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العضــو األساســي الغيــر ممــارس هــو كل مــن حصــل علــى شــهادة زمالــة الهيئــة 
الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين وتقــدم بطلــب عضويــة الهيئــة كعضــو 
ــل  ــذي حص ــي ال ــو األساس ــوز للعض ــا، ويج ــل عليه ــارس وحص ــر مم ــي غي أساس
علــى شــهادة الزمالــة اســتخدام لقــب )زميــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن 

والمحاســبين(.

شهادة زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.. 1
سداد رسوم العضوية.. 2

االلتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها.  أ- 
 ب- إكمال متطلبات التعليم المهني المستمر.

ــة  ــح المتصل ــات المحــددة فــي األنظمــة والقــرارات واللوائ ــد بالواجب التقي  ج- 
ــة. ــبة والمراجع ــة المحاس بمهن

د- سداد اشتراكات العضوية.

العضوية األساسية لغير الممارس:

الشروط:

واجبات العضو األساسي الغير ممارس
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 إذا لــم يلتــزم العضــو األساســي بمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر، يتــم . 1
تعليــق عضويتــه، وينــذر بأنــه فــي حالــة عــدم اســتكمال متطلبــات التعليــم 
المهنــي المســتمر خــالل ســنة مــن تاريــخ تعليــق عضويته يتــم إلغــاء عضويته. 
ويجــوز إعــادة العضويــة إذا تــم الوفــاء بالشــروط المســببة إللغــاء العضويــة 
ــوص  ــي المنص ــو األساس ــي العض ــا ف ــب توفره ــروط الواج ــرت الش وتوف

عليهــا فــي البنــد )2( مــن ضوابــط العضويــة.
إذا لم يسدد العضو األساسي اشتراك العضوية يتم ما يلي:. 2

ــتراكه 	  ــداد اش ــتحقاق س ــخ اس ــى تاري ــى عل ــو مض ــة كل عض ــق عضوي تعلي
أكثــر مــن ثالثــة أشــهر، وإنــذاره بإلغــاء عضويتــه إذا لــم يقــم بســداد كامــل 
ــه. ــق عضويت ــخ تعلي ــة أشــهر مــن تاري ــه خــالل ثالث االشــتراك المســتحق علي

ــم 	  ــهر ول ــة أش ــه ثالث ــق عضويت ــى تعلي ــى عل ــو مض ــة كل عض ــاء عضوي  إلغ
ــه. ــتحق علي ــتراك المس ــل االش ــداد كام ــم بس يق

يجــوز إعــادة العضويــة إذا تــم الوفــاء بالشــروط المســببة إللغــاء العضويــة 	 
ــوص  ــي المنص ــو األساس ــي العض ــا ف ــب توفره ــروط الواج ــرت الش وتوف

ــة. ــط العضوي ــد )2( مــن ضواب عليهــا فــي البن

تعليق وإلغاء العضوية :
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تخفيــض بنســبة تصــل إلــى 30 % على رســوم الــدورات التدريبيــة المتخصصة . 1
و رســوم حضــور النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات المهنيــة التــي تنظمهــا 

الهيئــة بمقابــل مالــي.
االلكترونيــة . 2 والنشــرات  “المحاســبون”  الهيئــة  مجلــة  علــى  الحصــول 

المجانيــة. والعلميــة  المهنيــة  الهيئــة  وإصــدارات 
ــة . 3 ــات خاص ــح تخفيض ــي تمن ــات الت ــة والجه ــركاء الهيئ ــدى ش ــات ل خصوم

ــة. ــاء الهيئ ــا ألعض ــى خدماته عل
االشــتراك فــي برنامــج )مزايــا( والمخصــص لتقديــم أفضــل المزايــا والعــروض . 4

والخصومات.
ــق . 5 ــنوية، ح ــتراكاتهم الس ــددوا اش ــن س ــط والذي ــيون فق ــاء األساس لألعض

ــرارات  ــاذ الق ــة والمشــاركة فــي اتخ ــة العمومي ــات الجمعي حضــور اجتماع
ــة. ــس إدارة الهيئ ــة مجل ــات عضوي ــح النتخاب ــت والترش بالتصوي

المزايا:
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تحتسب اشتراكات األعضاء األساسيين على أساس أن العضوية بدأت من أول يوم في السنة المالية 
للهيئة، باستثناء أول تسجيل أو تعديل للعضوية فيحتسب االشتراك على أجزاء المدة المتبقية لنهاية 

السنة المالية.

سنــــــــويًا

رسوم العضوية:

  1000 ريال

يمكــن للراغبيــن مــن الحاصليــن علــى زمالة الهيئــة الســعودية للمراجعين والمحاســبين 
التقــدم علــى عضويــة أساســي غيــر ممارس عــن طريق صفحــة الخدمــات االلكترونية:

/https://eservice.socpa.org.sa

اجراءات التقدم: 
1 .https://eservice.socpa.org.sa الدخول على صفحة الخدمات االلكترونية
اختيار خانة العضوية.. 2
اختيار عضو أساسي غير ممارس.. 3
سداد الرسوم.. 4

للمزيد: 

طريقة التسجيل:
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متى تبدأ وتنتهي العضوية؟
ــنة  ــة الس ــي بنهاي ــتراك، وتنته ــة االش ــع قيم ــخ دف ــن تاري ــة م ــة العضوي ــدأ صالحي تب

.12/31 الماليــة 
كم رسوم العضوية؟

1000 ريــال ســنوًيا، باســتثناء أول تســجيل للعضويــة فيحتســب االشــتراك علــى أجــزاء 
المــدة المتبقيــة لنهايــة الســنة الماليــة.

أنا محاسب مقيم هل يمكنني االنضمام لعضوية أساسي غير ممارس؟
يمكــن لــكل مــن حصــل علــى شــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين 

ــر ممــارس. االنضمــام كعضــو أساســي غي

هــل تقبــل شــهادات الزمــاالت الصــادرة مــن معاهــد دوليــة لالنضمــام لعضويــة 
أساســي غيــر ممــارس؟

تقبل شهادة زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين فقط.

هل يمكن الترقية الى عضوية أساسي ممارس؟
نعــم، بعــد الحصــول علــى ترخيــص مزاولــة المهنــة يتــم ترقيــة العضويــة مباشــرة الــى 

عضويــة أساســي ممــارس.

هل يمكن استرجاع رسوم العضوية بعد االشتراك في العضوية؟
ال يمكن استرداد الرسوم بعد االشتراك في العضوية.

أبرز األسئلة الشائعة عن العضوية األساسية لغير الممارس:



10دليل العضويات

متى يتم قبول العضوية بعد ارسال المستندات المطلوبة؟
قبول العضوية مباشر بعد سداد الرسوم.

المهنــي  التعليــم  لنظــام  الممــارس  لغيــر  األساســية  العضويــة  تخضــع  هــل 
المســتمر؟

نعــم، يجـــب اكمـــال تســعون ســاعة آلخــر ثــالث ســـنوات متتاليـــة، ويتعيـــن أال تقـــل 
ســاعات التعليـــم المهنـــي المســـتمر ألي ســـنة عـــن خمســة عشــرة ســاعة.

هــل تلغــى العضويــة األساســية لغيــر الممــارس فــي حــال عــدم االلتــزام بســاعات 
التعليــم المهنــي المســتمر؟

مــا لــم يكــن هنــاك مســّوغ مقبــول مــن لجنــة التعليــم والتدريــب بالهيئــة لعــدم 
االلتــزام بمتطّلبــات برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر؛ فــإنَّ عــدم االلتــزام بهــذه 

ي إلــى إلغــاء العضويــة بالهيئــة. القواعــد يــؤدِّ

أبرز األسئلة الشائعة عن العضوية االساسية لغير الممارس:
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ثانيًا:
العضوية األساسية 

للممارس
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ــة  ــه بمزاول ــي المرخــص ل العضــو األساســي الممــارس هــو المحاســب القانون
ــة فــي المملكــة. المهن

يقبــل عضــوًا أساســيًا ممارســًا كل مــن ســدد رســوم اشــتراك العضويــة وتتوفــر فيــه 
الشــروط الــواردة فــي الفقرتيــن اآلتيتيــن:

يحمل ترخيصا ساريا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.. 1
حاصل على شهادة زمالة الهيئة.. 2

العضوية األساسية للممارس:

الشروط والضوابط:

ــرارات الصــادرة  ــه والق ــة ل ــواردة فــي النظــام والالئحــة التنفيذي ــزام باألحــكام ال االلت أ. 
ــا. ــذًا لهم تنفي

االلتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.  ب. 
الوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة األداء المهني.  ج. 

 د.   إكمال متطلبات التعليم المهني المستمر.
 هـ. سداد اشتراكات العضوية.

واجبات العضو األساسي  الممارس
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ــة أو . 1 ــة العضــو األساســي الممــارس إذا ارتكــب مخالفــة إداري ــم إلغــاء عضوي يت
مســلكية وصــدر بحقــه قــرار بإلغــاء العضويــة مــن لجنــة النظــر فــي المخالفــات 
اإلداريــة والمســلكية وفقــا للمــادة الخامســة عشــرة مــن نظــام مهنــة المحاســبة 

والمراجعــة.
 إذا لــم يلتــزم العضــو األساســي بمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر، يتــم تعليق . 2

ــي  ــم المهن ــات التعلي ــتكمال متطلب ــدم اس ــة ع ــي حال ــه ف ــذر بأن ــه، وين عضويت
ــوز  ــه. ويج ــاء عضويت ــم إلغ ــه يت ــق عضويت ــخ تعلي ــن تاري ــنة م ــالل س ــتمر خ المس
ــة وتوفــرت  ــاء العضوي ــاء بالشــروط المســببة إللغ ــم الوف ــة إذا ت ــادة العضوي إع
الشــروط الواجــب توفرهــا فــي العضــو األساســي المنصــوص عليهــا فــي البنــد 

ــة. ــط العضوي )2( مــن ضواب
إذا لم يسدد العضو األساسي اشتراك العضوية يتم ما يلي:. 3

ــتراكه 	  ــداد اش ــتحقاق س ــخ اس ــى تاري ــى عل ــو مض ــة كل عض ــق عضوي تعلي
أكثــر مــن ثالثــة أشــهر، وإنــذاره بإلغــاء عضويتــه إذا لــم يقــم بســداد كامــل 
االشــتراك المســتحق عليــه خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تعليــق عضويتــه.

ــم 	  ــة أشــهر ول ــه ثالث ــق عضويت ــى تعلي ــة كل عضــو مضــى عل  إلغــاء عضوي
ــه. يقــم بســداد كامــل االشــتراك المســتحق علي

يجــوز إعــادة العضويــة إذا تــم الوفــاء بالشــروط المســببة إللغــاء العضويــة 	 
ــوص  ــي المنص ــو األساس ــي العض ــا ف ــب توفره ــروط الواج ــرت الش وتوف

عليهــا فــي البنــد )2( مــن ضوابــط العضويــة.

تعليق وإلغاء العضوية :
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ــة المتخصصــة و . 1 ·تخفيــض بنســبة تصــل إلــى %30 علــى رســوم الدورات التدريبي
رســوم حضــور النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات المهنيــة التــي تنظمهــا الهيئــة 

بمقابــل مالــي.
ــدارات . 2 ــة وإص ــرات االلكتروني ــبون” والنش ــة “المحاس ــة الهيئ ــى مجل ــول عل الحص

ــة. ــة المجاني ــة والعلمي ــة المهني الهيئ
ــى . 3 ــح تخفيضــات خاصــة عل ــي تمن ــة والجهــات الت ــدى شــركاء الهيئ خصومــات ل

ــة. خدماتهــا ألعضــاء الهيئ
االشــتراك فــي برنامــج )مزايــا( والمخصــص لتقديــم أفضــل المزايــا والعــروض . 4

والخصومــات.
لألعضــاء األساســيون فقــط والذيــن ســددوا اشــتراكاتهم الســنوية، حــق حضــور . 5

اجتماعــات الجمعيــة العموميــة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات بالتصويــت 
ــة. ــس إدارة الهيئ ــة مجل ــات عضوي ــح النتخاب والترش

المزايا:

تحتســب اشــتراكات األعضــاء األساســيين علــى أســاس أن العضويــة 
بــدأت مــن أول يــوم فــي الســنة الماليــة للهيئــة، باســتثناء أول 
أجــزاء  للعضويــة فيحتســب االشــتراك علــى  تعديــل  أو  تســجيل 

ــة. ــنة المالي ــة الس ــة لنهاي ــدة المتبقي الم سنــــــــــويًا

رسوم العضوية:

 10,000 
ريال

بعــد الحصــول علــى ترخيــص مزاولــة المهنــة، يتــم تلقائًيــا تغييــر نــوع العضويــة 
لعضــو أساســي ممــارس وُتصــدر فاتــورة رســوم العضويــة فــي الخدمــات 

اإللكترونيــة الخاصــة بالعضــو للســداد.

للمزيد: 

طريقة التسجيل:
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متى تبدأ وتنتهي العضوية؟
ــنة  ــة الس ــي بنهاي ــتراك، وتنته ــة االش ــع قيم ــخ دف ــن تاري ــة م ــة العضوي ــدأ صالحي تب

.12/31 الماليــة 

كم رسوم العضوية؟
10,000 ريــال ســنوًيا، باســتثناء أول تســجيل أو تعديــل للعضويــة فيحتســب االشــتراك 

علــى أجــزاء المــدة المتبقيــة لنهايــة الســنة الماليــة.

كيف يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة؟
يمكنك االطالع على التفاصيل الخاصة بالتراخيص:

 
هل يمكن تخفيض العضوية إلى غير ممارس؟

فــي حــال إيقــاف أو شــطب أو إلغــاء ترخيــص مزاولــة المهنــة يتــم تحويــل العضويــة 
إلــى أساســي غيــر ممــارس.

أبرز األسئلة الشائعة عن العضوية األساسية للممارس:
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كيفية إيقاف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتًا أو إلغاءه؟ 
عن طريق مراسلة اإلدارة القانونية على البريد: 

 legal@socpa.org.sa

هل تخضع عضوية األساسي الممارس لنظام التعليم المهني المستمر؟
نعم، يجـــب إكمـــال 120 ساعة آلخر ثالث ســـنوات متتاليـــة، ويتعيـــن أال تقـل ساعات 

التعليـــم المهنـــي المسـتمر ألي سـنة عـن عشرين ساعة.

هــل تلغــى عضويــة األساســي الممــارس فــي حــال عــدم االلتــزام بســاعات 
المســتمر؟ المهنــي  التعليــم 

مــا لــم يكــن هنــاك مســّوغ مقبــول مــن لجنــة التعليــم والتدريــب بالهيئــة لعــدم 
االلتــزام بمتطّلبــات برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر؛ فــإنَّ عــدم االلتــزام بهــذه 

ي إلــى إلغــاء العضويــة بالهيئــة. القواعــد يــؤدِّ

أبرز األسئلة الشائعة عن العضوية األساسية للممارس:
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ثالثًا:
العضوية المهنية
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العضــو المهنــي هــو كل مرخــص لــه )مــن غيــر المحاســبين القانونييــن( بتقديــم 
خدمــات المحاســبة أو خدمــات محاســبة الــزكاة والضريبــة.

وجــود ترخيــص لتقديــم خدمــات المحاســبة أو خدمــات محاســبة الــزكاة . 1
والضريبــة.

سداد رسوم العضوية.. 2

ــة  ــح المتصل ــات المحــددة فــي األنظمــة والقــرارات واللوائ ــد بالواجب التقي  .١
بمهنــة المحاســبة والمراجعــة.

الوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة األداء المهني.  .٢
إكمال متطلبات التعليم المهني المستمر.  .٣

سداد اشتراكات العضوية.  .٤

العضوية المهنية:

الشروط والضوابط:

واجبات العضو المهني:
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إذا لــم يلتــزم العضــو المهنــي بمتطلبــات التعليــم المهنــي المســتمر، يتــم تعليــق   .1
ــي  ــم المهن ــات التعلي ــتكمال متطلب ــدم اس ــة ع ــي حال ــه ف ــذر بأن ــه، وين عضويت
ــوز  ــه. ويج ــاء عضويت ــم إلغ ــه يت ــق عضويت ــخ تعلي ــن تاري ــنة م ــالل س ــتمر خ المس
ــة وتوفــرت  ــاء العضوي ــاء بالشــروط المســببة إللغ ــم الوف ــة إذا ت ــادة العضوي إع
الشــروط الواجــب توفرهــا فــي العضــو المهنــي المنصــوص عليهــا فــي البنــد )2( 

ــة. ــط العضوي مــن ضواب
2.  إذا لم يسدد العضو المهني اشتراك العضوية يتم ما يلي:

تعليــق عضويــة كل عضــو مضــى علــى تاريــخ اســتحقاق ســداد اشــتراكه أكثــر  أ.   
مــن ثالثــة أشــهر، وإنــذاره بإلغــاء عضويتــه إذا لــم يقــم بســداد كامــل االشــتراك 

ــه. ــق عضويت ــخ تعلي ــن تاري ــهر م ــة أش ــالل ثالث ــه خ ــتحق علي المس
إلغــاء عضويــة كل عضــو مضــى علــى تعليــق عضويتــه ثالثــة أشــهر ولــم يقــم  ب.   

ــه. ــتحق علي ــتراك المس ــل االش ــداد كام بس
ــة  ــة إذا تــم الوفــاء بالشــروط المســببة إللغــاء العضوي يجــوز إعــادة العضوي ج.   
وتوفــرت الشــروط الواجــب توفرهــا فــي العضــو األساســي المنصــوص عليهــا 

فــي البنــد )2( ضوابــط العضويــة.

تعليق وإلغاء العضوية :

سنــــــــــويًا

رسوم العضوية:

 7,000 
ريال

تحتســب اشــتراكات األعضــاء المهنييــن علــى أســاس أن العضويــة 
بــدأت مــن أول يــوم فــي الســنة الماليــة للهيئــة، باســتثناء أول 
أجــزاء  للعضويــة فيحتســب االشــتراك علــى  تعديــل  أو  تســجيل 

ــة. ــنة المالي ــة الس ــة لنهاي ــدة المتبقي الم
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ــة و . 1 ــة المتخصص ــوم الدورات التدريبي ــى رس ــى %30 عل ــل إل ــبة تص ــض بنس تخفي
رســوم حضــور النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات المهنيــة التــي تنظمهــا الهيئــة 

بمقابــل مالــي.
ــدارات . 2 ــة وإص ــرات االلكتروني ــبون” والنش ــة “المحاس ــة الهيئ ــى مجل ــول عل الحص

ــة. ــة المجاني ــة والعلمي ــة المهني الهيئ
ــى . 3 ــح تخفيضــات خاصــة عل ــي تمن ــة والجهــات الت ــدى شــركاء الهيئ خصومــات ل

ــة. خدماتهــا ألعضــاء الهيئ
االشــتراك فــي برنامــج )مزايــا( والمخصــص لتقديــم أفضــل المزايــا والعــروض . 4

والخصومــات.

المزايا:

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

للمزيد من التفاصيل

طريقة التسجيل:
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متى تبدأ وتنتهي العضوية؟
ــنة ــة الس ــي بنهاي ــتراك، وتنته ــة االش ــع قيم ــخ دف ــن تاري ــة م ــة العضوي ــدأ صالحي تب

المالية 31 /12.

كم رسوم العضوية المهنية؟
7,000 ريال سنوًيا، باستثناء أول تسجيل أو تعديل للعضوية فيحتسب االشتراك

على أجزاء المدة المتبقية لنهاية السنة المالية

او خدمــات  المحاســبة  ترخيــص خدمــات  )اإليقــاف مؤقًتا/إلغــاء(  يتــم  كيــف 
والضريبــة؟ الــزكاة  محاســبة 

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.

أبرز األسئلة الشائعة عن العضوية المهنية:
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كيــف يمكــن الحصــول علــى ترخيــص تقديــم خدمــات المحاســبة / ترخيــص تقديــم خدمــات 
ــزكاة والضريبــة؟ محاســبة ال

يمكنك االطالع على التفاصيل الخاصة بالتراخيص: 

هل تخضع العضوية المهنية لنظام التعليم المهني المستمر؟
نعــم يجــب اكمــال 120 ســاعة آلخــر ثــالث ســنوات متتاليــة، ويتعيــن أال تقــل ســاعات التعليــم 

المهنــي المســتمر ألي ســنة عــن 20 ســاعة.

هل تلغى العضوية المهنية في حال عدم االلتزام بساعات التعليم المهني المستمر؟
مــا لــم يكــن هنــاك مســّوغ مقبــول مــن لجنــة التعليــم والتدريــب بالهيئــة لعــدم االلتــزام بمتطّلبات 
ي إلــى إلغــاء العضوية  برنامــج التعليــم المهنــي المســتمر؛ فــإنَّ عــدم االلتــزام بهــذه القواعــد يــؤدِّ

بالهيئة.



23دليل العضويات

رابعًا:
عضوية االنتساب 

)التسجيل المهني(
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تتيــح الهيئــة لمنســوبي المهنــة فــي كافــة القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة 
وبمختلــف فئاتهــم فرصــة االنتمــاء لكيــان مهنــي جامــع مــن خــالل عضويتهــا.

يقبل بعضوية االنتساب بالهيئة كل من تتوفر لديه أي من المؤهالت التالية:-

الحاصــل علــى درجــة الدبلــوم المتوســط )ال تقــل مــدة الدبلــوم عــن ســنتين( أو أي درجــة . 1
أعلــى فــي المحاســبة مــن الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا، ويجــوز للحاصــل علــى 
ــة بشــرط حضــور  ــر مــن ســنة وأقــل مــن ســنتين( التقــدم للعضوي ــوم  مشــارك )أكث دبل

البرنامــج التدريبــي التأهيلــي الختبــار فنــي المحاســبة.
بكالوريــوس مــن أحــد كليــات العلــوم اإلداريــة ومجتــاز علــى األقــل 15 ســاعة أكاديمية . 2

ــأي مــن  ــه اســتكمالها ب ــم يكمــل نصــاب 15 ســاعة يمكــن ل فــي المحاســبة، ومــن ل
الطــرق اآلتيــة:

حضــور دورات الزمالــة الخاصــة بالمحاســبة والمراجعــة والــزكاة والضريبــة حيــث تعــادل 	 
مجتمعــة )9( ســاعات أكاديميــة. 

أو اســتكمال الســاعات المطلوبــة باجتيــاز مــواد تعــادل )15( ســاعة فــي المحاســبة أو 	 
المراجعــة بأحــد الجامعــات المعتــرف فيهــا.

  حاصل على أحد الشهادات المهنية التالية: -. 3

عضوية االنتساب )التسجيل المهني(:

الشروط والضوابط:
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نسخة من الشهادة العلمية أو المهنية.. 1
صورة من الهوية )سارية المفعول(.. 2
صورة من جواز السفر )لغير السعوديين(.. 3
صورة شخصية )غير إلزامية للسيدات(.. 4
سداد رسوم العضوية.. 5

ــة الخاصــة بالعضــو. ــق الخدمــات االلكتروني ــة الشــهادة عــن طري يمكــن طباع

متطلبات التسجيل:

شهادة العضوية: 

تخفيــض بنســبة تصــل إلــى %30 علــى رســوم الــدورات التدريبيــة المتخصصة . 1
و رســوم حضــور النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات المهنيــة التــي تنظمهــا 

الهيئــة بمقابــل مالــي.
االلكترونيــة . 2 والنشــرات  “المحاســبون”  الهيئــة  مجلــة  علــى  الحصــول 

المجانيــة. والعلميــة  المهنيــة  الهيئــة  وإصــدارات 
ــة . 3 ــات خاص ــح تخفيض ــي تمن ــات الت ــة والجه ــركاء الهيئ ــدى ش ــات ل خصوم

ــة. ــاء الهيئ ــا ألعض ــى خدماته عل
االشــتراك فــي برنامــج )مزايــا( والمخصــص لتقديــم أفضــل المزايــا والعــروض . 4

والخصومات.

المزايا:
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رسوم التحقق من صحة الشهادة في حال سنويًا
كانت صادرة من خارج المملكة )تدفع 

لمرة واحدة فقط(.

رسوم العضوية:

  500 ريال  300 ريال

1. الدخول إلى  صفحة الخدمات اإللكترونية
https://eservice.socpa.org.sa/login.aspx والنقــر علــى مســتخدم جديــد 

)مــا لــم تكــن مســجل مســبقًا(.

طريقة التسجيل:

2. يتــم تعبئــة البيانــات الشــخصية مــع مراعــاة التأكــد مــن صحــة بيانــات التواصل 
)البريــد االلكترونــي ورقــم الجوال(.

ــة االنتســاب والنقــر علــى  ــار عضوي ــم اختي ــح الصفحــة الشــخصية يت 3.  بعــد فت
ــد(. )طلــب جدي

4. يتم االطالع على المعلومات ثم النقر على التالي.
5. يتم اختيار نوع المؤهل وبلد الدراسة.

6. يتم إضافة المرفقات.
7.  يتم النقر على حفظ ودفع لسداد الفاتورة.

8. بعد التحقق من الطلب يتم النقر على تأكيد.

9. يتــم ســداد رســوم العضويــة بأحــد طــرق الدفــع اإللكترونــي المتاحــة، علمــًا 
بــأن صالحيــة الفاتــورة ســبعة أيــام مــن تاريــخ إصدارهــا.
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ــة  ــرية والتنمي ــوارد البش ــه وزارة الم ــذي تتطلب ــي ال ــاد المهن ــود باالعتم ــو المقص ماه
ــبة؟ ــن المحاس ــن مه ــراض توطي ــة ألغ االجتماعي

المقصــود باالعتمــاد المهنــي جميــع األعضــاء المســجلين لــدى الهيئــة وذلــك يشــمل 
االنتســاب.  وعضويــة  األساســية  العضويــة 

هل تتطلب عضوية عضوية االنتساب اجتياز اختبار مهني؟
ال تتطلــب عضويــة االنتســاب اجتيــاز اختبــار محــدد، حيــث يمكــن ألي شــخص حاصــل علــى أي 

مــن المؤهــالت التاليــة التســجيل لــدى الهيئة:
- بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة.

- حملــة درجــة الدبلــوم المتوســط فــي المحاســبة )ال تقــل مــدة الدبلــوم عــن ســنتين( مــن 
الجامعــات أو الكليــات أو المعاهــد الســعودية أو الجهــات المماثلــة المعتــرف بهــا، ويجــوز 
للحاصــل علــى دبلــوم  مشــارك )أكثــر مــن ســنة وأقــل مــن ســنتين( التقــدم للعضويــة بشــرط 

حضــور البرنامــج التأهيلــي الــذي تقــره الهيئــة
- بكالوريــوس مــن إحــدى كليــات العلــوم اإلداريــة ومجتــاز علــى األقــل 15 ســاعة أكاديميــة 
فــي المحاســبة، ومــن لــم يكمــل نصــاب 15 ســاعة أكاديميــة يمكنــه اســتكمالها بــأي مــن 

الطــرق اآلتيــة : -
ــادل  ــث تع ــة حي ــزكاة والضريب ــة وال ــبة والمراجع ــة بالمحاس ــة الخاص ــور دورات الزمال * حض

ــة.  ــاعات أكاديمي ــة )9( س مجتمع
ــبة أو  ــي المحاس ــاعة ف ــادل )15( س ــواد تع ــاز م ــة باجتي ــاعات المطلوب ــتكمال الس * أو اس

ــا. ــرف فيه المراجعــة بأحــد الجامعــات المعت
- حاصل على أحد الشهادات المهنية التالية:

أبرز األسئلة الشائعة عن عضوية االنتساب )التسجيل المهني(:
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هــل تتطلــب عضويــة االنتســاب دفــع رســوم التحقــق مــن الشــهادة إذا كانــت الشــهادة 
صــادرة مــن جامعــة أو مؤسســة تعليميــة ســعودية؟

ــة  ــات التعليمي ــات والمؤسس ــن الجامع ــادرة م ــهادات الص ــن الش ــق م ــوم تحق ــد رس ال يوج
ــعودية. الس

احمــل شــهادة بكالوريــوس فــي غيــر تخصصــات كليــات العلــوم االداريــة، هــل يمكننــي 
االنضمــام لعضويــة عضويــة االنتســاب؟

ــة فقــط أو  ــوم اإلداري ــات العل ــة االنتســاب علــى تخصصــات كلي ــول فــي عضوي يقتصــر القب
ــة المشــار إليهــا فــي الصفحــة 24. ــة أحــد الشــهادات المهني حمل

هل يجب الحصول على خطاب من الهيئة لتغيير المهنة؟
ال يتطلب تغيير المهنة الحصول على خطاب من الهيئة.

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 تلقائيــًا فــور االنتهــاء مــن التســجيل ودفــع الرســوم، وفــي حــال عــدم 
الربــط يمكنكــم التواصــل مــع وزارة المــوارد البشــرية وتقديــم شــهادة العضويــة.

 كيف يتم تعديل رقم الحدود الى رقم اإلقامة بالعضوية المسجلة؟
ــي: care@socpa.org.sa متضمــن  ــي التال ــد االلكترون ــى البري ــق ارســال رســالة ال عــن طري

فيــه صــورة مــن الهويــة ورقــم الحــدود.

كيف يتم إكمال الساعات الخاصة بعضوية االنتساب؟
	 اســتكمال الســاعات المطلوبــة باجتيــاز مــواد تعــادل )15( ســاعة فــي المحاســبة أو 

المراجعــة بأحــد الجامعــات المعتــرف فيهــا.
والــزكاة  والمراجعــة  المحاســبة  للمــواد  بالزمالــة  والخاصــة  الهيئــة  أو حضــور دورات   	

)9( ســاعات أكاديميــة.  تعــادل مجتمعــة  والضريبــة حيــث 

 كيف يتم احتساب الساعات؟
يتــم احتســاب الســاعات المحاســبية المقبولــة وفًقــا للســجل األكاديمــي )كشــف الدرجــات( 

أو مــا يثبــت اســتكمال الســاعات المطلوبــة حســب الطــرق التــي تقبلهــا الهيئــة.

أبرز األسئلة الشائعة عن االنتساب )التسجيل المهني(:
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ماهي طريقة تعديل المرفقات؟
ــه  ــح في ــي: members@socpa.org.sa موض ــي التال ــد االلكترون ــى البري ــالة إل ــال رس ارس

ــات المــراد تعديلهــا. ــة والبيان رقــم الهوي

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 عضوية االنتساب )التسجيل المهني(؟
بعــد ســداد رســوم العضويــة مباشــرة يتــم اصــدار شــهادة تســجيل العضويــة المؤقتــة  وذلــك 
إلكمــال اجراءاتــك لــدى وزارة المــوارد البشــرية، وبعــد التحقــق مــن المؤهــالت يتــم القبــول 

النهائــي وإصــدار شــهادة عضويــة انتســاب.

أبرز األسئلة الشائعة عن االنتساب )التسجيل المهني(:
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خامسًا:
طالب منتسبون
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تتيــح الخدمــة لجميــع طــالب كليــات العلــوم اإلداريــة التســجيل واالنتمــاء للكيان 
المحاســبي أثنــاء مرحلــة الدراســة الجامعية.

سعودي الجنسية.. 1
الطالــب بمرحلــة البكالوريــوس )أو أي درجــة أعلــى( فــي أحــد تخصصــات العلــوم . 2

اإلداريــة فــي الجامعــات المعتــرف بهــا. 
الطالــب بمرحلــة الدبلــوم فــي المحاســبة مــن الجامعــات أو الكليــات المعتــرف . 3

بهــا.

عضوية الطالب المنتسبون:

الشروط والضوابط:

صورة من الهوية الوطنية.. 1
صورة شخصية ملونة )ليست إلزامية للسيدات(.. 2
صورة من السجل األكاديمي )كشف الدرجات(.. 3
صورة من خطاب تعريف الطالب صادر من الجامعة بتاريخ حديث.. 4

المتطلبات:

الشعور باالنتماء إلى مجتمع مهني راٍق والتواصل مع األعضاء.. 1
تخفيض على رسوم الدورات التدريبية وفق اآلتي:. 2

- خصم بنسبة %50 على الدورات التدريبية المتخصصة.
- خصم بنسبة %50 على دورات االعداد الختبار الزمالة.

- خصــم بنســبة %30 علــى البرنامــج التأهيلــي الختبــار شــهادة أخصائــي ضريبــة 
القيمــة المضافــة.

- خصم بنسبة %30 على البرنامج التأهيلي الختبار شهادة فني المحاسبة.
حضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات المهنية التي تنظمها الهيئة.. 3
الحصــول علــى مطبوعــات الهيئــة المجانيــة، وكافــة المعلومــات التــي . 4

ــة. ــة المختلف ــاطات المهني ــن النش ــر ع تتوف

المزايا:

ــة الخاصــة بالعضــو. ــق الخدمــات االلكتروني ــة الشــهادة عــن طري يمكــن طباع

شهادة العضوية: 
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رسوم العضوية:

مجـــــانًا

1. الدخول إلى صفحة التسجيل في عضوية الطالب
 https://student.socpa.org.sa والتسجيل كمستخدم جديد.

طريقة التسجيل:

2. يتم تعبئة البيانات المطلوبة وبعد االنتهاء النقر على كلمة )سجل(.
3.  يتم ارفاق الملفات المطلوبة.
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ــر المحاســبة،  ــة غي ــوم اإلداري ــات العل ــب متخصــص فــي أحــد تخصصــات كلي ــا طال أن
ــب؟ ــة الطال ــي التســجيل فــي عضوي هــل يمكنن

- يمكــن لجميــع طــالب مرحلــة البكالوريــوس أو أي درجــة أعلــى فــي أحــد تخصصــات 
العلــوم االداريــة التســجيل واالنضمــام لعضويــة الطالب.

متى يبدأ سريان عضوية الطالب ومتى تاريخ انتهاء صالحيتها؟
- تبــدأ مــن تاريــخ قبــول طلــب التســجيل حتــى تاريــخ التخــرج أو مضــي ســت ســنوات 

مــن تاريــخ االنتســاب أيهمــا يســبق.

كيف يمكن تعديل سنة التخرج؟
 members@socpa.org.sa  :يمكنــك ذلــك بإرســال طلب عبر البريــد اإللكترونــي التالــي -

وطلــب تعديل ســنة التخرج.

هل يمكن االستفادة من الخصومات المقدمة من شركاء الهيئة؟
- نعم.

لحضــور دورات وورش عمــل الهيئــة المخصصــة للطــالب، هــل يشــترط وجــود عضويــة 
طالــب ســارية؟

- نعم، يلزم توفر عضوية سارية لحضور الدورات أو ورش العمل المخصصة للطالب

أبرز األسئلة الشائعة عن الطالب المنتسبون:
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سادسًا:
العضوية الفخرية
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العضويــة  والمحاســبين  للمراجعيــن  الســعودية  الهيئــة  إدارة  مجلــس  يمنــح 
الفخريــة لمــن يقــدم اســهامات متميــزة فــي مجــال المهنــة.

تمنح العضوية الفخرية بموافقة من مجلس اإلدارة وفقًا لما يلي:
العضــو الفخــري المرشــح مــن قبــل ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة أو عشــرون . 1

عضــًوا أساســًيا أو مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة.
تعد اإلدارة التنفيذية تقريًرا حول إسهاماته في خدمة المهنة.. 2

العضوية الفخرية:

الشروط والضوابط:

 تخفيــض بنســبة تصــل إلــى %30 علــى رســوم الدورات التدريبيــة المتخصصة . 1
و رســوم حضــور النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات المهنيــة التــي تنظمهــا 

الهيئــة بمقابــل مالــي.
االلكترونيــة . 2 والنشــرات  “المحاســبون”  الهيئــة  مجلــة  علــى  الحصــول   

المجانيــة. والعلميــة  المهنيــة  الهيئــة  وإصــدارات 
ــح تخفيضــات خاصــة . 3 ــي تمن ــة والجهــات الت ــدى شــركاء الهيئ  خصومــات ل

ــة. علــى خدماتهــا ألعضــاء الهيئ
 االشــتراك فــي برنامــج )مزايــا( والمخصــص لتقديــم أفضــل المزايــا والعــروض . 4

والخصومات.

لمزيد من التفاصيل:

المزايا:

رسوم العضوية:

مجـــــانًا
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