دليل

التسجيل المهني وعضوية
االنتساب
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

:التسجيل المهني وعضوية االنتساب
تتيــح الهيئــة لمنســوبي المهنــة فــي كافــة القطاعــات االقتصاديــة فــي
المملكــة وبمختلــف فئاتهــم فرصــة االنتمــاء لكيــان مهنــي جامــع مــن خــال
.عضويتهــا فــي التســجيل المهنــي أو عضويــة االنتســاب
:الشروط والضوابط
-:يقبل بالتسجيل المهني بالهيئة كل من تتوفر لديه أي من المؤهالت التالية
.بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة1 .

حملــة درجــة الدبلــوم فــي المحاســبة (علــى ان ال يقــل مــدة الدبلــوم عــن ســنتين2 .
دراســية) مــن الجامعــات أو الكليــات أو المعاهــد الســعودية أو الجهــات المماثلــة
.المعتــرف بهــا
 ســاعة أكاديميــة15 خريــج أحــد كليــات العلــوم اإلداريــة ومجتــاز علــى األقــل3 .
 ســاعة يمكــن لــه اســتكمالها بــأي15  ومــن لــم يكمــل نصــاب،فــي المحاســبة
:مــن الطــرق اآلتيــة
•حضــور دورات الزمالــة الخاصــة بالمحاســبة والمراجعــة والــزكاة والضريبــة حيــث
.) ســاعات أكاديميــة9( تعــادل مجتمعــة
) ســاعة فــي المحاســبة أو15( •أو اســتكمال الســاعات المطلوبــة باجتيــاز مــواد تعــادل
.المراجعــة بأحــد الجامعــات المعتــرف فيهــا
- : حاصل على أحد الشهادات المهنية التالية4 .
Name of the Institute
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

3

Qualification Title
شهادة فني المحاسبة

Saudi Organization for Certified Public Accountants

Certified Accounting Technician (CAT)

CPA Australia

Certified Public Accountant (CPA)

CMA Australia

Certified Management Accountant (CMA)

Institute of Public Accountants (IPA)

IPA Program (AIPA)

Chartered Accountants Australia and New Zealand
(CAANZ)

Chartered Accountant (CA)

Kammer der Wirtschaftstreuhänder (Chamber of Public
Accountants (KWT))

Certified Public Accountant (CPA)

Institute of Cost and Management Accountants of
Bangladesh (ICMAB)

Cost and Management Accountants (CMAs)

Institute of Chartered Accountants of Bangladesh
(ICAB)

Chartered Accountant (CA)

Chartered Professional Accountants Canada (CPA
Canada)

Chartered Professional Accountant (CPA)

Chinese Institute of Certified Public Accountants

Certified Public Accountant (CPA)

Wirtschaftsprüferkammer (Chamber of Public
Accountants (WPK))

Wirtschaftsprüfer designation

Institute of Chartered Accountants Ghana (ICAG)

Chartered Accountant (CA)

Institute of Certified Public Accountants of Greece

Certified Public Accountant (CPA)

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants

Certified Public Accountant (CPA)
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Name of the Institute

Qualification Title

Institute of Cost Accountants of India (ICMAI)

Cost and Management Accountants (CMAs)

Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

Chartered Accountant (CA)

Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA)

Certified Public Accountant (CPA)

Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI)

Chartered Accountant (CA)

Certified Public Accountants and Auditing Oversight
Board (Japan)

Certified Public Accountant (CPA)

Jordanian Association of Certified Public Accountants

Certified Public Accountant (CPA)

Institute of Certified Public Accountants of Kenya

Certified Public Accountant (CPA-K)

Korean Institute of Certified Public Accountants

Certified Public Accountant (CPA)

Lebanese Association of Certified Public Accountants

Certified Public Accountant (CPA)

Institute of Chartered Accountants in Malawi

Chartered Accountant (CA)

Malaysian Institute of Accountants (MIA)

Chartered Accountant (CA)

Malaysian Institute of Certified Public Accountants
(MICPA)

Certified Public Accountant (CPA)

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Contador Publico Certificado (CPCs)

Association of National Accountants of Nigeria (ANAN)

Certified National Accountant (CNA)

Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN)

Chartered Accountant (CA)

Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP)

Chartered Accountant (CA)

Institute of Cost and Management Accountants of
Pakistan (ICMAP)

Cost and Management Accountants (CMAs)

Pakistan Institute of Public Finance Accountants
(PIPFA)

PIPFA Qualification

Philippine Institute of Certified Public Accountants

Certified Public Accountant (CPA)

Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)

Chartered Accountant (CA)

Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)

Chartered Accountant (CA)

South African Institute of Chartered Accountants
(SAICA)

Chartered Accountant (CA)

Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL)

Chartered Accountant (CA)

Institute of Certified Management Accountants of Sri
Lanka

Certified Management Accountant (CMA)

Federation of Accounting Professions, Thiland

Certified Public Accountant (CPA)

Institute of Certified Public Accountants of Uganda

Certified Public Accountant (CPA)

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Chartered Certified Accountant (ACCA)

Association of Accounting Technicians (AAT)

Professional Diploma in Accounting (AAT)

Association of International Accountants (AIA)

Diploma in Professional Accountancy (QCF)

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Chartered Management Accountant (CMA)

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
(CIPFA)

Professional Accountancy Qualification (CIPFA PQ)

Institute of Chartered Accountants in England and
Wales (ICAEW)

Chartered Accountant (CA)

American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA)

Certified Public Accountant (CPA)

Institute of Management Accountants (IMA)

Certified Management Accountant (CMA)

CFA Institute

Chartered Financial Analyst (CFA)

The Institute of Internal Auditors (IIA)

Certified Internal Auditor (CIA)

Vietnam Association of Certified Public Accountants

Certified Public Accountant (CPA)
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إجراءات ومتطلبات التسجيل:
1 .نسخة من الشهادة العلمية أو المهنية.
2 .صورة من الهوية (سارية المفعول).
3 .صورة من جواز السفر (لغير السعوديين).
4 .صورة شخصية (غير إلزامية للسيدات).
5 .سداد رسوم العضوية.

شهادة العضوية:
يمكــن طباعــة الشــهادة عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة الخاصــة بالعضــو.

المزايا:
1 .خصم  30%على الدورات التدريبية المتخصصة.
2 .حضــور العديــد مــن اللقــاءات والمؤتمــرات والمحاضــرات وورش العمــل
التــي تنظمهــا الهيئــة.
3 .الحصول على مجلة الهيئة “المحاسبون” والنشرات االلكترونية.
4 .التمتــع بمزايــا األعضــاء فــي الحصــول علــى إصــدارات الهيئــة المهنيــة
والعلميــة.
5 .خصومــات لــدى شــركاء الهيئــة والجهــات التــي تمنــح تخفيضــات خاصــة
علــى خدماتهــا للمســجلين بالهيئــة.
6 .تســهيل التعامــل مــع الجهــات الرســمية التــي يكــون مــن بيــن متطلباتهــا
التســجيل فــي الهيئــة.
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رسوم العضوية:

 345ريال
ً
سنويا

 575ريال
رسوم التحقق من صحة الشهادة في حال
كانت صادرة من خارج المملكة (تدفع
لمرة واحدة فقط).

* الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة .15%

طريقة التسجيل:
 .1الدخول إلى صفحة الخدمات اإللكترونية
 https://eservice.socpa.org.sa/login.aspxوالنقــر علــى مســتخدم جديــد
(مــا لــم تكــن مســجل مسـ ً
ـبقا):
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طريقة التسجيل:
 يتــم تعبئــة البيانــات الشــخصية مــع مراعــاة التأكــد مــن صحــة بيانــات التواصــل(البريــد االلكترونــي ورقــم الجــوال):

 .2بعــد فتــح الصفحــة الشــخصية يتــم اختيــار (العضويــة والتســجيل المهنــي)
والنقــر علــى ( طلــب جديــد):
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طريقة التسجيل:
 .3يتم االطالع على المعلومات ثم النقر على التالي:

 .4يتم اختيار نوع المؤهل وبلد الدراسة:
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طريقة التسجيل:
 .5يتم إضافة المرفقات:

 .6يتم النقر على حفظ ودفع لسداد الفاتورة:
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طريقة التسجيل:
 .7بعد التحقق من الطلب يتم النقر على تأكيد:

 .8يتــم ســداد رســوم العضويــة بأحــد طــرق الدفــع اإللكترونــي المتاحــة ،علمـ ًـا
بــأن صالحيــة الفاتــورة ســبعة أيــام مــن تاريــخ إصدارهــا:
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أبرز األسئلة الشائعة عن التسجيل المهني وعضوية االنتساب:
ماهــو المقصــود باالعتمــاد المهنــي الــذي تتطلبــه وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة ألغــراض توطيــن مهــن المحاســبة؟
مهنيــا لــدى الهيئــة وذلــك يشــمل
المقصــود باالعتمــاد المهنــي جميــع األعضــاء المســجلين
ً
العضويــة األساســية وعضويــة االنتســاب.
لــدي عضويــة ســارية فــي الهيئــة هــل احتــاج إلــى التســجيل المهنــي ليتــم اعتمــادي مــن
قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ألغــراض التوطين؟
كل مــن لديــه عضويــة أساســية ســارية أو عضويــة انتســاب ســارية يعتبــر معتمــد مــن قبــل
وزارة المــوارد البشــرية ألغــراض التوطيــن وال يحتــاج للتســجيل المهنــي.
هل تتطلب عضوية التسجيل المهني اجتياز اختبار مهني؟
ال يتطلــب التســجيل المهنــي تجــاوز اختبــار محــدد ،حيــث يمكــن ألي شــخص حاصــل علــى أي
مهنيــا لــدى الهيئــة:
مــن المؤهــات التاليــة التســجيل
ً
 بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة. حملــة درجــة الدبلــوم فــي المحاســبة (علــى أن ال يقــل مــدة الدبلــوم عــن ســنتين دراســية)مــن الجامعــات أو الكليــات أو المعاهــد الســعودية أو الجهــات المماثلــة المعتــرف بهــا.
 خريــج أحــد كليــات العلــوم اإلداريــة ومجتــاز علــى األقــل  15ســاعة أكاديميــة فــيالمحاســبة ،ومــن لــم يكمــل نصــاب  15ســاعة أكاديميــة يمكنــه اســتكمالها بــأي مــن
الطــرق اآلتيــة - :
* حضــور دورات الزمالــة الخاصــة بالمحاســبة والمراجعــة والــزكاة والضريبــة حيــث تعــادل
مجتمعــة ( )9ســاعات أكاديميــة.
* أو اســتكمال الســاعات المطلوبــة باجتيــاز مــواد تعــادل ( )15ســاعة فــي المحاســبة أو
المراجعــة بأحــد الجامعــات المعتــرف فيهــا.
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أبرز األسئلة الشائعة عن التسجيل المهني وعضوية االنتساب:
 -حاصل على أحد الشهادات المهنية التالية:

هــل يتطلــب التســجيل المهنــي دفــع رســوم التحقــق مــن الشــهادة إذا كانــت الشــهادة
صــادرة مــن جامعــة أو مؤسســة تعليميــة ســعودية؟
ال يوجــد رســوم تحقــق مــن الشــهادات الصــادرة مــن الجامعــات والمؤسســات التعليميــة
الســعودية.
احمــل شــهادة بكالوريــوس فــي غيــر تخصصــات كليــات العلــوم االداريــة ،هــل يمكننــي
االنضمــام لعضويــة التســجيل المهنــي؟
يقتصــر القبــول فــي عضويــة التســجيل المهنــي علــى تخصصــات كليــات العلــوم اإلداريــة
فقــط أو حملــة أحــد الشــهادات المهنيــة المشــار إليهــا فــي الصفحــة .3
هل يجب الحصول على خطاب من الهيئة لتغيير المهنة؟
ال يتطلب تغيير المهنة الحصول على خطاب من الهيئة.
عضويتي هي تسجيل مهني مؤقت ،لماذا؟
تتغيــر العضويــة مــن تســجيل مهنــي مؤقــت إلــى عضــو منتســب أو تســجيل مهنــي بعــد
انتهــاء الهيئــة مــن التحقــق مــن المســتندات.
ما هو السجل األكاديمي وهل هو الزامي؟
الســجل األكاديمــي هــو كشــف الدرجــات موضــح فيــه المــواد التــي تــم دراســتها والتقديــر
الــذي تــم الحصــول عليــه ،ويكــون الزامــي لمــن تخصصهــم غيــر محاســبة.
لــم يتــم ربــط العضويــة مــع وزارة المــوارد البشــرية وكيــف يمكــن معرفــة أنــه تــم ربــط
العضويــة مــع وزارة المــوارد البشــرية؟
يتــم الربــط المعلوماتــي تلقائيـ ًـا فــور االنتهــاء مــن التســجيل ودفــع الرســوم ،وفــي حــال عــدم
الربــط يمكنكــم التواصــل مــع وزارة المــوارد البشــرية وتقديــم شــهادة التســجيل المهنــي
المؤقــت.
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أبرز األسئلة الشائعة عن التسجيل المهني وعضوية االنتساب:
كيف يتم تعديل رقم الحدود الى رقم اإلقامة بالعضوية المسجلة؟
عــن طريــق ارســال رســالة الــى البريــد االلكترونــي التالــيmembers@socpa.org.sa :
متضمــن فيــه صــورة مــن الهويــة ورقــم الحــدود.

كيف يتم إكمال الساعات الخاصة بالتسجيل المهني؟
• اســتكمال الســاعات المطلوبــة باجتيــاز مــواد تعــادل ( )15ســاعة فــي المحاســبة أو
المراجعــة بأحــد الجامعــات المعتــرف فيهــا.
• أو حضــور دورات الهيئــة والخاصــة بالزمالــة للمــواد المحاســبة والمراجعــة والــزكاة
والضريبــة حيــث تعــادل مجتمعــة ( )9ســاعات أكاديميــة.
كيف يتم احتساب الساعات؟
وفقــا للســجل األكاديمــي (كشــف الدرجــات)
يتــم احتســاب الســاعات المحاســبية المقبولــة
ً
أو مــا يثبــت اســتكمال الســاعات المطلوبــة حســب الطــرق التــي تقبلهــا الهيئــة.
ماهي طريقة تعديل المرفقات؟
ارســال رســالة إلــى البريــد االلكترونــي التالــي members@socpa.org.sa :موضــح فيــه
رقــم الهويــة والبيانــات المــراد تعديلهــا.
هل ممكن زيادة العضوية المؤقتة أكثر من سنة واحدة للحصول على مهلة؟
المهلة الممنوحة للمتقدمين للعضوية هي سنة واحدة فقط.
متى يتم الربط مع وزارة الموارد البشرية في التسجيل المهني؟
بعــد ســداد رســوم العضويــة مباشــرة يتــم اصــدار شــهادة تســجيل مهنــي مؤقــت وذلــك
إلكمــال اجراءاتــك لــدى وزارة المــوارد البشــرية ،وبعــد التحقــق مــن المؤهــات يتــم القبــول
النهائــي وإصــدار شــهادة تســجيل مهنــي دائــم او شــهادة عضويــة انتســاب.
ما الفرق بين التسجيل المهني المؤقت والتسجيل المهني والعضو المنتسب؟
التســجيل المهنــي المؤقــت عضويــة مؤقتــة تمنــح بمجــرد التســجيل بالعضويــة وقبــل التحقق
التــام مــن المؤهالت.
التســجيل المهنــي عضويــة دائمــة تمنــح للغيــر حاصليــن علــى شــهادة بكالوريــوس فــي
المحاســبة بعــد التحقــق مــن مؤهالتهــم وقبــول طلبهــم.
العضــو المنتســب هــي عضويــة تمنــح للحاصليــن علــى شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة
بعــد التحقــق مــن مؤهالتهــم وقبــول طلبهــم.
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