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  مقدمة:

 بكل شخص طموح يبحث
ا

 أهًل
ا

جديدة مليئة رحلة  خًللها نحوعن شهادة مهنية يبحر من  أهًل

حوت يستمتع بتحديات أمواج البحر أنه كو بالعلم والطموح ليجتاز كل التحديات بكل شغف 

صبح قصة  حتى ينتصر
ُ
 الرحلة.هذه  يخوضوالألشخاص القادمين من بعده ل انجاز تروىوت

العمري أن نشاركك رحلتك القادمة للحصول على شهادة مهنية وذلك من  يسعدني أنا و ُزهير

ا لك و رفيقك األول لإلجابة على تساؤالتك ألنه  يحتوي خًلل منحك هذا الدليل حتى يكون مرجعا

ة التسجيل وغيره معلومات وتفاصيل االختبار وطريقوما يتعلق بها من على أهم الشهادات املهنية 

 همك.تي تمن املعلومات ال

ا منا على  ن على يقين بأن الشهادات املهنية ستكون إضافة عظيمة في مسيرتك املهنية وحرصا
ُ
وك

رشدك حول الشهادات املهنية )
ُ
 . (هنامساعدتك تفضل هذا الرابط الذي يحتوي على نصائح قد ت

وحابين نوضح بأن هذا االصدار يعتبر االصدار األول وبناءا عليه تم ذكر بعض الشهادات املهنية 

م بأن االصدارات القادمة ستتضمن الشهادات املهنية األخرى. 
ُ
 ونعدك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاديه نايف

 م2018عام 

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:

 *مًلحظة: امللف يحتوي على العديد من الروابط فاألفضل قراءة النسخة االلكترونية حتى يسهل عليك الدخول للمواقع.
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 CME-1, CME-2, CME-3شهادات هيئة السوق املالية الجزء الثاني: 

 (CPAالزمالة األمريكية )الجزء الرابع: 

 CMA املحاسب اإلداري املعتمدالجزء األول:   

 (SOCPA)زمالة هيئة املحاسبين القانونيين الجزء الثالث: 

  Cert-IFRالجزء الخامس: 

 حتوياتامل

 يتكون من سبع شهادات مهنية مقسمة على خمسة أجزاء كالتالي:
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املحاسب اإلداري 

 املعتمد

 CMA 

1 
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 هي من الشهادات الدولية املعترف بها عامليا في مجال املحاسبة وفئة املحاسبين واملعهد الذي يمنح هذه الشهادة هو

 INSTITUTE OF MANAGMENT ACCOUNTANT -IMA  ومكانه في والية نيوجيرس ي بأمريكا وهو الجهة الرائدة في العالم لتمكين

املهنيين في املحاسبة اإلدارية والتمويل من التميز في األداء وتم تصميم برنامج منح هذه الشهادة ليًلئم الحاجات املختلفة ألصحاب 

ملدراء واملدققين الداخليين و الخارجيين و مدراء املصانع واإلنتاج املؤهًلت والخبرات في جميع املجاالت مثل املهندسين و املحاسبين و ا

 واملدراء املاليين التنفيذيين.

 

املدراء املاليون الراغبون في الحصول على تأهيل منهي يوثق خبرتهم العملية وكسب املعرفة التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية  ✓

 بأسلوب ومنهج علمي متطور. 

 والتدقيقمجال املراجعة  والعاملين فياملالي واإلداري كافة املتخصصين  ✓

 املجال املحاسبي واملالي كافة العاملين في املجال املحاسبي الراغبون في الحصول عليها.تأهيل منهي يمكنهم من تولي وظائف قيادية في  ✓

 العاملون واملتخصصون في قطاع البنوك واالستثمار. ✓

 

 

 .ICMAدولية( املحاسبين اإلداريين ال )جمعيةحق العضوية في واحدة من أكبر الجمعيات املحاسبية العاملية الدولية وهي  -1

 االعتراف الدولي بشخصك كمحاسب اداري دولي يجوز له العمل في أي دولة بالعالم. -2

زيادة الطلب على خدماتك املهنية كمحاسب مؤهل من قبل الشركات واملؤسسات العاملية واملحلية الكبرى بغض النظر عن مجالها أو  -3

 نشاطها واعتًلء مناصب إدارية عليا. 

 ائد املادي املتوقع الحصول عليه في حالة حصولك على الشهادة )التميز بارتفاع الرواتب(. زيادة الع -4

تطوير قدراتك الشخصية والفنية كمحاسب من أعلى املحاسبين حرفية وتميزا عن أي محاسب عادي وزيادة املعرفة العلمية في مجاالت -5

 القتصاد والتمويل وغيرها. متعددة كاإلدارة واملحاسبة املالية ومحاسبة التكاليف وا

 يعد الحصول على الشهادة حافز ودافع لك للحصول على شهادات مهنية أخرى مما يجعلك في تطور مستمر.-6

 دخول عالم املتميزين مهنيا وزيادة احترام نظرة صاحب العمل لك )االعتماد املنهي للخبرات السابقة(.  -7

 في االطًلع على أحدث املعايير والتطورات لتواكب األحداث. الجمعية تفيدالحصول على مجلة دورية متخصصة من  -8

  اإلنجليزية.تقوية لغتك  -9

 

  CMAاملحاسب اإلداري املعتمد      

 مقدمة:

 مميزات الحصول عليها:

 تشمل الفئات املرشحة للحصول على هذه الشهادة املتخصصين في حقل املحاسبة اإلدارية ومنهم:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:

 االختبار متاح باللغة االنجليزية فقط      
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عضوية نشطة في معهد املحاسبين اإلداريين، وللعلم ال يشترط الحصول على الشهادة حتى تكون عضو في الجمعية ولكن للحصول على الشهادة . 1

 ذاتها يجب أن تكون عضو بالجمعية.

 .CMA.اجتياز الجزء األول والثاني من اختبار 2

 ل(.التعليمي )سيتم ذكر التفاصيل في األسف شروط التأهيل. توفر 3

 إكمال سنتين متتاليتين من املهنية خبرة في املحاسبة اإلدارية و / أو اإلدارة املالية. CMA. توفر شرط الخبرة املهنية، حيث يجب على املرشحين لشهادة 4

 االمتثال لبيان املمارسة املهنية األخًلقية الذي أصدره معهد املحاسبين اإلداريين. -5

 

 

 

 

 

 

 تشمل الرسوم ما يلي:

 اإلداري املعتمد التي تبدأ في تاريخ التسجيل للدخول إلى االختبار.. الوصول إلى حزمة دعم املحاسب 1

 . مراجعة أوراق اعتماد التعليم والخبرة.2

 . تقرير النتيجة النهائية عند االنتهاء من االمتحانات.3

 . شهادة شخصية مرقمة عند االنتهاء من جميع املتطلبات.4

 . إخطار صاحب العمل باإلنجاز إذا رغبت بذلك.5

. الحفاظ على قائمة بجميع املحاسبين اإلداريين املعتمدين في وضع جيد على موقع معهد اإلداريين املعتمدين على اإلنترنت لصاحب العمل 6

 التحقق من الحالة.

 وينبغي أن تستكمل مع خطة رسمية للدراسة. CMA* يرجى مًلحظة أن حزمة دعم االمتحانات ليست كافية للتحضير المتحان 

 الشهادة قبل إجراء االمتحانات. االختبار لبرنامجن يتم دفع رسوم دخول يجب أ -

  يجب على املرشحين اجتياز جميع املواد في غضون ثًلث سنوات من تاريخ الدخول في االختبار. -

 اختبار تم اجتيازهإذا لم تكتمل أجزاء االختبار بنجاح في غضون ثًلث سنوات من الدخول لًلختبار فإنه أي  -

 سوف يتم إلغاؤه وسيتم طلب إعادة دفع رسوم الدخول من جديد.  

 :CMAرسوم دخول اختبار 

 للحصول على شهادة 
ً
 ، يجب عليك استيفاء جميع املتطلبات التالية:CMAلكي تكون مؤهال

 دوالر. 188رسوم الدخول لًلختبار: 

 دوالر. 311رسوم االختبار لكل جزء: 

 لألعضاء الرسميين: للطالب واألعضاء األكاديميين:

 دوالر. 250رسوم الدخول لًلختبار: 

 دوالر.   415رسوم االختبار لكل جزء:

 شروط التسجيل:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:
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اإلدارية والتمويل وحاصل على درجة عاما فما فوق ويكون مهتم بمجال املحاسبة  18يمكن الدخول لًلختبار أي شخص يكون عمره 

 البكالوريوس في أي مجال ليس شرط أن يكون تخصصه محاسبة.

 يجب أن يكون من كلية أو جامعه معتمدة وبالنسبة للطلبة ممكن تذاكر الشهادة أثناء الدراسة )قبل التخرج( ولكن لن تمنح لك الشهادة إال

 بعد الحصول على البكالوريوس.

وكلية  جامعة 65ئية باملؤسسات الدولية واألمريكية املعتمدة على الرابط التالي مع العلم باململكة العربية السعودية هناك تتوفر قائمة جز • 

 .  ُهنا معتمدة:

 الوكاالت على:يجب تقييم الدرجات غير املعتمدة من قبل وكالة مستقلة ويمكن االطًلع على قائمة هذه • 

 . الرابط الثانيأو  الرابط األول 

  فيرجى التواصل معهم على البريد اإللكتروني الخاص بهم: املعتمدة،إذا لم تتمكن من العثور على كليتك أو جامعتك على القائمة • 

ima@imanet.org 

 بك،التحقق: يجب إرسال جميع النصوص مباشرة من كليتك أو الجامعة على العنوان أدناه. إذا كنت ال تستطيع تقديم النصوص الخاصة  •

 أرسل لهم على بريدهم اإللكتروني النسخة املوثقة.

 

 

 

 

 الصين. تايوان أوكنت حاصل عليها من استراليا أو كندا أو اليابان أو كينيا أو  إذا :CPAشهادة  ✓

 من اململكة العربية السعودية.   SOCPAشهادة  ✓

 إذا كنت حاصل عليها من استراليا أو الهند أو إيرلندا أو أسكوتلندا أو بريطانيا.  :CAشهادة  ✓

 الواليات املتحدة األمريكية. من CIA or CFA or CFE or CTPشهادة  ✓

 من بريطانيا. تكون عضو معهد املحاسبين اإلداريين املعتمدين أو  CPFA or ACCA or FCCAشهادة  ✓

 الشهادات التي يمكنك االطًلع عليها من موقع معهد املحاسبين اإلداريين. غيرها منويوجد  ✓

 

ا لكنها تغني في حال جامعتك لم تكن معتمدة.
ا
 مًلحظة: الشهادات املهنية ليست شرط

  

 

 التأهيل العلمي:

 الشهادات املهنية:

 درجة البكالوريوس من كلية أو جامعة معتمدة:• 

 الشهادات املعتمدة التي ترشحك للدخول لالختبار:قائمة •  

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:
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 مرات سنويا وأنت تحدد التاريخ خًلل األشهر التالية: 3يعقد 

 يناير وفبراير  ✓

 ويونيومايو  ✓

 سبتمبر وأكتوبر.  ✓

 LOCATEاختار. ثم   ُهناويمكنك معرفة مقر انعقاد االختبار في مدينتك من خًلل الضغط 

 

 

ساعات إلكمال قسم  3سؤال متعدد الخيارات وقسم خاص باألسئلة املقالية، سيكون لديك  100سيتألف كل جزء اختبار من 

االختياري املتعدد وساعة واحدة إلكمال السؤالين املقاليين. مع العلم سيتم تقديم املقاالت بعد االنتهاء من قسم االختياري املتعدد 

 . أيهما أقرب ساعات، 3أو بعد 

 ال يمكنك العودة. يجب عليك البقاء في قسم املقالي إلكمال املتعدد،بمجرد االنتهاء والخروج من جزء االختياري 

 تصف حالة عمل نموذجية. السيناريوهات،أسئلة أو إجابات مكتوبة تعتمد على اثنين من  10-8من  ياالمتحان. يتكون قسم املقال

 لًلنتقال للقسم املقالي. ٪ على50مًلحظة: يجب عليك اإلجابة عن 
ا
 األقل من أسئلة االختيار من متعدد بشكل صحيح لتكون مؤهًل

 

 سيتم إرسال نتائج االختبار وإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى ملف التعريف الخاص بك على اإلنترنت لمدة ستة أسابيع تقريًبا من
 نهاية الشهر الذي اختبرت فيه.

 
 

سؤال متعدد الخيارات واثنين من األسئلة املقالية مدة كل سؤال  100 -ساعات  4الجزء األول: التقارير املالية والتخطيط واألداء والتحكم )

 دقيقة(. 30

 دقيقة(.  30سؤال متعدد الخيارات واثنان من األسئلة املقالية مدة كل سؤال  100 -ساعات  4الجزء الثاني: اتخاذ القرارات املالية )

 

 

 

 .  CMAجيل الختبار التسالدخول على الرابط التالي:   -1

 .Take the Examثم اختيار   -2

 .Register for an examثم اختيار  -3

  اختيار الجزء املراد اختبار ومن ثم تثبيت التسجيل. -4

 

 

 طريقة التسجيل:

 ومقر انعقاد االختبار:عدد مرات انعقاد االختبار • 

 أسئلة االختبار:• 

 نتائج االختبار:•

 االختبار سيكون باللغة االنجليزية ويتكون من جزئيين:• 

 معلومات عن االختبار:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:
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 يوجد مصدرين :

 /https://www.hockinternational.com/cmaهوك :  -1

 review/-https://www.gleim.com/cmaًليم: ج -2

 

 باإلضافة إلى بنك أسئلة ُمشابه ألسئلة االختبار.  CMA كتبكًل املؤسستين توفر 

  

 :املادة العلمية 

 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 
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شهادات هيئة 

 السوق املالية

CME-1, CME-2 

CME-3 

2 
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 CME-1, CME-2, CME-3شهادات هيئة السوق املالية 

 من حرص هيئة السوق املالية السعودية على توفير كوادر مهنية ومؤهلة للعمل في مجال أعمال األوراق املالية 
ا
انطًلقا

 من األشخاص بالسوق املالية السعودية، فقد قامت الهيئة بتطوير سلسلة من 
ا
االختبارات التأهيلية والتي تعتبر متطلبا

املراد تسجيلهم لديها، لضمان كفاءتهم ومهنيتهم في أدائهم لوظائفهم الواجبة التسجيل في مؤسسات األشخاص املرخص 

 .لهم في السوق املالية السعودية

عليها في الباب الرابع من الئحة األشخاص ويجب على املتقدمين لهذه االختبارات اجتيازها ملزاولة الوظائف املنصوص 

هـ املوافق  21/5/1426( وتاريخ 2005-83-1املرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية السعودية بقراره رقم )

هـ2/6/1424( وتاريخ 30م بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/28/6/2005 . 

 على زيادة امل
ا
الشهادة الثانوية أو ما عرفة بأعمال األوراق املالية، تتيح الهيئة لجميع السعوديين الحاصلين على وحرصا

كحد أدنى مّمن يطمحون إلى تطوير خبراتهم في هذا املجال فرصة التسجيل في هذه االختبارات والحصول على  يعادلها

 تلك الشهادات التأهيلية وهي كالتالي: 

 1- اختبار الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية – الجزء األول والثاني.

 2- اختبار شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.

 3- اختبار شهادة وسطاء األسهم.

 

 وسوف يتم شرح كل شهادة منهم في الصفحات التالية.

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:

 االختبار متاح باللغة العربية واالنجليزية                

Page 10 of 37

https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93


 

 

 

اختبار الشهادة العامة للتعامل باألوراق املالية ُيعتبر من أهم وأكثر الشهادات املطلوبة واجبة التسجيل في مؤسسات االشخاص 

ا لقواعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية على أن الحصول على  السعودية،املرخص لهم في السوق املالية  باإلضافة إلى أن وفقا

 ايير الخاصة باملستثمر املؤهل من األشخاص الطبيعيين.الشهادة هو أحد املع

 

 .األشخاص املسجلون أو املراد تسجيلهم لدى هيئة السوق املالية ✓

 في البنوك املالية وشركات االستثمار وشركات الوساطة املالية.األشخاص الراغبين في التوظف  ✓

 األشخاص الراغبين بالتداول في السوق املوازي الجديد. ✓

 الراغبين في تطوير مقدراتهم في مجال أعمال األوراق املالية.األشخاص  ✓

 

 االختبار من جزأين: يتكون 

 تشريعات:  -1

حيث يتحدث هذا الجزء عن األنظمة واللوائح التي أصدرتها هيئة سوق املالية لتنظيم يتكون من عشرة فصول 

 .السوق السعودي

 %.70 درجة االجتياز: ساعتين، الوقت:سؤال،  100 عدد األسئلة:ريال،  1250 رسوم االختبار:

 العمليات: -2

األنظمة واللوائح التي أصدرتها هيئة الجزء العملي الخاص بفصل حيث يتحدث هذا الجزء عن  16 يتكون من

 سوق املالية لتنظيم السوق السعودي.

 %.70 درجة االجتياز: ساعتين، الوقت:سؤال،  100 عدد األسئلة:ريال،  1250 رسوم االختبار:

 

 مالحظة: •

 والعمليات(. )التشريعاتتجتاز كًل الجزأين  حتى CME-1لن تحصل على شهادة  -1

لو اختبرت اليوم تشريعات! يجب أن  )بمعنىمنفصل عن االختبار اآلخر  كل جزء سيتم اختباره في يوم -2

 تختبر العمليات في يوم آخر قد يكون بعد أسبوع أو شهر أو حتى سنة(.

 الجزء اآلخر. في حال اجتزت جزء واحد لن يكون هناك مدة زمنية واجبة عليك حتى تنهي -3

 الرسوب.لن تستطيع االختبار مرة أخرى إال بعد أسبوعين من تاريخ  !-ال سمح هللا –في حال رسبت  -4

  للمحاولة في اجتياز االختبار خًلل سنة. فقط مرات 4مسموح لك  !-ال سمح هللا –في حال رسبت  -5

بالنسبة لجزء العمليات، سوف يتم إعفاؤك منه في حال اجتزت الجزء األول من اختبار شهادة املحلل املالي  -6

 .CFAاملعتمد 

 

 

 تشمل الفئات املرشحة للحصول على هذه الشهادة:          

 معلومات عن االختبار:

 (CME-1الجزء األول والثاني ) –األوراق املالية  اختبار الشهادة العامة للتعامل في          

 مقدمة:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:
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 بشكل مجاني، موقع هيئة السوق املاليةللتحضير لًلختبار، املادة متوفرة ومتاحة للجميع بـ 

 . موقع هيئة السوق املاليةأدخل   -1

 األيقونة في أعلى الصفحة على اليمين، ستظهر عدة خيارات. اضغط على -2

 .الهيئة التأهيلية(، ستظهر لك صفحة جديدة ستجد بها خانة )املواد العلمية( )اختباراتاختار  -3

 اضغط على خانة )املواد العلمية( وستظهر لك املادة العلمية للتحضير لًلختبار. -4

 

 

سؤال  20باالختبار هذا الفصل سوف يأتي منه  في % هذا يعني 20الفصل األول وزنه فصل فعلى سبيل املثال جزء ولكل وُهنا األوزان لكل 

 ذلك باقي الفصول. وِقس علىفقط، 

 سوف تساعدك األوزان على التركيز وقت املذاكرة على الفصول التي تمثل جزء كبير من االختبار.

 

  %(20)الفصل األول: نظام السوق املالية 

 %(17)الفصل الثاني: الئحة سلوكيات السوق 

  %(1)الفصل الثالث: الئحة طرح األوراق املالية 

  %(5)رابع: قواعد التسجيل واالدراج لصل افال

  %(10)الفصل الخامس: الئحة أعمال األوراق املالية 

 %(24)الفصل السادس: الئحة األشخاص املرخص لهم 

 %(8)الفصل السابع: الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري 

  %(5)الفصل الثامن: الئحة االندماج واالستحواذ 

 %(5)الفصل التاسع: قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 %(5)الفصل العاشر: الئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية 

 

 

 

 

 املادة العلمية:

 أوزان االختبار:

 أوزان التشريعات:          

 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 
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 %10التنظيم واالدارة  -الفصل األول: األسواق املالية

 %3الفصل الثاني: مؤشرات األسواق املالية 

 %7الفصل الثالث: ادوات االستثمار واالوراق املالية 

 %7الفصل الرابع: البيئة االقتصادية 

 %5الفصل الخامس: اساسيات القوائم املالية 

 %7الفصل السادس: تحليل القوائم املالية 

 %3الفصل السابع: االجراءات املالية واإلدارية 

 %7الفصل الثامن: االسس الكمية للتحليل االستثماري 

 %14االستثمار في االسهم  -الفصل التاسع: تقييم األصول 

 %6أدوات الدين  -الفصل العاشر: تقييم األصول 

 %4الفصل الحادي عشر: املشتقات 

 %10الفصل الثاني عشر: اسس اتخاذ القرار االستثماري 

 %7الفصل الثالث عشر: صناديق االستثمار، صناديق املؤشرات املتداولة وصناديق التحوط 

 %5الفصل الرابع عشر: ادوات االستثمار املتوافقة مع احكام الشريعة 

 %3: عمليات االندماج، االستحواذ، إعادة الهيكلة والطروحات األولية الفصل الخامس عشر

 %2الفصل السادس عشر: أساسيات االلتزام في االسواق املالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوزان العمليات:          

 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 
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  . موقع املعهد املاليالدخول إلى  -1

 املوجودة في أعلى الصفحة. مستخدم جديداضغط على كلمة  -2

 ثم اكتب بياناتك كاملة. األفراداختار  -3

 سوف تظهر لك صفحتك. -4

 .اختبارات السوق املاليةاضغط  -5

 .سجل الختبار جديداضغط على  -6

 تختبرها.ي تود أن اختار الشهادة الذ -7

 اختار تاريخ االختبار الذي تود. -8

  ومن ثم اضغط على عًلمة الزائد الخضراء ومن ثم ثبت تسجيلك. Available timesاختار  -9

 

 

 

 .الفيزاأو  سداد يتم سداد قيمة االختبار إما عن طريق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fadiia_@فاديه نايف: 

 : CME-1طريقة التسجيل الختبارات هيئة السوق املالية 

 :  طريقة الدفع         

 zez_93@ زهير العمري:
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 أن يعمل ملن يرغباختبار شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ُيعتبر من أهم الشهادات املطلوبة     

 .في مؤسسات االشخاص املرخص لهم في السوق املالية السعودية في قسم إدارة االلتزام 

 تستطيع أن تختبر هذه الشهادة. حتى CME-1مًلحظة: يجب عليك أن تجتاز 

 

 

 إلزاميا جميع األشخاص املسجلين أو املراد تسجيلهم لدى هيئة السوق املالية ألداء وظيفة املطابقة وااللتزام   ✓
ا
متطلبا

 له.و/أو التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب بجميع فئاتهم الوظيفية لدى الشخص املرخص 

 

 

 الجزء عن األنظمة الخاصة بإدارة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.يتكون من عشرة فصول حيث يتحدث هذا 

 .%70 درجة االجتياز: ساعتين، الوقت:سؤال،  100 عدد األسئلة:ريال،  2500 رسوم االختبار:

 

 مالحظة: •

 لن تستطيع االختبار مرة أخرى إال بعد أسبوعين من تاريخ الرسوب. !-ال سمح هللا –في حال رسبت  -1

 مرات فقط للمحاولة في اجتياز االختبار خًلل سنة.  4مسموح لك  !-ال سمح هللا –في حال رسبت  -2

 

 

 بشكل مجاني، موقع هيئة السوق املاليةللتحضير لًلختبار، املادة متوفرة ومتاحة للجميع بـ 

 . موقع هيئة السوق املاليةأدخل   -1

 اضغط على األيقونة في أعلى الصفحة على اليمين، ستظهر عدة خيارات. -2

 يئة التأهيلية(، ستظهر لك صفحة جديدة ستجد بها خانة )املواد العلمية(.اله )اختباراتاختار  -3

 اضغط على خانة )املواد العلمية( وستظهر لك املادة العلمية للتحضير لًلختبار. -4

 

 

 

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 (CME-2اختبار شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )    

 مقدمة :

 تشمل الفئات املرشحة للحصول على هذه الشهادة:          

 املادة العلمية :

 zez_93@ زهير العمري:

 معلومات عن االختبار :
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هذا الفصل سوف يأتي منه باالختبار  في% هذا يعني 20وُهنا األوزان لكل جزء ولكل فصل فعلى سبيل املثال الفصل األول وزنه 

  ذلك باقي الفصول. وِقس علىسؤال فقط،  20

 من االختبار. سوف تساعدك األوزان على التركيز وقت املذاكرة على الفصول التي تمثل جزء كبير

 

 %8الفصل األول: اسس االلتزام 

 % 8الفصل الثاني: دور االلتزام ومسؤوليته 

 %9الفصل الثالث: تأسيس وظيفة االلتزام ومراقبتها 

 %.11الفصل الرابع: العًلقة بين ادارة املخاطر وااللتزام 

 %.15الفصل الخامس: مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب 

 %9عمليات الترخيص  -الئحة األشخاص املرخص لهم الفصل السادس: 

 %10ممارسة األعمال  -الفصل السابع: الئحة األشخاص املرخص لهم 

 %8الفصل الثامن: الئحة األشخاص املرخص لهم النظم واإلجراءات الرقابية 

 %8الفصل التاسع: الئحة سلوكيات السوق 

 %14االرهاب الفصل العاشر: قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل 

 

 . موقع املعهد املاليالدخول إلى  .1

 املوجودة في أعلى الصفحة. مستخدم جديداضغط على كلمة  .2

 ثم اكتب بياناتك كاملة. األفراداختار  .3

 لك صفحتك.سوف تظهر  .4

 .اختبارات السوق املالية اضغط .5

 .سجل الختبار جديد اضغط على .6

 تختبرها.اختار الشهادة الذي تود أن  .7

 اختار تاريخ االختبار الذي تود. .8

 ومن ثم اضغط على عًلمة الزائد الخضراء ومن ثم ثبت تسجيلك. Available timesاختار  .9

 

 

  .الفيزاأو  سداد يتم سداد قيمة االختبار إما عن طريق 

 :  CME-2أوزان           

 :   CME-2 طريقة التسجيل الختبارات هيئة السوق املالية 

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 أوزان االختبار :

 zez_93@ زهير العمري: :  طريقة الدفع         
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الوساطة املحلية والدولية وتداول األوراق ( مصمم بوجه خاص ألولئك املمارسين ملهام CME-3إن اختبار شهادة وسطاء األسهم )

 أخرى مثل تقديم املشورة واإلدارة 
َ
املالية لدى الشخص املرخص له. كذلك يمكن لألشخاص املرخص لهم الذين يمارسون أعماال

عد دليل دراس ي ملساعدة املرشحين لًلختبار على اكتساب املعرفة الضرورية في 
ُ
مجال الوساطة االستفادة من هذا االختبار. وقد أ

 (CME-3والتعامل في األوراق املالية وتهيئتهم الختبار شهادة وسطاء األسهم)

 تستطيع أن تختبر هذه الشهادة. حتى CME-1مًلحظة: يجب عليك أن تجتاز 

 

 

املراد تسجيلهم لدى هيئة السوق املالية ألداء وظائف أعمال متطلبا إلزاميا على جميع األشخاص املسجلين أو   ✓

 وساطة األسهم املحلية أو الدولية بجميع فئاتهم الوظيفية لدى الشخص املرخص له.

 

 يتكون من عشرة فصول حيث يتحدث هذا الجزء عن األنظمة الخاصة بأعمال وساطة األسهم املحلية أو الدولية.

 %.70 درجة االجتياز: ساعتين، الوقت:سؤال،  100 عدد األسئلة:ريال،  2500 وم االختبار:رس

 

 مالحظة: •

 لن تستطيع االختبار مرة أخرى إال بعد أسبوعين من تاريخ الرسوب. !-ال سمح هللا –في حال رسبت  -1

 مرات فقط للمحاولة في اجتياز االختبار خًلل سنة.  4مسموح لك  !-ال سمح هللا –في حال رسبت  -2

 

 

 بشكل مجاني، موقع هيئة السوق املاليةللتحضير لًلختبار، املادة متوفرة ومتاحة للجميع بـ 

 . موقع هيئة السوق املاليةأدخل   -1

 اضغط على األيقونة في أعلى الصفحة على اليمين، ستظهر عدة خيارات. -2

 الهيئة التأهيلية(، ستظهر لك صفحة جديدة ستجد بها خانة )املواد العلمية(. )اختباراتاختار  -3

 ة( وستظهر لك املادة العلمية للتحضير لًلختبار.اضغط على خانة )املواد العلمي -4

 

 (CME-3اختبار شهادة وسطاء األسهم )                

 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 مقدمة :

 تشمل الفئات املرشحة للحصول على هذه الشهادة:          

 معلومات عن االختبار :

 املادة العلمية :
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% هذا يعني من هذا الفصل سوف يأتي منه باالختبار 20وُهنا األوزان لكل جزء ولكل فصل فعلى سبيل املثال الفصل األول وزنه 

  ذلك باقي الفصول. علىوِقس سؤال فقط،  20

 سوف تساعدك األوزان على التركيز وقت املذاكرة على الفصول التي تمثل جزء كبير من االختبار.

 

 

 %6الفصل األول: اسواق األوراق املالية 

 %8الفصل الثاني: شراء وبيع األوراق املالية 

 %5الفصل الثالث: فهم سلوكيات السوق 

 %3الفصل الرابع: منهج املالية السلوكية 

 %6الفصل الخامس: تقييم األوراق املالية 

 %7الفصل السادس: تحليل األسهم 

 %5الفصل السابع: اجراءات وقرارات الشركات 

 %5الفصل الثامن: نظام السوق املالية 

 %2الفصل التاسع: الئحة أعمال االوراق املالية 

 %2عملية الترخيص  -ص املرخص لهمالفصل العاشر: الئحة األشخا

 %9ممارسة األعمال  -الفصل الحادي عشر: الئحة األشخاص املرخص لهم

 %12متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية  -الفصل الثاني عشر: الئحة األشخاص املرخص لهم

 %18الفصل الثالث عشر: الئحة سلوكيات السوق 

 %12قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب  عشر:الفصل الرابع 

 

 

 

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:

 أوزان االختبار :

 :  CME-3أوزان           
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 . موقع املعهد املاليالدخول إلى  .1

 املوجودة في أعلى الصفحة. مستخدم جديداضغط على كلمة  .2

 اكتب بياناتك كاملة.ثم  األفراداختار  .3

 سوف تظهر لك صفحتك. .4

 .اختبارات السوق املالية اضغط .5

 .سجل الختبار جديد اضغط على .6

 تختبرها.اختار الشهادة الذي تود أن  .7

  اختار تاريخ االختبار الذي تود. .8

 ومن ثم ثبت تسجيلك. ثم اضغط على عًلمة الزائد الخضراء ومن Available timesاختار  .9

 

 

 

 .الفيزاأو  سداد يتم سداد قيمة االختبار إما عن طريق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 :   CME-3 طريقة التسجيل الختبارات هيئة السوق املالية 

 :  طريقة الدفع         
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 زمالة هيئة 

املحاسبين 

 القانونيين

SOCPA 

3 
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حامليها على تحظى زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باهتمام وتقدير القطاع االقتصادي في اململكة ومكانة تساعد 

تولي الوظائف القيادية ذات العًلقة بالجوانب املحاسبية واملالية في اململكة، والحصول على ترخيص ملزاولة املهنة وذلك بعد 

توافر املدة النظامية حسب الًلئحة التنفيذية، ويهدف االختبار إلى قياس كفاءة األفراد من حيث املعرفة النظرية والقدرة على 

 ارة، ومدى إدراك املسؤولية املهنية والصفات السلوكية التي يتعين على املحاسب القانوني التحلي بها.تطبيقها بمه

 

يقبل للتقدم الختبار الزمالة كل من يحصل على شهادة جامعية في املحاسبة )بكالوريوس(. ويتعين على من يتقدم 

ض املتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة االختبارات لًلختبار من غير خريجي أقسام املحاسبة في الجامعات الوفاء ببع

( ساعة محاسبية كحد أدنى في املرحلة 12( ساعة محاسبية، ويمكن ملن درس عدد )21وهي أن يكون املتقدم قد اجتاز )

( ساعة محاسبية، وذلك بدراسته ملواد محاسبية 21الجامعية أن يتمم ما تبقى من عدد الساعات املطلوب وهو )

 في الجامعة أو دخوله دورات إعداد الزمالة )املحاسبة، املراجعة، الزكاة والضريبة(.إضافية 

 وعند الحصول على شهادات حضور الدورات يجب ارفاقها مع الشهادة الجامعية عند التسجيل في االختبار.

 ُهنا*رابط دورات إعداد الزمالة: 

 

وعمل حساب مستخدم جديد، وملعرفة طريقة    الخدمات االلكترونيةعبر موقع التقدم لطلب الزمالة يكون 

 : ومن ثم تعبئة ورفع املتطلبات التالية انقر هنا التسجيل بالخدمات االلكترونية

 تقديم طلب اختبار الزمالة وذلك قبل شهر على األقل من تاريخ عقد االختبار. ▪

( ساعة محاسبية مثبته بالسجل 21) إرفاق نسخة من الشهادة الجامعية بكالوريوس تخصص محاسبة أو أي تخصص آخر بشرط توفر  ▪

 التعليم مع ارفاق نسخة من املعادلة(.)يلزم تصديق جميع الشهادات الصادرة من خارج اململكة من قبل وزارة األكاديمي 

 إرفاق صورة من إثبات الهوية )سارية املفعول(. ▪

 إرفاق صورة من جواز السفر )لغير السعوديين(. ▪

 إرفاق صورة شخصية. ▪

 . ماستر كارد( -أو البطاقة االئتمانية )فيزا OLP سداد سداد رسوم االختبار وذلك عن طريق خدمة الدفع املباشر باستخدام نظام ▪

للشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية، ولم يتم معادلتها من قبل لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم يجب  -

حساب كمستخدم جديد على املوقع وتقديم الوثائق الرسمية املطلوبة للتحقق من  وعمل اإللكتروني لشركة داتا فلواملوقع  زيارة

 .)للمتقدمين الغير سعوديين( الشهادات العلمية واملهنية

 

 متطلبات التسجيل:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:

 مقدمة :

 (SOCPA)زمالة هيئة املحاسبين القانونيين 

 املؤهل املطلوب:

 االختبار متاح باللغة العربية  فقط        
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 ال يشترط خبرة معينة للحصول عليها.

 ُهناملعرفة التفاصيل اضغط  خبرة،لكن الحصول على )الترخيص( يتطلب 

 

 

 :يتكون االختبار من خمس مواد تشمل

 ساعات. 3مدة االختبار: ، لزكاة والضريبةا ✓

 .االختبار: ساعتينمدة . فقه املعامالت  ✓

 .االختبار: ساعتينمدة  .األنظمة التجارية ✓

 ساعات. 8االختبار: مدة   ، املحاسبة  ✓

 ساعات. 5االختبار:  مدة، املراجعة ✓

 .% لكل مادة60ويكون لكل مادة مائة درجة وتكون نسبة النجاح 

 

ُيعقد االختبار ثالث مرات بالسنة )دورات(، األولى بشهر مايو )لجميع املواد(، والثانية بشهر سبتمبر 

 .بشهر ديسمبر )لجميع املواد(فقط(، والثالثة الزكاة والضريبة و )للمحاسبة واملراجعة 

 

  يتم اختبار املتقدمين في اختبار الزمالة خالل أربعة أيام توزع كما يلي:

 

 

 

 الفترة الثانية الفترة األولى األيام

 املوضوع الوقت عدد الساعات املوضوع الوقت عدد الساعات

 12-8 4 األول 

 صباحا 

 املحاسبة الورقة األولى

 )األسئلة متعددة االختيار( 

2 1-3 

 ظهرا

 األنظمة التجارية

 12-8 4 الثاني

 صباحا

 املحاسبة الورقة الثانية

 )األسئلة املقالية( 

2 1-3 

 ظهرا

 فقه املعامالت

 

 الثالث

3 8-12 

 صباحا

 املراجعة الورقة األولى

 )األسئلة متعددة االختيار( 

2 1-3 

 ظهرا

 املراجعة الورقة الثانية 

 )األسئلة املقالية(

 

 الرابع

3 8-12 

 صباحا

    الزكاة والضريبة

 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 الخبرة املؤهلة للحصول على الشهادة:

 القواعد العامة لالختبار:

 :  مواد االختبار

 :  تاريخ عقد  االختبار

 :  جدول  االختبار
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 . بالضغط هناة تّي املحاسبة واملراجعبإمكانك اآلن الدخول على برنامج التهيئة والتدريب لالستعداد الختبار ماد

 

ريال، وتكون رسوم دخول االختبار  315ريال باإلضافة إلى رسم لكل مادة قدره  1.050تبلغ رسوم دخول االختبار ألول مرة 

 ويجوز التقدم ملادة واحدة. ريال، 315ريال باإلضافة إلى رسم لكل مادة قدره  525للفترات القادمة 

 1.050مثال/ زهير قرر دخول اختبارّي األنظمة التجارية واملراجعة )كأول مرة(، إذا سيسدد رسوم دخول قدرها  -

 ريال. 1.680لكل مادة =  315ريال + 

 سيسدد رسوم دخول قدرها  -
ً
 من  525قرر دخول مادة املحاسبة بالدورة التي تليها، إذا

ً
ريال  1.050ريال بدال

 ريال. 840ريال =  315باإلضافة إلى رسم املادة 

 

 

 

 يتكون االختبار من نوعين من األسئلة:

 ساعات. 4 /سؤال، الوقت 90األسئلة/  املتعدد: عددأسئلة االختيار  -1

 ساعات. 4 /الوقت أسئلة، 6 /عدد األسئلة املقالية:األسئلة  -2

 

 يتكون االختبار من نوعين من األسئلة:

 ساعات. 3 /سؤال، الوقت 90األسئلة/  عدداملتعدد: أسئلة االختيار  -1

 .ساعتين /الوقت أسئلة، 4 /عدد األسئلة املقالية:األسئلة  -2

 

 يتكون االختبار من نوعين من األسئلة:

 .دقيقة 48و ساعة /سؤال، الوقت 54األسئلة/  املتعدد: عددأسئلة االختيار  -1

 .دقيقة 12الوقت/ ساعة و أسئلة، 3 /عدد األسئلة املقالية:األسئلة  -2

 

 يتكون االختبار من نوعين من األسئلة:

 دقيقة. 12و ساعة /سؤال، الوقت 36األسئلة/  املتعدد: عددأسئلة االختيار  -1

 دقيقة. 48 /الوقت أسئلة، 3 /عدد األسئلة املقالية:األسئلة  -2

 

 :املراجعة  -2

 :الزكاة والضريبة -3

 :فقه املعامالت/ األنظمة التجارية -4

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:

 املحاسبة  :-1

 أسئلة االختبار:

 هيئة والتدريب:تبرنامج ال

 رسوم االختبار:
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                                             نموذج الطلب عبرشراؤها من موقع الهيئة يتم التدريبية هي املادة الخاصة بكل اختبار و الحقيبة 

رسل إليك
ُ
 في غضون أسبوع إلى أسبوعين وتبلغ رسومها كالتالي: وت

حالة االستزادة بمواضيع  في كالكتب الصادرة من هيئة املحاسبينوقد يتم اللجوء لبعض املصادر الخارجية

 معينة

 

 

يجب احضار أصل الشهادات الجامعية والسجل األكاديمي للهيئة أو أحد فروعها ملطابقتها وذلك للمتقدم ألول  -

تخرج منها خدمة التحقق من وثيقة التخرج.
ُ
 مرة، ما لم توفر الجامعة امل

االختبار )لدورتين متتاليتين فقط(؛ شريطة إبالغ الهيئة بالتأجيل قبل أسبوعين على األقل من تاريخ يجوز تأجيل  -

 .الخدمات االلكترونيةاالختبار وذلك عن طريق 

 ب ذلك.ال يتم إعادة رسوم االشتراك في االختبار ملن لم يدخله؛ بغض النظر عن أسبا -

 توفر الهيئة األدوات الالزمة لالختبار مثل اآلالت الحاسبة. -

في حال عدم دخول اختبار الورقة األولى من مادتّي )املحاسبة واملراجعة( لن يتم السماح بدخول اختبار الورقة  -

 الثانية.

 قر إلى مدينة أخرى.في حال اكتمال عدد املقاعد في املدينة املختارة من قبل املتقدم يحق للهيئة تحويل امل -

 واإلجراءات املتعلقة. مخالفات اختبار الزمالةيجب االطالع على  -

-املقر-وذلك لحجز )املدينة املركز الوطني للقياس والتقويمبعد التقدم لالختبار يتعين عليك التسجيل في موقع  -

 عن
ً
االختبار ولن يسمح لك  املقعد(، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل بموقع الهيئة، عدم القيام بذلك سيعد غيابا

 بالدخول لالختبار.

وتلغى نتيجة أي مادة اجتازها املتقدم إذا  النجاح،يمكن إعادة اختبار أي مادة إذا لم يحصل املتقدم على نسبة  -

يجتاز كامل املواد الالزمة للحصول على الزمالة، ويتعين عليه  أن ميالدية دون  مض ى على اجتيازه لها أربع سنوات

 .إعادة اختبارها

 

هنا. إرشادات عامة لالستعداد الختبار الزمالة

 .هناأخطاء وحلول متعلقة باالختبار 

 هنا.الحاصلون على الزمالة 

 فقه املعامالت األنظمة التجارية الزكاة والضريبة املراجعة املحاسبة

1.050 SR 840 SR 630 SR 367.5 SR 367.5 SR 

 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 طلب شراء الحقائب التدريبية:

 مالحظات هامة :

Page 24 of 37

http://bit.ly/2Gas8OY
http://bit.ly/2Gas8OY
http://bit.ly/2Gas8OY
http://bit.ly/2smrgx3
http://bit.ly/2xbsKQf
http://bit.ly/2s7CzJU
http://bit.ly/2scQPQN
http://bit.ly/2s7WqZG
http://bit.ly/2IL4m9f
http://bit.ly/2GQrSjz
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia
https://twitter.com/zez_93
https://twitter.com/_Fadiia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمالة 

 األمريكية 

CPA 

4 
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( و الذي AICPAقبل معهد املحاسبين القانونيين املعتمدين بالواليات املتحدة )هي شهادة تم تصميمها من 

يعمل علي تحديد املحتوي العلمي الخاص بمناهج الشهادة كما يقر ويعتمد مختلف املناهج الصادرة عن 

إلضفاء الناشرين وينظم وينسق االمتحانات مع مراكز االختبار في جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية، 

 .ملنهي العاملي للعاملين باملجالصفة االعتماد ا

وتحتل شهادة املحاسب القانوني املعتمد مكانة مرموقة في األوساط املحاسبية حيث يحظى من يحملونها 

ويحصلون على الفرصة الكاملة للتأهل للوظائف القيادية في مجالهم، كما أنها  باحترام املجتمع املحاسبي

 نية على ممارساتهم في هذا املجال.تضفي الصفة امله

 

 

 . ورؤساء إدارات الحساباتاملدراء املاليون  ✓

 .تدقيق الخارجي والتدقيق الداخليالعاملين في مجال ال ✓

 .العاملون في قطاع التمويل بالقطاع الحكومي والخاص ✓

 

 

 

ويختلف عدد الساعات املطلوبة في تخصص املحاسبة  ي، درجة البكالوريوسلحصول على مؤهل جامعا

 من والية إلى أخرى، ال تقل الخبرة العملية عن عامين في مجال املحاسبة. 

 

 

 

 

 

 

 (CPAالزمالة األمريكية )

 مقدمة :

 االختبار متاح باللغة االنجليزية فقط

 املؤهل املطلوب:

 تشمل الفئات املرشحة للحصول على هذه الشهادة املتخصصين في حقل املحاسبة ومنهم:

 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 
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 من أربع مواد وهي كالتالي:% وتتكون الشهادة  75تمثل درجة النجاح: 

 ".FARاملحاسبة املالية وإعداد التقارير " -AUD    ."2التدقيق واإلقرار " -1

 .."BEC"بيئة األعمال ومفاهيم األعمال  -REG               ."4التشريعات " -2

 

 :  Exam windowتعقد االختبارات في فترات معينة تسمى 

1-Window 1:   January until 10 March. 

 2- Window 2:  April until 10 June.  

3- Window 3:  July until 10 September.  

4- Window 4:  October until 10 December.  

 

 (.يظب وأبو ) دبي  اإلمارات العربية املتحدة -الكويت  -البحرين 

 

 

 ُهنا يوجد عدد من الشركات لتقديم الكتب والدورات التحضير لالختبار، يمكنك االطالع عليها

 

 

إلى  175فة إلى رسوم لكل مادة بحيث بتراوح سعر كل مادة بين دوالر باإلضا 150تبلغ رسوم الطلب لالختبار 

 دوالر. 185

 

 

 

 

 

 :  االختبارتاريخ عقد  

 :  في الخليج  االختبار   مراكز 

 :  مواد االختبار

 لالختبار:القواعد العامة 

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:

 :  املادة العلمية

 :  رسوم االختبار
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 : FAR اختبار  -1

 حاالت عملية. 8اختياري و   66يتكون من  ساعات ،  4مدة االختبار 

 : AUD اختبار  -2

 حاالت عملية. 8اختياري و   72ساعات ، يتكون من  4مدة االختبار 

 :  REGاختبار  -3

 حاالت عملية. 8اختياري و   76ساعات ، يتكون من   4مدة االختبار 

 : BUSاختبار  -4

 .مهارات كتابية  3 حاالت عملية و  4اختياري و   62ساعات ، يتكون من   4مدة االختبار 

ملثال/ قد يطلب على سبيل ا  WCT Written Communication Task)) *مهارات كتابية: هي

 منك كتابة إيميل، كتابة مذكرة داخلية من موظف لرئيسه أو من مدير مالي إلى مدير تنفيذي. 

تعتبر أسئلة طويلة كدراسة  Task Based Simulations  (TBS) الحاالت العملية: هيبينما 

حالة ويطلب حل سؤال عن طريق تعبئة الفراغات في جدول أو تسجيل قيود أو يأتي سؤال 

 كامل عن شركة معينة ويكون املطلوب حل أسئلة مرتبطة به كدراسة حالة.

فعلى سبيل املثال يطرح موضوع معين وُيطلب  وقد يطلب بحث عن رقم معيار من املعايير 

 منك رقم املعيار الخاص بهذا املوضوع. يوجد طريقتين للبحث:

ومن ثم اعمل بحث في محرك بحث شبيه بقوقل ومن ثم ُيظهر   Key Wordوضع كلمة كـ  -1

 النتائج.

من خالل فتح الشجرة تكون موجودة على يسار  الشاشة، تفتح كل موضوع وتظهر لك  -2

 املواضيع الفرعية وهكذا حتى تصل إلى القسم املطلوب.

 

 

 

 

 

 :أسئلة االختبار 

 zez_93@ زهير العمري:

 Fadiia_@فاديه نايف: 
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الوثائق لكن من معادلة الوثائق ملن لديه مؤهل خارج أمريكا ، ويوجد أكثر من جهة تقدم خدمة معادلة البد 

 : سبابلعدة أ NASBA evaluation service ُينصح بـ موقع

 وُمعتمد لديهم.  NASBAتابع لـ  -1

 NASBAإلى  يتم إرسال نتائج التقييم واملعادلة تلقائًيا -2

 يأخذ الطلب تقريًبا اسبوعين وسيتم تقديم رقم للطلب للمتابعة.

 

 NASBA التابع لـ   CPA Central  :يتم عمل حساب في موقع

  :من خالل هذا الحساب

  .يتم تسجيل لكل اختبار -1

  .انتهاء صالحية كل درجة نجاح الدرجات وتاريخ متابعة املواد ويوجد بها -2

يتجنب لكن ملن يرغب باالختبار في الشرق األوسط عليه ان ، جب تحديد الواليةة يعند التسجيل في البداي

 التسجيل في هذه الواليات:

 1- Alabama.   2-California.    3-CNMI.    4-Delaware.    5- Idaho.   6- Kentucky 

7- Mississippi.   8- New Jersey.    9- North Carolina.      10- Virgin Islands. 

 

  ختبارات في موقع خارج أمريكا. ال بتقديم اال تسمح ألنها 

 

 
 

 ،  لدفع الرسوم  :من خالل الرابط التالي

افقة تسمى  صدر له مو
ُ
وله تاريخ صالحية   Notice To Scheduleوهي   NTSثم خالل أسبوعين تقريًبا ست

 أشهر.  6يختلف من والية إلى والية لكن غالًبا يكون مدته 

مقعد لالختبار لكن إذا انتهت املدة ولم يحجز! فإنه يجب عليه يمكن للشخص أن يحجز  أشهر  6بحيث خالل 

 أن يدفع رسوم عقد االختبار من جديد.

Auditing and Attestation (AUD) $356.55 

Business Environment and Concepts (BEC) $356.55 

Financial Accounting and Reporting (FAR) $356.55 

Regulation (REG) $356.55 

 

 متطلبات التسجيل:

 zez_93@ زهير العمري:

 معادلة الوثائق  :  الخطوة األولى

 التسجيل لالختبار  :  الخطوة الثانية

 دفع رسوم لعقد اختبار خارج أمريكا  :  الخطوة الثالثة

 Fadiia_@فاديه نايف: 
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 لحجز املقعد: خالل الرابط التاليمن 

 

 

 

 

، يتم احتساب املدة من أول اجتياز كل املواد خالل سنة ونصفيجب على املتقدم لالختبار أن  -1

 مادة تم اجتيازها.

يمكن للمتقدم لالختبار أن يقوم بتأجيل موعد االختبار قبل موعد االختبار بشهر وسيكون مجاني  -2

 بدون دفع رسوم.

قبل أسبوعين أو قبل أيام من موعد يمكن للمتقدم لالختبار أن يقوم بتأجيل موعد االختبار  -3

 االختبار لكنه سيضطر أن يدفع رسوم للتأجيل.

فإنك  SOCPAوقررت الحصول على الزمالة املهنية السعودية    CPAفي حال حصلت على شهادة  -4

 ستعفى من مادتي املحاسبة واملراجعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات هامة :

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:

 حجز مقعد االختبار   :  الخطوة الرابعة
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 شهادة 

Cert-IFR 

5 
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( هي املؤهًلت النموذجية التي تساعد CertIFRشهادة املعايير الدولية للتقارير املالية )

معايير التقارير املالية الدولية أو الحصول على املتخصصين في املحاسبة والتدقيق في تطوير فهم 

 االعتراف الرسمي بتمتعهم باملهارات واملعارف املتعلقة بمعايير التقارير املالية الدولية.

 

 

 التقارير املالية.ين املسؤولين عن إعداد املدراء املالي ✓

 املدققين املتخصصين في قطاع أعمال التدقيق واألعمال املالية.  ✓

 املحاضرين املتخصصين في مجال املعايير الدولية ألعداد التقارير املالية. ✓

 .   IACPAو  CPA األفراد الحاصلين على مؤهالت مهنية مثل  ✓

 أي شخص مهتم بهذا املجال. ✓

 

 

 يشترط لها مؤهل فهي متاحة للجميع.ال 

 

 ج

 .سؤال( 13)أي    %50 درجة االجتياز: ،ةساع الوقت:سؤال،  25 عدد األسئلة: 

املدة مًلحظة تستطيع إعادة االختبار مرتين بشكل مجاني إذا لم تجتاز االختبار ولكن يجب أن يكون خًلل *

 .أشهر ستةة وهي املطلوب

 

 عن طريق حاسبك اآللي.متاح طوال السنة وبأي مكان تقدر تختبر أون الين 

 

 

 

 وأماكن انعقاده:مواعيد االختبار  

 zez_93@ زهير العمري:

  Cert- IFRشهادة 

 االختبار متاح باللغة االنجليزية فقط

 مقدمة :

 تشمل الفئات املرشحة للحصول على هذه الشهادة املتخصصين في حقل املحاسبة ومنهم:

 املؤهل املطلوب:

 : طبيعة االختبار 

 Fadiia_@فاديه نايف: 
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 .للتسجيل ACCAموقع  الدخول على  -1

 . Apply nowاضغط  -2

  Registerفي األسفل يوجد خانة  -3

 خيارات : 3تظهر هناك  

ا والدورة التسجيل لًلختبار  ✓  .ريال 1,183أي ما يعادل  جنيه استرليني 235بسعر  معا

 ريال. 655 جنيه استرليني أي ما يعادل  130 بسعر  التسجيل لًلختبار فقط ✓

 .ريال 655جنيه استرليني أي ما يعادل  130بسعر   التسجيل للدورة فقط ✓

 

 ال.صفحة تختار هل أنت عضو لديهم أم  ثم ستظهر لكاختر الخيار الذي تود  -4

وبمجرد التسجيل ختبار، ثم ستظهر لك صفحة لتعبئة البيانات كاملة ومن ثم يمكنك أن تحجز لًل  -5

 ت املوجودة على اإلنترنت ملدة ستة أشهر.فيها على اإلنترنت ستتمكن من الحصول على املواد والتقييما

 *مًلحظة: املادة العلمية سيتم إرسالها لك عن طريق البريد االلكتروني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : طريقة التسجيل 

 Fadiia_@فاديه نايف: 

 zez_93@ زهير العمري:
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 كالتالي:تحتوي املادة العلمية على تسعة فصول وهي 

   IASBمجلس معايير املحاسبة الدوليةطبيعة وعمليات  -1

  IFRSF/IASB هيكل معايير املحاسبة الدولية ✓

  IASB املعايير الحالية ملجلس معايير املحاسبة الدولية ✓

 إطار العمل ✓

 الوضع الحالي ملدى استخدام املعايير الدولية للتقارير املالية حول العالم -2

  IFRS العالم استخدام املعايير الدولية للتقارير املالية حول  ✓

  IASB املخطط الشامل ملجلس معايير املحاسبة الدولية ✓

 واستخداماته IASB حجم االلتزامات السنوية ملجلس معايير املحاسبة الدولية ✓

 العرض والفوائد -3

 IAS 1عرض القوائم املالية  ✓

 IFRS 15اإليرادات من العقود مع العمًلء  ✓

 IAS 8املحاسبية واألخطاء  السياسات املحاسبية، والتغيرات في التقديرات ✓

 1الجزء  –القواعد املحاسبية إلدارة األصول وااللتزامات  -4

 IAS 16العقارات واآلالت واملعدات  ✓

 IAS 38األصول غير امللموسة  ✓

 IAS 40العقارات االستثمارية  ✓

 IAS 36الهبوط في قيمة األصول  ✓

  IAS 23تكاليف االقتراض  ✓

   IAS 20املحاسبة عن املنح الحكومية واإلفصاح عن املساعدة الحكومية ✓

 IAS 2املخزون  ✓

 IFRS 16عقود اإليجار  ✓

 IFRS 5األصول غير املتداولة املحتفظ بها للبيع، والعمليات غير املستمرة   ✓

 2الجزء  –القواعد املحاسبية إلدارة األصول وااللتزامات  -5

 IFRS 13قياس القيمة العادلة  ✓

 IAS 32العرض  –األدوات املالية  ✓

 IFRS 9األدوات املالية  ✓

 IFRS 7األدوات املالية: اإلفصاحات  ✓

 IFRS 2الدفع على أساس السهم  ✓

 IAS 37املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة  ✓

 IAS 10األحداث بعد فترة التقرير  ✓

 zez_93@ زهير العمري: IAS 19منافع املوظف  ✓

 Fadiia_@فاديه نايف: 
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 IAS 12ضرائب الدخل  ✓

 IAS 41الزراعة  ✓

 IFRS 6استكشاف املوارد املعدنية وتقويمها  ✓

 القواعد املحاسبية للمجموعات -6

 IFRS 10القوائم املالية املوحدة  ✓

 IAS 27القوائم املالية املنفصلة  ✓

 IFRS 3تجميع األعمال  ✓

   IAS 28االستثمارات في املنشآت الزميلة واملشروعات املشتركة  ✓

   IFRS 11الترتيبات املشتركة  ✓

 IFRS 12اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى  ✓

 IAS 21آثار التغيرات في أسعار صرف العمًلت األجنبية  ✓

 IAS 29 التقرير املالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح  ✓

 معايير الكشوفات -7

 IAS 7التدفقات النقدية قائمة  ✓

 IAS 24عن الطرف ذي العًلقة  اإلفصاحات ✓

   IAS 33ربحية السهم  ✓

 IAS 34التقرير املالي األولي  ✓

 IFRS 4عقود التأمين  ✓

 IFRS 1تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة  ✓

 IFRS 8القطاعات التشغيلية  ✓

 ريطانيا/أمريكا واملعايير الدولية للتقارير املاليةاالختًلفات الرئيسية بين القواعد املحاسبية في ب ✓

 مقترحات التغيير ✓

 الفروقات بين املعايير الدولية واألمريكية والبريطانية. -8

 القضايا الحالية في املعايير الدولية. -9
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 انتهى االصدار األول 

 للجميع بالتوفيقتمنياتنا 


