
 
 

 مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة
 

 

 3من  1الصفحة 

 

 متهيد: (أ

( 30انطالًقا من أهداف اهليئة االسرتاتيجية لتطوير السوق املالية، وبناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

نشر مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات املنشآت اخلاضعة هـ، أصدر جملس اهليئة قراره املتضمن 2/6/1424وتاريخ 

 .إلشراف اهليئة )"املشروع"(؛ الستطالع مرئيات العموم حياله مدة ثالثني يومًا تقومييًا

 

 أهداف املشروع: (ب

آت اخلاضعة إلشراف تهدف التعديالت املقرتحة يف املشروع إىل تطوير املعايري والشروط الواجب توافرها يف مراجعي حسابات املنش

ا لنموهاهليئة يف ضوء صدور نظام مهنة احملاسبة واملراجعة، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة املشـاركني بالسـوق املالية دعمًا 

 .هارهادواز

 

 النصوص احلالية:باملقارنة مع قواعد تسجيل مراجعي حسابات املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة على التعديالت املقرتحة  (ج

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  - 

إحالل عبارة )اهليئة السعودية للمراجعني واحملاسبني( حمل 

عبارة )اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني( أينما وردت يف 

قواعد تسجيل مراجعي حسابات املنشآت اخلاضعة إلشراف 

 اهليئة.

2  - 

احملاسبة واملراجعة( حمل عبارة )نظام  إحالل عبارة )نظام مهنة

احملاسبني القانونيني( أينما وردت يف قواعد تسجيل مراجعي 

 حسابات املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة.
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 املادة الثانية: تعريفات

... 

قصد بها ألغراض هذه ُي املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة:

 القواعد ما يلي:

 السوق.  (1

 املركز. ( 2

، أعمال األوراق املالية األشخاص املرخص هلم مبمارسة ( 3

مبمارسة نشاطي  ماملرخص هلاألشخاص باستثناء 

 .الرتتيب أو تقديم املشورة

 صناديق االستثمار. ( 4

 الشركات املدرجة. ( 5

 املادة الثانية: تعريفات

... 

قصد بها ألغراض هذه ُي ملنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة:ا

 القواعد ما يلي:

 السوق. ( 1

 .اإليداعمركز  ( 2

 مركز املقاصة. ( 3

مؤسسات السوق املالية باستثناء  ،مؤسسات السوق املالية ( 4

 .مبمارسة نشاطي الرتتيب أو تقديم املشورة ااملرخص هل

 صناديق االستثمار.  (5

 الشركات املدرجة.  (6

 .املنشآت ذات األغراض اخلاصة ( 7



 
 

 مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة
 

 

 3من  2الصفحة 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م
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 املادة الثانية: تعريفات

... 

عمليات املراجعة: مراجعة القوائم املالية، اليت تعدها املنشأة، 

اهليئة السعودية للمحاسبني وفقًا ملعايري املراجعة املعتمدة من 

لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم القانونيني 

تظهر بعدل املركز املالي للمنشأة يف تاريخ معني ونتائج 

أعماهلا عن فرتة مالية حمددة، أو فحص القوائم املالية األولية، 

لتحديد ما إذا كان هناك تعديالت مهمة اليت تعدها املنشأة، 

كي تتفق مع معايري يتعني إدخاهلا على القوائم املالية األولية ل

 .احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

... 

 

 املادة الثانية: تعريفات

... 

عمليات املراجعة: مراجعة القوائم املالية، اليت تعدها املنشأة، 

للمراجعني اهليئة السعودية وفقًا ملعايري املراجعة املعتمدة من 

رأي فيما إذا كانت هذه القوائم لغرض إبداء ال واحملاسبني

تظهر بعدل املركز املالي للمنشأة يف تاريخ معني ونتائج أعماهلا 

عن فرتة مالية حمددة، أو فحص القوائم املالية األولية، اليت 

إىل  منىلغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد تعدها املنشأة، 

غري األولية علم أي شيء يدعو إىل االعتقاد بأن القوائم املالية ال

عايري احملاسبة مل ة من مجيع اجلوانب اجلوهرية وفقًامعّد

  .للمراجعني واحملاسبنياهليئة السعودية  ناملعتمدة م

... 
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 املادة الثانية: تعريفات

... 

السياسات واإلجراءات اليت أقرها  :الرقابة النوعيةنظام 

مكتب احملاسبة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام 

املكتب باملعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة اليت منسوبي 

حتكم أداءهم عند ممارسة عمليات املراجعة مبا يف ذلك 

اهليئة السعودية قواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة من 

  .نونينيللمحاسبني القا

 

 : تعريفاتالثانيةاملادة 

... 

: السياسات واإلجراءات اليت أقرها مكتب رقابة اجلودةنظام 

احملاسبة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام املكتب 

واألنظمة  والنظام ولوائحه التنفيذية باملعايري املهنيةومنسوبيه 

ذات العالقة اليت حتكم أداءهم عند ممارسة عمليات املراجعة 

اهليئة مبا يف ذلك قواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة من 

 .للمراجعني واحملاسبنيالسعودية 
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 شروط تسجيل احملاسب القانوني املادة الثامنة:

يشرتط لتسجيل احملاسب القانوني لدى اهليئة استيفاء 

 الشروط اآلتية: 

... 

أن يكون قادراً ومالئماً ملمارسة عمليات املراجعة للمنشآت ( 2

 اخلاضعة إلشراف اهليئة، مبا يف ذلك ما يلي:

لنظام أن يكون حاصاًل على شهادة الزمالة وفقًا  أ. 

 .احملاسبني القانونيني

 الثامنة: شروط تسجيل احملاسب القانونياملادة 

يشرتط لتسجيل احملاسب القانوني لدى اهليئة استيفاء الشروط 

 اآلتية: 

... 

أن يكون قادرًا ومالئمًا ملمارسة عمليات املراجعة للمنشآت ( 2

  اخلاضعة إلشراف اهليئة، مبا يف ذلك ما يلي:

مهنة لنظام أن يكون حاصاًل على شهادة الزمالة وفقًا  أ. 

 .احملاسبة واملراجعة



 
 

 مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة
 

 

 3من  3الصفحة 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

قد صدر حكم ضده نتيجة خمالفة تتعلق أن ال يكون  ب. 

باحتيال أو أي تصرف خمل بالنزاهة أو األمانة خالل 

 السنوات اخلمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.

السجن أو الغرامات بالشطب أو أن ال يكون قد عوقب  ج. 

خالل نظام احملاسبني القانونيني املالية مبقتضى 

 تسجيل. السنوات اخلمس السابقة لتاريخ طلب ال

نظام أن ال يكون قد عوقب باإليقاف مبقتضى  د. 

خالل السنتني السابقتني لتاريخ احملاسبني القانونيني 

 طلب التسجيل.

أن يكون قد مارس مهنة مراجعة احلسابات بعد  هـ. 

لنظام احملاسبني حصوله على الرتخيص وفًقا 

مدًة ال تقل عن مخس سنوات، تشمل فرتة ال القانونيني 

عن ثالث سنوات يف العمل مبستوى إشرايف على تقل 

أو عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة 

أو للمنشآت اليت تشرف للمنشآت املقبولة لدى اهليئة، 

عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايري ومتطلبات 

تنظيمية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة 

 لديها.

 

 

أن ال يكون قد صدر حكم ضده نتيجة خمالفة تتعلق  ب. 

باحتيال أو أي تصرف خمل بالنزاهة أو األمانة خالل 

 السنوات اخلمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.

الرتكابه أيًا من اجلرائم ج. أن ال يكون قد عوقب 

مهنة  املنصوص عليها يف املادة العاشرة من نظام

خالل السنوات اخلمس السابقة احملاسبة واملراجعة 

 لتاريخ طلب التسجيل. 

د. أن ال يكون قد عوقب بالشطب مبقتضى نظام مهنة 

احملاسبة واملراجعة خالل السنوات اخلمس السابقة 

 لتاريخ طلب التسجيل.

ظام مهنة نأن ال يكون قد عوقب باإليقاف مبقتضى  هـ.

خالل السنتني السابقتني لتاريخ طلب احملاسبة واملراجعة 

 التسجيل.

أن يكون قد مارس مهنة مراجعة احلسابات بعد   .و

مهنة احملاسبة لنظام حصوله على الرتخيص وفًقا 

مدًة ال تقل عن مخس سنوات، تشمل فرتة ال واملراجعة 

تقل عن ثالث سنوات يف العمل مبستوى إشرايف على 

أو ة إلشراف اهليئة عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضع

أو للمنشآت اليت تشرف للمنشآت املقبولة لدى اهليئة، 

عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايري ومتطلبات 

تنظيمية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة 

 لديها.

 أن يكون متفرغًا ملزاولة مهنة مراجعة احلسابات وفقًا ز. 

  لنظام مهنة احملاسبة واملراجعة.

أن يكون مكتب احملاسبة الذي يعمل من خالله  ح. 

 .لدى اهليئة مسجاًل

 


