض ،ولها أن تن ﺊ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل اململكة.
 .٢تتو ى الهيئة التأكد من حسن ممارسة املهنة وال وض ا ،وتنمية الو ي بقواعدها
وسلوكيا ا وأعرافها املرعية واح ﺮامها ،وكل ما من شأنه تطويرها واالرتقاء بمستواها
وتعزيز مشارك ا ي خدمة االقتصاد الوط واملجتمع ،ولها ي سبيل ذلك ما يأتي:
أ .مراجعة وتطوير واعتماد معاي ﺮ املحاسبة.
ب .مراجعة وتطوير واعتماد معاي ﺮ املراجعة وأي معاي ﺮ مهنية أخرى.
ج .وضع القواعد الالزمة المتحان الحصول ع ى شهادة الزمالة ،ع ى أن يشمل ذلك
الجوانب املهنية والعملية والعلمية للمهنة بما ي ذلك األنظمة ذات العالقة باملهنة.
د .إنشاء معهد متخصص لتطوير وتنظيم الدورات التدريبية واالختبارات املهنية وإعداد
البحوث والدراسات وإصدار وترجمة الدوريات والكتب والنشرات ذات العالقة باملهنة.
ه .وضع التنظيم املناسب للرقابة امليدانية ع ى جودة األداء امل وتنفيذﻩ للتأكد من
قيام املحاسب القانوني بتطبيق معاي ﺮ املحاسبة واملراجعة والتقيد بأحكام النظام
ولوائحه.
و .املشاركة ي الندوات واللجان املحلية والدولية املتعلقة بمهنة املحاسبة واملراجعة.
ً
ز .تنظيم املهن ذات العالقة باملحاسبة واملراجعة وال ﺮخيص لها وفقا ملا تحددﻩ الالئحة.
ح .إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية والتعليمية ي األمور ال يكون من شأ ا
اإلسهام ي تطوير املهنة.
ط .إصدار األدلة والقواعد امللزمة أو االس ﺮشادية ملمارسة املهنة.

٨

املادة الثانية والعشرون:
تتكون الهيئة من:
 .١األعضاء األساسي ن ،وهم:
أ .املحاسبون القانوني ن ذوو الصفة الطبيعية املرخص لهم بمزاولة املهنة ي اململكة.
ً
ب.الحاصلون ع ى شهادة زمالة الهيئة وفقا ملا ورد ي هذا النظام.
 .٢األعضاء املنتسبون ،وهم من تتوافر لد م املؤهالت ال تحددها الالئحة.
 .٣املسجلون مهنيا وهم:
ً ً
أ .املسجلون مهنيا وفقا ل ﺮنامج التسجيل امل .
ً
ً
ب.املسجلون مهنيا ملزاولة أحد فروع مهنة املحاسبة واملراجعة وفقا للشروط ال يحددها
مجلس اإلدارة.
ً
 .٤الطالب األعضاء ،طبقا لقواعد وإجراءات العضوية ال يحددها مجلس اإلدارة.
 .٥العضوية الفخرية ،ويمنحها مجلس إدارة الهيئة ملن يقدم إسهامات متم ة تخدم املهنة.
املادة الثالثة والعشرون:
 .١يكون للهيئة جمعية عامة تتكون من جميع األعضاء األساسي ن الذين سددوا اش ﺮاكا م
السنوية.
 .٢تعقد الجمعية العامة للهيئة اجتماعا ا العادية أو االستثنائية بحضور أغلبية أعضا ا،
فإذا لم يتوافر النصاب الالزم لالجتماع وجهت دعوة إ ى موعد اجتماع الحق يعقد خالل
ً
ساعة من املوعد السابق ،ويكون اجتماع الجمعية العامة ي هذا املوعد صحيحا أيا كان
عدد الحاضرين.
ً
 .٣يدخل ضمن النصاب النظامي النعقاد الجمعية كل عضو أد ى بصوته إلك ﺮونيا ويعامل
معاملة العضو الحاضر.
 .٤يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه ي حال غيابه.
 .٥تصدر قرارات الجمعية العامة للهيئة بأغلبية األصوات ،و ي حال التساوي يكون صوت
ً
الرئيس مرجحا.
 .٦يعقد اجتماع واحد ع ى األقل للجمعية العامة العادية للهيئة بدعوة من مجلس اإلدارة
ي كل عام ما ي للهيئة ،ويجوز للجمعية العامة عقد اجتماع استثنائي كلما طلب ذلك
٩

 %٢٠من أعضا ا األساسي ن أو خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة ،وع ى مجلس اإلدارة
إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وتحديد موعد االجتماع ع ى أن يتم اإلعالن عنه
قبل عشرة أيام ع ى األقل من موعد انعقادﻩ.
املادة الرابعة والعشرون:
تختص الجمعية العامة للهيئة بما يأتي:
 -١إقرار القوائم املالية السنوية للهيئة.
 -٢تعي ن مراجع حسابات الهيئة وتحديد أتعابه.
 -٣اعتماد تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
 -٤انتخاب ممث ي األعضاء األساسي ن ي مجلس اإلدارة.
املادة الخامسة والعشرون:
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ،يشكل كل أربع سنوات من كل من:
ً
رئيسا
 -١الوزير.
 -٢ممثل ن عن الجهات اآلتية:
ً
عضوا
أ -وزارة التجارة واالستثمار
ً
عضوا
ب -وزارة املالية.
ً
عضوا
ج -ديوان املراقبة العامة.
ً
عضوا
د -هيئة السوق املالية.
ع ى أال تقل مرتب م عن املرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها ،ويرا ى أن يكون
ممث ي تلك الجهات من ذوي االهتمام واالختصاص.
 -٣ممثل عن القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية،
ً
عضوا
ويرا ى أن يكون من ذوي االهتمام واالختصاص.
 -٤ثالثة من أعضاء الهيئة تنتخ م الجمعية العامة للهيئة ملدة أربع سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة .وتحدد الالئحة إجراءات االنتخاب والشروط الواجب
توافرها ي املرشح ن.
١٠

املادة السادسة والعشرون:
 -١يجتمع مجلس اإلدارة مرت ن ع ى األقل كل عام بدعوة من رئيسه أو من ينيبه ،وع ى
الرئيس توجيه الدعوة إ ى االجتماع كلما طلب ذلك كتابة أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة
ع ى األقل.
 -٢ال تكون اجتماعات مجلس اإلدارة صحيحة إال بحضور أغلبية األعضاء ،ع ى أن يكون من
بي م الرئيس أو من ينيبه ،وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ،فإذا
تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
املادة السابعة والعشرون:
يتو ى مجلس اإلدارة تصريف شؤون الهيئة ،وله ممارسة الصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضها
وع ى األخص ما يأتي:
 -١تطوير و/أو اعتماد معاي ﺮ املحاسبة واملراجعة واملعاي ﺮ املهنية األخرى.
 -٢إصدار اللوائح والسياسات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ،وغ ﺮ ذلك من
اللوائح والقرارات ذات العالقة بمهنة املحاسبة واملراجعة.
 -٣اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة.
ً
 -٤تحديد االش ﺮاكات املقررة ع ى األعضاء واملسجل ن مهنيا وكيفية تحصيلها.
 -٥تنظيم االختبارات الالزمة للحصول ع ى شهادة زمالة الهيئة ،والشهادات املهنية ذات
العالقة باملهنة ،ع ى أن يشمل ذلك الجوانب املهنية والعلمية ،وكذلك األنظمة ذات
العالقة.
 -٦تطوير وتنظيم دورات التدريب والتعليم املستمر.
 -٧استثمار أموال الهيئة ،وفق ما يقرﻩ مجلس اإلدارة بما ي ذلك االستثمار ي تملك العقار
وتأج ﺮﻩ ،وقبول إفراغه ،واألسهم وغ ﺮها لتحقيق دخل مستدام يسهم ي تحقيق أهداف
الهيئة.
 -٨تشكيل املجالس املهنية واللجان املختصة ،وتشمل ع ى سبيل املثال ال الحصر :مجلس
معاي ﺮ املحاسبة ،ومجلس معاي ﺮ املراجعة ،ومجلس مراقبة جودة األداء امل  ،ولجنة
االختبارات وغ ﺮها ،ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
 -٩اعتماد قواعد وإجراءات ولوائح عمل املجالس املهنية واللجان ال يشكلها املجلس.
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 -١٠تعي ن رئيس تنفيذي للهيئة ع ى أن يكون من ذوي الخ ﺮة واالختصاص ،ويحدد مجلس
إدارة الهيئة واجباته ومسؤولياته وحقوقه واملقابل املا ي الذي يتقاضاﻩ .ويحضر الرئيس
التنفيذي للهيئة جلسات مجلس اإلدارة والجمعية العامة دون أن يكون له حق التصويت
ع ى قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العامة.
 -١١الرفع بأي مق ﺮحات أو تعديالت تتعلق ذا النظام.
املادة الثامنة والعشرون:
تتكون موارد الهيئة من:
 -١نسبة ) (%5من إيرادات شركة السوق املالية السعودية )تداول(.
 -٢نسبة ) (%2من إيرادات مكاتب املحاسبة املرخص لها.
 -٣نسبة ) (%25من إيرادات برنامج اإليداع اآل ي للقوائم املالية )قوائم(.
 -٤اش ﺮاكات العضوية ورسوم التسجيل امل ال يحددها مجلس اإلدارة.
 -٥اإلعانات الحكومية.
 -٦الهبات والت ﺮعات والوصايا واألوقاف ال يقرر مجلس اإلدارة قبولها.
 -٧عائد استثمار أموال الهيئة.
 -٨حصيلة نشر وبيع ما تعدﻩ من بحوث ودراسات ونشرات ،وأي رسوم مقابل ما تقدمه من
خدمات ي مجال عمل الهيئة.
 -٩أي غرامات مالية تفرض ع ى املخالف ن ألحكام هذا النظام والئحته.
املادة التاسعة والعشرون:
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العامة من ب ن املحاسب ن القانوني ن املرخص
لهم بناء ع ى ترشيح من مجلس اإلدارة ،ويكون له حق االطالع ع ى حسابات الهيئة
واملستندات وإبداء ما يراﻩ من مالحظات ،وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير ع ا
ً
إ ى الجمعية العامة ،ويجب أال يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوا ي مجلس
اإلدارة ،وتحدد الجمعية العامة أتعابه ولها إعادة تعيينه أو اختيار غ ﺮﻩ.
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الفصل الخامس :العقوبات
املادة الثالثون:
ً
 .١تنشأ لجنة )أو أك ﺮ( للنظر ي املخالفات اإلدارية واملسلكية وفقا ألحكام النظام ،وتشكل
بقرار من الوزير من أربعة أعضاء ،اثنان من ذوي االهتمام واالختصاص بمهنة املحاسبة
ً
واملراجعة ومستشاران قانونيان يكون أحدهما رئيسا للجنة.
 .٢تتو ى اللجنة النظر ي أي من املخالفات اآلتية بعد تحقق إدارة مراقبة جودة األداء
بالهيئة من ارتكاب املحاسب القانوني لها:
أ .اإلخالل بواجبات مزاولة املهنة أو إتيان تصرف يحط من قدرها.
ب.عدم االل ام أو ارتكاب أحد املحظورات املنصوص عل ا ي هذا النظام أو اللوائح أو
ً
القرارات الصادرة تنفيذا له.
ج .مخالفة معاي ﺮ وأصول املهنة أو املعاي ﺮ املحاسبية أو قواعد حوكمة الشركات املعمول
ا ي اململكة.
ً
د .مراجعة حسابات جهة يكون شريكا ف ا أو له مصلحة مباشرة أو غ ﺮ مباشرة ف ا ،أو
ً
ً
ً
كان له قريب شريكا أو مساهما ف ا وفقا ملا تحددﻩ الالئحة.
 .٣ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال بحضور ثالثة أعضاء ع ى األقل ع ى أن يكون
من بي م رئيس اللجنة ،وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ،فإذا تساوت
األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ً
ً
 .٤يصدر قرار اللجنة مسببا ،ويجوز التظلم منه أمام املحكمة اإلدارية املختصة وفقا لنظام
ديوان املظالم.
املادة الحادية والثالثون:
 .١مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عل ا ي نظام آخر ،يعاقب املحاسب القانوني
ً
الذي يرتكب أيا من املخالفات الواردة ي الفقرة ) (٢من املادة )الثالثون( بجزاء أو أك ﺮ مما
يأتي:
أ .اللوم.
ب .اإلنذار.
ج .غرامة مالية ال تقل عن عشرة آالف ريال وال تزيد ع ى خمسمائة ألف ريال.
د .اإليقاف عن مزاولة املهنة مدة ال تزيد ع ى سنة.
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ه .شطب قيد املخالف الذي تكرر إيقافه عن مزاولة املهنة أك ﺮ من مرت ن خالل خمس
سنوات ،مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب ع ى نفقة املخالف ي صحيفة أو أك ﺮ
من الصحف املحلية بعد اكتساب القرار صفة القطعية.
 .٢للجنة النظر -باإلضافة إ ى ما سبق -اتخاذ تداب ﺮ تقويمية ملزمة للمحاسب القانوني
والعامل ن لديه تتضمن ما يأتي:
أ .إلزامه بدورات تدريبية محددة.
ب .تحديد عدد عمالئه ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد ع ى سنت ن.
ج .تكليفه بتقديم برنامج مالئم يوضح ما سيتخذﻩ من إجراءات إلزالة املخالفة وتصحيح
الوضع وإجراء فحص مستقل لألعمال ال يؤد ا خالل ف ﺮة التصحيح.
ً
د .منعه اح ﺮازيا من استخدام خاصية اإليداع اآل ي ي برنامج )قوائم( ألي عمالء لم
يفصح ع م ي أثناء نظر املخالفة.
املادة الثانية والثالثون:
ً
يجوز ملن شطب ترخيصه طبقا ألحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة ال ﺮخيص بعد
انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب ،ويفصل الوزير ي الطلب ،وتتبع ي إعادة
ال ﺮخيص الشروط واإلجراءات املقررة لل ﺮخيص.
املادة الثالثة والثالثون:
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عل ا ي نظام آخر ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد ع ى
خمس سنوات ،وبغرامة مالية ال تزيد ع ى مليوني ريال ،أو بإحدى هات ن العقوبت ن ،كل من:
 -١قدم بيانات غ ﺮ صحيحة أو شهادات مزورة بغرض الحصول ع ى ال ﺮخيص.
ً
ً
 -٢مارس املهنة دون أن يكون مرخصا له وفقا ألحكام هذا النظام ،أو بعد شطب ال ﺮخيص،
أو أثناء ف ﺮة توقفه أو إيقافه عن مزاولة املهنة.
 -٣أوهم الجمهور بأية وسيلة بأن له حق مزاولة املهنة ع ى الرغم من كونه غ ﺮ مرخص له ،أو
ً
ً
ً
مشطوبا ترخيصه ،أو متوقفا أو موقوفا عن مزاولة املهنة.
 -٤دون بيانات كاذبة أو أخفى بيانات كان من الواجب إظهارها ي أي تقرير أو حساب أو وثيقة
أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
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صادق ع ى تقرير مغاير للحقيقة أو ع ى وقائع غ ﺮ حقيقية ي مستند يتوجب إصدارﻩ
ً
نظاما أو بمقت قواعد مزاولة املهنة.
صادق ع ى توزيع أرباح صورية أو غ ﺮ حقيقية.
أف أسرار الشركة أو املنشأة ال يقدم خدماته إل ا.
صادق بتوقيعه ع ى تقارير مالية لم تدقق منه أو ممن يعمل تحت إشرافه.
قدم أو أسهم ي تقديم معلومات غ ﺮ صحيحة عن مؤهالت موظفيه وخ ﺮا م ي مجال
املحاسبة واملراجعة أو غ ﺮها من التخصصات ال تتطل ا املهنة.

املادة الرابعة والثالثون:
ً
للجنة النظر استدعاء املخالف للتحقيق معه ،فإذا تب ن لها ارتكابه أيا من الجرائم املنصوص
ً
عل ا ي املادة )الثالثة والثالثون( ،فلها أن تصدر قرارا بإغالق املكتب )إن وجد( ع ى أن تتو ى
الهيئة نشر قرار اإلغالق  -بعد اكتسابه صفة القطعية  -ع ى نفقة املخالف ي واحدة أو أك ﺮ
من الصحف املحلية أو أي وسيلة إعالمية أخرى تحددها الهيئة ،والتنسيق مع الجهات
املختصة لتنفيذ القرار ،مع إحالة املخالفة إ ى النيابة العامة للتحقيق ف ا.
املادة الخامسة والثالثون:
تقوم النيابة العامة بالتحقيق ي الجرائم املنصوص عل ا ي املادة )الثالثة والثالثون( من
النظام ،والنظر ي إقامة الدعوى الجنائية أمام املحكمة املختصة.
املادة السادسة والثالثون:
يتم نشر القرار الصادر بالعقوبة -ع ى نفقة املخالف -ي واحدة )أو أك ﺮ( من الصحف املحلية
أو أي وسيلة إعالمية أخرى ،بعد اكتساب القرار الصفة ال ائية.
املادة السابعة والثالثون:
تنظر املحكمة املختصة ي دعاوى التعويض والحق الخاص ال تقام من أو ع ى املحاسب
ً
القانوني لسبب يتعلق بمزاولته املهنة طبقا ألحكام هذا النظام.
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الفصل السادس :أحكام ختامية
املادة الثامنة والثالثون:
يستمر العمل بال ﺮاخيص الصادرة للمحاسب ن القانوني ن قبل نفاذ هذا النظام ،شريطة أن
ً
يكون املرخص له مزاوال للمهنة مع ال ام شركات املحاسبة األجنبية واملحاسب ن القانوني ن غ ﺮ
ً
السعودي ن املرخص لهم سابقا بما يأتي:
 -١مشاركة محاسب أو أك ﺮ من املحاسب ن القانوني ن السعودي ن املرخص لهم ي مزاولة
املهنة ،وتحدد الالئحة قواعد ونسبة مشاركة السعودي ن ي هذﻩ الشركات ،وسبل التأكد
من تطبيقها.
 -٢أن يقيم املحاسب القانوني غ ﺮ السعودي باململكة مدة ال تقل عن تسعة أشهر ي السنة
ً
وأن يزاول املهنة فعال.
املادة :التاسعة والثالثون:
يحل هذا النظام محل نظام املحاسب ن القانوني ن ،الصادر باملرسوم امللكـي رقـم )م(١٢/
وتاريــخ ١٤١٢/٥/١٣هـ وتعديالته ،ويل ى كل ما يتعارض معه من أحكام.
املادة األربعون:
ً
)تسع ن( يوما من تاريخ نشرﻩ ي الجريدة الرسمية ،ويصدر
يعمل ذا النظام بعد م
الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذﻩ.
وﷲ املوفق،،،
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