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الباب األول
أحكام عامة
املادة األوىل :متهيد
(أ) تهدف هذه القواعد إىل وضع املعايري والشروط الواجب توافرها يف مدققي حسابات
املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة ،مبا يف ذلك اشرتاط التسجيل ،ومتطلباته ،وإجراءاته،
وااللتزامات املستمرة على مدققي احلسابات املسجلني.
(ب) ال ختل هذه القواعد مبا ورد يف األنظمة األخرى ذات العالقة ،وما تفرضه اهليئة السعودية
للمحاسبني القانونيني من التزامات مبوجب أحكام نظام احملاسبني القانونيني.

املادة الثانية :التعريفات
(أ) يُقصد بكلمة "النظام" أينما وردت يف هذه القواعد نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي
رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
(ب) مع عدم اإلخالل بالفقرة (ج) من هذه املادة ،يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه
القواعد املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق
املالية وقواعدها ،ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.
(ج) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد ،يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني املوضحة
إزاء كل منها ،ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:
نظام احملاسبني القانونيني :نظام احملاسبني القانونيني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )12/وتاريخ
1412/5/13هـ.
املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة :يقصد بها ألغراض هذه القواعد ما يلي:
)1

السوق.

)2

املركز.

)3

األشخاص املرخص هلم مبمارسة أعمال األوراق املالية ،باستثناء األشخاص املرخص
هلم مبمارسة نشاط تقديم املشورة.

)4

صناديق االستثمار.
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)5

الشركات املدرجة.

عمليات املراجعة :مراجعة القوائم املالية اليت تعدها املنشأة وفقاً ملعايري املراجعة املعتمدة من اهليئة
السعودية للمحاسبني القانونيني لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل املركز
املالي للمنشأة يف تاريخ معني ونتائج أعماهلا عن فرتة مالية حمددة واخلدمات األخرى ذات العالقة
بعمليات املراجعة.
املعايري املهنية :معايري احملاسبة واملراجعة واملعايري واإلصدارات األخرى املعتمدة من اهليئة السعودية
للمحاسبني القانونيني.
مكتب احملاسبة :اجلهة اليت متارس عمليات املراجعة وفقاً ألحكام نظام احملاسبني القانونيني،
سواء أكانت مكتباً فردياً أم شركة مهنية.
احملاسب القانوني :احملاسب القانوني الذي ميارس عمليات املراجعة ويكون مسؤوالً عن عمليات
املراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير املراجعة الصادرة من مكتب احملاسبة وفقاً ألحكام نظام
احملاسبني القانونيني.
التسجيل :تسجيل مكتب احملاسبة أو احملاسب القانوني ملمارسة عمليات املراجعة للمنشآت
اخلاضعة إلشراف اهليئة وفقاً ألحكام هذه القواعد.
الفحص :دراسة البيانات واملعلومات الدورية اليت يقدمها مكتب احملاسبة وفحص وتقييم نظام
الرقابة النوعية ودرجة االلتزام به.
نظام الرقابة النوعية :السياسات واإلجراءات اليت أقرها مكتب احملاسبة من أجل التحقق بدرجة
معقولة من التزام منسوبي املكتب باملعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة اليت حتكم أداءهم عند
ممارسة عمليات املراجعة مبا يف ذلك قواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة من اهليئة السعودية
للمحاسبني القانونيني.
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املادة الثالثة :اإلعفاء
جيوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب التسجيل أو مكتب احملاسبة املسجل أو احملاسب القانوني املسجل
من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب تتلقاه منه أو مببادرة
منها.

املادة الرابعة :حق التظلم
حيق ألي شخص خاضع ألحكام هذه القواعد تقديم تظلم إىل اللجنة من أي قرار أو إجراء تتخذه
اهليئة وفق ًا ألحكام هذه القواعد.
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الباب الثاني
التسجيل

املادة اخلامسة :اشرتاط التسجيل
(أ) ال جيوز ألي شخص ممارسة عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة ما مل
يكن مسجالً لدى اهليئة.
(ب) جيب على مكتب احملاسبة واحملاسب القانوني التسجيل لدى اهليئة قبل تعيينه ملمارسة
عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة.

املادة السادسة :متطلبات التسجيل
(أ) لغرض هذه القواعد  ،يقصد مبقدم طلب التسجيل مكتب احملاسبة أو احملاسب القانوني
الذي يقدم طلب التسجيل ملمارسة عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة.
وخيضع مقدم طلب التسجيل هلذه القواعد ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
(ب) جيب على مكتب احملاسبة تقديم طلب تسجيله وفقاً لنموذج الطلب الذي حتدده اهليئة.
(ج) يشرتط لتسجيل مكتب احملاسبة لدى اهليئة استيفاء الشروط اآلتية:
 )1أن يكون مرخصاّ له مبزاولة مهنة مراجعة احلسابات وفقاً لنظام احملاسبني القانونيني.
 )2أن يكون قادراً ومالئماً ملمارسة عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة،
مبا يف ذلك ما يلي:
أ .أن ال يكون قد صدر حكم ضده نتيجة خمالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف خمل
بالنزاهة أو األمانة خالل السنوات اخلمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
ب .أن يكون لديه تغطية تأمينية كافية ملخاطر اإلخفاقات املهنية.
ج .أن تكون لديه الرتتيبات الالزمة لتقديم املشورة الفنية إىل منسوبيه القائمني على
عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة يف احلاالت اليت تتطلب ذلك.
 )3أي شروط أخرى حتددها اهليئة.
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(د) جيب على احملاسب القانوني تقديم طلب تسجيله عن طريق مكتب احملاسبة وفقاً لنموذج
الطلب الذي حتدده اهليئة.
(ه) يشرتط لتسجيل احملاسب القانوني لدى اهليئة استيفاء الشروط اآلتية:
 )1أن يكون مرخصاّ له مبزاولة مهنة مراجعة احلسابات وفقاً لنظام احملاسبني القانونيني.
 )2أن يكون قادراً ومالئماً ملمارسة عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة،
مبا يف ذلك ما يلي:
أ .أن يكون حاصالً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام احملاسبني القانونيني.
ب .أن ال يكون قد صدر حكم ضده نتيجة خمالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف
خمل بالنزاهة أو األمانة خالل السنوات اخلمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
ج .أن ال يكون قد عوقب بالشطب أو السجن أو الغرامات املالية مبقتضى نظام
احملاسبني القانونيني خالل السنوات اخلمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل ،وأن ال
يكون خاضعاً لدعاوى قائمة تتعلق بتطبيق أي من تلك العقوبات.
د .أن ال يكون قد عوقب باإليقاف مبقتضى نظام احملاسبيني القانونيني خالل السنتني
السابقتني لتاريخ طلب التسجيل.
هـ .أن يكون قد مارس مهنة مراجعة احلسابات بعد حصوله على الرتخيص وفقًا
لنظام احملاسبني القانونيني مدةً ال تقل عن مخس سنوات ،تشمل فرتة ال تقل عن ثالث
سنوات يف العمل مبستوى إشرايف على عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف
اهليئة أو للمنشآت اليت تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايري ومتطلبات
تنظيمية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها.
و .اجتياز االختبارات املهنية اليت حتددها اهليئة.
 )3أن يتمتع بالنزاهة والقدر الكايف من املهارة والعناية واحلرص.
 )4أي شروط أخرى حتددها اهليئة.
(و) جيب على مكتب احملاسبة تسديد املقابل املالي للتسجيل الذي حتدده اهليئة.
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املادة السابعة :إجراءات اهليئة وصالحياتها جتاه طلب التسجيل
(أ) للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اختاذ أي من اإلجراءات اآلتية:
 )1إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
 )2طلب حضور مقدم طلب التسجيل أو ممثله أمام اهليئة لإلجابة عن أي أسئلة وشرح أي
مسألة ترى أن هلا عالقة بطلب التسجيل.
 )3طلب تقديم معلومات إضافية.
 )4التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التسجيل.
(ب) تسعى اهليئة إىل دراسة طلب التسجيل خالل ثالثني يوماً من تسلّمها جلميع املعلومات
واملستندات اليت تراها ضرورية.
(ج) جيوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اختاذ أي من اإلجراءات اآلتية:
 )1املوافقة على طلب التسجيل.
 )2املوافقة على طلب التسجيل بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة.
 )3تأجيل اختاذ القرار فرتةً زمنيةً حسبما تراه ضرورياً إلجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو
إتاحة تقديم معلومات إضافية.
 )4رفض طلب التسجيل مع بيان األسباب.
(د) إذا قررت اهليئة املوافقة على طلب التسجيل ،تضيف اسم مكتب احملاسبة املسجل أو احملاسب
القانوني املسجل إىل السجل الذي تعده اهليئة هلذا الغرض وتبلّغ مقدم طلب التسجيل بذلك.
(هـ) إذا قررت اهليئة رفض طلب التسجيل فإنها تبلّغ مقدم طلب التسجيل كتابياً بالرفض وأسبابه.

املادة الثامنة :املقابل املالي
جيب على مكتب احملاسبة املسجل تسديد املقابل املالي الذي حتدده اهليئة.
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الباب الثالث
االلتزامات املستمرة

املادة التاسعة :شروط استمرار التسجيل
يشرتط الستمرار التسجيل أن يلتزم مكتب احملاسبة املسجل واحملاسب القانوني املسجل يف مجيع
األوقات مبا يلي:
 )1نظام احملاسبني القانونيني ولوائحه.
 )2النظام ولوائحه التنفيذية.
 )3معايري وشروط التسجيل.
 )4املعايري والشروط اليت حتددها اهليئة.
 )5تعليمات اهليئة املتعلقة بالفحص ونتائجه.
 )6تزويد اهليئة من دون تأخري جبميع املعلومات واملستندات اليت ميكن أن تطلبها لغرض
تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

املادة العاشرة :تقرير الشفافية
(أ) جيب على مكتب احملاسبة املسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي على أن يتضمن حبد
أدنى املعلومات الواردة يف امللحق ( )1من هذه القواعد.
(ب) جيب على مكتب احملاسبة املسجل نشر تقرير الشفافية املطلوب مبوجب الفقرة (أ) من هذه
املادة يف موقعه اإللكرتوني خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته املالية.

املادة احلادية عشرة :البيانات الدورية
جيب على مكتب احملاسبة املسجل تقديم بيانات دورية إىل اهليئة بشكل سنوي وفقاً للنموذج الذي
حتدده اهليئة ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته املالية.
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املادة الثانية عشرة :االلتزام بالقواعد
(أ) جيب على مكتب احملاسبة املسجل التأكد من التزام احملاسبني القانونيني املسجلني العاملني
لديه مبعايري وشروط التسجيل وااللتزامات املستمرة الواردة يف هذه القواعد.
(ب) جيب على مكتب احملاسبة املسجل تعيني حماسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع
اهليئة والتأكد من التزام مكتب احملاسبة املسجل واحملاسبني القانونيني املسجلني العاملني لديه
مبعايري وشروط التسجيل وااللتزامات املستمرة الواردة يف هذه القواعد.
(ج) جيب على مكتب احملاسبة املسجل إبالغ اهليئة فور علمه بأن أيّاً من املعايري والشروط الواردة
يف هذه القواعد مل تعد مستوفاة من قبله أو من قبل احملاسبني القانونيني املسجلني العاملني لديه.

املادة الثالثة عشرة :مشاركة احملاسب القانوني املسجل
جيب على احملاسب القانوني املسجل املشاركة بقدر كافٍ من ساعات عمل كل عملية مراجعة
ملنشأة خاضعة إلشراف اهليئة أصدر تقريراً بشأنها ،وذلك لضمان جودة هذه العمليات.
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الباب الرابع
عوارض التسجيل
املادة الرابعة عشرة :تعليق التسجيل وإلغاؤه
جيوز للهيئة تعليق تسجيل أي مكتب حماسبة مسجل أو حماسب قانوني مسجل أو إلغاؤه إذا خالف
أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.

املادة اخلامسة عشرة :التوقف عن ممارسة عمليات املراجعة
(أ) جيب على مكتب احملاسبة املسجل ،عند توقفه أو توقف أي من احملاسبني القانونيني املسجلني
العاملني لديه عن ممارسة عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة بشكل دائم أو
مؤقت ،إعداد خطة عادلة ومناسبة لعمالئه من املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة تتضمن حبد
أدنى ما يلي:
 )1إشعار اهليئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي مكتب احملاسبة املسجل أو احملاسب
القانوني املسجل أن يتوقف فيه عن ممارسة عمليات املراجعة ،ومدة توقفه وأسباب ذلك.
 )2عدم التعاقد مع عمالء من املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة يف حال توقف مكتب احملاسبة
املسجل عن ممارسة عمليات املراجعة.
 )3إشعار عمالئه من املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة قبل فرتة معقولة بقرار توقفه عن ممارسة
عمليات املراجعة ومدة توقفه وأسباب ذلك.
 )4استكمال أي عمليات مراجعة متبقية لدى مكتب احملاسبة املسجل على أكمل وجه أو
اختاذ اإلجراءات املناسبة حلفظ حقوق عمالئه من املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة ،وذلك دون
اإلخالل باألنظمة األخرى ذات العالقة.
 )5تقديم تقرير إىل اهليئة عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ هذه اخلطة.
(ب) ال يُعفى مكتب احملاسبة املسجل أو احملاسب القانوني املسجل من املسؤولية املرتتبة على أي
خطأ وقع من أي منهما قبل توقفه عن تقديم عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة.
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الباب اخلامس
أحكام ختامية

املادة السادسة عشرة :النشر والنفاذ
تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها.
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امللحق ()1
املعلومات املطلوبة يف تقرير الشفافية

جيب على مكتب احملاسبة املسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي على أن يتضمن حبد أدنى ما
يلي:
.1

وصف للشكل النظامي ملكتب احملاسبة املسجل مبا يف ذلك شبكة املكاتب اليت
يتبع هلا أو تتبع له والرتتيبات النظامية ذات العالقة.

.2

بيان عن حوكمة مكتب احملاسبة املسجل ،متضمناً ما يلي:
أ .وصف للهيكل التنظيمي مبا يف ذلك اسم مالك مكتب احملاسبة املسجل أو الشركاء
فيه ،واملديرين ،وكبار التنفيذيني ،ووصف للجان املشكلة يف مكتب احملاسبة املسجل
مبا يف ذلك اسم اللجنة وأعماهلا خالل السنة املالية (إن وجدت).
ب .أسس حتديد مكافآت الشركاء.
ج .وصف لسياسات االستقاللية املطبقة لدى مكتب احملاسبة املسجل ،وإقرار بأن هذه
السياسات أعدت على أسس سليمة ونفذت بفاعلية.
د .وصف لنظام الرقابة النوعية املطبق لدى مكتب احملاسبة املسجل ،وإقرار بأن هذا
النظام أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

.3

معلومات عن آخر عملية تقصي داخلي لنظام الرقابة النوعية املطبق يف مكتب
احملاسبة املسجل ،متضمنة تاريخ تنفيذ هذه العملية وكيفية تنفيذها ونتائجها
وكيفية تعامله مع هذه النتائج.

.4

تفاصيل عن أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على
مكتب احملاسبة املسجل أو احملاسبني القانونيني العاملني لديه من اهليئة أو من أي
جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

.5

تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (مبا يف ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو
أيّ حتقيق جارٍ ميكن أن يؤثر تأثرياً جوهرياً يف أعمال مكتب احملاسبة املسجل.
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.6

قائمة بعمالء مكتب احملاسبة املسجل من املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة،
واحملاسب القانوني املسجل الذي مارس عمليات املراجعة هلا.

.7

معلومات حيال التعليم املهين املستمر خالل السنة املالية للمنسوبني القائمني على
عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة.

.8

إمجالي عدد ساعات العمل لعمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة،
ونسبة املنفذ منها بواسطة الشركاء يف مكتب احملاسبة املسجل.

.9

املعلومات املالية متضمنة ما يلي:

م

املعلومات املالية ملكتب احملاسبة املسجل

1

إمجالي إيرادات املكتب

املبلغ بالريال السعودي

السوق
املركز
2

إمجالي اإليرادات من عمليات املراجعة للمنشآت اخلاضعة إلشراف
اهليئة موزعة حسب التصنيف اآلتي:

األشخاص املرخص
هلم
صناديق االستثمار
الشركات املدرجة

إمجالي اإليرادات من السوق
األخرى املركز

العمليات

للمنشآت اخلاضعة األشخاص املرخص
إلشراف اهليئة اليت هلم
نفذ

هلا

احملاسبة
عمليات

مكتب صناديق االستثمار
املسجل
املراجعة،

موزعة
3

إمجالي اإليرادات من العمليات األخرى
للمنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة.

حسب

الشركات املدرجة

التصنيف اآلتي:
إمجالي اإليرادات من السوق
األخرى املركز

العمليات

للمنشآت اخلاضعة األشخاص املرخص
إلشراف اهليئة اليت مل هلم
ينفذ

هلا

احملاسبة
عمليات

مكتب صناديق االستثمار
املسجل
املراجعة،

موزعة حسب موزعة الشركات املدرجة
التصنيف
حسب
اآلتي:
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4

إمجالي اإليرادات من عمليات املراجعة لغري املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة
إمجالي اإليرادات من العمليات األخرى لغري
املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة اليت نفذ هلا

5

إمجالي اإليرادات من العمليات األخرى

مكتب احملاسبة املسجل عمليات مراجعة.

لغري املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة.

إمجالي اإليرادات من العمليات األخرى لغري
املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة اليت مل ينفذ
هلا مكتب احملاسبة املسجل عمليات مراجعة.
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