
 

 دليل الشهادات املهنية 

  2019لعام  – اإلصدار الثاني

 ألصحاب الهمم العالية

 لكل الطموحين والحاملين بالقمم 

 لكل الراغبين بالتطور املنهي

 مرجع استرشادي عن اختبارات الشهادات املهنية
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افقني بأن أكون  ُجزء من وطني.. ُجزء يسعى بكامل طاقته وبكل الُحب ألن يكون ذو أثر إيجابي لجميع من منذ الصغر هناك ُحلم ير

افقني بأن أكون ذات أثر عظيم في مجتمعي،  حوله فكان هاجس ي أن ال أكون عدد زائد في مجتمعي. فكانت والزالت دعوات والدتي تر

 لي شعور الرضا.فالحمدهلل ُحًبا وشكًرا على أن منحني هذه الفرصة التي تحيي بداخ

 

فأنا ال أسعى خلف هذه املجهودات ألي مردود سوى أن أرى أبناء وبنات بالدي في القمة دائًما وألني أستشعر قيمة الشهادات املهنية 

ل الُحب اإلصدار الثاني. 2018لشهادات املهنية في عام األول لدليل ال في بناء الكفاءات؛ قررت إصدار 
ُ
كتب بك

ُ
 وهأنا أ

 

ل مرة أتذكر ثقة امللك سلمان بن عبدالعزيزورغم ضي
ُ
ل الُحب ويزداد حماس ي بك

ُ
 -حفظه هللا -ق الوقت أال أني كتبت هذا الدليل بك

حينما قال: "لدينا جبل دائم نضرب  -ربي يحفظه -في شباب وشابات هذا الوطن.. وأيًضا كلمات سيدي ولي العهد محمد بن سلمان

عوديين همة مثل همة هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إال إذا أنهد هذا الجبل وتساوى فيه املثل اسمه جبل طويق لدى الس

 .باألرض"

 

 فاديه نايف .. 
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، بأن يكون هناك إصدار ثاني لدليل الشهادات املهنية وذلك بعد ردود الفعل لإلصدار األول أنا والزميل زهير العمري  سعداء جًدا و  

 االصدار األول على عدة شهادات وهي:حيث احتوى 

 .SOCPAالزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين،  ▪

 CPAالزمالة األمريكية،  ▪

 CMAاملحاسب اإلداري املعتمد،  ▪

 .CME-1,CME-2,CME-3شهادات هيئة السوق املالية،  ▪

 Cert-IFRشهادة  ▪

 ويمكنك تصفح االصدار األول من خالل هذا الرابط: 

http://bit.ly/2Jg04Lp 

وبناًء على رغبة الكثير من الطالب والطالبات من أصحاب الهمم العالية في أن يتم التعريف عن الشهادات املهنية التي يستطيعون 

ولذلك فإن هذا االصدار يحتوي على أهم الشهادات املهنية بتخصصات مختلفة  مازالوا على مقاعد الدراسة.البدء بدراستها وهم 

 لكل تساؤل ُيطرح عن أحد هذه الشهادات. 
ً

 واملتاحة للطالب والطالبات على أمل بأن يكون مصدًرا شامال

 

 

 

 

http://bit.ly/2Jg04Lp
http://bit.ly/2Jg04Lp
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 أيًضا ملن لم يتخرج بعد وتم ذكرها في اإلصدار األول وهي كالتالي:ونود أن نشير إلى بعض الشهادات املهنية املتاحة 

 )اإلصدار األول(. CMAاملحاسب اإلداري املعتمد،  ▪

 .)اإلصدار األول( CME-1,CME-2,CME-3شهادات هيئة السوق املالية،  ▪

 )اإلصدار األول(. Cert-IFRشهادة  ▪

 دار )اإلصدار الثاني(. باإلضافة للشهادات املهنية التي سيتم ذكرها في هذا اإلص

ونكون جميعنا فخورين بنجاح كل شخص فينا أراد الوصول وكافح حتى بلغ  متمنين للجميع التوفيق والنجاح في مشوارهم املنهي 

 ُمراده..

 وعلى أمل أن يتم تغطية شهادات مهنية مختلفة في اإلصدارات القادمة.
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 CFAمحلل مالي معتمد  -1

 شهادة لكل املهتمين بمجال التحليل املالي واالستثماري. 

 CIAمراجع داخلي معتمد  -2

 شهادة لكل املهتمين بمجال التدقيق الداخلي. 

 
  FRM ر املخاطر املالية املعتمديمد -3

 املخاطر وتحديًدا املخاطر املالية.شهادة لكل املهتمين بمجال  

 
 مقيم منشآت اقتصادية معتمد -4

 شهادة لكل املهتمين بمجال التقييم املتعلق باملنشآت 

 
  Cert-IPSAS شهادة معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام -5

 شهادة لكل املهتمين والعاملين بالقطاع العام وتحديًدا القطاع املالي. 

 

 املحتويات
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داملحلل املالي املعتمشهادة  -1  

CFA 
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 مقدمة عن الشهادة: 

ين هي إحدى الشهادات املهنية املعتمدة عاملًيا من معهد املحللين املاليين في أمريكا حيث تهتم هذه الشهادة بزيادة كفاءة وحصيلة املحلل

 املعهد أتم الخبرة املطلوبة.املاليين من خالل منح شهادة محلل مالي معتمد لكل من اجتاز اختبارات 

 

قدم هذه الشهادة أسس االستثمار واتخاذ القرار على املستوى املنهي حيث يعقد اختبار املحلل املالي املعتمد على ثالثة مراحل الختبا
ُ
ر ت

ى تطبيق هذه املبادئ في جميع املعارف واملهارات األساسية للتحليل املالي فيما يتصل بمبادئ مهنة االستثمار، مع اختبار قدرة املمتحن عل

نواحي عملية اتخاذ القرار االستثماري على نحو يمكنه من إجادة العديد من النواح التي تتصل بهذا املجال؛ منها على سبيل املثال: 

 االقتصاد وإدارة املحافظ وتقييم وتحليل حقوق امللكية واألوراق املالية.

 

 متخصصين في األعمال التالية:شهادة املحلل املالي املعتمد مناسبة لل

املحليين املاليين، رؤساء الشركات، مدراء الشركات االستثمارية، مدراء إدارات االستثمار بالبنوك والشركات املساهمة، مدراء محافظ 

 االستثمار، واضعي االستراتيجيات، تقييم الشركات واألصول، األكاديميين املختصين بمجال االستثمار.

 ل في االختبار في حال توفر أحد الشروط التالية:يمكنك التسجي

 الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.  -١ 

 أن يكون املرشح لالختبار في السنة النهائية من دراسته الجامعية. -٢ 

 سنوات. 4خبرة عملية ال تقل عن  -٣ 

 أعوام. 3إجمالي دراسة جامعية وخبرة ال تقل عن  -٤ 

 سنوات. 4مزيج من الخبرة العملية واألكاديمية بإجمالي  -٥ 

   التدريب ال يدخل ضمن الخبرة. –العمل الجزئي  -* مالحظة: التدريب الصيفي
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 املتطلبات األساسية للحصول على رخصة محلل مالي معتمد:

 ة ال تقل عن أربع سنوات في أي مجال من مجاالت االستثمار.الحصول على خبر -١

 اجتياز جميع االختبارات الثالثة. -٢

 أن تكون عضًوا في معهد املحللين املاليين املعتمدين.  -٣

   

 املادة العلمية:

 الورقية أو كالهما.تقدم لك املادة العلمية بعد التسجيل لالختبار حيث يمكنك أن تختار النسخة اإللكترونية أو النسخة 
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 طريقة التسجيل:

 بمعهد املحللين املاليين الرسمي: يكون التسجيل عبر املوقع اإللكتروني الخاص -١

https://www.cfainstitute.org/ 

 .استمرارلتسجيل بريدك اإللكتروني ثم اضغط  إنشاء حسابستجد في أعلى صفحة املوقع اإللكتروني خانة )تسجيل دخول( اضغط خانة  -٢

 ي والرقم السري ثم اضغط إنشاء حساب.سيطلب منك كتابة بياناتك األساسية مثل االسم والبريد االلكترون -٣

 سيعيدك للصفحة الرئيسية، اضغط في األعلى على خانة "حسابي". -٤

 CFA Program ثم اضغط على  -٥

 .التسجيل اآلنثم اضغط على  -٦

 .التسجيل اآلنثم ستظهر لك صفحة أخرى تخبرك برسوم االختبار.. اضغط  -٧

 حفظ ومتابعة. حدد الدولة ثم اضغط على  -٨

 حفظ ومتابعة.سيطلب منك كتابة بيانات عنوانك ثم اضغط على   -٩

 .حفظ ومتابعةستظهر لك صفحة لتحديد مكان االختبار الرئيس ي ثم اضغط على  -١٠

 حفظ ومتابعة.ل بيانات جواز السفر الخاص بك ثم اضغط على سيطلب منك تسجي -١١

  حفظ ومتابعة.سيطلب منك تحديد حالتك الوظيفية ثم اضغط على  -١٢

 حفظ ومتابعة.ستظهر لك تسع اسئلة إجاباتها إما بنعم أو ال للتأكد من نزاهتك والتزامك باألخالقيات ثم اضغط على  -١٣

افقة عليها حتى تستطيع إكمال إجراءات التسجيل ثم اضغط على  21ستظهر لك  -١٤  حفظ ومتابعة.اتفاقية، يجب عليك اإلقرار واملو

 حفظ ومتابعة.سيطلب منك تحديد إما إذا كنت تحتاج النسخة اإللكترونية للمنهج أو النسخة اإللكترونية التسجيل ثم اضغط على -١٥

ذا كنت تريد أن تستقبل من املعهد رسائل إلكترونية بخصوص أي فرص تأهيلية لالختبار التسجيل ثم اضغط على سطلب منك تحديد ما إ-١٦

 .حفظ ومتابعة

 .حفظ ومتابعةلدفع رسوم التسجيل لالختبار ثم اضغط على  ةسيطلب منك كتابة معلومات بطاقتك االئتماني -١٧

  

 

 

https://www.cfainstitute.org/
https://www.cfainstitute.org/
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 معلومات عن االختبار:

املالي املعتمد مخصصة ملتخصص ي االستثمار وخصوًصا املحللين ومدراء االستثمار واالستشاريين حيث يتكون من ثالثة اختبارات شهادة املحلل 

 تتضمن املواضيع التالية:

االستثمار في األسهم.  -٦. الشركاتتمويل  -٥ ة.التحليل وإعداد التقارير املالي -٤. اقتصاديات -٣. الطرق الكمية -٢. املعايير املهنية واألخالقية-١

حيث يركز الجزء األول على الفهم واملعرفة   إدارة األصول والتخطيط. -١٠االستثمارات البديلة.  -٩ املشتقات املالية. -٨الدخل الثابت.  -٧

 ث يركز على الحل والدمج.األساسية والقيام ببعض التحليالت، بينما يركز الجزء الثاني على التحليل والتطبيق لكن الجزء الثال

 وفي الجدول التالي يوضح تقسيم ووزن كل قسم في االختبار:

Subject 
Exam weight 

Level I Level II Level III 

Quantitative 
Methods 

10% 5%-10% 0% 

Financial Reporting 
and Analysis 

15% 10%-15% 0% 

Economics 10% 5%-10% 5%-10% 

Portfolio 
Management 

6% 5%-15% 35%-40% 

Corporate Finance 10% 5%-10% 0% 

Equity Investments 11% 10%-15% 10%-15% 

Fixed Income 11% 10%-15% 15%-20% 

Derivatives 6% 5%-10% 5%-10% 

Ethics 15% 10%-15% 10%-15% 

Alternative 
Investments 

6% 5%-10% 5%-10% 

Total 100% 100% 100% 

 وزن المواضيع في االختبار
 الموضوع

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

0% 5%-10% 10% 
لطرق الكميةا  

 "إحصاء"

0% 10%-15% 15% 
التحليل وإعداد التقارير 

 المالية

 اقتصاديات 10% 10%-5% 10%-5%

 إدارة المحافظ 6% 15%-5% 40%-35%

 مالية الشركات 10% 10%-5% 0%

 االستثمار في األسهم 11% 15%-10% 15%-10%

 الدخل الثابت 11% 15%-10% 20%-15%

 المشتقات المالية 6% 10%-5% 10%-5%

10%-15% 10%-15% 15% 
المعايير المهنية 

 واألخالقية

 االستثمارات البديلة 6% 10%-5% 10%-5%

 المجموع 100% 100% 100%
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 لغة االختبار: 

 اإلنجليزية.

 أوقات ومقر االختبار:

 ميالدي. 12ميالدي وشهر  6املستوى األول متاح مرتين في السنة شهر  -

  -ميالدي فقط.  6املستوى الثاني والثالث متاح مرة في السنة شهر   

 )ديسمبر( متاح فقط في أبو ظبي ويوجد في الرياض. 12مقر االختبار متاح في السعودية في مدينة الرياض وجدة ماعدا اختبار شهر 

 رسوم االختبار:

 دوالر. 650التسجيل املبكر قبل االختبار بمدة ال تقل عن ثمانية أشهر، برسوم -١

 دوالر. 950التسجيل باملدة الزمنية املحددة وهي قبل االختبار بمدة ال تقل عن أربعة أشهر، برسوم  -٢

 دوالر. 1,380ل االختبار بثالثة أشهر، برسوم التسجيل املتأخر وهي قب -٣

 طريقة االسئلة: 

 املستوى األول:

ساعات ثم استراحة ومن ثم تكمل  3سؤال ملدة  120ساعات لكن مقسمة على جزأين لتكون  6سؤال بإجمالي  240اختياري متعدد عددها  

 ساعات. 3سؤال املتبقية ملدة  120

 املستوى الثاني:

 60ساعات ثم استراحة ومن ثم تكمل  3سؤال ملدة  60ساعات لكن مقسمة على جزأين لتكون  6سؤال بإجمالي  120متعدد عددها اختياري 

 ساعات. 3سؤال املتبقية ملدة 

 املستوى األول.: في املستوى الثاني تكون األسئلة عبارة عن حاالت عملية وتندرج تحتها مجموعة من األسئلة لذلك عدد األسئلة أقل من مالحظة

 املستوى الثالث:

سؤال اختياري متعدد عبارة عن حاالت عملية ) كما في  120تحتوي الفترة الصباحية على أسئلة مقالية ملدة ثالث ساعات ثم استراحة ومن ثم  

 املستوى الثاني(.
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 نتائج االختبار:

 يوم من عقد االختبار. 90بينما املستوى الثالث خالل يوم،  60للمستوى األول والثاني، ستظهر النتائج خالل 

 حيث سيتم إرسال لك النتيجة عبر بريدك اإللكتروني كما يمكنك مشاهدته عبر موقع املعهد.

 

 

 معلومات هامة:

 ال يمكنك طلب الحصول على عضوية معهد املحللين املاليين إال بعد اجتياز الجزء األول لالختبار.-١

 سنوات. 4الدخول لالختبار حتى لو لم يكن لديك خبرة، لكن للحصول على الرخصة البد من وجود خبرة تعادل يمكنك -٢

 schweserال تتطلب التسجيل في أي دورات تدريبية لكن الراغبين بدخول دورة تدريبية أو بنك أسئلة يمكنك التواصل مع معهد -٣
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املعتمدشهادة املراجع الداخلي  -2  

CIA 
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 مقدمة عن الشهادة: 

 Institute of الداخليين املدققين معهد قبل من Certified Internal Auditor/CIA املعتمد الداخلي املدقق شهادة تصميم تم لقد

Internal Auditors – IIA خالل من الداخلي التدقيق مجال في العاملين على املنهي االعتماد صفة إلضفاء األمريكية، املتحدة الواليات في 

 مناصب تولي من تمكنهم التي خبرتهم لتوثيق وذلك الشهادة، هذه على للحصول  املطلوبة املعرفة ومجاالت موضوعات على املكثف التدريب

 .الداخلي التدقيق مجال في قيادية

 

 األعمال التالية:مناسبة للمتخصصين في راجع الداخلي املعتمد شهادة امل

 .املهتمين بمجال التدقيق الداخلي •

 .والحكومي الخاص القطاع مدققي •

 التمويل وشركات والبنوك بالشركات واإلداري  املالي التدقيق ومجال املالي، املحاسبي املجال في والعاملين املتخصصين كافة •

 مهامهم أداء من تمكنهم التي املعرفة وكسب العملية، خبرتهم يوثق منهي تأهيل على الحصول  في الراغبون  املاليون  واملدراء واالستثمار 

 .متطور  علمي ومنهج بأسلوب الوظيفية

  أكثر  وظيفية فرص على الحصول  في الراغبون  املهنيون  املحاسبون  •
ً
 .عملهم مجال في تقدما
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 معتمد: مراجع داخلياملتطلبات األساسية للحصول على رخصة 

 دخول االختبار متاح للجميع ممن يحقق أحد هذه الشروط:

 .البكالوريوس شهادة •

 .املاجستير شهادة •

 .دبلوم شهادة •

 .العامة الثانوية شهادة •

 .الجامعية الدراسة من األخيرة السنة في •

 لكن للحصول على الترخيص البد من توفر شروط الخبرة بناًء على املؤهالت التالية:

 املاجستير خبرة سنة واحدة. شهادة •

 .البكالوريوس مع خبرة مدتها سنتين شهادة •

 .سنوات خمس مدتها خبرة مع دبلوم شهادة •

 .سنوات سبع مدتها خبرة مع العامة الثانوية شهادة •

 مالحظة، الخبرة غير مقتصرة على مجال املراجعة الداخلية فقد تكون في أحد هذه املجاالت التالية:

 املراجعة الداخلية، املراجعة الخارجية، إدارة االلتزام، الرقابة الداخلية، إدارة املخاطر، خدمات تأكيد وتحسين الجودة. 
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 املادة العلمية:

 مثل: للمذاكرة توجد العديد من املصادر 

• Gleim  

• Hock  

• PRC 

 لالختبار: أسئلة تدريبيةكما توجد      

 )متوفر باللغة اإلنجليزية(. www.theiia.orgموقع جمعية املراجعين الداخليين من خالل موقعهم  •

• Hock  

• PRC  

 

 من ضمن الدورات: دورات تدريبيةكما توجد      

• PRC 

 مركز نهج القادة للتدريب. •
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 طريقة التسجيل:

 في جديد حساب وفتح ،لالختبارات املخصصة للصفحة والدخول  www.theiia.org موقع خالل من لالمتحان والتقدم التسجيل يتم •

Certification Candidate Management System (CCMS). 

 األعضاء، لغير  دوالر  230 النموذج تعبئة قيمة ويبلغ لك، املخصصة الصفحة من ،CIA Application باختبار  الخاص النموذج تعبئة •

 .دوالر 65 التدريس هيئة وأعضاء ولطالب دوالر، 115 مبلغ ولألعضاء

افقة بعد •  واألوراق ،Certification Document Upload األوراق رفع صفحة خالل من الالزمة األوراق رفع يتم النموذج، على املو

 :كتالي املطلوبة

o اإلنجليزية باللغة الجامعة شهادة. 

o السفر جواز  صورة. 

o املباشر املدير  من أو  الحاصلين أحد من توصية. 

o .الخبرة 

 

افقة بعد •   التي ترغب بها، لغة االختبار تنفيذه واختيار  املراد االختبار  اختيار  يتم املرفوعة األوراق على املو

 :يلي كما اختبار  كل قيمة وتبلغ

o دوالر 230 التدريس هيئة وأعضاء ولطالب دوالر، 280 ولألعضاء دوالر، 395 األول  الجزء. 

o دوالر 180 التدريس هيئة وأعضاء ولطالب دوالر، 230 ولألعضاء دوالر، 345 الثاني الجزء. 

o دوالر 180 التدريس هيئة وأعضاء ولطالب دوالر، 230 ولألعضاء دوالر، 345 الثالث الجزء. 

 

 من  360مالحظة: ُيفضل التسجيل في عضوية الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بمبلغ تقريًبا 
ً

 دوالر تقريًبا. 360ريال بدال

حيث أنه بعد التسجيل يتم الحصول على عضويتين )السعودية والعاملية( ويكون باستطاعة املتقدم لالختبار الحصول على التخفيضات 

 لالختبار.  

 

  

 

 

https://global.theiia.org/certification/new/Pages/Certification-Document-Upload-Portal.aspx
https://global.theiia.org/certification/new/Pages/Certification-Document-Upload-Portal.aspx
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/Character_Reference_Form.pdf
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/Character_Reference_Form.pdf
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/Experience_Verification_Form.pdf
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/Experience_Verification_Form.pdf
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 فوي  بيرسون  موقع سوف تصلك رسالة بالبريد اإللكتروني من الرسوم، ودفع فيه والتسجيل االختبار  تحديد ساعة من 48بعد •

pearson vue واللغة )جمعية املراجعين الداخليين سترسل لك رابط موقع بيرسون فوي بعد سدادك  االختبار  تاريخ/ وقت/ مكان لتحديد

يوم  180يوم من تاريخ التسجيل لالختبار حتى الجلوس لالختبار وفي حال لم تقم باالختبار خالل  180االختبار(، يتم إعطاء مهلة مدتها لرسوم 

 .سيتوجب عليك التسجيل ودفع الرسوم من جديد

 رفاعي: كما يمكنكم معرفة الخطوات بالصور من خالل الرابط التالي حيث تم إعداده من ِقبل األستاذ ياسر ال

http://bit.ly/2SbAjx6 

 

 معلومات عن االختبار:

 :لالختبار الثالثة األجزاء عن مختصرة تفاصيل

 :الداخلي التدقيق أساسيات: األول  الجزء -1

 %.15 التركيز  نسبة الداخلي، التدقيق أسس ▪

 %15 التركيز  نسبة واملوضوعية، االستقاللية ▪

 %.18 التركيز  نسبة الواجبة، املهنية والعناية الكفاءة ▪

 %.7 التركيز  نسبة وتحسينها، الجودة ضمان برنامج ▪

 %.35 التركيز  نسبة والرقابة، املخاطر  وإدارة الحوكمة ▪

 %.10 التركيز  نسبة اإلداري، الفساد مخاطر  ▪

 :الداخلي التدقيق ممارسة: الثاني الجزء -2

 %.20 التركيز  نسبة الداخلي، التدقيق نشاط إدارة ▪

 %.20 التركيز  نسبة التدقيق، ملهام التخطيط ▪

 %.40 التركيز  نسبة التدقيق، مهام تنفيذ ▪

 %.20 التركيز  نسبة التقدم، ورصد املهمة نتائج إبالغ ▪

 

 

 

http://bit.ly/2SbAjx6
http://bit.ly/2SbAjx6
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 :الداخلي بالتدقيق الخاصة املعرفة عناصر : الثالث الجزء -3

 %.35 التركيز  نسبة التجاري، الذكاء ▪

 %.25 التركيز  نسبة املعلومات، أمن ▪

 %.20 التركيز  نسبة املعلومات، تقنية ▪

 %.20 التركيز  نسبة املالية، اإلدارة ▪

 لغة االختبار: 

 متاح االختبار بعدة لغات من ضمنها اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

 

 أوقات ومقر االختبار:

 السنة.جميع االختبارات متاحة طوال  -

 

 رسوم االختبار:

 .دوالر 230 التدريس هيئة وأعضاء ولطالب دوالر، 280 ولألعضاء دوالر، 395 األول  الجزء .1

 .دوالر 180 التدريس هيئة وأعضاء ولطالب دوالر، 230 ولألعضاء دوالر، 345 الثاني الجزء .2

 .دوالر 180 التدريس هيئة وأعضاء ولطالب دوالر، 230 ولألعضاء دوالر، 345 الثالث الجزء .3

 

 نتائج االختبار:

 .تظهر النتائج فوًرا بعد نهاية االختبار 

ا   جمعية املراجعين الداخليينسيتم إرسال لك النتيجة عبر بريدك اإللكتروني كما يمكنك مشاهدته عبر موقع وأيضً
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 معلومات هامة:

 %.80عالمة النجاح في االمتحان هي  .1

افقة على إمكانية دخولك الختبارات  3يتم النجاح بها خالل مدة  جميع أجزاء االمتحان الثالثة يجب أن .2 سنوات )تبدأ من بداية املو

 .سنوات سيتم إعادة كافة االختبارات  3الجمعية( وفي حال عدم االجتياز خالل 

أشهر )مع العلم أنه قد يكون هناك تغيرات قريًبا لتكون بعد شهرين وليس  3في حال عدم النجاح سيسمح لك بالدخول مرة أخرى بعد  .3

 أشهر(. 3

 Internal Audit Practitionerفي حال النجاح في الجزء األول، يتم الحصول على شهادة  .4

 خالل جلوسك لالمتحان يمكنك استعراض السؤال باللغة اإلنجليزية، إذا كانت لغة االختبار لغة أخرى غير اإلنجليزية. .5

 جميع األسئلة اختيارات متعدد، سؤال وأربعة خيارات. .6

 طريقة االسئلة: 
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شهادة مدير املخاطر املالية املعتمد -3  

FRM 
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 مقدمة عن الشهادة: 

حيث تعتبر  شهادة مدير املخاطر املالية املعتمد هي الشهادة املهنية املعتمدة دولًيا حول العالم والتي تقدمها الجمعية العاملية ملدراء املالية

ف الجمعية الوحيدة املعترف بها عاملًيا بعضويتها ملدراء املخاطر املالية وهدفها هو نشر ثقافة الوعي باملخاطر داخل املنظمات لدى مختل

 املستويات اإلدارية.

في إدارة وللحصول على هذه الشهادة يجب على املرشحين الخضوع الختبارين من االختبارات الدقيقة التي تغطي املوضوعات الرئيسية 

 املخاطر املالية.

اقبة أو تقييم احتمال مخاطر  وتعتبر الشهادة صفة للعاملين في مجال إدارة املخاطر املالية وخاصة الذين يشاركون في التحليل واملر

مجموعة االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة باإلضافة إلى مخاطر السوق الغير مالية ذات الصلة. حيث يقوم حاملي الشهادة ب

 واسعة من املهام ذات الصلة إلدارة املخاطر داخل البنوك االستثمارية وشركات إدارة األصول وماشابهها.  

 

 املعتمد مناسبة للمتخصصين في األعمال التالية: ةاملاليمدير املخاطر شهادة 

 .مدراء املخاطر املالية •

 مدراء االستثمار. •

 االستثمارية.مدراء املحافظ  •

 مدراء األصول. •

 املتخصصين في إدارة الخزينة. •

 املقيمين املاليين. •
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 معتمد: ةاليامل دير املخاطر املتطلبات األساسية للحصول على رخصة م

 ال يوجد أي شروط تعليمية وبذلك تكون متاحة ملن لم يتخرج بعد.حيث  دخول االختبار متاح للجميع

 لكن للحصول على الشهادة البد من توفر شروط الخبرة بناًء على املؤهالت التالية:

 خبرة مدتها سنتين في مجال إدارة املخاطر املالية أو ماشابهه على سبيل املثال وليس الحصر: •

 يمية، االقتصاد، املراجعة )التدقيق(، استشارات املخاطر، تكنولوجيا املخاطر.الصفقات، إدارة املحافظ، بحوث أكاد

 االشتراك في عضوية الجمعية العاملية ملدراء املالية. •

 التدريب التعاوني ال يدخلوا ضمن الخبرة. –العمل الجزئي  -* مالحظة: التدريب الصيفي

   

 املادة العلمية:

 للمذاكرة مثل:توجد العديد من املصادر 

 schweserمعهد  •

 GARPالرابطة العاملية للمختصين في إدارة املخاطر،  •

      

 كما توجد دورات تدريبية من ضمن الدورات:     

 معهد خبراء املال. •
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 طريقة التسجيل:

 http://bit.ly/2MehxF7 املوقع خالل من لالمتحان والتقدم التسجيل يتم •

 

 معلومات عن االختبار:

 :األول  الجزء -1

 %.20 التركيز  نسبة أساسيات إدارة املخاطر، ▪

 %20 التركيز  نسبة التحليل الكمي، ▪

 %.30 التركيز  نسبة األسواق املالية واملنتجات، ▪

 %.30 التركيز  نسبة املخاطر،التقييم ونماذج  ▪

 : الثاني الجزء -2

 %.25 التركيز  نسبة مقاييس مخاطر السوق وإدارتها، ▪

 %.25 التركيز  نسبة مقاييس مخاطر االتتمان وإدارتها ، ▪

 %.25التركيز   نسبة إدارة مخاطر التشغيل، ▪

 %.15 التركيز  نسبة إدارة املخاطر وإدارة االستثمار، ▪

 %10واق املالية، نسبة التركيز القضايا الحالية في األس ▪

 

  

 

 

http://bit.ly/2MehxF7
http://bit.ly/2MehxF7
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 لغة االختبار: 

 اإلنجليزية.

 أوقات ومقر االختبار:

 متاح االختبار مرتين سنوًيا في شهر مايو وشهر نوفمبر. •

 متاح في اململكة العربية السعودية في الرياض فقط باإلضافة إلى البحرين والكويت وعمان.  •

 رسوم االختبار:

 $.400رسوم التسجيل  -１

 $.875الجزء األول   -２

 $. 475الجزء الثاني  -３

 طريقة االسئلة: 

 :كتالي وهي جزئين على االختبار  يحتوي 

 .ساعات 4 لالختبار  املحدد الوقت سؤال، 100 األسئلة عدد: األول  الجزء -1

 .ساعات 4 لالختبار  املحدد الوقت سؤال، 80 األسئلة عدد: الثاني الجزء -2
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 نتائج االختبار:

 .عن طريق اإليميل ترسل النتائج بعد مض ي ستة أسابيع على موعد االختبار 

 

 معلومات هامة:

 %.70عالمة النجاح في االمتحان هي  .1

 متاح االختبار مرتين سنوًيا في شهر مايو وشهر نوفمبر. .2

 سنوات ُيحسب من أول نجاح. 4جميع أجزاء االمتحان يجب أن تقدم خالل مدة  .3

 جميع األسئلة اختيارات متعدد، سؤال وأربعة خيارات. .4
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 شهادة مقيم منشآت اقتصادية معتمد
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 مقدمة عن الشهادة: 

 

شهادة مقيم منشآت ااقتصادية معتمد هي شهادة معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين حيث تسمح للمقيم أن يقوم بعملية 

 تحديد قيمة منشآت األعمال أو مصالح امللكية فيها، والحقوق وااللتزامات املتعلقة بها، وتقييم األصول غير امللموسة حيث تشمل:

 تقييم الشركات.  ▪

 تقييم العالمات التجارية. ▪

 تقييم امللكية الفكرية. ▪

 تقييم الشهرة. ▪

 تقييم براءات االختراع. ▪

 حيث تحتاج عملية التقييم في:

 البيع والشراء.    ▪

 االندماج واالستحواذ.   ▪

 النزاعات وفض الشراكات. ▪

 التقارير املالية ▪

 التمويل.  ▪

  التصفية. ▪

 التي تتصل بهذا املجال؛ منها على سبيل املثال: االقتصاد وإدارة املحافظ وتقييم وتحليل حقوق امللكية واألوراق املالية. يالنواح
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 معتمد: مقيم منشآت اقتصاديةلى رخصة املتطلبات األساسية للحصول ع

 دخول االختبار متاح ملن تتوفر فيه أحد الشروط التالية:

الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية أو املحاسبية أو االقتصادية أو املالية من أحد الجامعات املعترف  •

 بها.

 صقة "طالب مقيم"(.الطالب والطالبات آخر سنة في الجامعة )سيتأهل للحصول على  •

 أن يكون ممارًسا ألعمال تقييم املنشآت االقتصادية. •

 

 لكن للحصول على الترخيص كمقيم منشآت اقتصادية معتمد البد من توفر شروط الخبرة بناًء على املؤهالت التالية:

بعد  -كحد أدنى –منها ساعة  500ساعة خبرة مسجلة في حساب املنشأة، شريطة أن يكتسب 1000خبرة اليقل عددها عن  •

 حصوله على صفة عضو مؤقت.

 

 أن يكون عضو مؤقت في الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين. •

   

 املادة العلمية:

.
ً
 بعد تسجيلك للدورة سيتم إرسال لك املادة العلمية مباشرة
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 طريقة التسجيل:

 

 http://taqeem.gov.sa موقع الهيئة  خالل للدورة من والتقدم التسجيل يتم •

 اختيار أكاديمية تقييم.  •

 اختيار دورات الهيئة. •

 استعراض جدول الدورات السنوي. •

 اختيار املنهج الذي ترغب بدراسته.  •

 معلومات عن االختبار:

 

، تؤهلك للحصول على صفة )مقيم مؤقت( في حال توفر الخبرة بينما تؤهلك 202و املنهج رقم  201-200اجتياز املنهج رقم  -1

 على صفة ) مقيم منتسب( في حال عدم وجود خبرة.للحصول 

 ، تؤهلك للحصول على صفة )مقيم منشآت اقتصادية معتمد(.204و املنهج رقم 203اجتياز املنهج رقم  -2

 ، تؤهلك للحصول على صفة )مقيم زميل(.205اجتياز املنهج رقم  -3

 

 

  

 

 

http://taqeem.gov.sa/
http://taqeem.gov.sa/
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 لغة االختبار: 

 اإلنجليزية.

 أوقات ومقر االختبار:

افق االختبار اليوم الخامس من الدورة التدريبية.يتم   االعالن عن الوقت بصفحة الهيئة الرسمية  حيث يو

ا في دبي والقاهرة.
ً
 متوفر في الرياض وجدة ويكون أحيان

 

 رسوم االختبار:

 % للطالب والطالبات.50ريال سعودي ولكن هناك خصم  6900رسوم التسجيل 

 

 طريقة االسئلة: 

 األسئلة اختيارات متعدد، سؤال وأربعة خيارات.جميع 

 

 نتائج االختبار:

 أسابيع تقريًبا. 3يتم تسليم درجات االختبار بعد  

 

 معلومات هامة:

 عبارة عن دورات معتمدة من الهيئة ملدة أربعة أيام ومن ثم يخضع املرشح لالختبار في اليوم الخامس. .1

 %.60عالمة النجاح في االمتحان هي  .2

 حين التسجيل للدورة سيتم مباشرة تسجيلك لالختبار.في  .3

 ساعات. 4ساعات إلى  3االختبار يتراوح بين  .4
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شهادة معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام-5  

IPSAS 
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 مقدمة عن الشهادة: 

، وهي تعنى بالتحول من "ACCAتقدمها جمعية للمحاسبين القانونيين املعتمدين  "هي احدى الشهادات املهنية في تخصص املحاسبة التي 

 من 
ً
أساس النقد املحاسبي الى أساس االستحقاق في القطاع العام )القطاع الحكومي( ، من خالل معايير تضيف لهذه القطاعات مزيدا

 م"  .2030مشروع تحول وطننا الغالي في رؤية "اإلفصاح والشفافية واملصداقية في تقاريرها املالية ، وهي تخدم 

  

 

 مناسبة للمتخصصين في األعمال التالية: معايير املحاسبة الدولية للقطاع العامشهادة 

 تستهدف هذه الشهادة كل من له عالقة في القطاع الحكومي سواء كان يعمل بها او يقدم استشارات مالية له 

 مثل : 

 محاسبي القطاعات الحكومية . •

 املكاتب األستشارية . •
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 : معايير املحاسبة الدولية للقطاع العامشهادة املتطلبات األساسية للحصول على 

ل عليهم فهم دخول االختبار متاح للجميع من غير شروط ولكن ُيفضل للعاملين في القطاع املالي أو من لديه خلفية باملحاسبة حتى يسه

 املنهج.

   

 املادة العلمية:

 .تقدم لك املادة العلمية بعد التسجيل لالختبار 

 

 طريقة التسجيل:

 التسجيل موقع املعهد البريطاني للمحاسبين القانونيين : تمي

https://www.accaglobal.coml 

 

 معلومات عن االختبار:

سؤال اختيارات باللغة العربية شاملة املنهج تستطيع اإلجابة عليها خالل ساعة واحدة من ظهور السؤال األول لك ،  25االختبار عبارة عن 

ساعات من اجتيازك على  3الدرجة لك بعد انتهائك من االختبار مباشرة ، ويتم ارسال الشهادة لك خالل %  و تظهر 50درجة النجاح فيه 

 بريدك االلكتروني.

 

  

 

 

 

https://www.accaglobal.coml/
https://www.accaglobal.coml/
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