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العضوية المهنية:
العضــو المهنــي هــو كل مرخــص لــه (مــن غيــر المحاســبين القانونييــن) بتقديــم
خدمــات المحاســبة أو خدمــات محاســبة الــزكاة والضريبــة.
الشروط والضوابط:
1.وجــود ترخيــص لتقديــم خدمــات المحاســبة أو خدمــات محاســبة الــزكاة
والضريبــة.
2.سداد رسوم العضوية.

واجبات العضو المهني:
.١
.٢
.٣
.٤

التقيــد بالواجبــات المحــددة فــي األنظمــة والقــرارات واللوائــح المتصلــة
بمهنــة المحاســبة والمراجعــة.
الوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة األداء المهني.
إكمال متطلبات التعليم المهني المستمر.
سداد اشتراكات العضوية.
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تعليق وإلغاء العضوية :
 .1إذا لــم يلتــزم العضــو المهنــي بمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر ،يتــم تعليــق
عضويتــه ،وينــذر بأنــه فــي حالــة عــدم اســتكمال متطلبــات التعليــم المهنــي
المســتمر خــال ســنة مــن تاريــخ تعليــق عضويتــه يتــم إلغــاء عضويتــه .ويجــوز
إعــادة العضويــة إذا تــم الوفــاء بالشــروط المســببة إللغــاء العضويــة وتوفــرت
الشــروط الواجــب توفرهــا فــي العضــو المهنــي المنصــوص عليهــا فــي البنــد ()2
مــن ضوابــط العضويــة.
 .2إذا لم يسدد العضو 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 ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تعليــق عضويتــه.
ب .إلغــاء عضويــة كل عضــو مضــى علــى تعليــق عضويتــه ثالثــة أشــهر ولــم يقــم
بســداد كامــل االشــتراك المســتحق عليــه.
ج .يجــوز إعــادة العضويــة إذا تــم الوفــاء بالشــروط المســببة إللغــاء العضويــة
وتوفــرت الشــروط الواجــب توفرهــا فــي العضــو األساســي المنصــوص عليهــا
فــي البنــد ( )2ضوابــط العضويــة.

رسوم العضوية:

7,000
ريال

ً
سنــــــــــويا
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تحتســب اشــتراكات األعضــاء المهنييــن علــى أســاس أن العضويــة
بــدأت مــن أول يــوم فــي الســنة الماليــة للهيئــة ،باســتثناء أول
تســجيل أو تعديــل للعضويــة فيحتســب االشــتراك علــى أجــزاء
المــدة المتبقيــة لنهايــة الســنة الماليــة.
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المزايا:
1.تخفيــض بنســبة تصــل إلــى  30%علــى رســوم الدورات التدريبيــة المتخصصــة و
رســوم حضــور النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات المهنيــة التــي تنظمهــا الهيئــة
بمقابــل مالــي.
2.الحصــول علــى مجلــة الهيئــة “المحاســبون” والنشــرات االلكترونيــة وإصــدارات
الهيئــة المهنيــة والعلميــة المجانيــة.
3.خصومــات لــدى شــركاء الهيئــة والجهــات التــي تمنــح تخفيضــات خاصــة علــى
خدماتهــا ألعضــاء الهيئــة.
4.االشــتراك فــي برنامــج (مزايــا) والمخصــص لتقديــم أفضــل المزايــا والعــروض
والخصومــات.

طريقة التسجيل:
1.الدخــول علــى صفحــة الخدمــات االلكترونيــة https://eservice.socpa.org.
sa
2.اختيار خانة العضوية.
3.اختيار االعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين.
4.سداد الرسوم.

للمزيد من التفاصيل
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أبرز األسئلة الشائعة عن العضوية المهنية:
متى تبدأ وتنتهي العضوية؟
تبــدأ صالحيــة العضويــة مــن تاريــخ دفــع قيمــة االشــتراك ،وتنتهــي بنهايــة الســنة
المالية .12/ 31
كم رسوم العضوية المهنية؟
سنويا ،باستثناء أول تسجيل أو تعديل للعضوية فيحتسب االشتراك
 7,000ريال
ً
على أجزاء المدة المتبقية لنهاية السنة المالية
كيــف يتــم (اإليقــاف مؤقتً ا/إلغــاء) ترخيــص خدمــات المحاســبة او خدمــات
محاســبة الــزكاة والضريبــة؟
عن طريق مراسلة اإلدارة القانونية عبر البريد االلكتروني التالي:
legal@socpa.org.sa
ما هو الفرق بين العضوية المهنية والعضوية األساسية؟
تقــدم العضويــة المهنيــة للمرخصيــن بتقديــم خدمــات المحاســبة  /خدمــات محاســبة
الــزكاة والضريبــة ،بينمــا العضويــة األساســية فهــي مخصصــة للمحاســبين القانونييــن
المرخــص لهــم بمزاولــة مهنــة المحاســبة والمراجعــة.
هل يمكن الحصول على العضوية المهنية دون ترخيص؟
يلــزم الحصــول علــى أحــد التراخيــص المحــددة (خدمــات المحاســبة  /خدمــات محاســبة
الــزكاة والضريبــة) كمتطلــب للتقــدم للعضوية.
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كيــف يمكــن الحصــول علــى ترخيــص تقديــم خدمــات المحاســبة  /ترخيــص تقديــم خدمــات
محاســبة الــزكاة والضريبــة؟
يمكنك االطالع على التفاصيل الخاصة بالتراخيص:

هل تخضع العضوية المهنية لنظام التعليم المهني المستمر؟
نعــم يجــب اكمــال  120ســاعة آلخــر ثــاث ســنوات متتاليــة ،ويتعيــن أال تقــل ســاعات التعليــم
المهنــي المســتمر ألي ســنة عــن  20ســاعة.
هل تلغى العضوية المهنية في حال عدم االلتزام بساعات التعليم المهني المستمر؟
ّ
بمتطلبات
مــا لــم يكــن هنــاك مسـ ّـوغ مقبــول مــن لجنــة التعليــم والتدريــب بالهيئــة لعــدم االلتــزام
ـؤدي إلــى إلغــاء العضوية
برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر؛ فـ َّ
ـإن عــدم االلتــزام بهــذه القواعــد يـ ِّ
بالهيئة.
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8004404444
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www.socpa.org.sa
members@socpa.org.sa
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