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 .١تعريفات:
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني الموضحة قرين كل منها:
النـظــــــــــــــــــــــام
الهــيئــــــــــــــــــــــة
مجـلـــــــس اإلدارة
الرئيس التنفيـــذي
اإلدارة التنفيذيـــة
المــــهنـــــــــــــــــــة
اشتراكات العضوية
شهـــادة الزمــــالة

نظــام مهنــة المحاســبة والمراجعــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم
رقــم م ٥٩ /وتاريــخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ.
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
اإلدارة التنفيذية للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
مهنة المحاسبة والمراجعة.
اشتراكات العضوية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
شهادة زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 .٢شروط العضوية:
 1-2أعضاء أساسيون:
 1-1-2أعضاء أساسيون ممارسون:
ـوا أساسـ ً
يقبــل عضـ ً
ـيا ممارسـ ًـا كل مــن ســدد رســوم اشــتراك العضويــة وتتوفــر فيــه الشــروطالواردة
في الفقرتين اآلتيتين:
 1-1-1-2يحمل ترخيصا ساريا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
 2-1-1-2حاصل على شهادة زمالة الهيئة.
 2-1-2أعضاء أساسيون غير ممارسين:
ـوا أساسـ ً
يقبــل عضـ ً
ـيا غيــر ممــارس كل مــن تقــدم بطلــب العضويــة وســدد رســوم اشــتراك العضويــة
ويتوفر فيه الشرط اآلتي:
 1-2-1-2حاصل على شهادة زمالة الهيئة.
 2-2-1-2يجــوز للعضــو األساســي الحاصــل علــى شــهادة الزمالــة اســتخدام لقــب (زميــل الهيئــة
السعودية للمراجعين والمحاسبين).
• يســتثنى األعضــاء األساســيون مــن غيــر األعضــاء الحاصليــن علــى زمالــة الهيئــة  -الحاصليــن علــى
ً
وفقــا ألحــكام نظــام المحاســبين القانونييــن ،الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م)12/
عضويتهــم
وتاريخ 1412/05/13هـ  -من حكم البندين  2-1-1-2و.1-2-1-2
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 2-2أعضاء منتسبون:
ـبا بالهيئــة ُّ
 1-2-2يقبــل عضــوا منتسـ ً
كل مــن تقــدم بطلــب العضويــة كمنتســب وســدد رســوم اشــتراك
العضوية من أحد الفئتين اآلتيتين:
 1-1-2-2الحاصــل علــى درجــة الدبلــوم (علــى أن ال تقــل مــدة الدبلــوم عــن ســنتين دراســية) أو أي
درجة أعلى في المحاسبة من الجامعات أو الكليات المعترف بها.
 2-1-2-2العامل في المهنة والمقبول في برنامج التسجيل المهني وفق ضوابط وشروط البرنامج.
 3-2أعضاء مهنيون:
يقبــل عضـ ً
ـوا مهنيـ ًـا بالهيئــة كل مــن تقــدم بطلــب العضويــة المهنيــة وســدد رســوم اشــتراك العضويــة
من غير المحاسبين القانونيين على أن يكون من أحد الفئات اآلتية:
 1-3-2المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.
 2-3-2المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
 4-2أعضاء فخريون:
ً
وفقا لما يلي:
 1-4-2تمنح العضوية الفخرية بموافقة مجلس اإلدارة
 1-1-4-2أن يتــم ترشــيح العضــو الفخــري مــن قبــل ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة أو عشــرون عضـ ًـوا
أساسيا أو من قبل اإلدارة التنفيذية.
ً
تقريرا حول إسهاماته في خدمة المهنة.
 2-1-4-2أن تعد اإلدارة التنفيذية
ً
 5-2طالب منتسبون:
ً
عضوا كطالب منتسب كل من تقدم بطلب العضوية كطالب منتسب وفق الشروط التالية:
 1-5-2يقبل
 1-1-5-2أن يكون سعودي الجنسية.
 2-1-5-2أن يكون الطالب بمرحلة البكالوريوس (أو أي درجة أعلى) في أحد تخصصات العلوم
اإلدارية في الجامعات المعترف بها.
 3-1-5-2أن يكــون الطالــب بمرحلــة الدبلــوم فــي المحاســبة من الجامعــات أو الكليات المعترف بها.
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 .3واجبات األعضاء:
 1-3أعضاء أساسيون:
 1-1-3أعضاء أساسيون ممارسون:
ً
تنفيذا لهما.
أ .االلتزام باألحكام الواردة في النظام والالئحة التنفيذية له والقرارات الصادرة
ب .االلتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ،ومعايير المهنة والمعايير الفنية.
ج .الوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة األداء المهني الذي يعتمده المجلس.
د .وإكمال متطلبات التعليم المهني المستمر التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
هـ .سداد اشتراكات العضوية التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
 2-1-3أعضاء أساسيون غير ممارسين:
 أ .االلتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها.
ب .إكمال متطلبات التعليم المهني المستمر التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
ج .التقيد بالواجبات المحددة في األنظمة والقرارات واللوائح المتصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
د .سداد اشتراكات العضوية التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
 2-3أعضاء مهنيون:
أ .التقيد بالواجبات المحددة في األنظمة والقرارات واللوائح المتصلة بمهنة المحاســبة والمراجعة.
ب .الوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة األداء المهني الذي يعتمده المجلس.


ج .إكمال متطلبات التعليم المهني المستمر التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
د .سداد اشتراكات العضوية التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

 .٤حقوق ومزايا العضوية:
• تخفيــض بنســبة تصــل إلــى  %30علــى رســوم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة و رســوم حضــور
الندوات والمؤتمرات واللقاءات المهنية التي تنظمها الهيئة بمقابل مالي.
• الحصــول علــى مجلــة الهيئــة “المحاســبون” والنشــرات اإللكترونيــة وإصــدارات الهيئــة المهنيــة
والعلمية المجانية.
• خصومــات لــدى شــركاء الهيئــة والجهــات التــي تمنــح تخفيضات خاصة على خدماتهــا ألعضاء الهيئة.
• االشتراك في برنامج (مزايا) والمخصص لتقديم أفضل المزايا والعروض والخصومات.
• لألعضــاء األساســيون فقــط والذيــن ســددوا اشــتراكاتهم الســنوية ،حــق حضــور اجتماعــات الجمعيــة
العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات بالتصويت والترشح النتخابات عضوية مجلس إدارة الهيئة.
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 .5اشتراكات العضوية:
المقابــل المالــي الشــتراكات أعضــاء الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين تكــون حســب مــا هــو
موضــح أدنــاه علــى أن يبــدأ التطبيــق مــن تاريــخ صــدور قــرار مجلــس االدارة وذلــك علــى النحــو التالــي:
 1-5أعضاء أساسيون:
 1-1-٥اشتراك سنوي  1000ريال لألعضاء األساسيين غير الممارسين.
 2-1-5اشــتراك ســنوي يبلــغ  10,000ريــال لألعضــاء األساســيين الممارســين ،باإلضافــة إلــى ســداد
 1000ريال عن كل موظف فني يعمل بالمكتب.
 3-1-5تحتســب اشــتراكات األعضــاء األساســيين علــى أســاس أن العضويــة بــدأت مــن أول يــوم
في السنة المالية للهيئة ،باستثناء أول تسجيل أو تعديل للعضوية فيحتسب االشتراك على أجزاء
المدة المتبقية لنهاية السنة المالية.
 2-5أعضاء منتسبون:
 1-2-5اشتراك سنوي يبلغ  300ريال عن كل عضو منتسب.
 2-2-5تحسب اشتراكات األعضاء المنتسبين لمدة سنة من تاريخ انتساب العضو للهيئة.
 3-5أعضاء مهنيون:
 1-3-5اشــتراك ســنوي يبلــغ  7,000ريــال لألعضــاء المهنييــن المرخــص لهــم بتقديــم خدمــات
المحاســبة أو الــزكاة والضرائــب ،باإلضافــة إلــى  700ريــال عــن كل موظــف فنــي يعمــل
بالمكتب المرخص له.
 2-3-5تحســب اشــتراكات األعضــاء المهنييــن علــى أســاس أن العضويــة بــدأت مــن أول يــوم فــي
الســنة الماليــة للهيئــة ،باســتثناء أول تســجيل أو تعديــل للعضويــة فيحتســب االشــتراك علــى
أجزاء المدة المتبقية لنهاية السنة المالية.
 4-5أعضاء فخريون:
 1-4-5ال يوجد اشتراك مالي.
 5-5طالب منتسبون:
 1-5-5ال يوجد اشــتراك مالي حتى تاريخ التخرج أو مضي ســت ســنوات من االنتســاب أيهما يســبق.
• وفي جميع األحوال المقابل المالي لالشتراك أو أي جزء منه غير مسترد.
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 .٦تعليق وإلغاء وصالحية العضوية:
 1-6تعليق وإلغاء العضوية:
 1-1-6األعضاء األساسيون:
أ .يتــم إلغــاء عضويــة العضــو األساســي الممــارس إذا ارتكــب مخالفــة إداريــة أو مســلكية
وصــدر بحقــه قــرار بإلغــاء العضويــة مــن لجنــة النظــر فــي المخالفــات اإلداريــة والمســلكية
ً
وفقا للمادة الخامسة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ب .إذا لــم يلتــزم العضــو األساســي بمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر ،يتــم تعليــق
عـضويته ،وينذر بأنه في حالة عدم استكمال متطلبـات التعليم المهـني المستمر خالل سنة
من تاريخ تعليق عضويته يتم إلغاء عضويته بقرار يصدر من مجلس اإلدارة .ويجوز إعادة العضوية
بناء على قرار يصدر عن الرئيس التنفيذي إذا تم الوفاء بالشروط المسببة إللغاء العضوية وتوفرت
ً
الشروط الواجب توفرها في العضو األساسي المنصوص عليها في البند ( )2من هذه الضوابط.
 2-1-6األعضاء المهنيون:
 أ .إذا لم يلتزم العضو المهني بمتطلبـــات التعليم المهني المســتمر ،يتم تعليق عضويته ،وينذر
بأنه في حالة عدم استكمال متطلبات التعليم المهني المستمر خالل سنة من تاريخ تعليق
ـاء
عضويتــه يتــم إلغــاء عضويتــه بقــرار يصــدر مــن مجلــس اإلدارة .ويجــوز إعــادة العضويــة بنـ ً
على قرار يصدر عن الرئيس التنفيذي إذا تم الوفاء بالشروط المسببة إللغاء العضوية وتوفرت
الشروط الواجب توفرها في العضو المهني المنصوص عليها في البند ( )2من هذه الضوابط.
 3-1-6إذا لم يسدد العضو األساسي أو المهني اشتراك العضوية يتم ما يلي:
أ .تعليــق عضويــة كل عضــو مضــى علــى تاريــخ اســتحقاق ســداد اشــتراكه أكثــر مــن ثالثــة
أشــهر ،وإنــذاره بإلغــاء عضويتــه إذا لــم يقــم بســداد كامــل االشــتراك المســتحق عليــه خــال
ثالثة أشهر من تاريخ تعليق عضويته.
ب .إلغــاء عضويــة كل عضــو مضــى علــى تعليــق عضويتــه ثالثــة أشــهر ولــم يقــم بســداد
كامل االشتراك المستحق عليه.


ـاء علــى قــرار يصــدر عــن الرئيــس التنفيــذي إذا تــم الوفــاء بالشــروط
ج .يجــوز إعــادة العضويــة بنـ ً
المســببة إللغــاء العضويــة وتوفــرت الشــروط الواجــب توفرهــا فــي العضــو األساســي
المنصوص عليها في البند ( )2من هذه الضوابط.
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