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مقدمة:
تعتبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي أنشأت باملرسوم امللكي رقم م 12/وتاريخ 1412/5/13هـ
الجهة املهنية املنوط بها تطوير مهنة املحاسبة واملراجعة في اململكة والرفع من مستواها .وفي هذا اإلطار
قامت الهيئة بعمل الترتيبات الالزمة لتنظيم املهنة وأصدرت املعايير املهنية والفنية ذات العالقة باملهنة،
وقدمت العديد من الخدمات التي تسعى إلى تحقيق أهدافها ،ومن أبرزها تنفيذ البرامج التدريبية الختبار
زمالة الهيئة وتلك املوجهة ملنسوبي القطاعات االقتصادية املختلفة.
أنيط بالهيئة تنفيذ مشروع التحول للمعايير الدولية واعتمد مجلس إدارة الهيئة في عام 1433هـ (2012م)
خطة للتحول ملعايير املحاسبة الدولية اعتبارا من 2017/01/01هـ للشركات املدرجة في السوق املالية ،أما
بالنسبة للمنشآت األخرى فإن التطبيق سيكون اعتبارا من 2018/01/01م .ورغبة من الهيئة في إتاحة
الفرصة ملنسوبي مهنة املحاسبة واملراجعة العاملين في مختلف القطاعات االقتصادية للتدرب على املعايير
الدولية وفهمها واكتساب القدرة على تطبيقها ،قامت بإعداد برنامجها التدريبي املتخصص في معايير
املحاسبة الدولية ويشمل خمس مستويات جرى تصنيفها حسب أهمية هذه املعايير للمنشآت املختلفة.
كما تم تطوير الحقائب واملواد التدريبية التي تهدف الستعراض معايير املحاسبة الدولية وشرح تطبيقاتها
من خالل أمثلة وحاالت عملية وذلك على سبيل التهيئة وااللتزام بتطبيق معايير املحاسبة الدولية من قبل
كافة املنشآت االقتصادية في التواريخ املشار إليها أعاله.
وتتويجا لجهود الهيئة فيما يتصل بتطوير الكفاءات املقتدرة التي ستشارك في عملية التحول ملعايير
املحاسبة الدولية ،وأسوة بما هو متبع في الهيئات املهنية املماثلة ستقوم الهيئة باتخاذ الخطوات الالزمة
لتنظيم اختبار الشهادة املهنية في املعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSللراغبين من منسوبي املهنة .وفي
ضوء ذلك قامت لجنة التعليم والتدريب بالهيئة بدراسة املوضوع واتخذت قرارها رقم  2/2/4في اجتماعها
السابع للدورة السادسة بتاريخ 1437 /8/10هـ املوافق 2016/5/17م القاض ي بأن يمنح من يجتاز اختبار
الشهادة املهنية في املعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSتلك الشهادة املهنية واعتماد الالئحة التي تتضمن
القواعد العامة املنظمة لالختبار للراغبين في الحصول على هذه الشهادة.
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 -1الهـدف من االختبار:

يهــدف االختبــار إلى قيــا كفــاءة املتقــدمين الــذين يرغبون في الحص ـ ـ ـ ــول على الش ـ ـ ـ ـهــادة املهنيــة في
املعــايير الــدوليــة للتقرير املــالي ( )IFRSومــدى إملــامهم بـاملعرفــة النظريــة لتلــك املعــايير وتوفر املهــارات
العمليــة والقــدرة لــديهم على تطبيقهــا ،ومــدى إدراكهم للمس ـ ـ ـ ـ وليــة املهنيــة واملتطلبــات التي يتعين
عليهم األخذ بها في أداء مهامهم في كل ما له عالقة بتطبيقها.

 -2أسئلة االختبار:

تعقد الهيئة اختبارا شامال للحصول على الشهادة املهنية في املعايير الدولية للتقرير املالي (، )IFRS
ويعتبر اجتياز االختبار ش ـ ــرط أس ـ ــا ـ ـ ي للحص ـ ــول على الش ـ ــهادة .ويتكون االختبار من ( )60س ـ ــتين
س ـ ـ ـ ـ ال متعــدد االختيــار ،وتكون االس ـ ـ ـ ــئلــة متنوعــة من حيـ تغطيتهــا ملعــايير املحــاس ـ ـ ـ ـبــة الــدوليــة
ومسـ ـ ــتوى ودرجة املعارف واملهارات ،ملعرفة قدرة املتقدم على اإلملام بمواضـ ـ ــيع االختبار من خالل
استنباط اإلجابة الصحيحة من عدد من اإلجابات املحتملة.

 -3تنفيذ االختبار

يتم تنفيـذ االختبـار تحـت إش ـ ـ ـ ـراف األمـانـة العـامـة وفق الض ـ ـ ـ ــوابط املعتمـدة من قبـل األمين العـام
وللهيئة االستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في تنفيذه وفقا للقواعد املعتمدة.

 -4تاريخ عقد االختبار:

تضع األمانة العامة الجدول الزمني لالختبار  ،ويتعين على املتقدم لالختبار استكمال كافة إجراءات
التسجيل في االختبار خالل الفترة التي تحددها األمانة العامة ،ويجوز تأجيل االختبار لدورة واحدة
فقط .بشرط إبالغ الهيئة بالتأجيل قبل أسبوع على األقل من تاريخ االختبار.

 -5مدة االختبار:
مدة االختبار ( )120مائة وعشرون دقيقة.

 -6درجات االختبار:

يتم تقييم نتائج االختبار الشـ ـ ـ ــامل للمتقدمين له ويكون إجمالي الدرجات مائة درجة وتكون نسـ ـ ـ ــبة
النجاح .%60

 -7إعادة االختبار:

يجوز إعادة االختبار في حالة عدم اجتياز املتقدم وحص ـ ـ ـ ــوله على نس ـ ـ ـ ــبة النجاح .وفي حالة عدم
االجتياز في املحاولة الثالثة يتعين عليه إعادة حضـ ـ ـ ــور الدورات للمسـ ـ ـ ــتويين األول والثاني ويعامل
كملتحق جديد ألغراض االختبار.

 -8مواضيع االختبار:

يتكون االختبار الشامل للحصول على الشهادة املهنية في املعايير الدولية للتقرير املالي من املواضيع
التي يتم تحديدها في البرامج التدريبية ملعايير املحاس ـ ـ ــبة الدولية للمس ـ ـ ــتويات الخمس التي أعدتها
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الهيئة ،ويش ـ ــتمل كل مس ـ ــتوى على عدد من املعايير جرى تص ـ ــنيفها بحس ـ ــب أهميتها (أنظر امللحق
رقم  )1ويشمل االختبار أسئلة من كل مستوى بحسب النسب املوضحة في الجدول التالي:

املستوى
األول
الثاني
الثال
الرابع
الخامس
اإلجمالي

النسبة
%30
%25
%20
%15
%10
%100

ويكون لألمــان ــة الع ــام ــة للهيئ ــة حق تع ــدي ــل ه ــذه القــائم ــة ب ــاإلض ـ ـ ـ ـ ــاف ــة أو الح ــذف ،وإع ــادة ترتيــب
وتصنيف املعايير في املستويات الخمس وتعديل نسبة األسئلة من كل مستوى وفق ما تراه مناسبا
لتحقيق الهدف من االختبار.

 -9اإلشراف على االختبار:
تتولى األمانة العامة للهيئة اإلشراف على إعداد االختبار وتنفيذه.

 -10تصحيح االختبار ومنح الشهادة:

تصــأس أســئلة االختبار من قبل فريق اشــكله األمين العام تتكون من عدد ال يقل عن مســتشــارين
اثنين لتص ـ ـ ـ ــحيح االختبار .ويعتمد األمين العام للهيئة نتيجة االختبار .وتمنح الش ـ ـ ـ ــهادة املهنية في
املعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSمن قبل األمانة العامة ملن اجتاز االختبار بنجاح.

 -11مراجعة التدقيق الحسابي:

يجوز للمتقدم أن يطلب من الهيئة وفقا للضــوابط املعتمدة ،مراجعة التدقيق الحســابي لدرجات
االختبار خالل فترة أســبوعين من تاريخ إعالن نتيجة االختبار وذلك بعد ســداد ألف وخمســين ريال
رسـ ـ ــوم مراجعة التدقيق الحسـ ـ ــابي على أن اسـ ـ ــترد املبل املدفوع في حال وجود أي خطأ في رصـ ـ ــد
النتيجة.

 -12مكان انعقاد االختبار:

اعقد االختبار في مدينة الرياض ،ويجوز عقده خارجها إذا توفر عدد مناسب من املقبولين لالختبار
وذلك وفقا ملا تراه األمانة العامة.
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 -13بناء قاعدة املعلومات ألسئلة االختبار واإلجابات النموذجية
أـ إعداد مشاريع أسئلة االختبار واإلجابات النموذجية:

تختار األمانة العامة للهيئة مس ـ ــتش ـ ــارين من ذوي االهتمام واالختص ـ ــا إلعداد مش ـ ــاريع أس ـ ــئلة
لالختبار وإجاباتها النموذجية ،ويقوم كل مس ــتش ــار بتقديم األس ــئلة واإلجابات النموذجية املقترحة
لكل معيار .ويتم اختيار املستشارين من بين املجموعات التالية:
 .1أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واملعاهد املتخصصة.
 .2املهنيون ذوو التأهيل والخبرة من أعضاء الهيئة.
 .3منسوبو املهنة في املنشآت االقتصادية املختلفة ذوو التأهيل والخبرة.
 .4جهات متخصصة ذات خبرة في إعداد مشاريع أسئلة االختبارات.

ب -اعتماد مشاريع األسئلة:

تختار األمانة العامة فريقا لتطوير قاعدة املعلومات ألس ـ ـ ـ ــئلة االختبار وإجاباتها النموذجية يتكون
من عدد ال يقل عن مس ــتش ــارين اثنين ويقوم الفريق بدراس ــة ومراجعة مش ــاريع األس ــئلة وإجاباتها
النموذجيــة املعــدة من املختص ـ ـ ـ ــين أو من أيــة مص ـ ـ ـ ــادر أخرى واختيــار األس ـ ـ ـ ــئلــة املالئمــة وإجــابــاتهــا
النموذجية واعتماد إدخالها بقاعدة املعلومات اآللية.

 -14التأهيل العلمي وشروط التقدم لالختبار:

يقبــل لالختبــار كــل من يرغــب في الحص ـ ـ ـ ــول على الش ـ ـ ـ ـهــادة املهنيــة في املعــايير الــدوليــة للتقرير املــالي
( )IFRSمن حملة البكالوريو أو الدبلوم في املحاسبة أو ما اعادلهما.

 -15رسوم االختبار:

 1/15رس ـ ـ ــوم التقدم لالختبار ( )1260ألف ومئتان وس ـ ـ ــتون ريال للمرة االولى و( )525خمس ـ ـ ــمائة
وخمسة وعشرون ريال لالختبارات التالية.
 2/15رسوم التقدم لالختبار ( )525خمسمائة وخمسة وعشرون ريال ملن حضر دورات املستويين
األول والثاني كاملة.

 -16التزامات املتقدم لالختبار

يجــب على املتقــدم لالختبــار االلتزام بــالقواعــد املنظمــة لالختبــار والض ـ ـ ـ ــوابط املعتمــدة من الهيئــة
بشأن االختبار واالجراءات والتعليمات ذات الصلة.
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ملحق رقم ()1
مستويات معايير املحاسبة الدولية
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رقم املعيار
))Framework

اسم املعيار
إطار مفاهيم التقرير املالي

املستوي االول

IAS 1

عرض القوائم املالية

IAS 7

قائمة التدفقات النقدية

IAS 8

السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات و األخطاء

IAS 24

االفصاحات عن الطرف ذي العالقة

IFRS 5

األصول غير املتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات غير املستمرة

IFRS 13
IAS 2

قيا

القيمة العادلة.

املخزون
اسم املعيار

رقم املعيار

املستوي الثاني

IAS 40

العقارات االستثمارية

IAS 16

العقارات واالالت واملعدات

IAS 23

تكاليف االقتراض

IFRS 38

األصول غير امللموسه

IAS 36

الهبوط في قيمة األصول

IAS 37

املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة.

IAS 10

األحداث بعد فترة التقرير
اسم املعيار

رقم املعيار

املستوي الثالث

IAS 28

االستثمارات في املنشآت الزميلة واملشروعات املشتركة

IFRS 11

الترتيبات املشتركة

IFRS 10

القوائم املالية املوحدة

IFRS 3

تجميع األعمال

IAS 27

القوائم املالية املنفصلة

IFRS 12

االفصاح عن الحصص في املنشآت األخري

IFRS 8

القطاعات التشغيلية
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اسم املعيار

رقم املعيار

املستوي الرابع

IFRS 9

األدوات املالية

IAS 32

األدوات املالية العرض

IFRS 7

األدوات املالية  -االفصاحات

IFRS 2

الدفع علي أسا السهم

IFRS 16

عقود االيجار

IAS 21

أثار التغيرات في أسعار صرف العمالت االجنبية

IAS 34

التقرير املالي األولي
اسم املعيار

رقم املعيار

املستوي الخامس

IFRS 15

االيرادات من العقود مع العمالء

IAS 12

ضرائب الدخل

IAS 19

منافع املوظفين

IAS 41

الزراعة

IAS 29

التقرير املالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح.

IFRS 6

استكشاف املوارد املعدنية وتقويمها

IFRS 17

عقود التأمين

IFRS 1

تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة.
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