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وتاريــخ  م/12  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  ُأنشــَئْت  التــي  والمحاســبين  للمراجعيــن  الســعودية  الهيئــة  تعتبــر 
ــة المحاســبة والمراجعــة فــي المملكــة والرفــع مــن  ــر مهن ــا لتطوي ــوط به ــة المن 1412/5/13هـــ الجهــة المهني
مســتواها. وفــي هــذا اإلطــار قامــت الهيئــة بعمــل الترتيبــات الالزمــة لتنظيــم المهنــة وأصــدرت المعاييــر المهنيــة 
والفنيــة ذات العالقــة بالمهنــة، وقدمــت العديــد مــن الخدمــات التــي تســعى إلــى تحقيــق أهدافهــا، ومــن أبرزهــا 

ــة. ــبة والمراجع ــة المحاس ــة بمهن ــة ذات العالق ــاالت المتخصص ــي المج ــة ف ــارات المهني ــذ االختب تنفي

ونظــرًا لمــا للتأهيــل المهنــي مــن دور مهــم فــي الرفــع مــن مســتوى المهنــة تــم إعــداد دليــل االختبــارات المهنيــة 
ــة تنفيذهــا خــالل عــام 2023م )1444ه – 1445ه( ويتضمــن  ــوي الهيئ ــي تن ــارات الت ــع االختب ــذي يشــمل جمي وال
الدليــل اختبــار شــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين واختبــار شــهادة فنــي المحاســبة واختبــار 
 IFRS شــهادة أخصائــي ضريبــة القيمــة المضافــة واختبــار الشــهادة المهنيــة فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي

واختبــارات الشــهادات المهنيــة فــي مســاري المحاســبة الحكوميــة والمراجعــة الحكوميــة.

والمأمــول أن يســهم هــذا الدليــل فــي توفيــر المعلومــات المطلوبــة حــول االختبــارات المهنيــة المختلفــة التــي 
تنــوي الهيئــة تنفيذهــا خــالل عــام 2023م ودليــل موضوعاتهــا والجــداول الزمنيــة لتنفيذهــا وأماكــن عقدهــا 

ــومها. ورس

د. أحمد بن عبداهلل المغامس
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
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اختبار  شهادة زمالة الهيئة 
السعــوديــة للمـــراجعيـــن 

SOCPA والمحاسبيـن
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مواد االختبار

أسئلة االختبار

درجة االجتياز

يهدف االختبار إلى

قيــاس كفــاءة األفــراد الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى شــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية 
للمراجعيــن والمحاســبين مــن حيــث المعرفــة النظريــة والقــدرة علــى تطبيقهــا بمهــارة ومدى 
ــي  ــب القانون ــى المحاس ــن عل ــي يتعي ــلوكية الت ــات الس ــة والصف ــؤولية المهني إدراك المس

التحلــي بهــا.

المحاسبة
المالية

٪ ٦٠

٪ ٦٠

٪ ٤٠
اختيار من متعدد

من أصل 100 درجة لكل مادة

أسئلة مقالية

المحاسبة اإلدارية
والحـكـــومـيـــــة

الــزكـــاة
والضريبة

األنظمةالمراجعة
التجاريـة

بـيــئــــة 
األعمال

اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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تأجيل االختبار

مكان انعقاد االختبار

إعادة االختبار

أو  كامــاًل  االختبــار  تأجيــل  يجــوز 
ألي مــادة لمــدة دورتيــن تاليتيــن 
تقديــم  بشــرط  المؤجــل،  لالختبــار 
طلــب التأجيــل قبــل أســبوعين علــى 

ــار. ــد االختب ــخ عق ــن تاري ــل م األق

يجــوز إعــادة اختبــار أي مــادة إذا 
لــم يحصــل المتقــدم علــى نســبة 
النجــاح، وُتلغــى نتيجــة أي مــادة 
اجتازهــا المتقــدم إذا مضــى علــى 
اجتيــازه لهــا أربــع ســنوات ميالديــة 
المــواد  كامــل  يجتــاز  أن  دون 
شــهادة  علــى  للحصــول  الالزمــة 
الزمالــة ، ويتعيــن علــى المتقــدم 
اختبارهــا، وتحتســب مــدة  إعــادة 
األربــع ســنوات ميالديــة مــن تاريــخ 
ــادة. ــار الم ــدم الختب ــوس المتق جل

الرياض

المدينة المنورة

أبها

جدة

االحساء

المجمعة 
)رجال فقط(

الدمام

القصيم

الخرج
)سيدات فقط(

مكة المكرمة

تبوك

اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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ــي  ــى ف ــل أعل ــوس أو أي مؤه ــهادة البكالوري ــل ش ــن يحم ــة كل م ــار الزمال ــدم الختب ــل للتق يقب
المحاســبة، أو شــهادة البكالوريــوس أو أي مؤهــل أعلــى فــي أحــد تخصصــات العلــوم اإلداريــة 
المعتمــدة، شــريطة أن يكــون المتقــدم لالختبــار مســتكماًل إحــدى وعشــرين ســاعة فــي المحاســبة 
ــارات صالحيــة اعتمــاد وتحديــث قائمــة  ــره الهيئــة معــاداًل لهــا(، وتتولــى لجنــة االختب )أو مــا تعتب
ــار، كمــا يمكــن اســتكمال مــا تبقــى مــن ســاعات بالطــرق  التخصصــات المعتمــدة لدخــول االختب

اآلتيــة:

ــار الزمالــة كمجموعــة واحــدة فــي )المحاســبة – المراجعــة – . ١ حضــور الــدورات التدريبيــة الختب
الــزكاة والضريبــة( حيــث يعــادل حضــور هــذه الــدورات )9( ســاعات محاســبية.

دراســة مقــررات محاســبية بإحــدى الجامعــات المعتــرف بهــا لــدى وزارة التعليــم، وال يشــترط . ٢
الحصــول علــى مؤهــل الدرجــة العلميــة لكــن يجــب إثبــات ذلــك بالســجل األكاديمــي.

ــث أنهــا تعــادل )9( ســاعات . ٣ ــاه حي ــة المذكــورة أدن الحصــول علــى إحــدى الشــهادات المهني
محاســبية:

 	.)AICPA( معهد المحاسبين القانونيين األمريكي
 	. )ICAEW( معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز
 	.)CICA( معهد المحاسبين القانونيين بكندا
 	.)CA - Australia( معهد المحاسبين القانونيين بأستراليا
 	.)ACCA( جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بلندن، المملكة المتحدة
 	.)ICAP( معهد المحاسبين القانونيين في باكستان
 	.)ICAI( معهد المحاسبين القانونيين في الهند

ــاعات . ٤ ــادل )6( س ــا تع ــث إنه ــاه حي ــورة أدن ــة المذك ــهادات المهني ــد الش ــى أح ــول عل الحص
محاســبية أو )9( ســاعات إذا كان المتقــدم حاصــل علــى أكثــر مــن شــهادة:

 	.)CMA( بالواليات المتحدة األمريكية IMA معهد المحاسبين اإلداريين
 	.)CIA( بالواليات المتحدة األمريكية IIA معهد المدققين الداخليين المعتمدين

شروط التسجيل في االختبار

اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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اإلعفاء من بعض اختبارات مواد الزمالة

ــار مــواد:  ــاه مــن دخــول اختب ــة المذكــورة أدن ــى شــهادة الزمــاالت المهني ــون عل ــى الحاصل ُيْعَف
ــة: ــة، المراجع ــة والحكومي ــبة اإلداري ــة، المحاس ــبة المالي المحاس

 	.)AICPA( معهد المحاسبين القانونيين األمريكي

 	  .)ICAEW( معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز

 	.)CICA( المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين

 	.)CPA - Australia( معهد المحاسبين القانونيين بأستراليا

على أن تنطبق بقية القواعد على كل من يتقدم منهم الختبار زمالة الهيئة.

رسوم االختبار

رسوم االختبار 
ألول مرة 

دخول االختبار 
للفترات التالية

رسوم دخول 
كل مادة 

١٠٠٠
ريال

٥٠٠
ريال

٣٠٠
ريال +

اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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إطار مفاهيم التقرير المالي.	 

الدورة المحاسبية.	 

القيــاس والعــرض واإلفصــاح لعناصــر القوائــم الماليــة 	 
األساســية.

القيــاس والعــرض واإلفصــاح لبعــض األحــداث والظــروف 	 
والعمليــات التــي تؤثــر علــى المركــز المالــي ونتائــج 

ــات. العملي

اإلطــار الدولــي الرتباطــات التأكيــد )المراجعــة والفحــص 	 
العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــد  األخــرى(  والتأكيــد 

الســعودية.

ارتباطات المراجعة كأحد االرتباطات التأكيدية.	 

مراجعة النظم ااَللية.	 

ارتباطات الفحص كأحد االرتباطات التأكيدية.	 

ارتباطات التأكيد األخرى كأحد االرتباطات التأكيدية.	 

ارتباطــات الخدمــات ذات العالقــة كأحــد االرتباطــات غيــر 	 
التأكيديــة.

محاسبة التكاليف.	 

المحاسبة اإلدارية.	 

المحاسبة في الجهات الحكومية.	 

المحاسبة في المنشآت غير الهادفة للربح.	 

  مادة المحاسبة المالية 

  مادة المراجعة 

  مادة المحاسبة اإلدارية والحكومية

موضوعات

مـــــــــــواد

االختـبـــــار

اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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اإلطار الفكري للزكاة والضريبة.	 

نظام الزكاة.	 

نظام ضريبة الدخل.	 

الضريبة االنتقائية.	 

ضريبة القيمة المضافة.	 

ضريبة التصرفات العقارية.	 

تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	 

فقه المعامالت.	 

تقنية المعلومات.	 

التحليل والمفاهيم االقتصادية.	 

اإلدارة المالية.	 

المدخل لدراسة األنظمة.	 

العقود التجارية.	 

األنظمة ذات العالقة بالمهنة.	 

موضوعات

مـــــــــــواد

االختـبـــــار

  مادة الزكاة والضريبة 

  مادة بيئة االعمال 

  مادة االنظمة التجارية

اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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تقسيم األسئلة والفترات

يقسم االختبار على ورقتين حسب اآلتي:
ــار القيــام بهــا؛  ــار: عــدد الجلســات التــي يتوجــب علــى المتقــدم لالختب »يقصــد بعــدد أوراق االختب

ليوصــف بأنــه قــد جلــس لالختبــار«

الفترة األولى

ول
األ

م 
يو

المادةال الوقت عدد الساعات
المحاسبة المالية 

الورقة 
األولى)األسئلة 
متعددة االختيار(

9 ـ 12 
صباحًا 3

60 سؤااًل من نوع متعدد االختيار

الفترة الثانية
المادة الوقت عدد الساعات

المحاسبة المالية
الورقة الثانية 

)األسئلة 
المقالية(

1 ـ 3
ظهرًا 2

4 أسئلة مقالية

الفترة األولى

ث
ثال

 ال
وم

المادةالي الوقت عدد الساعات
المراجعة الورقة 
األولى )األسئلة 
متعددة االختيار(

9 ـ 12 
صباحًا 3

90 سؤااًل من نوع متعدد االختيار

الفترة الثانية
المادة الوقت عدد الساعات

المراجعة الورقة 
الثانية )األسئلة 

المقالية(

1 ـ 3
ظهرًا 2

4 أسئلة مقالية

الفترة األولى

ي
ثان

 ال
وم

المادةالي الوقت عدد الساعات

الزكاة والضريبة 8  ـ 12 
صباحًا 4

70 سؤااًل من نوع متعدد االختيار 
& 3 أسئلة مقالية

الفترة األولى

بع
لرا

م ا
يو

المادةال الوقت عدد الساعات
المحاسبة اإلدارية 

والحكومية
9   ـ 12 

صباحًا 3

30 سؤااًل من نوع متعدد االختيار
& 3 أسئلة مقالية

الفترة الثانية
المادة الوقت عدد الساعات

األنظمة التجارية 1 ـ 3
ظهرًا 2

36 سؤااًل من نوع متعدد االختيار
& 3 أسئلة مقالية

الفترة الثانية
المادة الوقت عدد الساعات

بيئة االعمال 1 ـ 3
ظهرًا 2

36 سؤااًل من نوع متعدد االختيار
& 3 أسئلة مقالية

اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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جدول االختبارات ومواعيد التسجيل

الفترة األولى         الفترة الثانية                             
اليوم

المادةوالتاريخ الوقت عدد 
الساعات المادة الوقت عدد 

الساعات

المحاسبة المالية
الورقة الثانية 

)األسئلة المقالية(

  3-1 
ظهرًا 2

المحاسبة المالية
الورقة األولى 

)األسئلة متعددة 
االختيار(

9 ـ 12 
صباحًا 3

األحد
2023/03/12م
1444/08/20هـ

األنظمة التجارية   3-1 
ظهرًا 2 الزكاة والضريبة 8 ـ 12 

صباحًا 4
اإلثنين

2023/03/13م
1444/08/21هـ

المراجعة الورقة 
الثانية )األسئلة 

المقالية(

  3-1 
ظهرًا 2

المراجعة الورقة 
األولى )األسئلة 
متعددة االختيار(

9 ـ 12 
صباحًا 3

الثالثاء
2023/03/14م
1444/08/22هـ

بيئة االعمال   3-1 
ظهرًا 2 المحاسبة اإلدارية 

والحكومية
9 ـ 12 
صباحًا 3

األربعاء
2023/03/15م
1444/08/23هـ

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/٠١/١١م وحتى ٢٠٢٣/٠٢/١١م

الفترة األولى         الفترة الثانية                             
اليوم

المادةوالتاريخ الوقت عدد 
الساعات المادة الوقت عدد 

الساعات

المحاسبة المالية
الورقة الثانية

)األسئلة المقالية(

  3-1 
ظهرًا 2

المحاسبة المالية
الورقة األولى

)األسئلة متعددة 
االختيار(

9 ـ 12 
صباحًا 3

األحد
2023/08/20م
1445/02/04هـ

األنظمة التجارية   3-1 
ظهرًا 2 الزكاة والضريبة 8 ـ 12 

صباحًا 4
اإلثنين

2023/08/21م
1445/02/05هـ

المراجعة الورقة 
الثانية )األسئلة 

المقالية(

  3-1 
ظهرًا 2

المراجعة الورقة 
األولى )األسئلة 
متعددة االختيار(

9 ـ 12 
صباحًا 3

الثالثاء
2023/08/22م
1445/02/06هـ

بيئة االعمال   3-1 
ظهرًا 2 المحاسبة اإلدارية 

والحكومية
9 ـ 12 
صباحًا 3

األربعاء
2023/08/23م
1445/02/07هـ

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/٠٦/١9م وحتى ٢٠٢٣/٠7/١9م

م(
20

23
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ـ )
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44
4 

ى
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ة 
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اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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الفترة األولى         الفترة الثانية                             
اليوم

المادةوالتاريخ الوقت عدد 
الساعات المادة الوقت عدد 

الساعات

المحاسبة المالية
الورقة الثانية

)األسئلة المقالية(

  3-1 
ظهرًا 2

المحاسبة المالية
الورقة األولى

)األسئلة متعددة 
االختيار(

9 ـ 12 
صباحًا 3

األحد
2023/12/10م
1445/05/26هـ

األنظمة التجارية   3-1 
ظهرًا 2 الزكاة والضريبة 8 ـ 12 

صباحًا 4
اإلثنين

2023/12/11م
1445/05/27هـ

المراجعة الورقة 
الثانية )األسئلة 

المقالية(

  3-1 
ظهرًا 2

المراجعة الورقة 
األولى )األسئلة 
متعددة االختيار(

9 ـ 12 
صباحًا 3

الثالثاء
2023/12/12م
1445/05/28هـ

بيئة االعمال   3-1 
ظهرًا 2 المحاسبة اإلدارية 

والحكومية
9 ـ 12 
صباحًا 3

األربعاء
2023/12/13م
1445/05/29هـ

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/١٠/٠9م وحتى ٢٠٢٣/١١/٠9م

م(
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/3

ـ )
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44
5 
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جدول االختبارات ومواعيد التسجيل

اختبار شهادة زمالة الهيئة السعودية
SOCPA للمـراجعيـــن والمحــاسبيــــن
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اختبـار شهــادة 
فّني المحاسبة
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يهدف االختبار إلى

يهــدف االختبــار إلــى قيــاس كفــاءة المتقدميــن الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى شــهادة 
فنــي المحاســبة ومــدى إلمامهــم بالمعرفــة النظريــة والتطبيقيــة وتوفــر المهــارات المهنيــة 

الالزمــة للقيــام بالــدور المنــوط بهــم للعمــل فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة.

مدة االختبارأسئلة االختبار

إعادة االختباردرجة االجتياز

٦٠١٥٠

٪ ٦٠

دقيقةسؤال اختيار من متعدد

من أصل 100 درجة

علــى  المتقــدم  يحصــل  لــم  إذا 
نســبة النجــاح المطلوبــة فيجــوز لــه 
ــة  ــي ثالث ــد مض ــار بع ــادة االختب إع
ــخ آخــر  ــى األقــل مــن تاري أشــهر عل

محاولــة.

اختبار فّني المحاسبة
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مكان انعقاد االختبار

جدةالرياض

يعقد االختبار في مدن أخرى إذا توفر 
العدد المناسب وفق ما تقرره الهيئة.

الدمام

أن يكون المتقدم من أحد الفئات اآلتية:

حملــة درجــة الدبلــوم )أو أي درجــة أعلــى( فــي المحاســبة )علــى أال يقــل مــدة الدبلــوم عــن . ١
ســنتين دراســية( مــن الجامعــات أو الكليــات أو المعاهــد الســعودية أو الجهــات المماثلــة 

المعتــرف بهــا.

حملــة درجــة البكالوريــوس )أو أي درجــة أعلــى( فــي إحــدى التخصصــات التاليــة: إدارة . ٢
ــة، مــن الجامعــات الســعودية والجامعــات  ــة واالقتصادي ــة واإلداري ــوم المالي األعمــال، والعل

ــا. ــرف به ــرى المعت األخ

حملــة درجــة البكالوريــوس فــي أي تخصــص آخــر مــن الجامعــات الســعودية والجامعــات . ٣
ــرف بهــا، شــريطة حصولهــم علــى )15( ســاعة فــي المحاســبة أو اســتكمالها  األخــرى المعت

ــة. ــي تقرهــا الهيئ بالطــرق الت

شروط التسجيل في االختبار

اختبار فّني المحاسبة
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رسوم االختبار

رسوم دخول 
وإعادة االختبار

١٢٠٠
ريال

اإلطــار الفكــري للمحاســبة الماليــة، والمعاييــر المهنيــة، 	 
والعــرض واإلفصــاح فــي القوائــم الماليــة.

التقييــم، 	  القيــاس،  اإلثبــات،  الماليــة:  القوائــم  عناصــر 
واإلفصــاح. العــرض 

طبيعة محاسبة التكاليف.	 

مفاهيم القياس.	 

أنظمة محاسبة التكاليف )نظم التكاليف(.	 

تحليل القرار.	 

المحاسبة المالية 

محاسبة التكاليف واإلدارية

موضوعات

مـــــــــــواد

االختـبـــــار

اختبار فّني المحاسبة
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جدول االختبارات ومواعيد التسجيل

الدورة األولى 1444هـ )2023/1م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

9:30 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان ونصف األحد:
1444/07/21هـــ الموافق 2023/02/12م

1
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٣/٠١/١٤م

الدورة الثانية 1444هـــ )2023/2م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

9:30 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان ونصف األحد:
1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م

2
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/٠٥/٢١م وحتى ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م

الدورة الثالثة  1445هـ )2023/3م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

9:30 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان ونصف األحد:
1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م

3
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/٠9/٠٣م وحتى ٢٠٢٣/٠9/١٦م

اختبار فّني المحاسبة
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اختـبـــار شـهــادة 
أخصـائي ضـريبـة
القيمـة المضافة
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يهدف االختبار إلى

ــهادة  ــى ش ــول عل ــي الحص ــون ف ــن يرغب ــن الذي ــاءة المتقدمي ــاس كف ــار لقي ــدف االختب يه
ــارات  ــر المه ــة وتوف ــة النظري ــم بالمعرف ــدى إلمامه ــة وم ــة المضاف ــة القيم ــي ضريب أخصائ

ــا. ــى تطبيقه ــم عل ــدرة لديه ــة والق العملي

مدة االختبارأسئلة االختبار

إعادة االختباردرجة االجتياز

٦٠١٥٠

٪ ٦٠

دقيقةسؤال اختيار من متعدد

من أصل 100 درجة

فــي حــال عــدم اجتيــاز المتقــدم 
ألربــع  االختبــار  إعــادة  لــه  يجــوز 
عــدم  حالــة  وفــي  محــاوالت، 
ــة الخامســة،  ــاز فــي المحاول االجتي
البرنامــج  حضــور  عليــه  يتعيــن 
شــهادة  الختبــار  التحضيــري 
أخصائــي ضريبــة القيمــة المضافــة 
ويعامــل  الهيئــة  تنفــذه  الــذي 
ــار. ــراض االختب ــد ألغ ــق جدي كملتح

اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة
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مكان انعقاد االختبار

جدةالرياض

يعقد االختبار في مدن أخرى إذا توفر 
العدد المناسب وفق ما تقرره الهيئة.

الدمام

أن يكون المتقدم حاصل على أحد الشهادات التالية:

بكالوريــوس أو مؤهــل أعلــى فــي المحاســبة مــن الجامعــات الســعودية أو الجامعــات األخرى 	 
ــرف بها. المعت

الشهادات الصادرة عن الهيئة: شهادة الزمالة أو شهادة فني المحاسبة.	 

 	 AICPA، ICAEW، CICA، CA Australia، ACCA، :شــهادات الزمالــة مــن المعاهــد الدوليــة التاليــة
.ICAP، ICAI

دبلوم أو مؤهل أعلى في أحد تخصصات كليات العلوم اإلدارية، شريطة:	 

أن يحتــوي الســجل الدراســي للمتقــدم علــى 6 ســاعات محاســبية علــى األقــل أو اســتيفاء . ١
الســاعات المحاســبية بالطــرق التــي تقرهــا الهيئــة.

حضــور البرنامــج التحضيــري الــذي تقدمــه الهيئــة والخــاص بشــهادة أخصائــي ضريبــة القيمة . ٢
المضافة. 

شروط التسجيل في االختبار

اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة
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رسوم االختبار

رسوم دخول 
وإعادة االختبار

١٢٠٠
ريال

مبادئ المحاسبة المالية.	 

اإلطار العام للضريبة في المملكة العربية السعودية.	 

اإلطار النظري والتطبيقي لضريبة القيمة المضافة.	 

مجــال 	  فــي  تطبيقهــا  ونطــاق  الضريبيــة  السياســات 
المضافــة. القيمــة  علــى  الضريبــة 

القيمــة 	  لضريبــة  والضريبيــة  المحاســبية  المعالجــة 
ومتطلباتهــا. المضافــة 

الحقــوق وااللتزامــات والعقوبــات وإدارة الضريبــة علــى 	 
القيمــة المضافــة.

نظــرة معمقــة ألهــم القطاعــات المشــمولة بضريبــة 	 
المضافــة. القيمــة 

ضريبة التصرفات العقارية.	 

مــا يســتجد مــن أنظمــة ولوائــح متعلقــة بضريبــة القيمــة 	 
المضافــة

المحاسبة المالية 

موضوعات

مـــــــــــواد

االختـبـــــار

اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة
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جدول االختبارات ومواعيد التسجيل

الدورة األولى 1444هـ )2023/1م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

9:30 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان ونصف األحد:
1444/08/06هـــ الموافق 2023/02/26م

1
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/٠١/٢9م وحتى ٢٠٢٣/٠٢/١١م

الدورة الثانية 1444هـــ )2023/2م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

9:30 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان ونصف األحد:
1444/11/08هـ الموافق 2023/05/28م

2
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م وحتى ٢٠٢٣/٠٥/١٣م

الدورة الثالثة 1445هـ )2023/3م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

9:30 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان ونصف األحد:
1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م

3
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م وحتى ٢٠٢٣/٠7/١٤م

الدورة الرابعة 1445هـ )2023/4م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

9:30 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان ونصف األحد:
1445/04/14هـ الموافق 2023/10/29م

4
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٣/١٠/١٤م

اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة
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اختبار الشهادة المهنية 
في المعــايير الدوليــة 
للتقــريــــــر المــــــالــي
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يهدف االختبار إلى

ــى الشــهادة  ــون فــي الحصــول عل ــن يرغب ــن الذي ــاس كفــاءة المتقدمي ــار لقي يهــدف االختب
ــة  ــر المالــي IFRS ومــدى إلمامهــم بالمعرفــة النظري ــة للتقري ــر الدولي المهنيــة فــي المعايي

ــر وتوفــر المهــارات الالزمــة لتطبيقهــا. ــك المعايي لتل

مدة االختبارأسئلة االختبار

إعادة االختباردرجة االجتياز

٦٠١٢٠

٪ ٦٠

دقيقةسؤال اختيار من متعدد

من أصل 100 درجة

فــي حــال عــدم اجتيــاز المتقــدم 
يجــوز لــه إعــادة االختبــار مرتيــن، 
وفــي حالــة عــدم االجتيــاز فــي 
عليــه  يتعيــن  الثالثــة،  المحاولــة 
إعــادة حضــور الــدورات للمســتويين 
األول والثانــي ويعامــل كملتحــق 

جديــد لالختبــار.

اختبــار الشهــادة المهنيــة في
المعايير الدولية للتقرير المالي
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مكان انعقاد االختبار

جدةالرياض

يعقد االختبار في مدن أخرى إذا توفر 
العدد المناسب وفق ما تقرره الهيئة.

الدمام

أن يكون المتقدم حاصاًل على بكالوريوس أو دبلوم في المحاسبة أو ما يعادلهما.

شروط التسجيل في االختبار

رسوم االختبار

رسوم التقدم 
لالختبارللمرة

 األولى

رسوم التقدم
لالختبارات التالية  

رسوم التقدم
لالختبار لمن حضر

دورات المستويين 
األول والثاني كاملة

١٢٠٠
ريال

٥٠٠
ريال

٥٠٠
ريال

اختبــار الشهــادة المهنيــة في
المعايير الدولية للتقرير المالي
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جدول االختبارات ومواعيد التسجيل

الدورة األولى 1445هـ )2023/1م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

10:00 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان األحد:
1445/05/19هـــ الموافق 2023/12/03م

1
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/١١/٠٥م وحتى ٢٠٢٣/١١/١٨م

ــج  ــي البرام ــا ف ــم تحديده ــي يت ــع الت ــن المواضي ــار م ــون االختب يتك
التدريبيــة لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للمســتويات الخمــس التــي 
ــار أســئلة مــن كل مســتوى بحســب  ــة، ويشــمل االختب أعدتهــا الهيئ

ــي: ــدول اآلت ــي الج ــة ف ــب الموضح النس

موضوعات 

مواد

االختبار 

٪30 المستوى األول

٪15 المستوى الرابع

٪25 المستوى الثاني

٪10 المستوى الخامس

٪20 المستوى الثالث

٪100 اإلجمالي

اختبــار الشهــادة المهنيــة في
المعايير الدولية للتقرير المالي



دليل االختبـارات المهنيـة29

اسم المعيار رقم المعيار
إطار مفاهيم التقرير المالي )Framework(

عرض القوائم المالية IAS 1
قائمة التدفقات النقدية IAS 7

السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء  IAS 8
اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة IAS 24

األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة IFRS 5
قياس القيمة العادلة. IFRS 13

المخزون IAS 2

اسم المعيار رقم المعيار
العقارات االستثمارية IAS 40

العقارات  واآلالت والمعدات  IAS 16
تكاليف االقتراض IAS 23

األصول غير  الملموسة IFRS 38
الهبوط في قيمة األصول  IAS 36

المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة IAS 37
األحداث بعد فترة التقرير IAS 10

اسم المعيار رقم المعيار
االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة IAS 28

الترتيبات المشتركة IFRS 11
القوائم المالية الموحدة IFRS 10

تجميع األعمال IFRS 3
القوائم المالية المنفصلة IAS 27

اإلفصاح عن الحصص في المنشآت  األخرى IFRS 12
القطاعات التشغيلية  IFRS 8

قائمة 
مستويات 

معايير 
المحاسبة 

الدولية

المستوى االول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اختبــار الشهــادة المهنيــة في
المعايير الدولية للتقرير المالي
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اسم المعيار رقم المعيار
األدوات المالية IFRS 9

األدوات المالية  - العرض IAS 32
األدوات المالية –  اإلفصاحات IFRS 7

الدفع على أساس السهم IFRS 2
عقود اإليجار  IFRS 16

آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت االجنبية  IAS 21
التقرير المالي األولي  IAS 34

اسم المعيار رقم المعيار
اإليرادات من العقود مع العمالء IFRS 15

ضرائب الدخل  IAS 12
منافع الموظفين IAS 19

الزراعة  IAS 41
التقرير المالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح IAS 29

IFRS 6 استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها
IFRS 17 عقود التأمين

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة IFRS 1

قائمة 
مستويات 

معايير 
المحاسبة 

الدولية

المستوى الرابع

المستوى الخامس

اختبــار الشهــادة المهنيــة في
المعايير الدولية للتقرير المالي



دليل االختبـارات المهنيـة31

اختبـارات الشهــادات 
المهنيـة في مسـاري 
المحاسبـة الحكوميـة 
والمراجعة الحكومية
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يهدف االختبار إلى

مدة االختبارأسئلة االختبار

إعادة االجتيازدرجة االجتياز

٦٠١٢٠

٪ ٦٠

دقيقةسؤال اختيار من متعدد

الشــامل  االختبــار  نتائــج  تقيــم 
المحاســبة  مســاري  مــن  لــكل 
الحكوميــة والمراجعــة الحكومية 
بشــكل مســتقل ويكــون إجمالــي 

درجــات المســار 100 درجــة. 

فــي حالــة عــدم اجتيــاز المتقــدم 
يجــوز لــه إعــادة االختبــار مرتيــن، 
وفــي حالــة عــدم االجتيــاز فــي 
عليــه  يتعيــن  الثالثــة،  المحاولــة 
المســار  برامــج  حضــور  إعــادة 
التدريبــي كاملــة ويعامــل كملتحق 

لالختبــار. جديــد 

ــى الشــهادات  ــون فــي الحصــول عل ــن يرغب ــن الذي ــاس كفــاءة المتدربي ــار لقي يهــدف االختب
ــة بعــد إكمــال برنامــج  ــة أو المراجعــة الحكومي ــة فــي مســاري المحاســبة الحكومي المهني
ــة لمنســوبي األجهــزة  ــة أو المراجعــة الحكومي ــي فــي المحاســبة الحكومي المســار التدريب
إلمامهــم  العســكرية ومــدى  والهيئــات والقطاعــات  العامــة  الحكوميــة والمؤسســات 
ــة  ــة الحكومي ــة والمراجع ــبة الحكومي ــي المحاس ــة ف ــارات الالزم ــة والمه ــة النظري بالمعرف

ــا. لتطبيقه

اختبــارات الشهـادات المهنية في مساري 
المحاسبة الحكومية والمراجعة الحكومية
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مكان انعقاد االختبار

جدةالرياض

يعقد االختبار في مدن أخرى إذا توفر 
العدد المناسب وفق ما تقرره الهيئة.

الدمام

أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى بكالوريــوس أو دبلــوم أو ثانويــة عامــة أو مــا يعادلهــم بشــرط أن 
ــة  ــة أو المراجعــة الحكومي ــي فــي المحاســبة الحكومي يكــون قــد أكمــل برنامــج المســار التدريب

قبــل التقــدم الختبــار أي مــن الشــهادتين. 

شروط التسجيل في االختبار

رسوم االختبار

رسوم دخول 
وإعادة االختبار

٣٠٠
ريال

اختبــارات الشهـادات المهنية في مساري 
المحاسبة الحكومية والمراجعة الحكومية
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جدول االختبارات ومواعيد التسجيل

الدورة األولى 1445هـ )2023/1م(

الوقت عدد الساعات اليوم والتاريخ الدورة

10:00 صباحًا – 12:00 مساًء ساعتان األحد:
1445/05/19هـــ الموافق 2023/12/03م

1
2023

يبدأ التسجيل لالختبار في ٢٠٢٣/١١/٠٥م وحتى ٢٠٢٣/١١/١٨م

المحاســبة  فــي  المســارين  مــن  لــكل  الشــامل  االختبــار  يتكــون 
الحكوميــة والمراجعــة الحكوميــة مــن المواضيــع التــي يتــم تناولهــا 
ــب  ــًا للنس ــك وفق ــارين وذل ــن المس ــكل م ــة ل ــج التدريبي ــي البرام ف

ــة: اآلتي

٪20

٪40

٪20

٪10

٪40

٪25

٪20

٪25

٪100

٪100

مواضيع

االختبار

مسار المحاسبة الحكومية

مسار المراجعة الحكومية

محاسبة األعمال المالية في شؤون الموظفين

المراجعة الحكومية

مبادئ المحاسبة المالية

مبادئ المحاسبة المالية

محاسبة نفقات األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

الرقابة على األداء

مبادئ المحاسبة الحكومية

أساسيات المراجعة

المجموع

المجموع

اختبــارات الشهـادات المهنية في مساري 
المحاسبة الحكومية والمراجعة الحكومية
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التسجيل في
االختبــــارات
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يتم التسجيل في االختبارات عن طريق الخدمات اإللكترونية للهيئة من خالل الرابط التالي:

https://eservice.socpa.org.sa

ــات ورفــع  ــة البيان ــم تعبئ ــد( ومــن ث للتســجيل ألول مــرة عليــك إنشــاء حســاب )مســتخدم جدي
ــة: ــات اآلتي المتطلب

تقديم طلب االختبار خالل المدة المحددة للتسجيل.. ١
إرفــاق نســخة مــن المؤهــل العلمــي )ويلــزم إرفــاق نســخة من قــرار المعادلــة مــن وزارة التعليم . ٢

للمؤهــالت الصــادرة مــن خــارج المملكــة( وتعبئــة نمــوذج )إقــرار وتفويــض( للســعوديين، ولغير 
الســعوديين يلــزم فقــط تعبئــة نمــوذج )إقــرار وتفويــض( وذلــك للتحقــق مــن المؤهــل العلمي.

إرفاق صورة من الهوية الوطنية/اإلقامة )سارية المفعول(.. ٣
إرفاق صورة من جواز السفر )لغير السعوديين(.. ٤
إرفاق صورة شخصية )اختياري للسيدات(.. ٥
ــروط . ٦ ــتيفاء ش ــن اس ــد م ــة والتأك ــل الهيئ ــن قب ــب م ــة الطل ــد دراس ــار بع ــوم االختب ــداد رس س

دخــول االختبــار وذلــك عــن طريــق خدمــة الدفــع المباشــر باســتخدام خدمــة مــدى أو البطاقــة 
ــتر كارد(. ــة )فيزا-ماس االئتماني

التسجيل في االختبارات

التسجيل في االختبارات



وللتواصل عن طريق whats app خالل ساعات 
العمل الرسمي )8 صباحًا – 4 مساًء(

للتواصل معنا
exam@socpa.org.sa

8004404444

0550660368


