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نق���دم ه���ذه �ملفكرة ل���كل من له عالقة مبهنة �ملحا�س���بة م���ن طالب �أو   
كادر تدري�س���ي �أو ممار�س���ن، ترجمن���ا فيه���ا �أك���ر م���ن 800 م�سطل���ح حما�سبي، 
وكذل���ك �سردن���ا فيها قائم���ة باأهم �الخت�س���ار�ت �لفنية �ملحا�سبي���ة، كما ت�سمنت 
دلي���اًل خمت�س���ر�ً الأه���م �ل�س���هاد�ت �ملهني���ة �ملعتم���دة �لت���ي ميك���ن الأي حما�س���ب 

�حل�سول عليها لريتقي مب�سو�ره �لفني وم�ستقبله �ملهني. 
�أود ختاماً �أن �أ�س���كر زمالئي يف ق�س���م �ملحا�س���بة �لذين �ساهمو� معنا يف   

�إعد�د هذه �لعمل: �لدكتور موؤيد خنفر، و�الأ�ستاذة �سذى �الأزوري.  
و�ل�سكر مو�سول للزمالء يف �إد�رة �لعالقات �لعامة و�الإعالم بجامعة   

تبوك على جهودهم �لتي �أخرجت �ملفكرة ب�سكلها �لنهائي. 
كم���ا ي�س���عدنا �أن ن�س���تقبل �قرت�حاتك���م لتطوي���ر ه���ذه �ملفك���رة و�إغناء   

k-alblowi@ut.edu.sa :حمتوياتها على �لربيد �الإلكرتوين �لتايل

                                                     رئي�س ق�سم املحا�سبة 
                                                       د. خالد بن عبداهلل البلوي
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Net present value �سايف �لقيمة �حلالية  465
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Equity method  طريقة حقوق �مللكية 512
Negative goodwill  سهرة �سالبة� 513
Acquisition cost  كلفة �المتالك 514

Excess  ) تتجاوز ) تزيد عن 515
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اختصارات محاسبية
اأوًل : موؤ�س�سات و�سهادات  مهنية حما�سبية :    

.What it stands forAbbreviation Noالرتجمة 

American Accounting Association AAA1جمعية �ملحا�سبة �الأمريكية 

جمعية �ملحا�سبن �لقانونين 
�ملعتمدين 

Association of Chartered Certified 
Accountants

ACCA2

�ملجمع �الأمريكي للمحا�سبن 
�لقانونين

American Institute Of Certified 
Public Accountants 

AICPA3

Accounting Principles Board APB4جمل�س مبادئ �ملحا�سبة 

Auditing Standards  Board  ASB5جمل�س معايري �لتدقيق

 Certified International Financial�سهادة يف �البالغ �ملايل �لدويل 
Reporting

CertIFR6

�سهادة يف �ملعايري �ملحا�سبية 
�لدولية للقطاع �لعام

Certificate in International Public 
Sector Accounting Standards

CertIPSAS7

Chartered Financial Analyst CFA8�ملحلل �ملايل �ملعتمد

Certified Internal AuditorCIA9مدقق د�خلي معتمد 

Certified Management AccountantCMA10�ملحا�سب �الد�ري �ملعتمد

Certified Public Accountant CPA11حما�سب قانوين معتمد

 Financial Accounting Standardsجمل�س معايري �ملحا�سبة �ملايل 
Board

FASB12

�ملبادئ �ملحا�سبية �ملقبولة قبوال 
عاما 

Generally Accepted Accounting 
Principles 

GAAP13

معايري �لتدقيق �ملقبولة قبوال 
عاما 

Generally Accepted Auditing 
Standards  

GAAS14

جمل�س معايري �ملحا�سبة 
�حلكومية

Governmental Accounting Stan-
dards Board

GASB15

 The International Auditing andمعايري �لتدقيق و�لتاأكيد �لدويل
Assurance Standards 

IAAS16
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.What it stands forAbbreviation Noالرتجمة 

جمل�س معايري �لتدقيق و�لتاأكيد 
�لدويل 

The International Auditing and 
Assurance Standards Board 

IAASB17

-International Accounting Stanمعايري �ملحا�سبة �لدولية 
dards 

IAS18

-International Accounting Stanجمل�س معايري �ملحا�سبة �لدويل
dards Board

IASB19

-International Federation of Ac�الحتاد �لدويل للمحا�سبن 
countants

IFAC20

�ملعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير 
�ملالية

International Financial Reporting 
Standards

IFRS21

-International Standards on Auditمعايري �ملر�جعة �لدولية
ing

ISAs22

منظمة �لتعاون �القت�سادي 
و�لتنمية

Organization for Economic Co-
operation and Development

OECD23

-Securities and Exchange Commisهيئة �سوق �ملال 
sion 

SEC24

�جلمعية �ل�سعودية للمر�جعن 
Saudi Institute of Internal AuditorsSIIA25�لد�خلين

�لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبن 
�لقانونين 

Saudi Organization for Certified 
Public Accountants

SOCPA26

ثانيًا : امل�سطلحات املحا�سبية الفنية :   

.What it stands forAbbreviation Noالرتجمة 

Activity Based Costing ABC 1�لتكلفة على �أ�سا�س �الأن�سطة 

AccountA/C2ح�ساب

Accounts Payable AP3�لد�ئنون 

Accounts ReceivableAR4�ملدينون

Budget BGT5مو�زنة 
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.What it stands forAbbreviation Noالرتجمة 

مدخل �مليز�نية �لعمومية
Balance Sheet Approach BSA6)% من �ملدينون(

Balance Sheet B/S7�مليز�نية �لعمومية 

Cash Flow CF8�لتدفقات �لنقدية 

Consolidated Financial Statements CFS9�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 

CreditCr10د�ئن 

Cost Volume Profit CVP11�لتكلفة �لربح و�حلجم ) حتليل( 

Depreciation DEP 12��ستهالك 

Discount Disc 13خ�سم 

Debit Dr14مدين

Earnings Before Interest and TaxEBIT15�الير�د�ت قبل �لفو�ئد و�ل�سر�ئب  

Earnings Per ShareEPS16ربحية �ل�سهم 

ExpensesEXP17م�ساريف 

First-In, First-OutFIFO18�لو�رد �أوال �سادر �أوال 

Financial Leverage FL19�لر�فعة �ملالية

  Free On Board Destinationت�سليم حمالت �مل�سرتي 
FOB

Destination
20

  Free On Board Shipping Pointت�سليم حمالت �لبائع 
FOB Shipping 

Point
21

 General and Administrative�مل�ساريف �الد�رية و�لعمومية 
expenses 

G&A22

Gross Profit GP23جممل �لدخل 

مدخل قائمة �لدخل 
Income Statement Approach ISA 24)% من �ملبيعات �الآجلة (

Just In Time JIT25يف �لوقت �ملنا�سب 

Leveraged buyoutLBO 26�ال�ستحو�ذ با�ستخد�م �لر�فعة �ملالية
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.What it stands forAbbreviation Noالرتجمة 

Lower-Of-Cost-Or-Market LCM27�لتكلفة �أو �ل�سوق �أيهما �أقل 

�لتكلفة �أو �لقيمة �ل�سافية 
�ملتحققة �أيهما �أقل  

lower-of-cost-or-net realizable 
value

LCNRV28

Last-In, First-OutLIFO29�لو�رد �أخري� �سادر �أوال 

Marginal costMC30�لتكاليف �حلدية 

Miscellaneous ExpensesMisc. Exp.31�مل�ساريف �لنرية 

Margin Of Safety MOS32هام�س �الأمان

Net Operating Loss  NOL 33�سايف �خل�سارة �لت�سغيلية 

Net Present Value NPV34�سايف �لقيمة �حلالية 

Net Realizable ValueNRV 35�لقيمة �ل�سافية �ملتحققة

Not-Sufficient-Funds Checks NSF Checks36�سيكات بدون ر�سيد

Opportunity Cost OC37تكلفة �لفر�سة �لبديلة 

Owners' Equity OE38حقوق �مللكية

Price to earnings ratio P/E39ن�سبة �سعر �ل�سهم �ىل �أرباح �ل�سهم 

ممتلكات ومن�ساآت ومعد�ت 
Property, Plant, and EquipmentPPE40)�أ�سول ثابتة(

Present ValuePV41�لقيمة �حلالية 

Research and Development R&D 42�لبحث و�لتطوير 

Retained Earnings RE43�الأرباح �ملحتجزة 

Return On AssetsROA44�لعائد على �الأ�سول 

Return On Equity  ROE45�لعائد على حقوق �مللكية 

Return On InvestmentROI 46�لعائد على �ال�ستثمار 

Weighted Average W.A47�ملتو�سط �ملرجح 

Working Capital WC48ر�أ�س �ملال �لعامل 
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1
 

.
حل�سول على �لرخ�سة 

ربة �مليد�نية لكن ال ي�س���تطيعون �
خل

ط �
   ي�س���تطيع �ملتقدمون من �لدخول الختبار CPA بدون �س���ر

ط.
�ملهنية بدون هذ� �ل�سر

2
 

.
  �أحد م�سار�ت برنامج �لتعليم �ملهني ل� )CPA(كند�. 

3
 

.
حتليل �أعمق مللف �ملتقدم.

  قد يكون هناك ر�سوم �إ�سافية يف حال تطلب �الأمر 
4

 
.

  �أحد م�سار�ت برنامج �لتعليم �ملهني ل� )CPA(كند�.

سبية
حا

هنية الم
ت الم

هادا
ش

أبرز ال

م�سمى ال�سهادة
جلهة املانحة

ا
متطلبات الت�سجيل

اأوقات 
الختبار

مواد 
الختبار

مدة 
الختبار

ر�سوم الختبار )التقديرية(
احل�سول على 
البكالوريو�س

درا�سة 
مقررات 
حما�سبية

ك 
امتال

خربة 
ميدانية

CPA
حما�سب عام 

معتمد

�ملعهد �الأمريكي 
ن 

للمحا�سب
ن 

�لقانوني
(AICPA)

نعم
نعم

ال1

يعقد 4 مر�ت يف 
�لعام )يناير �إىل 
10 مار�س، �أبريل 

�إىل 10 يونيو، 
�أكتوبر �إىل 10 

دي�سمرب(

4
16 �ساعة

ىل ر�سوم �لت�سجيل �لتي 
$1،426.2 باالإ�سافة �إ

ىل $200.
رت�وح من 50$ �إ

ت

ACCA

حما�سب 
ين 

قانو
ين 

بريطا
ُمعتمد 

جمعية 
ن 

�ملحا�سب
ن 

�لقانوني
�ملعتمدين 

ربيطانية 
�ل

(ACCA)

ال
نعم

نعم )3 
�سنو�ت 
ر(

فاأك

يعقد يف �أ�سهر 
مار�س، يونيو، 

رب و 
�سبتم

رب من كل 
دي�سم

عام.

14
5 �أيام

ر�سوم �لت�سجيل: £79.
رت�ك �ل�سنوي: £112.

ر�سوم �ال�س
ر�سوم �الختبار )�لت�سجيل �ملبكر(: £106

ر�سوم �الختبار )�لت�سجيل �العتيادي(: £111.
ر�سوم �الختبار )�لت�سجيل �ملتاأخر(: £285.

ر�سوم �الإعفاء من �الختبار�ت �ملعرفية: £80.
ر�سوم �الإعفاء من �الختبار�ت �ملهارية: £106.

CPA 
(Cana-

da)

حما�سب 
ين معتمد

قانو
ن 

هيئة �ملحا�سب
ن 

�لقانوني
�لكندية

نعم
نعم

نعم )30 
ر(

�سهر فاأك
�أوقات متفرقة 
على مد�ر �لعام

يحدد بعد  
�ملعادلة 
لل�سهادة 
�لعلمية

3 �أيام

ر�سوم فتح ملف: $603.62.
ممار�سة �ملهنة 

�لر�سوم �ل�سنوية ملر�سحي 
.$425.41 :)CPPs(

ربنامج حاملي �ل�سهادة 
ر�سوم �ملو�د �لتعليمية ل

. 3 $804.83 : جلامعية2
�

 CPA 4ربنامج �لوطني �ملقدم من
يل ر�سوم �ل

�إجما
Canada))، با�ستثناء ر�سوم �الختبار �لنهائي 

�ل�سامل: $10،577.69.
ربة �لعملية: $225.

خل
ر�سوم �الإقر�ر با

 :)CFE( رتك
يل ر�سوم �الختبار �لنهائي �مل�س

�إجما
.$2،035.05

ر�سوم طلب �لت�سريح: $540.38.

ICAEW
 

CFAB

�سهادة �لتمويل 
و�ملحا�سبة 
و�الأعمال 
من معهد 
ن 

�ملحا�سب
ن يف 

�لقانوني
رت� وويلز

جنل
�إ

ن 
معهد �ملحا�سب

ن يف 
�لقانوني

رت� وويلز
جنل

�إ
(ICAEW

)

ال
نعم

ال
يعقد ثالث 

مر�ت يف �لعام.
6

�ساعة 
ون�سف لكل 

�ختبار

رتليني بدون 
ر�سوم �لت�سجيل: 165 جنية �إ�س

جلامعة 
رتليني لطلبة �

VAT، 20 جنيه ��س
ن.

جلامعي
ICAEW للطلبة �

ربنامج 
ن ل

�ملن�سم
رتليني.

ر�سوم �الختبار لكل مقرر: 72 جنية ��س
رتليني باالإ�سافة 

ر�سوم �ملو�د �لتعليمية: 35 ��س
ربيد و�لتغليف.

ىل ر�سوم �ل
�إ
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م�سمى ال�سهادة
جلهة املانحة

ا
متطلبات الت�سجيل

اأوقات 
الختبار

مواد 
الختبار

مدة 
الختبار

ر�سوم الختبار )التقديرية(
احل�سول على 
البكالوريو�س

درا�سة 
مقررات 
حما�سبية

ك 
امتال

خربة 
ميدانية

IACPA
حما�سب 

يل 
ين دو

قانو
عربي معتمد

يل 
�ملجمع �لدو
�لعربي 

ن 
للمحا�سب

ن
�لقانوني

)IASCA(

نعم
نعم

ال
يعقد �الختبار 

ن يف 
مرت

�لعام )يونيو 
رب(

ودي�سم
 4

3 �ساعات 
لكل �ختبار

�لر�سوم و�لت�سجيل ح�سب �الإقامة للطالب 
ري مت�سمنة �أي عموالت بنكية(:

)غ
خلليج: 2000 دوالر �أمريكي

دول �
جلز�ئر، 

 �الأردن، لبنان، تون�س، �ملغرب، �
ليبيا: 750 دوالر �أمريكي  

�لعر�ق، �ل�سود�ن، م�سر، �ليمن، �سوريا، 
ن:  500 دوالر �أمريكي

فل�سط

GCPA
حما�سب 

ين خليجي 
قانو

معتمد

هيئة �ملحا�سبة 
و�ملر�جعة لدول 
جمل�س �لتعاون 
خلليج 

لدول �
�لعربية

نعم
نعم 

ال
يحدد من قبل 
�لهيئة ويعقد 
ن يف �لعام

مرت
4

22 �ساعة 
جلميع 
�ملو�د 

موزعة على 
�أربعة �أيام

ر�سوم �لت�سجيل لكل مادة 1000 ريال 
�سعودي

SO
CPA

حما�سب 
ين �سعودي 

قانو
معتمد 

�لهيئة �ل�سعودية 
ن  

للمحا�سب
ن  

�لقانوني
  )SO

CPA(
نعم

نعم
ال

5
20 �ساعة 
جلميع 

�ملو�د
ر�سوم �الختبار 1050 ريال باالإ�سافة لر�سوم 

لكل مادة تقدر ب315 ريال

CIPA
حما�سب 

 
ين 

قانو
�إ�سالمي ُمعتمد

هيئة �ملحا�سبة 
و�ملر�جعة 

للموؤ�س�سات 
�ملالية 

�الإ�سالمية

نعم
نعم

ال
حتدد من قبل 
�لهيئة كل عام

5
8 �ساعات

2200 دوالر �أمريكي

Cert 
IFR

�ل�سهادة �ملهنية 
ري 

يف �ملعاي
�لدولية الإعد�د 
�لتقارير �ملالية

ال
ال

ال
على مد�ر �لعام

مادة علمية 
و�حدة 
بت�سعة  
ف�سول

�ساعة
�لت�سجيل باالختبار و �لدورة 1183 ريال

IASCA 
Cert 
IFRS

ري 
�سهادة خب

ري �لدولية 
�ملعاي

الإعد�د �لتقارير 
�ملالية

يل 
�ملجمع �لدو
�لعربي 

ن 
للمحا�سب

ن 
�لقانوني

)IASCA(

نعم
نعم

ال
يعقد �الختبار 

ن يف 
مرت

رب�ير 
�لعام )ف

و�أغ�سط�س(

حماور 
 7

متعلقة 
ري 

باملعاي
�لدولية 
الإعد�د 

�لتقارير 
�ملالية 

 4 �ساعات  
)�ساعتان 
الختبار 
�الأ�سئلة 

�ملو�سوعية، 
و�ساعتان 
الختبار 
�الأ�سئلة 
�ملقالية(.

ر�سوم �لت�سجيل و�الإمتحانات و�ملنهج 
ين: $500.

رتو
�لدر��سي �الإلك
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م�سمى ال�سهادة
جلهة املانحة

ا
متطلبات الت�سجيل

اأوقات 
الختبار

مواد 
الختبار

مدة 
الختبار

ر�سوم الختبار )التقديرية(
احل�سول 

على 
البكالوريو�س

درا�سة 
مقررات 
حما�سبية

ك 
امتال

خربة 
ميدانية

SO
CPA 

Cert 
IFRS

�ل�سهادة �ملهنية 
ري 

يف �ملعاي
�لدولية 

يل
للتقرير �ملا

�لهيئة �ل�سعودية 
ن  

للمحا�سب
ن 

�لقانوني
  )SO

CPA(
نعم

ال
ال

يحدد من قبل 
�لهيئة ويعقد 
ن يف �لعام

مرت
5 م�ستويات

2 �ساعة
 500 ريال ر�سوم �الختبار ملن ح�سر جميع 

خلم�سة.
�لدور�ت للم�ستويات �

CIA
مدقق د�خلي 

ُمعتمد
ن 

معهد �ملر�جع
 IIA)) ن

�لد�خلي
ال

ال
نعم )�سنتان 

ر(
فاأك

على مد�ر �لعام
حماور 

 3 
متعلقة 

بالتدقيق 
�لد�خلي

�ست �ساعات 
ون�سف

مي �لطلب
ر�سوم تقد

جلمعية: $115.
الأع�ساء �

ري �الأع�ساء: $230.
لغ

للطلبة: $65.

ر�سوم �الختبار )جميع �ملحاور(
جلمعية: $740.

الأع�ساء �
ري �الأع�ساء: $1085.

لغ
للطلبة: $590.

CFA 
يل 

حملل ما
ُمعتمد

ن 
معهد �ملحلل
ن 

�ملالي
بالواليات 
�ملتحدة 

�الأمريكية

نعم
ال

نعم )4 
�سنو�ت 
ر(

فاأك

يعقد �الختبار 
للجزء �الأول يف 
رب 

يونيو ودي�سم
من كل �سنه، 

ويف �سهر يونيو 
فقط بالن�سبة 

ين 
للجز�أين �لثا

و�لثالث من 
�الختبار

10 مو�د 
موزعة 

على ثالث 
م�ستويات 

)�ختبار�ت(.

6 �ساعات 
لكل 

م�ستوى 
)�ختبار(، 
مق�سمة 

على 
ن 

رتت
ف

�سباحية 
وم�سائية.

ر�سوم �لت�سجيل الختبار �مل�ستوى �الأول 
فقط: $450.

ر�سوم �لت�سجيل لكافة �الختبار�ت )�لت�سجيل 
�ملبكر(: $700. 

ر�سوم �لت�سجيل لكافة �الختبار�ت )�لت�سجيل 
�العتيادي(: $1000.

ر�سوم �لت�سجيل لكافة �الختبار�ت )�لت�سجيل 
�ملتاأخر(: $1450.

CM
A

حما�سب �إد�ري 
ُمعتمد

ن 
معهد �ملحا�سب
ن

�الإد�ري
نعم

ال

 نعم )�سنتان 
ر 

فاأك
جمال 

يف 
�ملحا�سبة �أو 

�ملالية(

يعقد 3 مر�ت يف 
�لعام )يناير/
رب�ير، مايو/

ف
رب/

يونيو، �سبتم
�أكتوبر(

ن 
جزئ

تغطي 
12 مهارة 
متعلقة 

بالتخطيط 
و�لتحليل 

يل 
�ملا

و�الإد�ري

8 �ساعات 
)4 �ساعات 

للجزء 
�الأول، و4 

�ساعات 
للجزء 
ين(

�لثا

مي �لطلب
ر�سوم تقد

حلاملي �لع�سوية �ملهنية: 250$ + ر�سوم 
ع�سوية �ملعهد.

ن: 
ميي

حلاملي ع�سوية �لطلبة/�الأكاد
.$188

ين(
جلزء �الأول و�لثا

ر�سوم �الختبار )�
حلاملي �لع�سوية �ملهنية: $830.

ن: 
ميي

حلاملي ع�سوية �لطلبة/�الأكاد
.$622



مفكرة المحاسب

49

م�سمى ال�سهادة
جلهة املانحة

ا
متطلبات الت�سجيل

اأوقات 
الختبار

مواد 
الختبار

مدة الختبار
ر�سوم الختبار )التقديرية(

احل�سول 
على 

البكالوريو�س
درا�سة 

مقررات 
حما�سبية

ك 
امتال

خربة 
ميدانية

IACM
A

حما�سب �إد�ري 
يل عربي 

دو
ُمعتمد

يل 
�ملجمع �لدو
�لعربي 

ن 
للمحا�سب

ن
�لقانوني

)IASCA(

نعم 
نعم

ال
يعقد �الختبار 

ن يف 
مرت

�لعام )�إبريل 
و�أكتوبر(

ن 
جزئ

ن(
)ورقت

1. �ملحا�سبة 
�ملالية 

و�لتكاليف
2. �ملحا�سبة 

�الإد�رية 
والإد�رة 
�ملالية

ثالث �ساعات 
ون�سف لكل 

�ختبار

ر�سوم �لت�سجيل و�الإمتحانات و�ملنهج 
. ين: 5$500

رتو
�لدر��سي �الإلك

CFE 
فاح�س �حتيال 

ُمعتمد

ن 
جمعية �ملحقق
�ملعتمدين 
لالحتيال 

6)ACFE(
نعم

ال

نعم 
ن 

)�سنت
ر 

فاأك
جمال 

يف 
يرتبط 
ب�سكل 
مبا�سر 
ري 

�أو غ
مبا�سر 

باكت�ساف 
�أو منع 

�الحتيال6(

يف �أي وقت 
ين(

رتو
)�إلك

4 �أق�سام 
)منع 

�الحتيال 
و�لردع، 

�ملعامالت 
�ملالية 

و�أنظمة 
�الحتيال، 
�لتحقيق، 
�لقانون(

- ي�ستغرق كل 
يل 

ق�سم حو�
ن و 5 

�ساعت
دقائق الإكماله 
يل وقت 

)�إجما
�المتحان 

8-10 �ساعات 
. تقريًبا(7

ن 
- �ملتقدم

لديهم 30 
يوًما من وقت 

��ستالمهم 
ملفاتيح �ختبار 
خلا�سة 

� CFE
بهم الإنهاء 

�الختبار.
- تنتهي 

�سالحية كل 
مفتاح �ختبار 
بعد 24 �ساعة 
من �لدخول 

عليه

ن يف دورة �الإعد�د 
ري �مل�سجل

�لر�سوم لغ
.$400 :CFE الختبار

ن يف دورة �الإعد�د الختبار 
�لر�سوم للم�سجل

.$300 :CFE

5
 

.
جلزء �الأول )�ملحا�سبة �ملالية و�لتكاليف( بحيث تكون �لر�سوم �لتي يدفعها 250$ فقط.

حلا�سل على �ل�سهاد�ت �ملهنية  )IACPA( )CPA( و )CA( من ر�سوم �إختبار �
 يعفى �ملتقدم �

6
 

.
ري مقبولة(، 

ربة كحار�س �أمن �أو ما يعادلها غ
خل

خل�س���ارة )�
ربة مهنية موؤهلة: �ملحا�س���بة و�لتدقيق، علم �الإجر�م وعلم �الجتماع )علم �الجتماع مقبول فقط �إذ� كان يتعلق باالحتيال(، �لتحقيق يف �الحتيال، �لوقاية من �

رتف ACFE باملجاالت �لتالية كخ
  تع

�لقانون �ملتعلق باالحتيال.
7

 
.

   كل �سوؤ�ل يحتاج مهلة زمنية قدرها 75 ثانية، وكل ق�سم يحتوي على 125 �سوؤ�ل.
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م�سمى ال�سهادة
جلهة املانحة

ا
متطلبات الت�سجيل

اأوقات 
الختبار

مواد 
الختبار

مدة 
الختبار

ر�سوم الختبار )التقديرية(
احل�سول 

على 
البكالوريو�س

درا�سة 
مقررات 
حما�سبية

ك 
امتال

خربة 
ميدانية

CFP 
يل 

خمطط ما
ُمعتمد

جمل�س 
ن 

�ملخطط
ن 

�ملالي
�ملعتمدين 
 C

FP(
)Board

نعم
ال

نعم )�سنة 
ربة 

خل
من �

باإ�سر�ف 
�إحدى 

جلهات 
�

�ملعتمدة، 
�أو ثالث 

�سنو�ت بدون 
�إ�سر�ف(

يعقد 3 مر�ت يف 
�لعام )مار�س، 
رب(

يوليو، نوفم

ثمانية 
�أق�سام من 

�ملعرفة 
مق�سمة 
بن�سب 

متفاوتة 

مي 
يتم تقد

�الختبار يف 
ن 

جل�ست
مدة كل 
منهما 3 
�ساعات 
يف�سل 
بينهما 

رت�حة 
��س

مدتها 40 
دقيقة

ري قابلة 
ر�سوم طلب �سهادة �أولية غ

رتد�د بقيمة 125$، ور�سوم �سهادة 
لال�س

رتد�د بقيمة $355.
ري قابلة لال�س

�سنوية غ

CAT - 
SO

CPA
�سهادة فني 

�ملحا�سبة
�لهيئة �ل�سعودية 

ن  
للمحا�سب

ن
�لقانوني

نعم9
نعم

ال
يحدد من قبل 

�لهيئة
�ساعتان 
ون�سف

1200 ريال

GCC 
VCD

دبلوم �سريبة 
�لقيمة �مل�سافة 
جمل�س 

لدول 
�لتعاون 
خلليجي

�

حتاد فنيي 
�

�ل�سر�ئب 
)ATT( بو��سطة 

Pw
C acad-
em

y

ال
ال

ال
مرة كل �سهر

�ساعة 
ون�سف

ر�سوم �لت�سجيل: £50.
ر�سوم �الختبار: £100.

VAT 
special-

ist - 
SO

CPA

�أخ�سائي 
�سريبة �لقيمة 

�مل�سافة

�لهيئة �ل�سعودية 
ن  

للمحا�سب
ن

�لقانوني
نعم10

ال
ال

يحدد من قبل 
�لهيئة ويعقد 
2- 3 مر�ت يف 

�لعام

مادة علمية 
مبو��سيع 

متعددة
�ساعتان

ر�سوم �الختبار مع ح�سور �لدورة 1050 ريال

8
 

.
ن �ملخاطر، �لتخطيط �ال�س���تثماري، �لتخطيط �ل�س���ريبي، �لتخطيط ملدخ���ر�ت �لتقاعد و�لدخل، �لتخطيط 

يل، �لتخطيط �لتعليمي، �لتخطيط الإد�رة وتاأم
C �الأق�س���ام �لتالي���ة: �ل�سيا�س���ات و�لقو�عد �ملهني���ة، �ملبادئ �لعامة للتخطيط �مل���ا

FPيغط���ي �ختب���ار 
�لعقاري.

9
 

.
ن.

حلملة دبلوم �ملحا�سبة على �أن ال يقل مدة �لدبلوم عن عام
  متاح 

10
 .

خلا�س باأخ�سائي �سريبة �لقيمة �مل�سافة.
ربنامج �لتدريبي �لتاأهيلي �لذي تقدمه �لهيئة و�

حلملة دبلوم �ملحا�سبة �أو �لبكالوريو�س يف �أحد تخ�س�سات �لعلوم �الإد�رية �سريطة ح�سور �ل
  هناك ��ستثناء 
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