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املقدمة

مــن أجــل دعــم وتطويــر مهنــة احملاســبة واملراجعــة ،خاصــة ملكاتــب احملاســبة املتوقــع إنشــاؤها أو التــي مت انشــاؤها حديثــا ،تقــدم الهيئــة
الســعودية للمحاســبني القانونيــن هــذا الدليــل اإلرشــادي الــذي ميكــن اســتخدامه ملســاعدة مكاتــب احملاســبة والســير بهــا يف اجتــاه حتقيــق
اجلــودة واالســتدامة .يوفــر هــذا الدليــل املختصــر مســا ًرا تتعــرف مــن خاللــه علــى أهــم اخلطــوات الرئيســية واملجــاالت الالزمــة ملســاعدة كل
محاســب قانونــي يرغــب يف إنشــاء مكتــب لتقــدمي خدمــات احملاســبة واملراجعــة ،ويف نهايــة هــذا الدليــل متــت اإلشــارة إلــى الروابــط ذات الصلــة
لتوفيــر إرشــادات تتعلــق باملعيــار الدولــي لرقابــة اجلــودة رقــم  ،1وأدلــة العمــل اإلرشــادية ،وإرشــادات مكافحــة غســل األمــوال ،واملعاييــر املهنيــة
ذات العالقــة ،والنمــاذج اخلاصــة بالهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن.

إخالء املسؤولية

مت إعــداد هــذا الدليــل ألغــراض استرشــادية عامــة ،وال ميثــل نصيحــة أو توصيــة مهنيــة ،وال يعتبــر بديــا عــن متطلبــات املعيــار الدولــي لرقابــة
اجلــودة رقــم  ،)1 ISQC( 1واملعاييــر املهنيــة ،وقواعــد ســلوك وآداب املهنــة .وعليــه ،وإلــى احلــد األقصــى الــذي يســمح بــه القانــون ،فــإن الهيئــة
الســعودية للمحاســبني القانونيــن ال تتعهــد بــأي التزامــات ،وتخلــي مســؤوليتها عــن أيــة عواقــب ناجتــة عــن قيامــك أو قيــام أي شــخص آخــر بــأي
عمــل ،أو امتناعــك أو امتنــاع أي شــخص آخــر عــن القيــام بــأي عمــل ،باالعتمــاد علــى املعلومــات الــواردة يف هــذا الدليــل .كمــا تخلــي مســؤوليتها
عــن أي قــرار يتــم اتخــاذه بنــا ًء علــى مــا ورد يف هــذا الدليــل ،وعــن أي أضــرار خاصــة أو ظرفيــة أو مــا شــابه ناجتــة عــن ذلــك القــرار ،حتــى يف
حــال نصيحتكــم بإمكانيــة حــدوث مثــل هــذه األضــرار .كمــا مت توفيــر معلومــات حــول اجلهــات التــي تقــوم بدعــم ومتويــل املواطــن الســعودي يف
حــال رغبتــه باحلصــول علــى متويــل إلنشــاء مكتــب محاســبة جديــد ،وعليــه تخلــي الهيئــة مســؤوليتها يف حــال مت رفــض طلبكــم مــن أحــد هــذه
اجلهــات أو جميعهــا ،او مت تغييــر اإلجــراءات او النمــاذج املعمــول بهــا لديهــم.
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ً
أوال :طلب القيد يف سجل احملاسبني القانونيني:
 1-1شروط القيد يف سجل احملاسبني القانونيني:

تشــترط املــادة الثانيــة مــن نظــام احملاســبني القانونيــن الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )12/وتاريــخ 1412/5/13هـــ فيمــن يقيــد يف ســجل
احملاســبني القانونيــن أن يكــون:
 .1سعودي اجلنسية.
 .2كامل األهلية.
.3حســن الســيرة والســلوك ،وغيــر محكــوم عليــه بحــد شــرعي ،أو يف جرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره  
وأال يكــون قــد صــدر ضــده قــرار تأديبــي بالفصــل مــن اخلدمــة احلكوميــة مــا لــم يكــن قــد مضــى علــى صــدوره القــرار التأديبــي ثــاث  
سنوات.
 .4حاصال على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو أي شهادة أخرى تعتبرها اجلهة املختصة مبعادلة الشهادات معادلة لها.
 .5لديه خبرة عملية يف أعمال محاسبية بعد احلصول على املؤهل املشار إليه يف الفقرة " "4السابقة لدى إحدى اجلهات التالية:
أ-مكاتــب احملاســبني القانونيــن التــي تعتمدهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن املنصــوص عليهــا  يف هــذا النظــام طبقــا  
للضوابــط التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة وذلــك ملــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات تخفــض إلــى ســنتني إذا كان طالــب القيــد حاصــا  
على درجة املاجستير يف احملاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصال على الدكتوراه يف احملاسبة أو ما يعادلها.
ب-اجلهــات احلكوميــة أو الشــركات أو املؤسســات الفرديــة طبقــا للشــروط واملــدد التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة علــى أال تقــل عـن      
املدد املشار إليها يف الفقرة (أ) السابقة.
.6عضوا أساسياً بالهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
 .7متفرغـاً ملزاولــة املهنــة ،ومــع ذلــك يجــوز للمحاســب القانونــي اجلمــع بــن املهنــة ومزاولــة األعمــال التــي ال تتعــارض مــع ســلوك وآداب  
املهنة طبقاً للضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية.
 2-1خطوات طلب الترخيص:

 1-2-1تعبئة منوذج طلب الترخيص املتاح على الرابط التاليhttp://cutt.us/cCFrY :
 ٢-٢-١إرســال النمــوذج املشــار إليــه يف  1-2-1أعــاه إلــى البريــد اإللكترونــي التالــي legal@socpa.org.sa :مرفقــا بــه :متطلبــات املــادة
الثانيــة مــن الالئحــة التنفيذيــة واملتاحــة على الرابــط التالــي.http://cutt.us/UGMaI:
 3-2-1يتــم التحقــق مــن الطلــب ،ويف حــال اكتمــال الطلــب وانطبــاق الشــروط املبينــة يف  1-1أعــاه يتــم عــرض ذلــك علــى جلنــة النظــر يف
طلبــات القيــد يف ســجل احملاســبني القانونيــن للبــت بشــأن الطلــب.
 4-2-1استالم الترخيص من الهيئة يف حال املوافقة على الطلب.
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ثاني ًا :احللول التمويلية لدعم املكاتب احملاسبية:

حرصــاً مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن علــى دعــم أعمــال املراجعــة واحملاســبة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،قامــت بجمــع
معلومــات حــول اجلهــات التــي تقــدم دعمــاً أو متويــ ً
ا للمكاتــب التــي تــزاول مهنتــي احملاســبة واملراجعــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
 1-2قائمة ببعض اجلهات احلكومية التي تدعم ومتول املكاتب التي تزاول مهنتي احملاسبة واملراجعة يف اململكة العربية السعودية.
م

اسم اجلهة

اسم البرنامج

نوع

العنوان االلكتروني

1

بنك التنمية االجتماعية

متويل املشاريع الناشئة

مالي

www.sdb.gov.sa

مبادرة استرداد

تسهيل

www.monshaat.gov.sa

تسهيل

www.monshaat.gov.sa
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مبادرة اإلقراض غير املباشر

مالي

www.monshaat.gov.sa
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دليل اجلهات واخلدمات

فني

www.kafalah.gov.sa

 ٦الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

مساحات العمل املشتركة

 ٧الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

 2الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

 3الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة مبادرة خدمات املنشآت الصغيرة واملتوسطة

٨

صندوق التنمية الصناعي

لوجستي www.monshaat.gov.sa

مركز دعم منشآت

متكني
وتطوير

www.monshaat.gov.sa

برنامج كفالة

مالي

www.kafalah.gov.sa

 2-2كيفية التقدمي على هذه اجلهات التي تقوم بالتمويل ،واالشتراطات واإلجراءات الالزمة.
 1-2-2بنك التنمية االجتماعية  -منتج املشاريع الناشئة
نبذة عن املنتج:

هــو منتــج متويلــي مــن البنــك لتمويــل املشــاريع الصغيــرة والناشــئة ملختلــف األنشــطة التجاريــة واملهنيــة ويشــمل جتــارة اجلملــة والتجزئــة ومنافــذ
البيــع (اليشــمل التوطــن) ،املعامــل الــورش الصغيــرة ،واألنشــطة اخلدميــة.

شروط احلصول على التمويل:

• أن يكون املتقدم سعودي/ـــة اجلنسية.
• العمر :ال يقل عن 21عا ًما واليزيد عن 65عا ًما.
• املؤهالت واخلبرات :أن يكون لديه املؤهل املناسب.
• أن ال يتقدم لطلب متويل ولديه قرض مشروع مفتوح.
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• اجتياز دورة التدريب من أحد اجلهات الشريكة املعتمدة.
• أن ال يزيد مبلغ التمويل املطلوب عن ( )300ألف ريال وال تزيد التكلفة االستثمارية عن ( )500ألف ريال.
• أن يكون املتقدم قادر على استخراج التراخيص النظامية التي تقررها اجلهات املختصة.
• أن يكون املشروع جدي ًدا.
• التفرغ التجاري:
 وجــود أي ســجل جتــاري مختلــف عــن النشــاط املــراد متويلــه مــع الســماح ملــن لديــه ســجالت جتاريــة أخــرى باســتكمال إجــراءات  التقدمي بشرط تعهد املستفيد على شطب هذه السجالت ويكون الشطب من مسوغات توقيع العقد.
 عــدم وجــود أكثــر مــن ســجل جتــاري يف نفــس النشــاط مــع الســماح ملــن لديــه ســجالت جتاريــة أخــرى باســتكمال إجــراءات التقــدمي  بشرط تعهد املستفيد على شطب هذه السجالت ويكون الشطب من مسوغات توقيع العقد.
• التفرغ الوظيفي:
 يُلزم املوظف احلكومي بالتفرغ الوظيفي عند صرف أول دفعة. استثناء املوظف احلكومي فال يتطلب تفرغ املستفيد وظيفياً بشرط توفير مديراً للمشروع متفرغاً إلدارته وذو خبرة.• سالمة السجل االئتماني:
 عدم وجود متأخرات لقرض اجتماعي على املستفيد لدى البنك. ال يتجاوز مبلغ التعثر املالي يف السجل االئتماني سوا ًء للعميل أو الكفيل عن ( )30ألف ريال وال يشمل ذلك فواتير اخلدمات. أن ال يكون لدى املستفيد أو الكفيل أي قضايا تنفيذ مالية قائمة.مزايا املنتج التمويلي:

• متويل بدون فوائد.
• ال يتطلب مؤهل معني لألنشطة التجارية واخلدمية.
• متويل يصل إلى .%100
• فترة سماح تصل إلى 18شهراً.
• فترة سداد مريحة تصل إلى  8سنوات.
• يقوم البنك بتحمل تكاليف دراسة اجلدوى الفنية للمشروع.
• التحاق ببرامج تدريب وتأهيل املرشحني.

٭ مراحل احلصول على التمويل:

1

2

3

4

استقبال طلب
التمويل إلكترونياً

التقييم الريادي
(املقابلة الشخصية)

حضور دورة
تدريبية

إعداد خطة
عمل املشروع

6

توقيع العقد
وصرف الدفعات

 2-2-2الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة – مبادرة استرداد:
ما هي مبادرة استرداد

صممــت املبــادرة لتســهيل دخــول املنشــآت اجلديــدة إلــى ســوق العمــل وتعزيــز فــرص اســتمراريتها ودعمهــا خــال الســنوات الثــاث األولــى مــن
أعمالها.
الفئة املستهدفة

جميــع الشــركات اجلديــدة والناشــئة يف كافــة القطاعــات واألنشــطة علــى أن تكــون هــذه الشــركات بــدأت مزاولــة نشــاطها االقتصــادي بعــد
2016-1-1م ويحتســب البــدء بالنشــاط االقتصــادي مــن تاريــخ تســجيل أول موظــف يف التأمينــات االجتماعيــة.
أهداف املبادرة

• التخفيف من األعباء املالية على الشركات اجلديدة والناشئة يف السنوات األولى من تأسيسها.
• تسهيل بدء أعمالها وتعزيز فرصها يف االستمرارية.
• زيادة مساهمتها يف الناجت احمللي اإلجمالي.

شروط املبادرة

• أن تكــون قــد بــدأت مزاولــة نشــاطها االقتصــادي بعــد تاريــخ 2016-1-1م ،ويحتســب البــدء بالنشــاط االقتصــادي مــن تاريــخ تســجيل  
أول موظف يف التأمينات االجتماعية.

الرسوم املستردة

 3-2-2الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة – مبادرة خدمات املنشآت الصغيرة واملتوسطة:
ما هي مبادرة خدمات املنشآت الصغيرة واملتوسطة:

يف إطــار حتقيــق رؤيــة اململكــة  ،2030ومواكبــة ألهــداف برنامــج التحــول الوطنــي  ،2020ومنها حتفيز املنشــآت الصغيرة واملتوســطة ومســاعدتها
علــى النمــو والتوســع وتشــجيع ريــادة األعمــال ،أطلقــت املبــادرة املشــتركة بــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة واملتوســطة ووزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة ،التــي تهــدف إلــى دعــم املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة ومتكينهــا وحتســن بيئتهــا الوظيفيــة واســتقطابها للكــوادر الوطنيــة،
تســعى املبــادرة لرفــع مســاهمة قطــاع املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة يف النــاجت احمللــي مــن  %20إلــى  ،%35عبــر دعــم املنشــآت الصغيــرة
واملتوســطة التــي تخلــق الوظائــف للكــوادر الوطنيــة وجعلهــا بيئــة جاذبــة لالســتثمار ،ممــا يضمــن اســتمرارية األعمــال.
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تشــمل مبــادرة خدمــات املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة :إصــدار حتــى  9تأشــيرات فوريــة يف حالــة تفــرغ صاحــب املنشــأة للعمــل فيهــا ،ومــن
التســهيالت املمنوحــة فتــرة ســماح ملــدة عــام مــن التســجيل يف برنامــج "نطاقــات" ،واحتســاب فــوري ألي موظــف ســعودي يف "نطاقــات" مبجــرد
تســجيله يف التأمينــات االجتماعيــة.
كمــا متنــح املبــادرة إعفــا ًء مــن فتــرة االنتظــار لإلعــان عــن الوظائــف عبــر بوابــة "طاقــات" الوطنيــة ،وإصــدار التأشــيرات التعويضيــة للكفــاءات،
ومنــح مميــزات إضافيــة عنــد توظيــف املســجلني يف برنامــج "حافــز".
اخلدمات

تشمل املبادرة  9خدمات ،وهي:
 .1إصدار حتى  9تأشيرات فورية للمنشآت املتفرغ مالكها للعمل بها.
 .2طلب رصيد التأشيرات عن طريق "مراس".
 .3إعطاء فترة سماح تأسيسية ملدة سنة من التسجيل ببرنامج "نطاقات".
 .4إصدار التأشيرات التعويضية.
 .5اإلعفاء من اإلعالن عن الوظائف يف بوابة "طاقات".
 .6احتساب املوظف السعودي اجلديد يف برنامج "نطاقات" بشكل مباشر.
 .7دعم املنشآت التي توظف املسجلني يف برنامج "حافز" (ستطلق قري ًبا).
 .8دعم املنشآت التي حتقق توطني للمناصب القيادية (ستطلق قري ًبا).
 .9تطوير بيئة العمل يف املنشآت الصغيرة واملتوسطة (ستطلق قري ًبا).
 4-2-٢الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة  -اإلقراض غير املباشر:
معلومات عن مبادرة اإلقراض غير املباشر:

مبــادرة اإلقــراض غيــر املباشــر للمنشــآت الصغيــرة واملتوســطة تفتــح آفاقـاً وقنــوات جديــدة إلقــراض املنشــآت الصغيرة واملتوســطة عبر شــركات
التمويــل املعتمــدة يف اململكــة ،واســتحداث منصــات وأدوات متويليــة يحتاجهــا قطــاع املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة لضمــان اســتمراريتها وتطــور
أعمالها.
شروط احلصول على اخلدمة:

• يجب أن تكون املنشأة املتقدمة على التمويل متارس نشاطها ملدة سنة بحد أدنى.
• يجب على املنشأة املتقدمة على التمويل استيفاء كافة متطلبات شركة التمويل املقدم عليها.
• يجب على املنشأة املتقدمة اجتياز التقييم االئتماني املعمول به لدى شركة التمويل.
ميكــن احلصــول علــى التمويــل عــن طريــق شــركات التمويــل املشــاركة يف املبــادرة ،واملعتمــدة مــن الهيئــة العامــة للمنشــآت
الصغيــرة واملتوســطة وهــي كتالــي:
• الشركة السعودية للتمويل    .
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• مرابحة مرنة            .

• اخلليج للتمويل.

           • متويل األولى.
                  • اجلبر للتمويل   .
• شركة اجلاسرية.
           • الشركة الوطنية للتمويل.
           • معالم التمويل.
• آجل.
           • أوركس السعودية.
           • الرائدة للتمويل    .
• اليسر لإليجار والتمويل.
• شركة أصول حديثة للتمويل.
           • األمثل للتمويل            .
• توكيالت للتمويل.
• شركة التيسير للتمويل •             .شركة تأجير للتمويل واإلجارة.
• شركة راية للتمويل                     .

حلول متويلية غير بنكية بالتعأون مع شركات التمويل املشاركة يف املبادرة:

 5-2-2دليل اجلهات واخلدمات التابع ملنشآت:

هــو دليــل شــامل باجلهــات واخلدمــات الداعمــة للمنشــآت الصغيــرة واملتوســطة ،ويحتــوي الدليــل علــى عــدة تصنيفــات للخدمــات واجلهــات،
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
خدمات استشارات

خدمات تقنية

خدمات لوجستية

خدمات إرشاد

ويهــدف هــذا الدليــل إلــى تكويــن مرجــع شــامل لكافــة اخلدمــات التــي حتتاجهــا املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة وتلــك املدعومــة مــن قبــل
(منشــآت) متكــن رائــد األعمــال مــن الرجــوع لهــا بــكل ســهولة ويســر.
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 6-2-2مساحات العمل املشتركة:

هــي مســاحات عمــل مشــتركة ميكنكــم مــن خاللهــا العمــل أو االجتمــاع  ،وكل ذلــك يف مــكان واحــد .التنــوع يف املســاحات لتختــاروا األنســب منهــا،
مكاتــب حــرة ومكاتــب خاصــة ،غــرف اجتماعــات وغــرف نقــاش ،باشــتراكات بالســاعة ،واليوم ،والشــهر أو بالســنة.

 7-2-2مركز دعم منشآت:

مركــز موحــد يقــدم حزمــة مــن البرامــج بالتعــاون مــا بــن القطاعــن العــام واخلــاص لتطويــر رواد االعمــال واملنشــآت الصغيــرة واملتوســطة وذلــك
لبنــاء منظومــة اقتصاديــة تنافســية تضمــن االســتدامة واالزدهــار لهــذا القطــاع ورفــع مســاهمته يف النــاجت احمللــي.

 8-2-2صندوق التنمية الصناعي  -برنامج كفالة:
معلومات عن برنامج كفالة:

• برنامــج كفالــة ال مينــح متوي ـ ً
ا ألصحــاب املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة بــل يســاعد أصحــاب املنشــآت يف احلصــول علــى التمويــل مــن  
خالل ،تقدمي الكفاالت الالزمة يف حال طلب جهة التمويل ذلك.
• جهات التمويل املتعاونة مع البرنامج هي املسؤولة وصاحبة القرار يف منح التمويل من عدمه.
• شروط ومعايير منح التمويل تختلف من جهة متويل إلى أخرى حسب السياسة االئتمانية جلهة التمويل.
• حصــول املنشــأة علــى كفالــة البرنامــج يتــم مــن خــال جهــة التمويــل ،حيــث أن جهــة التمويــل هــي صاحــب القــرار يف طلــب كفالــة البرنامــج
وليس العميل.
• إن البرنامــج هــو جهــة ممكنــة للنشــاطات املســتهدفة برؤيــة اململكــة  2030للمنشــآت الصغيــرة واملتوســطة لــذا يجــب أن يكــون نشــاط
املنشأة متوافقاً مع النشاطات االقتصادية املستهدفة حسب الرؤية.
• طرق التقدمي
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جميــع البنــوك العامــة باململكــة العربيــة الســعودية املتعأونــة مــع البرنامــج واملانحــة للقــروض والتســهيالت االئتمانية للمنشــآت الصغيرة
واملتوســطة وهي:

• البنك األهلي التجاري.
• بنك ساب.
• بنك الرياض.
• البنك العربي الوطني.
• بنك اإلمارات دبي الوطني.

• بنك اجلزيرة.
• مجموعة سامبا املالية.
• البنك السعودي لالستثمار.
• بنك اجلزيرة.
• مصرف اإلمناء.

• مصرف الراجحي.
• البنك األول.
• بنك البالد.
• البنك السعودي الفرنسي.

باإلضافة إلى شركات التمويل املتعاونة مع البرنامج وهي كالتالي:

• شركة اخلليج للتمويل.
• شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي.
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ثالث ًا :خطوات احلصول على اسم مستخدم ورقم سري لبرنامج البيانات السنوية املتطلب تقدميها من مكاتب احملاسبة للهيئة:

 1-3يقــوم مالــك مكتــب احملاســبة بإعــداد خطــاب متضمــن البيانــات التاليــة" :رقــم هويــة املالــك ،رقــم جــوال املالــك ،البريــد اإللكترونــي اخلــاص
باملالــك ،حتديــد بدايــة الســنة املاليــة للمكتــب ونهايتهــا ،اإلشــارة يف اخلطــاب إلــى طلــب احلصــول علــى اســم مســتخدم ورقــم ســري لبرنامــج
البيانــات الســنوية ملكتــب احملاســبة ،وتوقيــع اخلطــاب مــن قبــل املالــك".
 2-3إرسال اخلطاب املشار اليه يف  1-3أعاله الى البريد االلكتروني التاليQC1@SOCPA.ORG.SA :
 3-3بعــد االطــاع علــى اخلطــاب مــن قبــل املوظــف املختــص يف الهيئــة ،يتــم الــرد علــى املكتــب مــن خــال البريــد االلكترونــي للمالــك وإحاطتــه
باســتحداث اســم املســتخدم والرقــم الســري.
 4-3ميكــن االطــاع علــى دليــل املســتخدم لبرنامــج البيانــات الســنوية ملعرفــة كيفيــة إدخــال البيانــات والتعامــل مــع البرنامــج علــى الرابــط
التالــي ، https://cutt.us/4Ytew :وهنــاك أيضــاً الفيديــو املســاعد علــى الرابــط التالــيhttp://cutt.us/Nrbaj :
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رابع ًا :خطوات تأييد الهيئة لطلب استقدام عاملني من خارج اململكة ملكتب احملاسبة:

 1-4يجب أن يتأكد احملاسب القانوني من حتقيق شروط تأييد طلب االستقدام التالية:
أ -تقدمي بيانات املكتب السنوية للهيئة.
ب -حتقيق نسبة السعودة املطلوبة نظاماً قبل وبعد الطلب.
ج -سداد االشتراكات السنوية وأي التزامات مالية على املكتب.
د -يجب أن تكون خبرة املوظف الفني املطلوب استقدامه ال تقل عن  3سنوات.
ه -يحب أن يكون التقدير العام للمؤهل العلمي للمطلوب استقدامهم ال يقل عن "جيد".
و -شهادة من التأمينات االجتماعية مفصلة.
ز -التوقيع على جميع صفحات النموذج.
 2-4تعبئة منوذج تأييد طلب االستقدام ملكاتب احملاسبة من خالل الرابط التاليhttp://cutt.us/lzkdv :
 3-4إرسال منوذج تأييد طلب االستقدام املشار إليه يف اخلطوة  2-4أعاله بعد تعبئته الى البريد اإللكتروني التالي:
QC1@SOCPA.ORG.SA
 4-4يتم مراجعة منوذج طلب التأييد من قبل الهيئة والتحقق من اكتمال الشروط املشار إليها يف الفقرة  1-4أعاله.
 5-4يف حال اكتمال النموذج وحتقق الشروط يصدر تأييد من الهيئة على طلب االستقدام يف موقع مكتب العمل.
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خامس ًا :توعية منسوبي املكتب مبتطلبات برنامج مراقبة جودة األداء املهني ودليل الفحص الدوري:

  1-5يجــب علــى املالك/الشــريك االطــاع علــى برنامــج مراقبــة جــودة األداء املهنــي املعتمــد مــن مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبني
القانونيــن ،وتوعيــة منســوبي املكتــب مبــا ورد فيــه وخصوصــا فيمــا يتعلــق بواجبــات مكتــب احملاســبة مــن حيــث االلتــزام بتقــدمي البيانــات
الســنوية للهيئــة ،وقبــول الفحــص امليدانــي ،وقبــول الزيــارات امليدانيــة املفاجئــة .وميكــن االطــاع علــى البرنامــج مــن خــال الرابــط التالــي:
http://cutt.us/xorhe
  2-5كمــا يجــب علــى املالك/الشــريك االطــاع علــى دليــل الفحــص الــدوري (امليدانــي) املعتمــد مــن مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبني
القانونيــن ،وتوعيــة منســوبي املكتــب بآليــة الفحــص امليدانــي الــذي تنفــذه الهيئــة واخلطــوات املتبعــة مــن خــال الرابــط التالــي:
http://cutt.us/o5nMZ
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سادس ًا :اإلرشادات لضمان اجلودة واالستدامة بالنسبة ملكاتب احملاسبة املنشأة حديث ًا:

 1-6بيان الرسالة والرؤية:

عنــد البــدء يف إنشــاء مكتــب جديــد ،مــن املهــم للغايــة حتديــد رســالة املكتــب ومــن ثــم وضــع رؤيــة للمكتــب ،ومــن ثــم األهــداف التــي ســتكون مبثابــة
الركيــزة األساســية ملكتبــك اجلديــد وســتلعب دو ًرا كبي ـ ًرا يف أي جنــاح ســيحققه هــذا املكتــب .لــذا ،فكــر يف عــدد العمــاء الذيــن مــن املمكــن
االرتبــاط بهــم لتقــدمي اخلدمــات مبجــرد الفــراغ مــن حتديــد جميــع أهدافــك ،ويفضــل كتابتهــا واالحتفــاظ بهــا يف مــكان يتيــح لــك وملنســوبي
املكتــب إمكانيــة رؤيتهــا يوم ًيــا .ومــن األفضــل ً
أيضــا متابعــة حتقيــق األهــداف وحتديــد مؤشــرات قيــاس األداء وإعــادة النظــر يف أهدافــك
وحتديثهــا بشــكل دوري ،وأدنــاه اخلطــوات األساســية التــي يتوجــب علــى املالــك القيــام بهــا بعــد حتديــد الرســالة والرؤيــة واألهــداف:
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 1-1-6تصميــم نظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة والــذي يلبــي ،كحــد أدنــى ،متطلبــات املعيــار الدولــي لرقابــة اجلــودة رقــم ( )1املعتمــد يف
اململكــة العربيــة الســعودية .ويهــدف نظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة إلــى تزويــد املكتــب بتأكيــد معقــول بــأن املكتــب وموظفيــه يلتزمــون باملعاييــر
املهنيــة واملتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة املعمــول بهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وميكنــك االطــاع علــى الدليــل االرشــادي املوجــود علــى
موقــع الهيئــة علــى الرابــط التالــيhttps://cutt.us/vI76U :
 2-1-6تصميــم دليــل مراجعــة شــامل جلميــع خطــوات املراجعــة مــن مرحلــة قبــول العميــل إلــى إصــدار تقريــر املراجعــة ،حســب مــا نصــت عليــه
معاييــر املراجعــة املعتمــدة لضمــان جــودة أعمــال وإجــراءات املراجعــة بــن االرتباطــات املختلفــة لنفــس املكتــب ،وميكنــك االطــاع علــى الدليــل
االرشــادي ملمارســة املراجعــة علــى الرابــط التالــيhttp://cutt.us/BZxKX  :
 2-6اختيار برنامج املراجعة اآللي:

عنــد إنشــاء مكتــب محاســبة مــن املهــم اختيــار برنامــج املراجعــة اآللــي املناســب لتقــدمي خدمــة املراجعــة لعمــاء املكتــب ،فهنــاك العديــد مــن
برامــج املراجعــة التــي ميكنــك اختيارهــا ،وممــا مييــز هــذه البرامــج اآلليــة أنهــا تتيــح لــك خاصيــة املتابعــة واإلشــراف علــى تنفيــذ االرتباطــات
آليـاً ،وضمــان جــودة االرتباطــات مــن خــال تطبيــق خطــوات املراجعــة الالزمــة يف هــذه البرامــج ،واالحتفــاظ بجميــع ملفاتــك آليـاً ،وذلــك يعنــي
أنــك وموظفيــك ســتكونون قادريــن علــى الوصــول إليهــا بســهولة ،علمــا بــأن بعــض املنتجــن لهــذه البرامــج يقدمــون تدريــب عبــر اإلنترنــت لكيفيــة
اســتخدام البرامــج ومقاطــع فيديــو تعليميــة ميكــن ملوظفيــك االطــاع عليهــا للتعــرف كيفيــة اســتخدام البرنامــج الــذي تقــوم باختيــاره.
 3-6التوعية مبتطلبات نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب:

االطالع على
نظام مكافحة
غسل األموال
ومتويل اإلرهاب

تعيني قائد
االلتزام بنظام
مكافحة غسل
األموال ومتويل
اإلرهاب

إعداد دليل
مكافحة غسل
األموال ومتويل
اإلرهاب

توعية وتدريب
منسوبي املكتب

يجــب أن يلتــزم جميــع منســوبي املكتــب مبتطلبــات نظــام مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب املعتمــد يف اململكــة العربيــة الســعودية ،إلــى
جانــب اإلرشــادات الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن ملكاتــب احملاســبة  ،http://cutt.us/kGMsaكمــا يجــب أن يقــر
املكتــب بأهميــة وصالحيــة قائــد االلتــزام مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف جميــع األمــور املتعلقــة بالتدابيــر الوقائيــة ،كمــا يجــب
أن يقــوم املكتــب بتصميــم دليــل يتضمــن سياســات وإجــراءات ومنــاذج بــذل العنايــة املهنيــة الالزمــة الكتشــاف حــاالت غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب يف مرحلــة قبــول العميــل أو خــال تنفيــذ االرتباطــات للعميــل وآليــة تقــدمي البالغــات عنــد االشــتباه بحــاالت غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب لــدى العمــاء .وينبغــي علــى املكتــب تطويــر وتنفيــذ برامــج التدريــب الالزمــة حــول نظــام مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
والتأكد من توعية جميع املوظفني وتزويدهم باملعرفة ذات الصلة.
 4-6تعزيز مفهوم اجلودة يف املكتب:

يقــرر مالــك املكتــب جميــع األمــور الرئيســية املتعلقــة باملكتــب ،ويتحمــل املالــك مســؤولية قيــادة وتعزيــز ثقافــة ضمــان اجلــودة داخــل املكتــب
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وتوفيــر وصيانــة دليــل نظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة وجميــع الوســائل واإلرشــادات العمليــة الالزمــة لدعــم جــودة االرتباطــات.
ويتحمــل كل منســوبي املكتــب ،بدرجــات متفاوتــة ،مســؤولية تنفيــذ سياســات املكتــب لنظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة .والرســالة األهــم هــي
االلتــزام باجلــودة ،وتشــجيع وتعزيــز اآلخريــن علــى االلتــزام بنفــس القــدر مــن اجلــودة عنــد تقــدمي اخلدمــات للعمــاء.
ويتعني على جميع منسوبي املكتب التقيد باإلرشادات التالية:
• االلتزام بنظام الرقابة النوعية للجودة ودليل أعمال املراجعة اخلاص باملكتب.
• مواكبــة التطــورات يف املهنــة وأي حتديثــات علــى املعاييــر املهنيــة ،وميكنــك االطــاع علــى املعاييــر املهنيــة مــن خــال الرابــط التالــي:
http://cutt.us/jvWam
• متابعة أي إصدارات او تعاميم تصدر من الهيئة ،وميكنك معرفة ذلك من خالل الرابط التاليhttp://cutt.us/IrU8P :
• إعطــاء اخالقيــات املهنــة وجــودة تقــدمي اخلدمــة األولويــة عنــد تنفيــذ االرتباطــات وتكــون جــودة اخلدمــات مقدمــة علــى حتقيــق األربــاح   ،
وضــرورة قــراءة وفهــم واتبــاع قواعــد الســلوك املهنــي املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن .وميكنــك االطــاع علــى قواعــد
السلوك املهني من خالل الرابط التاليhttp://cutt.us/TzF7Z :
• حتديــد مهــددات االســتقالل واإلفصــاح عنهــا وتوثيقهــا وااللتــزام باإلجــراءات الواجــب اتباعهــا ملعاجلــة التهديــدات احملــددة وكيفيــة
إدارتها ،وجتنب الظروف التي ميكن أن تهدد االستقالل.
• االلتزام مبتطلبات برنامج التعليم املهني املستمر واالحتفاظ بالسجالت كدليل على ذلك ،وميكن االطالع على متطلبات القواعد املنظمة
لبرنامج التعليم املهني املستمر على الرابط التاليhttp://cutt.us/tALWN :
• املشــورة الداخليــة عنــد احلاجــة حســب السياســات والنمــاذج خاصــة بذلــك ،وتعزيــز ثقافــة تبــادل املعرفــة واخلبــرات وحتســن جــودة
اخلدمــة املقدمــة للعمــاء ،والتوثيــق واالحتفــاظ بســجالت مناســبة جلميــع املشــاورات واملناقشــات والقــرارات واالســتنتاجات املهمــة بشــأن
إدارة تهديدات االستقالل والقضايا الصعبة أو املثيرة للجدل واالختالفات يف الرأي.
• االحتفــاظ بســجالت الوقــت علــى االرتباطــات ملتابعــة وحتديــد الوقــت املنصــرف يف أنشــطة عمليــات املكتــب وحتديــد االنحرافــات بــن 
الوقت املقدر والفعلي ومعاجلة االنحرافات.
• حمايــة وصيانــة املعــدات املكتبيــة وأجهــزة احلاســب اآللــي (مبــا يف ذلــك مــوارد الشــبكة واالتصــاالت) وغيرهــا مــن األصــول
املشتركة.
• احلفــاظ علــى بيانــات املكتــب ومعلومــات العميــل واألعمــال التجاريــة واملعلومــات الشــخصية بطريقــة آمنــة وســرية ،والتأكــد مــن أن
املعلومــات اإللكترونيــة التــي اســتخرجها املكتــب عــن العميــل أو املكتــب قــد مت أرشــفتها/تخزينها علــى شــبكة املكتــب وف ًقــا إلجــراءات
أرشفة/تخزين مناسبة.
• إبــاغ املالك/الشــريك عــن أي مالحظــات بشــأن انتهــاكات مهمــة يف املكتــب فيمــا يتعلــق بنظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة ،أو املعاييــر
املهنية ،أو الغش أو التواطؤ مع العميل ،أو السلوك املهني مبا يف ذلك االستقالل ،أو السرية أو االستخدام غير املالئم ملوارد املكتب.
• االلتــزام مبــا ورد يف عناصــر نظــام الرقابــة النوعيــة حســب متطلبــات معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم ،1والتــي ميكــن االطــاع عليهــا
من خالل الرابط التاليhttp://cutt.us/yW2BM :
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عناصر الرقابة
النوعية للجودة

 1-4-6مسؤوليات القيادة بشأن اجلودة داخل املكتب:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم ( ،)1يوصــى بــأن يتمتــع األفــراد الذيــن يتحملــون مســؤوليات وواجبــات القيــادة
باخلبــرة الكافيــة والتأهيــل املالئــم ،والصالحيــات الالزمــة للوفــاء مبســؤولياتهم مثــل :قيــادة الرقابــة النوعيــة للجــودة ،وقيــادة االلتــزام
باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة  ،وقيــادة املــوارد البشــرية.

 2-4-6املتطلبات األخالقية ذات الصلة:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم ( ،)1فإنــه يتعــن علــى املكتــب وموظفيــه االلتــزام باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة
املنصــوص عليهــا يف قواعــد الســلوك املهنــي املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن واملتاحــة علــى الرابــط:
 ، http://cutt.us/TzF7Zوعلــى املكتــب أن يقــر بأهميــة االلتــزام باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة يف جميــع األمــور املتعلقــة بخدمــات
املكتــب ،حيــث يتحمــل املالــك مســؤولية:
• إعداد سياسات املكتب اخلاصة باملتطلبات األخالقية ذات الصلة.
• متابعة وحتديث السياسات املرتبطة باملتطلبات األخالقية ذات الصلة.
• تقــدمي اإلرشــادات واملشــورة بشــأن األمــور املتعلقــة باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة للموظفــن ،علــى ســبيل املثــال (االســتقالل   ،
وتضارب املصالح).
• مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات املكتب املتعلقة بكافة أمور املتطلبات األخالقية ذات الصلة.
• تنسيق عمليات التدريب مع إدارة املوارد البشرية بالنسبة جلميع األمور املتعلقة باملتطلبات األخالقية ذات الصلة.
• متابعــة اســتقالل جميــع منســوبي املكتــب فعل ًيــا وذهن ًيــا ومظهر ًيــا عــن عمالئهــم وعملياتهــم ،حيــث يجــب احلفــاظ علــى االســتقالل   
على النحو املنصوص عليه يف:
أ .قواعد السلوك املهني املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،واملتاحة على الرابطhttp://cutt.us/TzF7Z :
ب .املعيار الدولي لرقابة اجلودة رقم 1واملتاح على الرابطhttp://cutt.us/yW2BM :
جـ  -معيار املراجعة رقم  200الذي ينص على " :يجب على املراجع االلتزام باملتطلبات األخالقية ذات الصلة بارتباطات مراجعة

18

القوائــم  املاليــة ،مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة باالســتقالل( .راجــع :الفقــرات أ - 16أ ")19وميكــن االطــاع عليهــا مــن الرابــط التالــي:
http://cutt.us/jvWam
د  -املــادة الثالثــة عشــرة مــن  نظــام احملاســبني القانونيــن والتــي تنــص علــى" :ال يجــوز للمحاســب القانونــي أن يراجــع حســابات
الشركات أو املؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية".
 3-4-6قبول واستمرارية العالقات مع العميل واالرتباطات احملددة:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعــن أال يقبــل املكتــب االرتباطــات اجلديــدة أو يواصــل االرتباطــات احلاليــة إال
إذا كانــت لديــه اإلمكانيــات الالزمــة ،ويشــمل ذلــك الوقــت واملــوارد للقيــام بذلــك ،وأن يكــون بإمكانــه االلتــزام باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة
وأنــه قــد أخــذ يف االعتبــار نزاهــة العميــل (املرتقــب) وليــس لديــه أي معلومــات جتعلــه يخلــص إلــى أن العميــل (املرتقــب) يفتقــر إلــى النزاهــة،
ويجــب أن يوافــق شــريك االرتبــاط علــى قبــول أو اســتمرار االرتبــاط ،وف ًقــا لسياســات وإجــراءات املكتــب ،ويجــب عليــه توثيــق هــذه املوافقــة.
 1-3-4-6العمالء اجلدد املرتقبني:

إضافــة لمــا ورد فــي معيــار رقابــة الجــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعيــن إجــراء تقييــم للعميــل المرتقــب والموافقــة المعتمــدة وتوثيــق ذلــك قبــل
صــدور أي عــرض للعميــل ،وستشــمل عمليــة التقييــم:
■ تقييم املخاطر املرتبطة بالعميل.
■ االستفسار من املوظفني املناسبني واألطراف الثالثة (مبا يف ذلك مكتب املراجعة السابق).
ويجــوز للمكتــب ً
أيضــا البحــث عــن خلفيــة العميــل مــن خــال االســتفادة مــن أي معلومــات متوفــرة عنــه ومتاحــة ،وإذا الحــظ املكتــب خــال عمليــة
تقييــم املخاطــر املرتبطــة بالعميــل بأنــه ال ميلــك املــوارد الالزمــة لتقــدمي اخلدمــة وفقــا ملتطلبــات املعيــار الدولــي لرقابــة اجلــودة رقــم 1ومعاييــر
املراجعــة ،واملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فــإن املكتــب بحاجــة إلــى تقييــم االعتــذار عنهــا.
 2-3-4-6العمالء احلاليني:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1ســتكون هنــاك حاجــة إلــى فحــص موثــق للنظــر يف اســتمرار العميــل وحتديــد مــا إذا كان
مــن املناســب االســتمرار يف تزويــد العميــل باخلدمــات ،اســتنا ًدا إلــى اخلبــرة الســابقة مــع العميــل وأي بنــود إضافيــة يرغــب العميــل إضافتهــا
يف عقــد االرتبــاط ،ويتعــن علــى املكتــب ً
أيضــا النظــر يف أي متطلبــات لتنــاوب (تدويــر) املوظفــن.
 4-4-6املوارد البشرية:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم ،1فإنــه يتعــن أن يقــر املكتــب بأهميــة وصالحيــة إدارة املــوارد البشــرية ،حيــث تتحمــل
إدارة املــوارد البشــرية املســؤولية عــن:
• تصميــم وتنفيــذ سياســات املــوارد البشــرية لتوفيــر تأكيــد معقــول بــأن املكتــب لديــه عــدد كاف مــن املوظفــن الذيــن يتمتعــون بالكفــاءة
والقدرات لـ:
■ تنفيذ االرتباطات وفقاً للمعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها.
■ متكني املالك/الشركاء من إصدار التقارير املناسبة.
• حتديد التغييرات املطلوبة يف السياسات الناجتة عن قوانني ونظم العمل ،واالحتفاظ بالقدرات التنافسية يف سوق العمل.
• تطوير نظم تقييم األداء.
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• التوصية بقواعد السلوك الداخلية.
• وضع خطة سنوية للتدريب والتطوير املهني جلميع املوظفني ومراقبتها بصفة دورية.
• حفظ ملفات املوظفني (مبا يف ذلك اإلقرارات السنوية باالستقالل ،وااللتزام بالسرية ،وتقارير التدريب والتعليم املهني املستمر).
إن املــوارد البشــرية هــي املجــال األكثــر أهميــة للمكاتــب املنشــأة حدي ًثــا ،ملــا تقدمــه املكاتــب مــن خدمــات مهنيــة ،حيــث يحتــاج مالــك املكتــب إلــى
تقييــم االحتياجــات مــن املوظفــن وإجــراء املقابــات مــع املوظفــن وحتديــد املؤهلــن بشــكل كاف واختيــار املالئمــن للوظائــف املطلوبــة.
 1-4-4-6التوظيف:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعــن علــى املالــك وإدارة املــوارد البشــرية تقييــم متطلبــات اخلدمــات املهنيــة
للتأكــد مــن امتــاك املكتــب للقــدرة والكفــاءة الالزمــة لتلبيــة احتياجــات عمالئــه .ويتضمــن ذلــك يف العــادة وضــع بيــان مفصــل للعمليــات علــى
مــدار كل فتــرة وحتديــد املــوارد البشــرية املتاحــة والنظــر يف احلاجــة ألي مــوارد بشــرية إضافيــة.
تســتقبل إدارة املــوارد البشــرية طلبــات التوظيــف وتقــوم باملقابــات والتوثيــق فيمــا يتعلــق بالتوظيــف ،وتنظــر عــادة يف البنــود التاليــة عندمــا
يســعى املكتــب للحصــول علــى مرشــحني للعمــل:
• التحقق من الوثائق األكادميية واملهنية.
• مراجعة السير الذاتية للمرشحني.
• التوضيــح للمرشــحني بحاجــة املكتــب لتقــدمي إقــرار كتابــي ســنو ًيا ،ولــكل ارتبــاط ،ينــص علــى أنهــم مســتقلني وخالــن مــن تضــارب
املصالح.
• إبالغ املرشحني بضرورة توقيع إقرار بشأن فهم جميع السياسات اخلاصة باملكتب وااللتزام لها.
• االلتــزام بنســب الســعودة املنصــوص عليهــا يف نظــام احملاســبني القانونيــن وفقـاً للمــادة العاشــرة مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام احملاســبني  
القانونيني واملتاحة على الرابط التاليhttp://cutt.us/UGMaI :

 2-4-4-6التدريب برنامج التعليم املهني املستمر (:)CPE

يجــب علــى منســوبي املكتــب تلبيــة احلــد األدنــى مــن متطلبــات برنامــج التعليــم املهنــي املســتمر حســب متطلبــات الهيئــة الســعودية للمحاســبني
القانونيــن وكذلــك أي احتياجــات تدريــب إضافيــة مناســبة .وميكــن االطــاع علــى متطلبــات القواعــد املنظمــة لبرنامــج التعليــم املهنــي املســتمر
علــى الرابــط التالــيhttp://cutt.us/tALWN :
 3-4-4-6تطوير املهام ذات العالقة حسب احلاجة :

يحتــاج املكتــب اجلديــد النظــر يف تطويــر املهــام ذات العالقــة مثــل املهــام املاليــة اخلاصــة باملكتــب أو اإلداريــة مثــل ،والطباعــة ،والترجمــة،
والنســخ.
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 5-4-6أداء االرتباط:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعــن علــى املكتــب أداء االرتباطــات مــن خــال السياســات واإلجــراءات املعمــول
بهــا ونظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة اخلــاص باملكتــب ،واملعاييــر املهنيــة واملتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة املعمــول بهــا يف اململكــة .ويتعــن علــى
املكتــب تصميــم دليــل إجــراءات املراجعــة (منهجيــة املراجعــة) اخلــاص باملكتــب ،علــى أن يلتــزم بــه جميــع املوظفــن للحــد مــن وجــود تفــاوت يف
جــودة أعمــال وإجــراءات املراجعــة بــن االرتباطــات املختلفــة لنفــس املكتــب .فالهــدف مــن تصميــم أنظمــة خاصــة باملكتــب هــو توفيــر تأكيــد
معقــول بــأن املكتــب وموظفيــه يقومــون ،علــى نحــو ســليم وكاف ،بتخطيــط االرتباطــات واإلشــراف عليهــا وإصــدار التقاريــر املناســبة للظــروف.

 6-4-6املتابعة:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه ينبغــي علــى املالــك واملوظفــن علــى جميــع املســتويات الســعي باســتمرار الســتيفاء
معاييــر اجلــودة واملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة واملعاييــر املهنيــة وسياســات املكتــب ،كمــا أن األشــخاص الذيــن هــم يف وضــع يســمح لهــم
باتخــاذ القــرارات أو اإلشــراف علــى عمــل اآلخريــن يتحملــون مســتوى أكبــر مــن املســؤولية فيمــا يتعلــق باملراقبــة اليوميــة وإنفــاذ سياســات
وإجــراءات الرقابــة النوعيــة للجــودة .لــذا يجــب أن يــدرك املكتــب احلاجــة إلــى فحــص نظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة للتأكــد مــن اســتمرارية
فاعليتــه يف ضــوء التطــورات والتحديثــات  يف املهنــة واختبــار األدوات الرقابيــة بشــكل دوري مــن خــال املراقبــة علــى مســتوى ملفــات االرتباطــات
للتأكــد مــن أن األدوات الرقابيــة تعمــل بفاعليــة.

 1-6-4-6برنامج املراقبة:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعــن أن يتــم تصميــم نظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة بطريقــة فاعلــة لتزويــد
املكتــب بتأكيــد معقــول بــأال يتــم حــدوث انتهــاك او جتــاوز للسياســات واألنظمــة املعتمــدة يف املكتــب؛ حيــث إن الغــرض مــن برنامــج املراقبــة هــو
مســاعدة املكتــب يف احلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن سياســاته وإجراءاتــه املتعلقــة بنظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة مالئمــة وكافيــة وتعمــل
بفاعليــة ،ويجــب أن يســاعد البرنامــج ً
أيضــا يف التأكــد مــن االلتــزام مبتطلبــات املعاييــر املهنيــة واملتطلبــات النظاميــة.

 2-6-4-6إجراءات الفحص:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعــن أن يتــم فحــص نظــام الرقابــة النوعيــة للجــودة يف املكتــب علــى أســاس دوري،
وأن يقــوم املكتــب بفحــص مجموعــة مختــارة مــن االرتباطــات (ملفــات أوراق العمــل) ،والتــي ميكــن اختيارهــا دون إخطــار مســبق لفريــق االرتبــاط
والتأكــد مــن أن ملفــات كل شــريك قــد مت اختيارهــا علــى أســاس دوري ،كمــا أن أعضــاء فريــق االرتبــاط الــذي وقــع ضمــن عينــة الفحــص ال
يفتــرض قيامهــم بالعمــل كفاحصــن علــى نفــس االرتباطــات.
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 7-4-6توثيق نظام رقابة اجلودة:
 1-7-4-6توثيق سياسات وإجراءات املكتب:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعــن أن يكــون لــدى املكتــب سياســات وإجــراءات حتــدد مســتوى ومــدى التوثيــق
املطلــوب بالنســبة جلميــع االرتباطــات التــي ينفذهــا املكتــب ،كمــا يتعــن علــى املكتــب توثيــق سياســات وإجــراءات عناصــر نظــام الرقابــة النوعيــة
للجــودة اخلــاص باملكتــب.
كافيا ومناس ًبا لتقدمي الدليل على:
هذه السياسات تؤكد أن التوثيق يعد ً
• االلتزام بكل عنصر من عناصر نظام الرقابة النوعية للجودة يف املكتب.
• االحتفــاظ باملســتندات الداعمــة للتقاريــر الصــادرة عــن املكتــب ،وف ًقــا للمعاييــر املهنيــة وسياســات وإجــراءات املكتب واملتطلبــات التنظيمية
والقانونية.

 2-7-4-6توثيق أوراق عمل االرتباطات التي ينفذها املكتب:

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعــن أن تنــص سياســة املكتــب علــى أن يتــم توثيــق االرتبــاط يف ملفــن وفقـاً ملــا
يلــي:
أ) امللف الدائم :ويتضمن على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
• املســتندات التــي تتعلــق باملســائل النظاميــة والتنظيميــة للعمــاء مثــل الســجل التجــاري وعقــد التأســيس وغيرهــا مــن التراخيــص
الالزمة.
• مستند تعيني املراجع من قبل أصحاب الصالحية.
• النسخة األصلية من خطاب االرتباط.
• النسخة األصلية من اإلفادات املكتوبة (خطاب التمثيل).
• محاضر االجتماع الهامة.
• نسخة من التواصل مع املراجع السابق.
• اخلطاب املوجه إلى اإلدارة واملكلفني باحلوكمة بشأن أي نقاط هامة أو أي ضعف جوهري لوحظ أثناء املراجعة.
• نسخة من القوائم املالية املدققة للسنة احلالية ولألعوام السابقة.
ب) ملف املراجعة احلالي (السنوي) :ويتضمن على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
• قائمة أو مذكرة تخطيط االرتباط.
• االلتزام مبتطلبات االستقالل وتوثيق أي مناقشات تتعلق بهذه املواضيع.
• االستنتاجات التي مت التوصل إليها فيما يتعلق بقبول واستمرار عالقة العميل.
• اإلجراءات التحليلية.
• اإلجــراءات التــي مت تنفيذهــا لتقييــم مخاطــر التحريــف اجلوهــري ســواء  كانــت بســبب الغــش أو اخلطــأ علــى مســتوى القوائــم املاليــة
والتأكيــدات ،مــن خــال فهــم املنشــأة وبيئتهــا ،مبــا يف ذلــك الرقابــة الداخليــة للمنشــأة ،والتــي تســاعد علــى توفيــر أســاس لتصمي ـم   
وتنفيذ استجابات للمخاطر املقدرة للتحريف اجلوهري.
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• اإلجــراءات التــي مت تنفيذهــا لفهــم وتقييــم أدوات الرقابــة والتحقــق مــن الفاعليــة التشــغيلية وربطهــا باملخاطــر املقــدرة لــكل بنــد مــن
بنود القوائم املالية على مستوى التأكيدات.
• احتساب األهمية النسبية واألهمية النسبية لألداء واحلد املسموح به للخطأ.
• طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املنجزة استجابة للمخاطر املقدرة مبا يف ذلك النتائج واالستنتاجات.
• تصميم العينة وحجمها واختيار بنود العينة لالختبار وتعميم التحريفات إن وجدت يف العينة على املجتمع  .
• أوراق عمــل خاصــة الختبــار كل بنــد مــن بنــود القوائــم املاليــة والتــي توضــح هــدف االختبــار وتفاصيــل أدلــة املراجعــة للعينــات التــي
مت اختبارها والنتيجة التي توصل إليها املراجع  .
• توثيق جميع املصادقات سواء كانت من البنوك ،العمالء ،املوردين ،األطراف ذات العالقة وغيرها.
• الطبيعة والنطاق واالستنتاجات املستخلصة من املشورة يف حال وجدت.
• جميع محاضر االجتماع سواء كانت مع الشريك أو مع إدارة العميل.
• جميع االتصاالت الصادرة واملستلمة.
• األحداث الالحقة وتقومي استمرارية املنشأة.
• تقومي التحريفات اجلوهرية وإعادة احتساب األهمية النسبية وإيضاح أي تغيير يف نطاق املراجعة إن وجد.
• نتائج فحص الرقابة النوعية جلودة االرتباط التي اكتملت يف أو قبل تاريخ التقرير.
• ورقة العمل التي تدل على أنه قد مت جتميع وتقييم أدلة مراجعة كافية ومناسبة ،وتدعم التقرير الذي سيتم إصداره.
• إغالق امللف ،مبا يف ذلك التوقيع املناسب.
كمــا يجــب أن يتــم اإلشــارة يف سياســات املكتــب إلــى االنتهــاء مــن التجميــع النهائــي مللــف االرتبــاط خــال (يبــن عــدد األيــام) وعــادة مــا ال يزيــد
عــن  60يو ًمــا مــن تاريــخ تقريــر املراجعــة حســب مــا ورد يف املعيــار الدولــي لرقابــة اجلــودة الفقــرة أ.٥٤
علمـاً بــأن وثائــق االرتبــاط أو املســتندات ،مــن أي نــوع ،يجــب االحتفــاظ بهــا ملــدة ال تقــل عــن  10ســنوات مــن تاريــخ التقريــر ،كمــا هــو مطلــوب
يف املــادة الثانيــة عشــرة مــن نظــام احملاســبني القانونيــن.
 3-7-4-6الوصول إلى امللفات واالحتفاظ بها (األرشفة):

إضافــة ملــا ورد يف معيــار رقابــة اجلــودة الدولــي رقــم  ،1فإنــه يتعــن علــى املكتــب وضــع سياســات وإجــراءات تهــدف إلــى احلفــاظ علــى ســرية
وثائــق االرتبــاط ،وأمنهــا ،وســهولة الوصــول إليهــا ،وعــدم التعديــل عليهــا .حيــث تتضمــن هــذه السياســات مراعــاة متطلبــات االحتفــاظ بالوثائــق
املختلفــة مبوجــب األنظمــة او القوانــن ،وتعــد جميــع أوراق العمــل والتقاريــر واملســتندات األخــرى التــي يعدهــا املكتــب ،مبــا يف ذلــك أوراق العمــل
التــي يعدهــا العميــل ،ســرية ويجــب حمايتهــا مــن الوصــول غيــر املصــرح بــه.

 5-6التحسني والتطوير املستمر:

يستحســن أن يضــع املكتــب آليــة للتحســن والتطويــر املســتمر مبشــاركة جميــع املوظفــن يف مراجعــة سياســات وإجــراءات املكتــب وأدلــة العمــل
اخلاصــة بتنفيــذ اخلدمــات للعمــاء بشــكل دوري مــن خــال عقــد ورش العمــل ودورات التدريــب الداخليــة وجلســات العصــف الذهنــي وذلــك
لتحقيــق مفهــوم اجلــودة الشــاملة يف املكتــب .ومــن الضــروري إشــعار منســوبي املكتــب بأهميــة دورهــم يف التحســن والتطويــر املســتمر واإلنصــات
ملقترحاتهــم ومناقشــتهم وإشــراكهم باملســؤولية عــن جــودة أعمــال املكتــب.
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سابع ًا :الروابط ذات الصلة:

فيما يلي بعض الروابط املتاحة على موقع الهيئة والتي تساعد املكاتب يف زيادة الوعي واإلملام باملتطلبات املهنية والنظامية ذات العالقة:
• نظام احملاسبني القانونيني والئحته التنفيذية
• املعيار الدولي لرقابة اجلودة رقم (                                       )1

• دليل الرقابة النوعية للجودة اإلرشادي

• دليل ممارسة املراجعة يف اململكة العربية السعودية اإلرشادي           
• دليل مكافحة غسل األموال اإلرشادي
• املعايير الدولية (محاسبة/مراجعة)
• تعاميم الهيئة ملكاتب احملاسبة

• منوذج طلب ترخيص مزأولة مهنة احملاسبة واملراجعة                     

• دليل املستخدم لبرنامج البيانات السنوية

• الفيديو املساعد لبرنامج البيانات السنوية

• منوذج تأييد طلب االستقدام ملكاتب احملاسبة
• قواعد السلوك املهني

• القواعد املنظمة لبرنامج التعليم املهني املستمر
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http://cutt.us/yW2BM
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