
السعــــــودية  الهــــيئة 
للمراجعين والمحاسبين

مخالفات
االختبـــــــــــارات المهنيـة 
للهيئــــة السعــوديـــــــــة 
للمــراجعيــن والمحاسبين 
واإلجـراءات المتعلقة بها
المعتمــدة بـمـوجـب قــــــرار مجــــلـس إدارة 
الهـيئــة رقـــم 2/7 بتــاريـخ:1431/٠1/11هـ 
المــوافـــــــق: 2٠٠9/12/28م والمـعـدلـــة 
بقـــرار مجـلــس اإلدارة رقم 12/٠1 بتــاريــخ: 
1443/٠2/٠٥هـ الموافـق: 2٠21/٠9/12م





3مخالفات االختبارات المهنية للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين واإلجراءات المتعلقة بها

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

األساس النظامي:

حيــث أن الغــش يعــد بجميــع صــوره مخالفــًا ألحــكام شــريعتنا اإلســامية ومــا تقتضيــه مــن قيــم 
أخاقيــة قويمــة، والتــي أعــدت فــي ضوئهــا قواعــد ســلوك وآداب مهنــة المحاســبة والمراجعــة 
ــة والصفــات الســلوكية  ــم األخاقي ــادئ والقي ــث تتضمــن هــذه القواعــد مجموعــة مــن المب حي
التــي يتعيــن علــى المنتميــن إلــى هــذه المهنــة التقيــد بهــا ســواًء عنــد ممارســة أعمالهــم أو عنــد 

تعاملهــم مــع زمائهــم أو عمائهــم أو الغيــر.
وتأسيســًا علــى أن األمانــة واالســتقامة مــن أهــم قواعــد ســلوك وآداب المهنــة وهمــا مــن 
مكونــات الشــخصية اإلســامية، كمــا أنهمــا مــن أبــرز الخصائص األساســية المميزة للعمــل المهني، 
ويعتبــران مــن الخصائــص التــي يســتقي منهــا المجتمــع ثقتــه بمهنــة المحاســبة والمراجعــة. 
ــن  ــوا نزيهي ــة المحاســبة والمراجعــة أن يكون ــن لمهن ــة واالســتقامة مــن المنتمي وتقتضــي األمان

ــر نزيهــة فــي أي مــن تعاماتهــم.    ــون ألي وســائل غي ــن، وال يلجئ صادقي
ــوزراء  ــن والمحاســبين الصــادر بقــرار مجلــس ال ــة الســعودية للمراجعي ــم الهيئ واســتنادًا إلــى تنظي
رقــم 416 وتاريــخ 1442/7/25هـــ، الــذي ينــص فــي المــادة الثالثــة )الفقــرة 3( علــى أن للهيئــة 
فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا مــا يلــي: ـ »تنظيــم االختبــارات الازمــة للحصــول علــى الشــهادات 
المهنيــة«. ومــع عــدم اإلخــال باألنظمــة واللوائــح المنظمــة لاختبــارات المهنيــة للهيئــة، ُتطبــق 

القواعــد التاليــة علــى المخالفــات التــي ترتكــب مــن المتقدميــن لاختبــارات المهنيــة للهيئــة:

أواًل: المخالفات:

يجــب علــى المتقــدم لالختبــارات المهنيــة للهيئــة التقيــد بالقواعــد المنظمــة لالختبــارات، وأي 
مخالفــة ألي مــن القواعــد المحــددة لواجبــات والتزامــات المتقــدم لالختبــارات المهنيــة تعتبــر 
ــى وجــه الخصــوص مخالفــات تعــرض مرتكبهــا  ــة عل ــر الحــاالت التالي ــة، وتعتب مخالفــة تأديبي

لعقوبــات تأديبيــة:

1. تقديــم معلومــات مضللــة أو مخالفــة للحقيقــة، أو إخفــاء معلومــات كان يتوجــب علــى 
المتقــدم لاختبــار اإلفصــاح عنهــا، أو اســتخدام أي وســيلة احتياليــة بهــدف الحصــول علــى قبــول 

ــة. ــارات المهني ــول االختب لدخ

2. انتحــال صفــة شــخص آخــر بهــدف التقــدم بــداًل عنــه للدخــول لاختبــار أو االتفــاق مــع آخــر للتقدم 
بــداًل منــه للدخــول لاختبار.
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3. ارتــكاب أي ســلوك مــن شــأنه التأثيــر ســلبًا علــى ســير االختبــار ســواًء كان الهــدف منــه الغــش 
فــي االختبــار أو ألي ســبب آخــر.

ــارات،  ــى االختب ــرفين عل ــاءه أو المش ــة أو زم ــي الهيئ ــن موظف ــًا م ــاه أي ــلوك تج ــاءة الس 4. إس
ــارات  ــور لاختب ــد الحض ــة، أو عن ــارات المهني ــول لاختب ــب القب ــدم بطل ــد التق ــك عن ــواًء كان ذل س

ــا. ــة أو أثنائه المهني

5. الحصول أو محاولة الحصول على أسئلة االختبار قبل بدأه بأي طريقة كانت.

6. االطــاع أو محاولــة االطــاع علــى أســئلة االختبــار واإلجابــة عليهــا قبــل التصريــح مــن المشــرف 
ــى األســئلة بعــد انتهــاء الوقــت  ــة عل ــة اإلجاب ــة أو محاول ــار، أو اإلجاب ــدء االختب ــار بب ــى االختب عل

المحــدد لاختبــار.

7. ارتكاب أي حالة من حاالت الغش في االختبار، ومنها على سبيل المثال:

ــكان  ــل م ــواًء داخ ــن س ــع آخري ــار( م ــى االختب ــرف عل ــن المش ــه )م ــرح ب ــر المص ــال غي • االتص
ــار. ــاد االختب ــاء انعق ــه أثن ــار أو خارج االختب

ــة أو  ــت ورقي ــواًء كان ــات س ــادر معلوم ــى أي مص ــالع عل ــي االط ــروع ف ــالع أو الش • االط
ــار. ــاد االختب ــاء انعق ــرات( أثن ــب والمذك ــل الكت ــة )مث إلكتروني

• الحصــول أو محاولــة الحصــول علــى إجابــات االختبــار بطريقــة غيــر نظاميــة ســواًء مــن خــالل 
االطــالع علــى إجابــات متقــدم آخــر أو أي طريقــة أخــرى.

• اإلفصاح أو محاولة اإلفصاح عن أسئلة أو إجابات االختبار لمتقدم آخر.

• مساعدة أو محاولة مساعدة متقدم آخر على ارتكاب أي حالة من حاالت الغش في االختبار.

• محاولــة إدخــال أي مــواد أو وســائل أو أجهــزة غيــر مصــرح بهــا إلــى مــكان االختبــار أو 
حيازتهــا أثنــاء االختبــار )مثــل أجهــزة الجــوال أو التســجيل، أو أوراق تتعلــق باالختبــار(. 

• إخراج أو الشروع في إخراج أسئلة االختبار خارج مكان االختبار بأي وسيلة كانت.

• تحــادث المتقدميــن بصــوت عــال بعــد خروجهــم مــن االختبــار وقبــل انتهــاء الوقــت المخصــص 
لالختبار.
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ثانيًا: العقوبات:

ــف  ــى المخال ــع عل ــه توق ــة، فإن ــارات المهني ــد االختب ــة لقواع ــكاب أي مخالف ــة ارت ــي حال ف

ــة: ــات التالي ــر مــن العقوب واحــدة أو أكث

1. توجيه إنذار بحرمانه من دخول االختبار.

2. اعتبار المتقدم راسب في االختبار.

3. إلغاء نتائج المتقدم في االختبارات السابقة.

ــد    ــث ال تزي ــر بحي ــة لمــدة دورة واحــدة أو أكث ــارات المهني 4. الحرمــان مــن التقــدم لدخــول االختب
    مدة الحرمان عن ست سنوات متتالية حدًا أقصى.

ثالثًا: إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة:

تتبع في التحقيق وإيقاع العقوبة على المخالف اإلجراءات التالية:

1. إذا كانــت المخالفــة تتمثــل بارتــكاب حالــة مــن حــاالت الغــش أو تتعلــق بتنظيــم إجــراء االختبــار، 
يقــوم المشــرف علــى االختبــار بتحريــر محضــر إثبــات حالــة يبيــن فيــه تفاصيلهــا ويطلــب مــن 
المخالــف/ أو المخالفيــن ومــن شــهد الواقعــة كتابــة إفاداتهــم بشــأنها لترفــع للجنــة االختبــارات. 
وُيوقــع المحضــر مــن قبــل المشــرف علــى االختبــار وفريــق اإلشــراف علــى االختبــارات، ويتولــى 
فريــق اإلشــراف علــى االختبــارات رفــع المحضــر مــع إفــادات المعنييــن إلى رئيــس لجنــة االختبارات 

خــال أربعــة أيــام عمــل مــن تاريــخ وقــوع المخالفــة.

2. إذا كانــت المخالفــة ال تعتبــر حالــة مــن حــاالت الغــش وال تتعلــق بتنظيــم إجــراء االختبــار فتقــدم 
الوحــدة اإلداريــة المعنيــة بالهيئــة تقريــرًا عنهــا إلــى رئيــس لجنــة االختبــارات خــال أربعــة أيــام عمــل 

مــن تاريــخ وقــوع المخالفــة.

ــة التحقيــق  ــة مــن أعضاءهــا للتحقيــق فــي المخالفــة، وتعــد لجن ــارات لجن ــة االختب 3. تشــكل لجن
ــارات بشــأن مــدى  ــة االختب ــى لجن ــا إل ــق وتوصياته ــة محضــر التحقي ــق، وترفــع اللجن محضــر تحقي

ــبة. ــة المناس ــة والعقوب ــوت المخالف ثب

ــق  ــة التحقي ــه لجن ــت ل ــا توصل ــع م ــارات برف ــة االختب ــوم لجن ــة، تق ــوت المخالف ــة ثب ــي حال 4. ف
وتوصياتهــا، مقرونــة بمرئياتهــا بشــأنها إلــى مجلــس إدارة الهيئــة.
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ــة  ــه عقوب ــدر بحق ــن ص ــون لم ــة، ويك ــس إدارة الهيئ ــن مجل ــة م ــاع العقوب ــرارات إيق ــدر ق 5.  تص
تأديبيــة مــن المجلــس أن يتظلــم مــن القــرار أمــام المجلــس خــال ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ تبليغــه، 

ــًا.  ويكــون قــرار المجلــس بالبــت فــي التظلــم نهائي

6.إذا أصبــح قــرار مجلــس اإلدارة بإيقــاع العقوبــة نهائيــًا ُتبلــغ الجهــة التــي يعمــل أو ينتســب لهــا 
مــن صــدرت بحقــه العقوبــة بالمخالفــة المرتكبــة والعقوبــة الصــادرة بحقــه، إال فــي الحــاالت التي 
تقــدر لجنــة االختبــارات ضــرورة إبــاغ الجهــة التــي يعمــل أو ينتســب لهــا مرتكــب المخالفــة قبــل 
ــا  ــب إليه ــل أو ينتس ــي يعم ــة الت ــاغ الجه ــم إب ــة فيت ــي المخالف ــق ف ــراءات التحقي ــتكمال إج اس

بالمخالفــة المنســوبة إليــه مــع بيــان أنهــا الزالــت فــي مراحــل التحقيــق. 
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