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تقديم:
تعتبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي أنشأت بالمرسوم الملكي رقم م 12/وتاريخ
1412/5/13هـ الجهة المهنية المنوط بها تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة والرفع
من مستواها .وفي هذا اإلطار قامت الهيئة بعمل الترتيبات الالزمة لتنظيم المهنة وأصدرت
المعايير المهنية والفنية ذات العالقة بالمهنة ،وقدمت العديد من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق
أغراضها ،ومن أبرزها تنفيذ البرامج التدريبية الختبار زمالة الهيئة وتلك الموجهة لمنسوبي
القطاعات االقتصادية المختلفة.
أنيط بالهيئة تنفيذ مشروع التحول للمعايير الدولية واعتمد مجلس إدارة الهيئة في عام 1433هـ
(2012م) خطة للتحول لمعايير المحاسبة الدولية اعتبارا من 2017/01/01هـ للشركات
المدرجة في السوق المالية ،أما بالنسبة للمنشآت األخرى فإن التطبيق سيكون اعتبارا من
 2018/01/01م .ورغبة من الهيئة في إتاحة الفرصة لمنسوبي مهنة المحاسبة والمراجعة
العاملين في مختلف القطاعات االقتصادية للتدرب على المعايير الدولية وفهمها واكتساب القدرة
على تطبيقها ،قامت بإعداد برنامجها التدريبي المتخصص في معايير المحاسبة الدولية ويشمل
خمس مستويات جرى تصنيفها حسب أهمية هذه المعايير للمنشآت المختلفة .كما تم تطوير
الحقائب والمواد التدريبية التي تهدف الستعراض معايير المحاسبة الدولية وشرح تطبيقاتها من
خالل أمثلة وحاالت عملية وذلك على سبيل التهيئة وااللتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية
من قبل كافة المنشآت االقتصادية في التواريخ المشار إليها أعاله.
وتتويجا لجهود الهيئة فيما يتصل بتطوير الكفاءات المقتدرة التي ستشارك في عملية التحول
لمعايير المحاسبة الدولية ،وأسوة بما هو متبع في الهيئات المهنية المشابهة ستقوم الهيئة باتخاذ
الخطوات الالزمة لتنظيم اختبار لمنح الشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي
 SOCPA IFRS CERTIFICATEللراغبين من منسوبي المهنة .وفي ضوء ذلك قامت
لجنة التعليم والتدريب بالهيئة بدراسة الموضوع واتخذت قرارها رقم  2/2/4في اجتماعها
السابع للدورة السادسة بتاريخ 1437 /8/10هـ الموافق 2016/5/17م القاضي بأن يمنح من
يجتاز اختبار المعايير الدولية للتقرير المالي تلك الشهادة المهنية واعتماد الالئحة التي تتضمن
القواعد العامة المنظمة لالختبار للراغبين في الحصول على هذه الشهادة.
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 -1الهـدف من االختبار:
يهدف االختبار إلى قياس كفاءة المتقدمين الذين يرغبون في الحصووووووول على الشووووووهادة
المهنيووة في المعووايير الوودوليووة للتقرير المووالي  SOCPA IFRS CERTIFICATEوموودى
إل مامهم بالمعر فة النظر ية لت لك الم عايير وتوفر الم هارات العمل ية وال قدرة لديهم على
تطبيقها ،ومدى إدراكهم للمسوووووواولية المهنية والمتطلبات التي يتعين عليهم األخذ بها في
أداء مهامهم في كل ما له عالقة بتطبيقها.

 -2أسئلة االختبار:
تعقد الهيئة اختبارا شووووامال للحصووووول على الشووووهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير
المالي  ،SOCPA IFRS CERTIFICATEويعتبر اجتياز االختبار شوووووورط اسوووووواسووووووي
للحصول على الشهادة .ويتكون االختبار من ( )60ستين ساال متعدد االختيار ،وتكون
االسووئلة متنوعة من حي تغطيتها لمعايير المحاسووبة الدولية ومسووتوى ودرجة المعارف
والمهارات ،لمعرفة قدرة المتقدم على اإللمام بمواضوووووويع االختبار من خالل اسووووووتنباط
اإلجابة الصحيحة من عدد من اإلجابات المحتملة.

 -3تنفيذ االختبار
يتم تنفيذ االختبار بمعرفة لجنة التعليم والتدريب وتحت إشوورافها وفق الضوووابط المعتمدة
من قبلها ،وللجنة االستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في تنفيذه وفقأ للقواعد المعتمدة.

 -4تاريخ عقد االختبار:
يعقد االختبار في التواريخ التي تحددها األمانة العامة للهيئة.

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

 -6درجات االختبار:
يتم تقييم نتائج االختبار ال شامل للمتقدمين له ويكون إجمالي الدرجات مائة درجة وتكون
نسبة النجاح .%60

 -7إعادة االختبار:
يجوز إعادة االختبار في حالة عدم اجتياز المتقدم المسوووتوفي للشوووروط الواردة في الفقرة
( )14من هذه الالئحة وعدم حصوووووووله على نسووووووبة النجاح ،وفي حالة عدم االجتياز في
المحاولة الثالثة يتعين عليه حضوووور الدورات للمسوووتويين االول والثاني ويعامل كملتحق
جديد ألغراض االختبار.
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 -8مواضيع االختبار:
يتكون االختبار الشامل للحصول على الشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي
من المواضيع التي يتم تحديدها في البرامج التدريبية لمعايير المحاسبة الدولية للمستويات
الخمس التي أعدتها الهيئة ،ويشتمل كل مستوى على عدد من المعايير جرى تصنيفها
بحسب أهميتها (أنظر الملحق رقم  )1ويشمل االختبار أسئلة من كل مستوى بحسب النسب
الموضحة في الجدول التالي:

المستوى

النسبة

األول

%30

الثاني

%25

الثال

%20

الرابع

%15

الخامس

%10

اإلجمالي

%100

ويكون لألمانة العامة للهيئة حق تعديل هذه القائمة باإلضافة أو الحذف ،وإعادة ترتيب
وتصنيف المعايير في المستويات 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:
تكون األمانة العامة للهيئة مسئولة عن تصحيح ورصد وإعالن نتيجة االختبار.

 -11اعتماد نتيجة االختبار ومنح الشهادة المهنية:
يعتمد األمين العام نتيجة االختبار .ويجوز للمتقدم لالختبار أن يطلب من الهيئة وفقا
للضوابط المعتمدة؛ مراجعة التدقيق الحسابي لدرجات االختبار خالل فترة أسبوعين من
تاريخ إعالن نتيجة االختبار وذلك بعد سداد ألف لاير رسوم مراجعة التدقيق الحسابي.
وتمنح الشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي SOCPA IFRS
 CERTIFICATEمن قبل األمانة العامة لمن اجتاز االختبار بنجاح.
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 -12مكان االختبار:
يعقد االختبار في مدينة الرياض ،ويجوز عقده خارجها إذا توفر عدد مناسب من
المقبولين لالختبار وذلك وفقا لما تراه األمانة العامة.

 -13بناء قاعدة المعلومات ألسئلة االختبار واإلجابات النموذجية
أـ إعداد مشاريع أسئلة االختبار واإلجابات النموذجية:
تختار األمانة العامة للهيئة مستشارين من ذوي االهتمام واالختصاص إلعداد مشاريع
أسئلة لالختبار وإجاباتها النموذجية ،ويقوم كل مستشار بتقديم األسئلة واإلجابات
النموذجية المقترحة لكل معيار .ويتم اختيار المستشارين من بين المجموعات التالية:
 1/8أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المتخصصة.
 2/8المهنيون ذوو التأهيل والخبرة من أعضاء الهيئة.
 3/8منسوبو المهنة في المنشآت االقتصادية المختلفة ذوو التأهيل والخبرة.
 4/8جهات متخصصة ذات خبرة في إعداد مشاريع أسئلة االختبارات.

ب -اعتماد مشاريع األسئلة:
تختار األمانة العامة فريقا لتطوير قاعدة المعلومات ألسئلة االختبار وإجاباتها النموذجية
يتكون من عدد ال يقل عن مستشارين اثنين ويقوم الفريق بدراسة ومراجعة مشاريع
األسئلة وإجاباتها النموذجية المعدة من المختصين أو من أية مصادر أخرى واختيار
األسئلة المالئمة وإجاباتها النموذجية واعتماد إدخالها بقاعدة المعلومات اآللية.

 -14التأهيل العلمي وشروط التقدم لالختبار:
يقبل لالختبار كل من يرغب في الحصول على الشهادة المهنية في المعايير الدولية
للتقرير المالي  SOCPA IFRS CERTIFICATEمن حملة البكالوريوس أو الدبلوم في
المحاسبة أو ما يعادلهما.

 -15رسوم االختبار:
 1/15رسوووم التقدم لالختبار ( )525خمسوومائة وخمسووة وعشوورون لاير عن كل اختبار
لمن حضوووووور جميع الدورات للمسووووووتويات الخمس كاملة (يجب ارفاق شووووووهادات
الحضور مع طلب التقدم لالختبار).
 2/15رسوووووووم التقودم لالختبوار ( )1050ألف وخمسووووووون لاير للمرة االولى و()525
خمسوووووومائة وخمسووووووة وعشوووووورون لاير لالختبارات التالية لمن حضوووووور دورات
المسووووتويين األول والثاني كاملة ،وتشوووومل رسوووووم االختبار حصووووول المتقدم على
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الح قا ئب ال تدريب ية  -للمرة األولى فقط  -للمسووووووتو يات ال ثا ل والرابع وال خامس
(يجب ارفاق شهادات الحضور مع طلب التقدم لالختبار).
 3/15رسوووووووم التقدم لالختبار ( )4200اربعة االف ومائتي لاير للمرة االولى و()525
خمسوومائة وخمسووة وعشوورون لاير لالختبارات التالية لمن لم يحضوور أي دورة من
دورات المسووتويات وتشوومل هذه الرسوووم حصووول المتقدم على الحقائب التدريبية -
للمرة األولى فقط  -للمستويات الخمس.

 -16التزامات المتقدم لالختبار
يجب على المتقدم لالختبار االلتزام بالقواعد المنظمة لالختبار والضوابط المعتمدة من
الهيئة بشأن االختبار واالجراءات والتعليمات ذات الصلة.
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الملحق رقم ( )1قائمة مستويات معايير المحاسبة الدولية
اسم
البرنامج

اسم المعيار

المعيار

المستوى األول

برنامج معايير المحاسبة الدولية

IFRS 1

تبني المعايير الدولية للمرة األولى

IAS 1

عرض القوائم المالية

IAS 7
IAS 8
IAS 10
IAS 24
IAS 34
IAS 19

المستوى الثاني

برنامج معايير المحاسبة الدولية

IAS 2
IAS16
IAS 38
IAS 36
IFRS 5
IAS 40
IFRS 15

الدولية المستوى الثالث

برنامج معايير المحاسبة

IFRS10
IFRS11
IAS 17
IAS32
IFRS 9
IAS28

قائمة التدفقات النقدية
السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء
األحداث بعد فترة التقرير
اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة
التقرير المالي األولى
منافع الموظف
المخزون
العقارات ،واآلالت والمعدات
األصول غير الملموسة
الهبوط في قيمة األصول
االصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة
العقارات االستثمارية
اإليرادات من العقود مع العمالء
القوائم المالية الموحدة
الترتيبات المشتركة
عقود االيجار
األدوات المالية -العرض
االدوات المالية
االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة

المستوى الرابع

برنامج معايير المحاسبة الدولية

المستوى الخامس

برنامج معايير المحاسبة الدولية

IFRS12

االفصاح عن الحصص في المنشآت االخرى

IFRS3

تجميع األعمال

IFRS 7

األدوات المالية -اإلفصاحات

IAS 21

اثار التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية

IAS 12

ضرائب الدخل

IAS 37

المخصصات وااللتزامات المحتملة واالصول المحتملة

IAS 29

التقرير المالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح

IFRS8

القطاعات التشغيلية

IFRS2

الدفع على أساس السهم

IAS27

القوائم المالية المنفصلة

IAS 41

الزراعة

IFRS 4

عقود التأمين

IFRS 6

الموارد المعدنية

IFRS 14

الحسابات الماجلة النظامية
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