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تقديم:
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 تهدف إلى تحقيق أغراضها ،ومن أبرزها تنفيذ البرامج
التدريبية وشهادة اختبار زمالة الهيئة ومنح الشهادات املهنية في املجاالت املتخصصة ذات العالقة بمهنة
املحاسبة واملراجعة.
تهدف الهيئة من منح شهادة فني املحاسبة إلى تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في منشآت األعمال في
القطاعات االقتصادية املختلفة السيما الصغيرة واملتوسطة ومساعدتها في عمليات مسك الدفاتر ومعالجة
الفواتير وتسجيل اإليرادات واملدفوعات وإعداد البيانات املالية الشهرية والسنوية إلدارة املنشأة وإعداد
القوائم املالية و حساب التكاليف ومتابعة إجراءات املدفوعات وصرف مرتبات العاملين وغير ذلك من
متطلبات العمل املحاسبي للمنشأة.
ً
ً
في ضوء ما تقدم وألهمية خدمات فني املحاسبة لهذه املنشآت أعدت الهيئة اختبارا مهنيا ،يمنح من
يجتازه شهادة فني محاسبة ،واعتمدت القواعد العامة املنظمة لالختبار للراغبين في الحصول على هذه
الشهادة بقرار من مجلس اإلدارة بالهيئة برقم  1/2/9وتاريخ 1441/01/27ه ـ املوافق 2019/09/26م.
وهللا املوفق،،،
األمين العام
د .أحمد بن عبدهللا املغامس
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 -1الهـدف من االختبار:
يهدف االختبار إلى قياس كفاءة املتقدمين الذين يرغبون في الحصول على شهادة فني املحاسبة ومدى
إملامهم باملعرفة النظرية وتوفر املهارات املهنية والقدرة لديهم على العمل في املنشآت املعنية في مختلف
القطاعات االقتصادية ،ومدى إدراكهم للمسؤولية املهنية واملتطلبات التي يتعين عليهم األخذ بها في
أداء مهامهم في كل ما له عالقة بتطبيقها.
 -2أسئلة االختبار:
تتكون أسئلة االختبار من ( )60سؤال متعدد االختيار في املحاسبة حسب املوضوعات املعتمدة .وتكون
االسئلة متنوعة وشاملة من حيث تغطيتها للموضوعات واملعارف واملهارات ذات العالقة بالعمل الذي
يقوم به فني املحاسبة ،وذلك ملعرفة وقياس قدرة املتقدم لالختبار على اإلملام بها.
 -3إعداد وتنفيذ االختبار
يتم إعداد وتنفيذ االختبار بواس ـ ـ ـ ــطة لجنة االختبارات وتحت إش ـ ـ ـ ـرافها ،وللجنة االس ـ ـ ـ ــتعانة بجهات
متخصصة للمساعدة في تنفيذه وفقأ للقواعد املعتمدة.
 -4تاريخ عقد االختبار:
تحدد لجنة االختبارات ضوابط االختبار وعدد مرات عقده في كل عام وضوابط التأجيل.
 -5مدة االختبار:
مدة االختبار  150دقيقة.
 -6درجات االختبار:
درجات االختبار  100درجة ،وتكون نسبة النجاح .%60
 -7إعادة االختبار:
إذا لم يحص ـ ــل املتقدم على نس ـ ــبة النجاح املطلو ة فيجوز له إعادة االختبار بعد مض ـ ـ ي هالهة أش ـ ــهر
على االقل.
 -8مواضيع االختبار:
تقوم لجنة االختبارات باعتماد مواضــيع مواد االختبار بشــكل عام ،وســتقوم اللجنة من واقع التجر ة
العملية بالتقييم املس ـ ــتمر ملواض ـ ــيع مواد االختبار وتطويرها بما يتالءم والهدف الذي يس ـ ــاى االختبار
لتحقيقه.
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 -9التأهيل العلمي وشروط التقدم لالختبار:
يقبل لدخول االختبار كل من:
 1/9حملة درجة البكالوريوس (أو أي درجة أعلى) في تخصص املحاسبة من الجامعات السعودية
والجامعات األخرى املعترف بها.
 2/9حملة درجة الدبلوم في املحاسبة (على ان ال يقل مدة الدبلوم عن سنتين دراسية) من الجامعات
أو الكليات أو املعاهد السعودية أو الجهات املماهلة املعترف بها.
 3/9حملة درجة البكالوريوس (أو أي درجة أعلى) في احدى التخصصات التالية :إدارة األعمال،
والعلوم املالية واإلدارية ،واالقتصاد .شريطة حصولهم على ( )9ساعات في املحاسبة او حضور
دورات محاسبية لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما يعادل ( )9ساعات.
 -10رسوم االختبار واإلعادة:
رسوم دخول االختبار  1200ريال (ألف ومائتا ريال).
 -11تصحيح االختبار:
يكون تصحيح أسئلة االختيار املتعدد آليا ،وتراجع النتائج من قبل مستشارين من ذوي االهتمام
واالختصاص يتم اختيارهم وتكليفهم من قبل لجنة االختبارات.
 -12اعتماد نتيجة االختبار ومنح الشهادة املهنية:
تعتمد لجنة االختبارات نتيجة االختبار وتسلم إلى األمين العام إلعالن النتيجة .وتمنح شهادة فني
املحاسبة من قبل مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية من لجنة االختبارات.
 -13مكان االختبار:
يعقد االختبار في الرياض وجدة والدمام وغيرها من املدن التي يتوفر فيها العدد املناسب لعقده وفق
ما تقرره لجنة االختبارات.
 -14بناء قاعدة املعلومات ألسئلة االختبار واإلجابات النموذجية:
أـ إعداد مشاريع أسئلة االختبار واإلجابات النموذجية:
تختار لجنة االختبارات مستشارين من ذوي االهتمام واالختصاص إلعداد مشاريع أسئلة لالختبار
وإجاباتها النموذجية ،ويقوم كل مستشار بتقديم األسئلة واإلجابات النموذجية املقترحة لكل موضوع
من مواضيع االختبار .ويتم اختيار املستشارين من بين املجموعات التالية:
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 -1أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واملعاهد ذوي التخصص والخبرة في مجال االختبار.
 -2املهنيون ذوو التأهيل والخبرة في مجال االختبار.
 -3ذوي التخصص والخبرة في مجال االختبار من العاملين في القطاع العام أو الخاص .
 -4جهات متخصصة ذات خبرة في إعداد مشاريع أسئلة االختبارات.
ب -اعتماد مشاريع األسئلة:
تختار لجنة االختبارات فريقا لتطوير قاعدة املعلومات ألسئلة االختبار وإجاباتها النموذجية يتكون من
عدد ال يقل عن مستشارين اهنين ويقوم الفريق بدراسة ومراجعة مشاريع األسئلة وإجاباتها النموذجية
املعدة من املختصين أو من أية مصادر أخرى واختيار األسئلة املالئمة وإجاباتها النموذجية واعتماد
إدخالها بقاعدة املعلومات اآللية.
 -15التزامات املتقدم لالختبار:
يجب على املتقدم لالختبار االلتزام بالقواعد املنظمة لالختبار والضوابط املعتمدة من الهيئة بشأن
االختبارات وأي تعليمات أو اجراءات يتم إلزام املتقدم بها.
 -16دليل مواضيع االختبار :
ملحق بهذه القواعد دليل مواضيع اختبار شهادة فني املحاسبة.
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