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 الملف   الشامل   للشھادات   المھنیة   بقسم 
   #علوم_إداریة 

  مقدمة   : 
 انا   ریم   الشیخ   ،   حاصلھ   على   ماجستیر   العلوم   المالیة   والمحاسبة   من   جامعة   برایتون  University   of   Brighton  ببریطانیا 
 تخصصي   الدقیق   في   المراجعة،   ودرست   بكالوریوس   المحاسبة   من   جامعة   الدمام   ،أعمل   مدیرة   إدارة   المالیة   والمشتریات    ، 

SOCPA   ،   CIA   ,   CMA    عملت   ككبیر   مدققین   داخلیین   ،   قطعت   شوط   كبیر   بالشھادات   المھنیھ   كال 
 

   عندما   كنت   بالفصل   االخیر   من   الجامعھ   كنا   نجھل   ماھو   المسار   الذي   سنعمل   بھ   بنك   ،   شركة   ،   األكادیمي   ،   باحث   ولم   نسمع   قط 
 عن   الشھادات   المھنیة   اال   اني   بالصدفة   قرأت   عن   ال    SOCPA  وبعد   ان   أعدت   االمتحان    مرارا    وتكرارا   لعدم   توفر   معاھد   او 
 شخص   یساعد   للتدریس   إال   بعض   المساعدات   الفردیة   من   اشخاص   وذلك   صعب   علي   الموضوع   كثیرا.   لكن   في   یوما   ما   بعد   أن 

 قررت   اكمال   الماجستیر   اكتشفت   ان   ھنالك   شھادات   مھنیة   اخرى   فأصبحت   مشتتھ    . 
   لقد   تفتح   العالم   كثیرا   وكثرت   المعاھد   والفرص    ولكن   مازال   التسویق   على   شھادات   مھنیة   معینة   بالرغم   انھا   ال   تناسب   كل   من   ھو 

 تخصصھ   محاسبھ   مثال   ،   ألن   تخصصي   بالتدقیق   والمالیة   فقد   اكتشفت   اكثر   عن   شھادات   عالمیة   قویة   لھا   وزنھا   بالسعودیھ   و 
 العالم   .   باالضافھ   ان   ھنالك   اشخاص   من   مجاالت   تخصصیة   ویریدون   بعد   تخرجھم   ان   یضیفون   لسیرتھم   او   یریدون   تغییر 

 مسارھم   تخصصات   اداریھ   وھناك   شھادات   تقبل   اي   خلفیھ   دراسیة   حتى   من   لم   یحصل   على   شھادة   جامعیة. 
 بالرغم   اني   تحدثت   بحسابي   بتویتر   على   الشھادات   المھنیة   إال   أني   الزالت   أستلم   الكثیر   من   التساؤالت   لذلك   قررت   عمل   ھذا 

 الملف    سأجمع   لكم   ھنا   جمیع   مایخص   تلك   الشھادات   المھنیة   وخصصت   ھذا   الملف   النھا   اسھل   لالضافة   والتعدیل   بشكل   دوري 
 فال   احتاج   وضع   رابط   جدید   في   كل   مرة   ،   كما   یمكنكم   ارسالھ   عن   طریق   الجوال   او   االیمیل   بكل   سھولھ   ،   واخیرا   یسھل   علیكم 
 البحث   عن   المعلومھ   المطلوبھ   بعد   أن   تضغط   على   زر   (    Cmd  األوامر   +    F)   .   واذا   اتجھت   للفھرس   بمجرد   ان   تضغط   على 

 اسم   الشھاده   ستتحول   لصفحتھا   مباشرة. 
 اخیرا   لقلة   المصادر   باللغة   العربیة   في   مجال   العلوم   اإلداریة   قد   تجد   بھاشتاق   #علوم_إداریة   الكثیر   من   المعلومات   المترجمة 

 
 مالحظة:   الملف   الیخص   فقط   خریجین   وطالب   التخصصات   االداریة   بل   بإمكان   اي   شخص   مھتم   بأي   تخصص   آخر   الدخول 

  لعالم   الشھادات   المھنیة 
 

  حسابي   بتویتر   الي   مالحظھ   او   اقتراح   او   استفسار 
 

  أذكروني   بدعوة   ،   بالتوفیق   للجمیع 

 
@Reem_ksh  

 
https://twitter.com/Reem_ksh    رابط   مباشر 

 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://twitter.com/Reem_ksh
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Accounting    اوال   :   شھادات   المحاسبة 

  ١-   شھادات   المحاسبة   القانونیة   المعتمدة   : 
 

 في   كل   بلد   ھناك   شھادة   مھنیة   خاصة   بھا   تعطى   من   قبل   (ھیئة   المحاسبین   القانونیین)   وذلك   لكون   قوانین   البلد   التجاریة   والضریبة 
  والمحاسبیة   تختلف   من   بلد   آلخر   وكذلك   عدد   المواد   وسیاسة   االختبارات   تختلف 

 في   السعودیة   تكمن   من   حیث   األھمیة   الشھاده   السعودیة    SOCPA  -   االمریكیة    CPA-   البریطانیة    CA  و    ACCA  ولكن   الشھادة 
 المھنیة   الوحیدة   التي   تمكنك   من   فتح   مكتب   مرخص   بالسعودیة   ھي   شھادة     SOCPA  اما   باقي   الشھادات   فھي   معتمدة   تخولھ 

 للعمل   داخل   الشركات   المحاسبیة   وخارج   السعودیة   . 
 

Saudi   Organization   for   Certified    ١-  ١-   شھادة   ھیئة   المحاسبین   السعودیین   القانونیین  
Public   Accountants   -   SOCPA   

 
 

 تمكنك   ان   تصبح   محاسب   قانوني   معتمد   وبالتالي   الحصول   على   فرص   في   مجاالت   المراجعة  مجاالت   العمل 
 الخارجیة   وشركات   المحاسبة   كما   یمكنك   بعد   الحصول   على   االعتماد   وتحقیق   الشروط   أن   یحصل 

 على   ترخیص   لفتح   مكتب   لمزاولة   المھنة   بالسعودیة 

  الھیئة   السعودیة   للمحاسبین   القانونیین  المعھد   الذي   یصدرھا 
Saudi   organization   certified   public   Accountant   -SOCPA  

  (  ٥)   مواد   عدد   المواد 
 المحاسبة   -   المراجعة   -   الضریبة   والزكاة   -   القانون   واألنظمة   التجاریة-   فقھ   المعامالت 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 -   بكالوریوس   تخصص   محاسبة   او   أي   تخصص   آخر   بشرط   توفر    ٢١  ساعة   مادة   محاسبیة 

 العربیة   فقط   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 -   نسخة   من   الشھادة   الجامعیة   بكالوریوس   تخصص   محاسبة   او   أي   تخصص   آخر   بشرط   توفر    ٢١
 ساعة   محاسبیة   مثبتة   بالسجل   األكادیمي 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
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 -   إثبات   الھویة   او   جواز   السفر(لغیر   السعودیین) 
 لغیر   السعودیین   یلزم   تعبئة   نموذج   (    إقرار   وتفویض    )   وذلك   للتحقق   من   الشھادة   األكادیمیة 

 وتحویل   رسوم   التحقق   من   الشھادة   (  ٥٢٥)   لایر   على   حساب   الھیئة   السعودیة   للمحاسبین   القانونیین 
 لدى   بنك   ساب   رقم   اآلیبان   (    SA85   4500   0000   0770   0282   2002  )   وإرسال 

 .(  exam@socpa.org.sa    )   النموذج   وایصال   السداد   للبرید   اإللكتروني   إلدارة   االختبارات 
 -صورة   شخصیة 

 -سداد   رسوم   االختبار 
 -التسجیل   قبل   االمتحان   بشھر 

 رابط   التسجل   : 
https://socpa.org.sa/Fellowship-Authority/Applying.aspx  

 -تقام   االمتحانات    ٣  مرات   سنویا   حسب   جدول   الھیئة   یمكنك   متابعة   تحدیثھ   من   ھنا  اوقات   االمتحان 
 

https://socpa.org.sa/Fellowship-Authority/Exam-Schedule.aspx  

 -   تعتمد   بعد   حصولك   على   خبرة    ٣سنوات   بمجال   المحاسبة   واذا   تملك   الماجستیر   سنتین   واذا   تملك   سیاسة   اعتماد   الشھاده 
  الدكتوراه   سنة   واحدة 

 المدة   المسموحة 
 الجتیاز   الشھاده 

 -تحتسب   لكل   مادة   من   بعد   النجاح    ٤  سنوات   حتى   یتم   النجاح   في   جمیع   المواد   والمادة   التي   مر 
 علیھا    ٤  سنوات   یعیدھا   ھي   فقط 

 رسوم   التسجیل   في   االختبار    ١٠٠٠  ألول   مرة   ،   و   المرات   التي   بعدھا    ٥٠٠  لایر -  تكلفة   االختبار 
  باإلضافة   إلى   رسم   دخول   لكل   مادة   على   حدى     ٣٠٠  لایر -

   ١-   منح   ھیئة   المحاسبین   القانونیین   المنح   المالیة 
https://socpa.org.sa/Socpa/Grants.aspx  

 
  ٢-   تعویضات   التكالیف   من   صندوق   الموارد   البشریة   (ھدف) 

https://www.hrdf.org.sa/Program/401/  

 في   كل   من   المدن   السعودیة   التالیة   :   الریاض   و   جدة   و   الدمام   ،   ویجوز   عقده   في   مدن   أخرى    إذا  مكان   انعقاد   االمتحان 
 رأت   لجنة   االختبارات   ذلك. 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

 المحاسبة   :   اإلجمالي    ٨  ساعات   مقسمة   على   یومین   متتالین   فلكل   یوم     ٤  ساعات   (   یوم -
 اختیارى   ،   یوم   مقالي   ) 

 المراجعة   :   اإلجمالي    ٥  ساعات   مقسمة   على   فترتین   یفصل   بینھما   ساعة   فترة   راحة   ( -
   ٣  ساعات   اختیاري   ،   ساعتین   مقالي   ) 

  الضریبة   والزكاة   :    ٣  ساعات   كاملة   شاملة   االختیاري   والمقالي -
 األنظمة   التجاریة   :   ساعتین   االختیاري   والمقالي -

  فقھ   المعامالت   :   ساعتین   شاملة   االختیاري   والمقالي -

 المناھج   األساسیة   یمكن   الحصول   علیھا   عن   طریق   الھیئة   وباالمكان   الدراسة   من   مناھج   منھج   االمتحان 
 خارجیة   إضافیة 

    رابط   طلبھا   واسعار   كل   منھج   من   ھنا 
https://socpa.org.sa/Forms/BuyBagsForm.aspx?lang=ar-sa  

  ھنالك   العدید   من   الدورات   لكن   للتسجیل   ومعرفة   دورات   الھیئة   یمكنكم   متابعتھا   من   ھنا  الدورات   المعتمدة 
https://socpa.org.sa/Training-Course/Schedules.aspx  

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://socpa.org.sa/getattachment/Fellowship-Authority/Applying/2018-zamalah.pdf.aspx?lang=ar-SA
https://socpa.org.sa/Fellowship-Authority/Applying.aspx
https://socpa.org.sa/Fellowship-Authority/Exam-Schedule.aspx
https://socpa.org.sa/Socpa/Grants.aspx
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/
https://socpa.org.sa/Forms/BuyBagsForm.aspx?lang=ar-sa
https://socpa.org.sa/Training-Course/Schedules.aspx
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   ٦٠٪   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

 بعد   شھر   أو   أكثر   من   انعقاد   االمتحان   تصل   رسالھ   على   الجوال   او   البرید   االلكتروني   الحصول   على   النتائج 

 یعفى   فقط   من   مادة   المحاسبة   والمراجعة   الحاصلین   على   شھادة    CPA  األمریكیة   ،    CA اإلعفاءات 
 البریطانیھ   ،    CICA  الكندیة   ،    CA  االسترالیھ   . 

 شروط   القید   في    السجل 
 للحصول   على   ترخیص 

 مزاولة   مھنة   وفتح 
 مكتب 

  ١-    سعودي   الجنسیة. 
  ٢-    كامل   األھلیة. 

  ٣-   حسن   السیرة   والسلوك   ،   وغیر   محكوم   علیھ   بحد   شرعي   ،   أو   في   جریمة   مخلة   بالشرف   أو 
 األمانة   ما   لم   یكن   قد   رد   إلیھ   اعتباره   وأال   یكون   قد   صدر   ضده   قرار   تأدیبي   بالفصل   من   الخدمة 

 الحكومیة   ما   لم   یكن   قد   مضى   على   صدوره   القرار   التأدیبي   ثالث   سنوات. 
  ٤-   حاصال   على   درجة   البكالوریوس   (تخصص   محاسبة)   أو   أي   شھادة   أخرى   تعتبرھا   الجھة 

 المختصة   بمعادلة   الشھادات   معادلة   لھا. 
  ٥-   لدیھ   خبرة   عملیة   في   أعمال   محاسبیة   بعد   الحصول   على   المؤھل   المشار   إلیھ   في   الفقرة   "  ٤" 

 السابقة   لدى   إحدى   الجھات   التالیة   : 
   أ   -   مكاتب   المحاسبین   القانونیین   التي   تعتمدھا   الھیئة   السعودیة   للمحاسبین   القانونیین   المنصوص 
 علیھا   في   ھذا   النظام   طبقا   للضوابط   التي   تحددھا   الالئحة   التنفیذیة   وذلك   لمدة   ال   تقل   عن   ثالث 

 سنوات   تخفض   إلى   سنتین   إذا   كان   طالب   القید   حاصال   على   درجة   الماجستیر   في   المحاسبة   أو   ما 
 یعادلھا   وإلى   سنة   واحدة   إذا   كان   حاصال   على   الدكتوراة   في   المحاسبة   أو   ما   یعادلھا. 

 ب-   الجھات   الحكومیة   أو   الشركات   أو   المؤسسات   الفردیة   طبقا   للشروط   والمدد   التي   تحددھا 
 الالئحة   التنفیذیة   على   أال   تقل   عن   المدد   المشار   إلیھا   في   الفقرة   (أ)   السابقة. 

ً   بالھیئة   السعودیة   للمحاسبین   القانونیین.    ٦-   عضوا   أساسیا
  ٧-   متفرغا   لمزاولة   المھنة   ،   ومع   ذلك   یجوز   للمحاسب   القانوني   الجمع   بین   المھنة   ومزاولة 

 األعمال   التي   ال   تتعارض   مع   سلوك   وآداب   المھنة   طبقا   للضوابط   التي   تحددھا   الالئحة   التنفیذیة 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
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Certified   Public   Accountant-   CPA     ١-  ٢  شھادة   المحاسبین   القانونیین   األمریكیة  
 

 

 إضافة   صفة   االعتماد   المھني   العالمي   للعاملین   بالمجال   فھي   تناسب   العاملین   بأقسام   التدقیق   مجاالت   العمل 
 والمحاسبة   وخصوصا   شركات   المحاسبة     القانونیة 

  المعھد   األمریكي   للمحاسبین   القانونین   المعتمدین  المعھد   الذي   یصدرھا 
American   Institute   of   Certified   Public   Accountants-   AICPA    

  (    ٤)   مواد   عدد   المواد 
Financial   accounting   and   reporting    ١-المحاسبة   والتقریر   المالي  
Audit   and   attestation   service    ٢-المراجعة   وخدمات   التأكد   األخرى  

Regulation    ٣-   القوانین   والتنظیمات   
Business   environment   and   concept    ٤-   بیئة   ومبادئ   األعمال  

 ھنالك   العدید   من   الشروط   المختلفة   حسب   اختیارك   للوالیة   التي   ترید   اتباع   قوانینھا   بإمكانك  شروط   الدخول   لالمتحان 
  معرفة   القوانین   بشكل   تفصیلي   من   ھنا 

 
 -   بكالوریوس    ٤  سنوات   الیقل   عن    ١٢٠  ساعھ   جامعة   معتمدة   و  ٢٤  محاسبھ   منھم   وبعض 

  الوالیات   یحث   لمن   لدیھ   خبره   في   المجال   الدخول 
  لمعرفة   تفاصیل   اكثر   لمتطلبات   كل   والیة   على   حدى   ھذا   الرابط   یوضحھا 

https://www.efficientlearning.com/cpa/resources/state-requir 
ements/  

 اإلنجلیزیة   فقط   لغة   الشھاده 

 تأكد   من   أنك   مؤھل. - سیاسیة   التسجیل   باالمتحان 
  إرسال   جمیع   المستندات   للھیئة   للتأكد   منھا -

 تقدیم   طلب   امتحان    CPA  والرسوم. -
 الحصول   على   إذن    لالختبار -

  الحصول   على   إشعار   للجدول   لتختار   یوم   االختبار   األنسب   لك -
 جدول   االمتحان   الخاص   بك   مع   بروماتریك. -

 النجاح   باالمتحان. -
  للتسجیل   من   ھنا 

https://www.aicpa.org/becomeacpa/cpaexam/examoverview.h 
tml  

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.efficientlearning.com/cpa/resources/state-requirements/
https://www.efficientlearning.com/cpa/resources/state-requirements/
https://www.aicpa.org/becomeacpa/cpaexam/examoverview.html
https://www.aicpa.org/becomeacpa/cpaexam/examoverview.html
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 ھنالك    ٤  فترات   تفتح   فیھا   نوافذ   االمتحان   خالل   السنة   :  أوقات   االمتحان 
   ١  ینایر   -    ١٠  مارس 
   ١  أبریل   -    ١٠  یونیو 
   ١  یولیو   -    ١٠  سبتمبر 

   ١  أكتوبر   -    ١٠  دیسمبر 
  للتفاصیل 

https://www.aicpa.org/becomeacpa/cpaexam/psychometricsa 
ndscoring/test-windows-score-release.html  

 باإلضافة   الى   شروط    الدخول   لالمتحان   بعض   الوالیات   تشترط   الحصول   على - سیاسة   اعتماد   الشھاده 
  "قاعدة    ١٥٠  ساعة"   التي   تطلب   فترة   سنة   اضافیة   بعد    ٤  سنوات   الجامعھ 

  اجتیاز   مواد   االمتحان   جمیعھا -
  خبره -

 المدة   المسموحة     الجتیاز 
 الشھاده 

 یجب   اجتیاز   جمیع   المواد   خالل    سنتین   وال   تعید   جمیع   المواد 

 رسوم   التطبیق   =    ١٠٠  $   -    ٣٧٥  لایر   سعودي   تكلفة   االختبار 
 رسوم   لكل   قسم   =    ٣٥٦.٥٥  $   -    ١٣٣٧  لایر   سعودي 

 رسوم   التسجیل   =    ٢٥٠  $    ٩٧٣  لایر   سعودي 
 رسوم   االختبار   األخالقیة   =    ١٥٠$   -    ٥٦٣  لایر   سعودي 

 منح   معھد   المحاسبین   القانونیین   األمریكیین   المنح   المالیة 
https://www.aicpa.org/becomeacpa/scholarships.html  

 الوالیات   المتحدة   األمریكیة-    البحرین   -   الكویت   -   الیابان   -   لبنان   -   اإلمارات   العربیة  مكان   انعقاد   االمتحان 
 المتحدة-البرازیل-كندا 

 عدد   ساعات   االمتحان   كل 
 مادة   على   حدى 

   ٤  ساعات 

 ھنالك   عدة   شركات   للمناھج   بإمكانك   اختیار   المنھج   والعرض   االنسب   لك   ادخل   الى   مواقعھم   منھج   االمتحان 
 واقرأ   ممیزات   كل   عرض   : 

Becker   -   Wiley   -   Gleim   -   Roger   -   Yaeger   

  ھنالك   العدید   من   الدورات   منھا   :  الدورات   المعتمدة 
 معھد   مورقان   حول   العالم 

https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedule 
sSection   

 
  معھد   البحرین   المصرفیة   والمالیة 

 /https://www.bibf.com/cpa  

   ٧٥  نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

 مایقارب   االسبوعین   او   اكثر    من   بعد   دخولك   االمتحان   الحصول   على   النتائج 

 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.aicpa.org/becomeacpa/cpaexam/psychometricsandscoring/test-windows-score-release.html
https://www.aicpa.org/becomeacpa/cpaexam/psychometricsandscoring/test-windows-score-release.html
https://www.aicpa.org/becomeacpa/scholarships.html
https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedulesSection
https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedulesSection
https://www.bibf.com/cpa/
https://www.bibf.com/cpa/
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Association   of   Chartered     ١-  ٣-شھادة   جمعیة   المحاسبین   القانونیین   المعتمدین   البریطانیة  
Certified   Accountants   -   ACCA  

 

 
 

 
  مجاالت   العمل 

  الشھادة   معتمدة   حول   العالم 
   البرنامج   األنسب   للذین   یملكون   الطموح   للعمل   كرجال   أعمال   ،   وأیضا   یعد   فرصة   مثالیة 

 للطالب   الذین   یركزون   على   العمل   في   مجال   المحاسبة   والتمویل   ،   وتناسب   لمن   ال   یملك   خلفیة 
 بتخصص   المحاسبھ   او   مازال   لم   یحصل   على   شھادة   جامعیة 

 جمعیة   المحاسبین   القانونیین   المعتمدین  المعھد   الذي   یصدرھا 
Association   of   Chartered   Certified   Accountants-   ACCA  

 

  (  ١٣  )   امتحان   عدد   المواد 
    مواد   التأسیسیة   : 

    قیادة   استراتیجیات   األعمال                         -    تقاریر   استراتیجیة   األعمال -
  
  مواد   التعلم    : 

  المحاسبة   في   األعمال                                    -   المحاسبة   اإلداریة -
  المحاسبة   المالیة -

 
  مواد   المھارات   : 

         -    قانون   الشركات   واألعمال                                   -       إدارة   األداء 
         -     الضرائب                                                       -       التقاریر   المالیة 

        -   التدقیقات   والتأكیدات                                         -       اإلدارة   المالیة 
  

                               مواد   اختیاریة   (   یجب   اختیار    ٢  )     : 
    المالیة   المتقدمة                                            -   إدارة   األداء   المتقدمة -
  الضرائب   المتقدمة                                        -   التدقیق   والتأكیدات   المتقدمة -

 الحصول   على   درجة    البكالوریوس    بالمحاسبھ   (یتم   إعفائھم   من   بعض   المواد   ) - شروط   الدخول   لالمتحان 
ً   فى   أحد   المدارس   الثانویة   ،   البد   وأن   یكون   حاصال   على   درجات   مرتفعة -  او   متخرجا

 في   بعض   المواد   الدراسیة   منھا   اللغة   االنجلیزیة   والریاضیات. 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.hotcourses.ae/study/all-subjects-courses/undergraduate-degrees/programs.html
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 اإلنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 الرابط   التالي   للتسجیل   باالمتحان   بإمكانك   من   خاللھ   ارسال   المستندات   المطلوبة   لدخول 
 االمتحان   والدفع   : 

https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html  

  ھنالك   عدة   امتحانات   في   شھر   (مارس   -   یونیو   -   سبتمبر-   دیسمبر)  أوقات   االمتحان 
  ولمزید   من   تفاصیل   تواریخ   االیام   واخر   موعد   للتسجیل 

https://www.accaglobal.com/middle-east/en/student/getting-s 
tarted/important-dates.html  

 -الحصول   على   خبرة   بالمجال    ٣  سنوات   سیاسة   اعتماد   الشھاده 
  -   اجتیاز   المواد   جمیعھا 

 -   االنتھاء   من   مادة   األخالقیات   والمھارات   المھنیة 

 المدة   المسموحة   الجتیاز 
 الشھاده 

 إذا   بدأت   في   البدایة   (المستوى   التأسیسي)   ،   فعلیك   إكمال   جمیع   االختبارات   في    ١٠  سنوات   ،   ال 
 یوجد   حد   زمني   لالمتحانات   األساسیة.   إذا   كنت   تحاول   إجراء   اختباراتك   المھنیة   ،   فستكون 

 أمامك    ٧  سنوات   إلكمالھا. 

  للطلبة   الدولیین   كاآلتي   وتتم   زیادتھا   كل   فترة   من   السنة   ولألعضاء   والطالب   تخفیض   خاص   تكلفة   االختبار 
 المبالغ   األساسیة   : 

 رسوم   التسجیل   وإعادة   التسجیل    :    ٧٩   جنیھ   استرلیني   =    ٣٩٥  لایر 
 االشتراك   السنوي   :    ١٠٥   جنیھ   استرلیني   =    ٥٢٥  لایر 

 
 الرسوم   كل   امتحان    على   حدى   : 

 اختبارات   المواد   األساسیة   :    ١٨٥  جنیھ   استرلیني   =  ٩٢٥  لایر 
 اختبارات   مواد   التعلم   :     ٨٠  جنیھ   استرلیني   =  ٤٠٠  لایر 

 اختبارات   مواد   المھارات   :    ١٠٦   جنیھ   استرلیني   =  ٥٣٠  لایر 
  اختبار   المواد   اختیاریة     :    ١٣٣   جنیھ   استرلیني=  ٦٦٥  لایر 

 
  لتفاصیل   أكثر   والعروض   الخاصة   بالطالب   ھذا   الرابط   یوضح   بالتفصیل   لكل   مادة   على   حدى 

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/scholarships  

 یوفرھا   معھد   المحاسبین   القانونیین   لمزید   من   تفاصیلھا   المنح   المالیة 
https://www.accaglobal.com/middle-east/en/scholarships.html  

  یعقد   االمتحان   في   أكثر   من    ١٧٠  دولة  مكان   انعقاد   االمتحان 
https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-a 

dministration/exam-centres.html  
  بالسعودیھ   یوجد   بالریاض   -جده   -   الخبر   وھنا   اوقات   االمتحان   بالسعودیھ 

https://www.britishcouncil.sa/en/association-chartered-certifie 
d-accountants  

 عدد   ساعات   امتحان   كل 
 مادة   على   حدى 

 ساعتین 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html
https://www.accaglobal.com/middle-east/en/student/getting-started/important-dates.html
https://www.accaglobal.com/middle-east/en/student/getting-started/important-dates.html
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/scholarships
https://www.accaglobal.com/middle-east/en/scholarships.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-administration/exam-centres.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-administration/exam-centres.html
https://www.britishcouncil.sa/en/association-chartered-certified-accountants
https://www.britishcouncil.sa/en/association-chartered-certified-accountants
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  بإمكانك   طلب   الكتب   من   خالل   ھذا   الرابط   وھنالك   تخفیض   منھج   االمتحان 
https://www.accaglobal.com/hk/en/student/support-students/ 

book-discount.html  

 ھنالك   العدید   من   الدورات  الدورات   المعتمدة 
  معھد   البحرین   المصرفیة   والمالیة   ومورجان 
https://www.bibf.com/acca/  

  ٥٠٪   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

 ترسل   رسالة   او   ایمیل   للدخول   عبر   الموقع   للحصول   على   النتائج   بعد   فترة   الحصول   على   النتائج 
https://portal.accaglobal.com/  

 الحاصل   على   شھادة   البكالوریوس   في   المحاسبة   والمالیة   یعفى   من   بعض   االمتحانات  اإلعفاءات 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.accaglobal.com/hk/en/student/support-students/book-discount.html
https://www.accaglobal.com/hk/en/student/support-students/book-discount.html
https://www.bibf.com/acca/
https://portal.accaglobal.com/
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Certificate   of   management    ٢-   شھادة   المحاسب   اإلداري   المعتمد  
accountant-   CMA   

                 

    تساعدك   لتصبح   مدیر   بالمحاسبھ   المالیھ   وان   تفھم   بالمشاریع   وكیف   تتخذ   قرار   مالي   صحیح   مجاالت    العمل 

  معھد   المحاسبین   اإلداریین    المعھد   الذي   یصدرھا 
Institute   of   Management   Accountants   -   IMA  

  مادتین   (   جزأین   )   :   عدد   المواد 
  الجزء   األول:    یختص   بالتقاریر   المالیة   -   التخطیط-   األداء   والرقابة 

Financial   Reporting,   Planning,   Performance,   and   Control  

 
    الجزء   الثاني   :   اتخاذ   القرار   المالي 

Financial   Decision   Making    

 أن   یكون   طالب   او   متخرج   من   التخصصات   بالمجال   المحاسبة   والمالیة - شروط   الدخول   لالمتحان 
  التسجیل   بالعضویھ -

 اإلنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

  التسجیل   بالعضویھ -
  التسجیل   باالمتحان -

  اختیار   التاریخ   المناسب   لك -
  یمكنك   التسجیل   من   ھذا   الرابط 

https://www.imanet.org/cma-certification?ssopc=1  

  تفتح   نوافذ   االمتحان    ٣  مرات   بالسنھ   :  أوقات   االمتحان 
  ینایر-    فبرایر 
 مایو   -   یونیو 

  سبتمبر   -   أكتوبر 

 -التسجیل   بالعضویھ   من   موقع   الھیئة  سیاسة   اعتماد   الشھاده 
   -   الحصول   على   بكالوریوس   من   جامعة   معتمدة   او   إحدى   الشھادات   المھنیة 

    -   سنتین   خبرة   بالوظائف   المحاسبیة   والمالیة 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.imanet.org/cma-certification?ssopc=1
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 المدة   المسموحة 
  الجتیاز   الشھاده 

 یجب   علیك   النجاح   بالمادتین   خالل    ٣  سنوات   وان   لم   تجتازھا   خالل   الفترة    تعید   المادة   التي   نجحت 
 بھا 

 للدخول   لالمتحان    ٢٥٠$   =    ٩٧٣  لایر    ،    للطالب   واألكادیمیین    ١٨٨$=    ٧٠٥  لایر   تكلفة   االختبار 
 للماده   الواحده    ٤١٥$=    ١٥٥٦  لایر    ،     للطالب   واألكادیمیین    ٣١١$=    ١١٦٦  لایر 

  یمكنك   التسجیل   ومعرفة   منح   معھد   المحاسبین   االداریین   التفاصیل   من   ھنا  المنح   المالیة 
https://www.imanet.org/students/scholarships-and-awards?ssopc 

=1  

  الكثیر   من   الدول   والمدن   یمكنك   البحث   عن   مدینتك   من   ھنا  مكان   انعقاد   االمتحان 
https://securereg3.prometric.com/Welcome.aspx?msg=EMExpSes  

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

   ٣  ساعات 

 ھنالك   عدة   شركات   للمناھج   بإمكانك   اختیار   المنھج   والعرض   االنسب   لك   ادخل   الى   مواقعھم   منھج   االمتحان 
 واقرأ   ممیزات   كل   عرض   : 

Becker   -   Wiley   -   Gleim  

  ھنالك   العدید   من   الدورات   لكن   للتسجیل   ومعرفة   دورات   الھیئھ   یمكنكم   متابعتھا   من   ھنا:  الدورات   المعتمدة 
                                         -         معھد   مورقان   حول   العالم 

https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedulesSec 
tion   
 

  معھد   البحرین   المصرفیة   والمالیة -
https://www.bibf.com/cpa/  

  ٣٦٠   درجة   من    ٥٠٠  نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

 بعد   انتھائك   من   القسم   االختیاري   إذا   لم   یفتح   لك   الجزأ   المقالي   فذلك   یعني   انك   لم   تجتاز   الحصول   على   النتائج 
  االمتحان   ككل 

  اما   اذا   اجتزت   االختیاري   وفتح   لك   امتحان   المقالي   ستعرف   نتیجتك   خالل    ١٤  یوم 

  اإلعفاءات 

 
 

 

Internal   Audit     ثانیا   :   شھادات   التدقیق   الداخلي 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.imanet.org/students/scholarships-and-awards?ssopc=1
https://www.imanet.org/students/scholarships-and-awards?ssopc=1
https://securereg3.prometric.com/Welcome.aspx?msg=EMExpSes
https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedulesSection
https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedulesSection
https://www.bibf.com/cpa/
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Certificate   of   internal   audit    ١-   شھادة   المدقق   الداخلي   المعتمد  

 

 
 

 تختص   الشھاده   بقسم   التدقیق   الداخلي   و   المخاطر   والحوكمة   بالشركات   ویكون   قسم   مستقل   داخل  مجاالت   العمل   بھا 
 المنشأه   وتعود   سلطتھ   لمجلس   لجنة   المراجعة   (   التدقیق   الداخلي)بالشركة 

 معھد   المدققین   الداخلیین  المعھد   الذي   یصدرھا 
The   Institute   of   Internal   Auditors   -IIA  

  (    ٣)   أجزاء   :   عدد   المواد 
 أساسیات   التدقیق   الداخلي -
  ممارسة   التدقیق   الداخلي -

 عناصر   المعرفة   الخاصة   بالتدقیق   الداخلي -

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

  متطلبات   االمتحان   واستخدام   الشھاده   : 
  التسجیل   بالموقع -

 -   إرفاق   المستندات   التالیة   (   الشھادة   الجامعیة   في   اي   تخصص   او   اثبات   طالب   -   التوصیات   - 
 الھویة   ) 

 ھنالك    ٢٠  لغة   ومنھا   اللغة   العربیة   واالنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 عمل   حساب   بموقع   ھیئة   المدققین -
 تعبئة   نموذج   الشھادة   ودفع   مبلغ   النموذج -

 رفع   المستندات   المطلوبة -
 التسجیل   لالمتحان   باختیار   الوقت   والتاریخ -

  دفع   المبلغ   المطلوب -

 ھنالك   تواریخ   تتوفر   حسب   دخولك   على   حساب   بموقع    بیرسون   والمركز   او   المدینھ   التي   ترید   ان  أوقات   االمتحان 
  تختبر   بھا 

https://home.pearsonvue.com/For-test-centers/Get-started/EME 
A/EMEA-Standard-Application.aspx  

 -الشھادة   الجامعیة   مع   اشتراط   سنتین   خبرة   بالمجال  سیاسة   اعتماد   الشھاده 
 -   او   دبلوم   و  ٥  سنوات   خبرة   بالمجال 

 -   او    ثانوي   و    ٧  سنوات   خبرة   بالمجال 
 

  لیعید   المادة   التي   امتحنھا   علیھ   االنتظار    ٣  اشھر - المدة   المسموحة 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://home.pearsonvue.com/For-test-centers/Get-started/EMEA/EMEA-Standard-Application.aspx
https://home.pearsonvue.com/For-test-centers/Get-started/EMEA/EMEA-Standard-Application.aspx
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 -   إجتیاز   جمیع   األقسام   خالل    ٤  سنوات   تحسب   من   الموافقة   على   فتح   ملف   بالھیئھ   الجتیاز   الشھاده 

   تكلفة   االختبار 

 طالب  بدون   عضویة  عضویة   المعھد  نوع   العضویة 

  ٤٠$=  ١٥٠  لایر    ٢٥٠$=  ٩٣٧  لایر  تكلفة   العضویة 

  ٦٥$   =  ٢٤٤  لایر   ٢٣٠$=  ٨٦٢  لایر   ١١٥$=  ٤٣١  لایر  تكلفة   الطلب 

    تكلفة   االمتحان 

  ٢٣٠$=  ٨٦٢لایر   ٣٩٥$   =  ١٤٨١لایر   ٢٨٠$=  ١٠٥٠لایر  -   الجزء   االول 

  ١٨٠$=  ٦٧٥لایر   ٣٤٥$   =  ١٢٩٤لایر   ٢٣٠$   =    ٨٦٢لایر  -   الجزء   الثاني 

  ١٨٠$=  ٦٧٥لایر   ٣٤٥$   =  ١٢٩٤لایر   ٢٣٠$   =    ٨٦٢لایر   -   الجزء   الثالث 

 ١٣١٥$   =  ٤٩٣١  ١١٠٥$=  ٤١٤٤لایر  اإلجمالي 
 لایر 

٦٩٥$   =    ٢٦٠٦ 
 لایر 

 

           ١-   منحة   ھیئة   المدققین   الداخلیین   السعودیھ   (   كفاءة   )   المنح   المالیة 
iia_sa  @   تابع   حساب   ھیئھ   المدققین   الداخلین   بتویتر          

 
           ٢-   منحة   ھیئة   المدققین   الداخلیین   العالمیة 

https://chapters.theiia.org/puget-sound/News/Pages/IIA-Studen 
t-Scholarships.aspx  

 
           ٣-   تعویضات   التكالیف   من   صندوق   الموارد   البشریة   (ھدف) 

https://www.hrdf.org.sa/Program/401/  

  الكثیر   من   الدول    والمدن   كالریاض   والبحرین   یمكنك   البحث   عن   مدینتك   من   ھنا  مكان   انعقاد   االمتحان 
https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectTestCen 
terProximity/IIA?conversationId=2162603  
 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

   الجزء   االول   :   ساعتین   ونصف 
  الجزأ   الثاني   والثالث   :   ساعتین 

 ھنالك   عدة   شركات   للمناھج   بإمكانك   اختیار   المنھج   والعرض   االنسب   لك   ادخل   الى   مواقعھم   منھج   االمتحان 
 واقرأ   ممیزات   كل   عرض   : 

 
Becker   -   Wiley   -   Gleim  

 دورات   باللغة   العربیة   (   دورات   ھیئة   المدققین   الداخلین   السعودیة   )  الدورات   المعتمدة 
https://www.iia.org.sa/ar/ 

  (cia-)-التدریب/الدورات/الدورات-التدریبیة-لإلعداد-الختبار-زمالة-المراجعین-الداخلیین 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://chapters.theiia.org/puget-sound/News/Pages/IIA-Student-Scholarships.aspx
https://chapters.theiia.org/puget-sound/News/Pages/IIA-Student-Scholarships.aspx
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/
https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectTestCenterProximity/IIA?conversationId=2162603
https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectTestCenterProximity/IIA?conversationId=2162603
https://www.iia.org.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-(-cia)
https://www.iia.org.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-(-cia)
https://www.iia.org.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-(-cia)
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  دورات   باللغة   االنجلیزیة   (   دورات   مورقان   ومعھد   البحرین   للمصرفیة   ) 
https://www.bibf.com/cia/  

 

  ٦٠٠  نقطة   ما   یعادل    ٨٠٪   ولكل   سؤال   درجھ   مختلفھ   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 
 

 بعد   انتھائك   من   االمتحان   مباشر   تحصل   على   النتیجة   الحصول   على   النتائج 
   و   لمعرفة   درجة   الرسوب   والحصول   على   تقریر   بمواطن   الضعف   لدیك   باألقسام   ستحصل 

 على   التقریر   بعد   یوم   أو   یومین 

  اإلعفاءات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certified   Information   Systems    ٢-شھادة   مدقق   نظم   المعلومات   المعتمد  
Auditor   -CISA  

 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.bibf.com/cia/
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   ھي   شھادة   معلوماتیة   تختص   في   مراجعة   نظم   المعلومات   ،   لقیاس   كفاءة   عملیة   التدقیق   على   نظم  مجاالت   العمل   بھا 
 المعلومات   وضبط   أمن   نظم   المعلومات 

 جمعیة   التدقیق   وضبط   نظم   المعلومات  المعھد   الذي   یصدرھا 
  Systems   Audit   and   Control   Association   -   ISACA  

 ماده   االمتحان   واحده  عدد   المواد 
   تحتوي   على    ٥  مواضیع 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 

 اإلنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

  عمل   حساب   بموقع   ھیئة   المدققین -
 تعبئة   نموذج   الشھادة   ودفع   مبلغ   النموذج -

http://m.isaca.org/certification/pages/exam-registration.a 
spx?utm_referrer=http%3A%2F%2Fm.isaca.org%2FCertifi 
cation%2FDocuments%2FExam-Candidate-Guide-Continu 

ous-Testing.pdf  
 رفع   المستندات   المطلوبة -

 التسجیل   لالمتحان   باختیار   الوقت   والتاریخ -
  دفع   المبلغ   المطلوب -

  تفتح    ٣  نوافذ   خالل   السنھ  أوقات   االمتحان 
 فبرایر   -   مایو -
 یونیو   -   سبتمبر -
  اكتوبر   -   ینایر -
  وبإمكانك   التسجیل   واختیار   الوقت   من   خالل   رابط -

http://www.isaca.org/ecommerce/Pages/Login.aspx?ReturnUrl= 
%2fmyisaca%2fPages%2fdefault.aspx&utm_referrer=  
 

 اجتیاز   االختبار - سیاسة   اعتماد   الشھاده 
خبرة    ٥  سنوات   بالتدقیق   ومجاالتھ   او   الحصول   على   شھادة   البكالریوس    ١٢٠  ساعھ   و -

  ٣  سنوات   خبره 
 االلتزام   بقواعد   السلوك   المھني -

 االنضمام   إلى   برنامج   التعلیم   المھني   المستمر -
 االمتثال   لمعاییر   تدقیق   نظم   المعلومات -

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

http://m.isaca.org/certification/pages/exam-registration.aspx?utm_referrer=http%3A%2F%2Fm.isaca.org%2FCertification%2FDocuments%2FExam-Candidate-Guide-Continuous-Testing.pdf
http://m.isaca.org/certification/pages/exam-registration.aspx?utm_referrer=http%3A%2F%2Fm.isaca.org%2FCertification%2FDocuments%2FExam-Candidate-Guide-Continuous-Testing.pdf
http://m.isaca.org/certification/pages/exam-registration.aspx?utm_referrer=http%3A%2F%2Fm.isaca.org%2FCertification%2FDocuments%2FExam-Candidate-Guide-Continuous-Testing.pdf
http://m.isaca.org/certification/pages/exam-registration.aspx?utm_referrer=http%3A%2F%2Fm.isaca.org%2FCertification%2FDocuments%2FExam-Candidate-Guide-Continuous-Testing.pdf
http://www.isaca.org/ecommerce/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmyisaca%2fPages%2fdefault.aspx&utm_referrer=
http://www.isaca.org/ecommerce/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmyisaca%2fPages%2fdefault.aspx&utm_referrer=
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 المدة   المسموحة 
  الجتیاز   الشھاده 

 

 لالعضاء   :    ٥٧٥$   تكلفة   االختبار 
 لغیر   األعضاء   :    ٧٦٠$ 

  منح   الجمعیھ   المنح   المالیة 
https://www.isaca.org/MEMBERSHIP/STUDENT-MEMBERSHI 

P/SCHOLARSHIPS/Pages/default.aspx   
  

 العدید   من   البلدان   كالسعودیة   بالظھران   الریاض   جده  مكان   انعقاد   االمتحان 
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-S 
ystems-Auditor/Register-for-the-Exam/Exam-Locations/Pages/d 

efault.aspx  
 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

    ٤ساعات 

  بإمكانك   طلب   الكتب   من   الموقع   الخاص   بالجمعیة   اون   الین   :   منھج   االمتحان 
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx?cid=SE 
M_1225641&appeal=sem&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAc 

WKfYtefoklSBzzX6IzPR2sD9qx1IBE2ATc6jGRFp3UXok2Wb_ 
hNb8nHrRoC7uoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds  

 

  توفر   الجمعیة   دورات   اون   الین   یمكنك   االشتراك   بھا  الدورات   المعتمدة 
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/Product-Detail.aspx?Pro 

duct_code=LMS_CCA2019  
 

  ٤٥٠  نقطة   من    ٨٠٠  نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 
 

 فور   االنتھاء   من   االمتحان   الحصول   على   النتائج 
   وسترسل   لك   تفاصیل   النتیجة   بعد    ١٠  ایام   من   االمتحان 

  اإلعفاءات 

 
 

 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.isaca.org/MEMBERSHIP/STUDENT-MEMBERSHIP/SCHOLARSHIPS/Pages/default.aspx
https://www.isaca.org/MEMBERSHIP/STUDENT-MEMBERSHIP/SCHOLARSHIPS/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Register-for-the-Exam/Exam-Locations/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Register-for-the-Exam/Exam-Locations/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Register-for-the-Exam/Exam-Locations/Pages/default.aspx
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx?cid=SEM_1225641&appeal=sem&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYtefoklSBzzX6IzPR2sD9qx1IBE2ATc6jGRFp3UXok2Wb_hNb8nHrRoC7uoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx?cid=SEM_1225641&appeal=sem&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYtefoklSBzzX6IzPR2sD9qx1IBE2ATc6jGRFp3UXok2Wb_hNb8nHrRoC7uoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx?cid=SEM_1225641&appeal=sem&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYtefoklSBzzX6IzPR2sD9qx1IBE2ATc6jGRFp3UXok2Wb_hNb8nHrRoC7uoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx?cid=SEM_1225641&appeal=sem&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYtefoklSBzzX6IzPR2sD9qx1IBE2ATc6jGRFp3UXok2Wb_hNb8nHrRoC7uoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/Product-Detail.aspx?Product_code=LMS_CCA2019
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/Product-Detail.aspx?Product_code=LMS_CCA2019
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Fraud    ثالثا   :    شھادات   االحتیال  

Certified   Fraud   Examiner-   CFE    ١-    (مكتشف،   فاحص)   االحتیال   المعتمد  

 
 

 شھادة   معتمدة   عالمیا   تمنح   الحاصل   علیھا   اعتماد   خبرة   مكافحة   االحتیال،   وكشفھ   وردعھ   في   مجاالت   العمل 
 مجال   التدقیق   والرقابة   المالیة،   حیث   تھدف   لحمایة   االقتصاد   العالمي 

 جمعیة   مكتشفي   االحتیال   المعتمدین  المعھد   الذي   یصدرھا 
Association   and   Certified   Fraud   Examiners   -CFE  

  (    ٤)   مواد   عدد   المواد 
Financial   Transactions   and   Fraud    المعامالت   المالیة   وبرامج   االحتیال- 

Schemes   
Law  قانون-  

Investigation    التحقیق-  
Fraud   Prevention   and   Deterrence    منع   وردع   االحتیال- 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 -شھادة   جامعیة   او   دبلوم   بأي   مجال   (   المحاسبة   -   والمراجعة-   القانون-   التحقیقات   -   علم   الجریمة 
  وعلم   االجتماع)   او   اخر   سنھ   بحیث   یبقى   لدیھ   ماال   یزید   عن    ٩  ساعات 

 -   العضویة   في   الجمعیة 
 -  ٣  توصیات 

 -   سنتین   خبرة   او    ٤  اذا   كانت   الدراسة   أقل   من    ٤  سنوات 

 اإلنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 یمكنك   التسجیل   من   خالل   ال -
https://www.acfe.com/apply-for-cfe-exam.aspx  

 ورفع   مستندات   كالشھادة   االكادیمیھ،   التوصیة   والخبرة   وصوره   شخصیھ -
  وتعبئة   نموذج -

https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/do 
cuments/CFEAppExam.pdf  

  اي   وقت   خالل   السنة  أوقات   االمتحان 

 تحقیق   متطلبات   االمتحان    واجتیاز   مواد   االمتحان  سیاسة   اعتماد   الشھاده 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.acfe.com/apply-for-cfe-exam.aspx
https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/CFEAppExam.pdf
https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/CFEAppExam.pdf
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 المدة   المسموحة 
  الجتیاز   الشھاده 

  یتم   االمتحان   اون   الین   اي   تستطیع   االمتحان   بالمنزل -
  -   لدیك   شھر   إلكمال   األجزاء   ورفعھا 

 -في   حال   بدأت   جزء   علیك   انھاؤه   بنفس   الوقت 
 -لدیك    ٣  محاوالت   متتالیة   إلجتیاز   جمیع   االجزاء 

 -ستحصل   على   النتیجة   خالل    ٣-  ٥  أیام 
 اذا   لم   تنجح   وكنت   درست   من   منھج   المعھد   سیعاد   لك   ایمیل   یعاد   مبلغك   ورابط   اعادة   االمتحان 

 للمواد   التي   لم   تجتازھا   ،   واذا   درست   من   منھج   خارجي   ستدفع    ٢٥$   دوالر   لكل   قسم   لم   تنجح   بھ 

  اذا   لم   تشتري   منھج   المعھد    ٤٠٠$   اي    ١٥٠٠  لایر   تكلفة   االختبار 
 واذا   اشتریتھ     ٣٠٠$   اي    ١١٢٥  لایر 

  یمكنك   التسجیل   ومعرفة   منح   ھیئة   مكافحة   االحتیال   التفاصیل   من   ھنا   المنح   المالیة 
https://www.acfe.com/scholarship.aspx  

 عن   طریق   شبكة   االنترنت   (اون   الین)  مكان   انعقاد   االمتحان 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

  ساعتین   لكل   قسم 
 یجب   أن   یتم   االنتھاء   من   رفع   كل   األقسام   خالل   شھر   من   البدء   بأول   مادة 

 یمكنك   طلب   المناھج   عن   طریق   االنترنت   من   موقع   الھیئة   منھج   االمتحان 
https://www.acfe.com/CFE-Exam-Prep-Course-List.aspx  

  التوجد   لھا   دورات   بالسعودیھ   لكن   ھنالك   دورات   بدول   الخلیج  الدورات   المعتمدة 
 ویمكنك   اجتیازھا   عن   طریق   دراسة   ذاتیة 

  ٧٥٪   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

  ٣-  ٥  أیام   عمل   بعد   رفع   ملف   االمتحان   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.acfe.com/scholarship.aspx
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Finance     رابعا   :   شھادات   المالیھ 

Chartered   Financial   Analyst   -CFA      ١-   شھادة   محلل   مالي   معتمد  
 

 

 المحلل   المالي   ،   رؤساء   الشركات،   مدراء   الشركات   االستثماریة،   مدراء   إدارات  مجاالت   العمل   بھا 
 االستثمار   بالبنوك   والشركات   المساھمة،   مدراء   محافظ   االستثمار   ،األكادیمیین   المختصین 

 بمجال   االستثمار 

  معھد   المحللین   المالیین   المعتمدین  المعھد   الذي   یصدرھا 
Chartered   Financial   Analyst   institute   -   CFA   Institute  

  (  ٣  )   مستویات   (   أجزاء)     المواد 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 -   الحصول   على   مؤھل   جامعي   ویقبل   لدخول   امتحان   المستوى   االول   طالب   اخر   سنھ 
 بالجامعھ   والتخرج   قبل   الدخول   لالمتحان   المستوى    ٢

 اإلنجلیزیة   فقط   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 اكمال   شروط   الدخول   لالمتحان -
  جواز   سفر -
  تعبئة   نموذج   بیان   السلوك   المھني -

 یعقد   االختبار   للجزء   األول   في   (یونیو   ودیسمبر)   من   كل   سنة،   وفي   شھر   (یونیو - أوقات   االمتحان 
 )   فقط   بالنسبة   الجزأین   الثاني   والثالث 

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam/calendar  

 سیاسة   اعتماد 
 الشھاده 

  الحصول   على   مؤھل   جامعي -
 الحصول   على   خبرة    ٤  سنوات   في   المجال -

 اجتیاز   ال    ٣مستویات -
- 

 المدة   المسموحة 
  الجتیاز   الشھاده 

 

  للتسجیل   باالمتحان    ٤٥٠$   =    ١٦٨٧  لایر   (لمره   واحده   )   تكلفة   االختبار 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam/calendar
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 التسجیل   المبكر    ٦٥٠  $=    ٢٤٣٧  لایر   (   الى    ١٧  اكتوبر   ) 
  التسجیل   بالوقت    ٩٥٠$   =    ٣٥٦٢  لایر   (   الى    ١٣  فبرایر   ) 

 التسجیل   المتأخر    ١٣٨٠$   =    ٥١٧٥  لایر   (   الى    ١٣  مارس   ) 

  من   معھد   المالیین  المنح   المالیة 
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/scholarships  

  ھنالك   العدید   من   المدن   بأمكانك   البحث   من   ھنا   :  مكان   انعقاد   االمتحان 
https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/register/Page 

s/june_test_center_locations.aspx  
 بالسعودیھ   یتوفر   بالریاض   و   جدة 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

  ٦  ساعات   مقسمھ   على   جزئین     ٣  ساعات   ثم    ٣  ساعات 

 ھنالك   عدة   شركات   للمناھج   بإمكانك   اختیار   المنھج   والعرض   االنسب   لك   ادخل   الى   منھج   االمتحان 
 مواقعھم   واقرأ   ممیزات   كل   عرض   : 

Becker   -   Wiley   -   Gleim  
  الكتاب   اإللكتروني   من   المعھد   من   ھنا   : 

https://support.vitalsource.com/hc/en-us  

                                    -   معھد   مورقان   حول   العالم  الدورات   المعتمدة 
https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedule 

sSection   
 

                         -   معھد   البحرین   المصرفیة   والمالیة 
https://www.bibf.com/cfa/  

 نسبة   االجتیاز   لكل 
  مادة 

 ٪٧٠  

 مایقارب   شھرین   او   اقل   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 

 
 
 
 

 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/scholarships
https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/register/Pages/june_test_center_locations.aspx
https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/register/Pages/june_test_center_locations.aspx
https://support.vitalsource.com/hc/en-us
https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedulesSection
https://www.morganintl.com/class-schedules/#ClassSchedulesSection
https://www.bibf.com/cfa/
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Capital   Market   Examination   -   CME    ٢-   شھادات   ھیئة   السوق   المالیة  

 

  ٢-  ١  شھادة    CME-1  للتعامل   في   األوراق   المالیة    : 
 

 االختبار   األساسي   الموجھ   والمطلوب   الوظائف   واجبة   التسجیل   في   مؤسسات  مجاالت   العمل   بھا 
 األشخاص   المرخص   لھم   في   السوق   المالیة   السعودیة 

  ھیئة   سوق   المالیة   السعودي  المعھد   الذي   یصدرھا 
Capital   Markets   Authority   of   Saudi   Arabia-   CMA  

 مادتین   :     المواد 
 التشریعات                             -   العملیات -

   التوجد  شروط   الدخول   لالمتحان 

  العربیھ   األساس   ولكن   بإمكانك   تغییر   لغة   االمتحان   ألي   لغھ   ترید   بعد   إرسالك   ایمیل   لغة   الشھاده 
exams@fa .org.sa  

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

   یتم   تعبئة   البیانات   في   صفحة   إنشاء   حساب   جدید   ویتم   تفعیلھ   بواسطة   البرید 
  اإللكتروني   برمز   تفعیل. 

  من   خالل   ھذا   الرابط 
https://portal.fa.org.sa/Pages/register.aspx  

 ا لوثائق   الثبوتیة   المعتمدة   لدخول   االختبار:       
   ١-    الھویة   الوطنیة   للمواطنین   السعودیین   والخلیجیین. 

  ٢-   بطاقة   اإلقامة   للمقیمین   غیر   السعودیین. 
  ٣-   الوثائق   المؤقتة   الصادرة   عن   اإلدارة   العامة   للجوازات   في   المملكة. 

  ٤-   بطاقة   العائلة   وجواز   السفر   للسیدات   الالتي   ال   یحملن   بطاقة   الھویة   الوطنیة  . 

 متوفر   االمتحان   طوال   السنة   بإمكانك   التسجیل   قبل   الموعد   المراد   بیومین   كحد   ادنى  أوقات   االمتحان 

 ا جتیاز   االمتحان   ومتطلباتھ  سیاسة   اعتماد   الشھاده 

 المدة   المسموحة     الجتیاز 
  الشھاده 

  ١-   یحق   لھ/لھا   إعادة   المحاولة   وذلك   بحد   أقصى   (  ٥)   محاوالت   خالل   السنة. 
  ٢-    یتم   احتساب   عدد   المحاوالت   اعتباراً   من   بدایة   كل   عام   میالدي. 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://portal.fa.org.sa/Pages/register.aspx
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  ٣-   یجب   أن   تمضي   فترة   ال   تقل   عن   (  ١٥)   یوم   من   تاریخ   آخر   محاولة.  

  االمتحان   لكل   مادة   على   حدى    ١٢٥٠  لایر   تكلفة   االختبار 

  المنح   المالیة 

  الریاض   -   جدة   -   الدمام-   أبھا  مكان   انعقاد   االمتحان 
 الموقع 

http://www.fa.org.sa/page.aspx?key=ExamCenter&lang= ar  

 عدد   ساعات   االمتحان   لكل 
 مادة   على   حدى 

 ساعتین 

منھج   التشریعات   منھج   االمتحان 
http://fa.org.sa/files/CMEMaterial/CME1Part1_AR.pdf  

 
  منھج   العملیات 

http://fa.org.sa/files/CMEMaterial/CME1PART2_AR.pdf  

  دورات   االكادیمیھ   المالیھ  الدورات   المعتمدة 
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pa 

ges/CourseDetails.aspx?courseID=CM06A2  

  ٧٠٪   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

 بعد   انتھاء   االمتحان   بشكل   مباشر   الحصول   على   النتائج 

 یستثنى   من   متطلب   اجتیاز   اختبار   الشھادة   العامة   للتعامل   في   األوراق   المالیة   (الجزء  اإلعفاءات 
 الثاني-   العملیات)   من   یثبت   اجتیاز   المستوى   األول   من   اختبار   المحلل   المالي   المعتمد 

 .(Chartered   Financial   Analyst   –   CFA  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ٢-  ٢   شھادة    CME-2  شھادة   المطابقة   وااللتزام   ومكافحة   غسل   األموال   وتمویل   اإلرھاب   : 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

http://www.fa.org.sa/page.aspx?key=ExamCenter&lang=ar
http://www.fa.org.sa/page.aspx?key=ExamCenter&lang=ar
http://fa.org.sa/files/CMEMaterial/CME1Part1_AR.pdf
http://fa.org.sa/files/CMEMaterial/CME1PART2_AR.pdf
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/CourseDetails.aspx?courseID=CM06A2
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/CourseDetails.aspx?courseID=CM06A2
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 متطلبا   إلزامیا   جمیع   األشخاص   المسجلین   أو   المراد   تسجیلھم   لدى   ھیئة   السوق   المالیة  مجاالت   العمل   بھا 
 ألداء   وظیفة   المطابقة   وااللتزام   و/أو   التبلیغ   عن   غسل   األموال   وتمویل   اإلرھاب 

 بجمیع   فئاتھم   الوظیفیة   لدى   الشخص   المرخص   لھ 

  ھیئة   سوق   المالیة   السعودیة  المعھد   الذي   یصدرھا 
Capital   Markets   Authority   of   Saudi   Arabia-   CMA  

 مادة   االمتحان   واحدة     المواد 

 اجتیاز   اختبار   الشھادة   العامة   لألوراق   المالیة    CME-1 شروط   الدخول   لالمتحان 

 العربیھ   األساس   ولكن   بإمكانك   تغییر   لغة   االمتحان   ألي   لغھ   ترید   بعد   إرسالك   ایمیل   لغة   الشھاده 
exams@fa .org.sa  

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

   یتم   تعبئة   البیانات   في   صفحة   إنشاء   حساب   جدید   ویتم   تفعیلھ   بواسطة   البرید 
  اإللكتروني   برمز   تفعیل. 

 من   خالل   ھذا   الرابط 
https://portal.fa.org.sa/Pages/register.aspx    

 ا لوثائق   الثبوتیة   المعتمدة   لدخول   االختبار: 
   1-    الھویة   الوطنیة   للمواطنین   السعودیین   والخلیجیین. 

  2-   بطاقة   اإلقامة   للمقیمین   غیر   السعودیین. 
  3-   الوثائق   المؤقتة   الصادرة   عن   اإلدارة   العامة   للجوازات   في   المملكة. 

  4-   بطاقة   العائلة   وجواز   السفر   للسیدات   الالتي   ال   یحملن   بطاقة   الھویة   الوطنیة  . 

 متوفر   االمتحان   طوال   السنة   بإمكانك   التسجیل   قبل   الموعد   المراد   بیومین   على   االقل  أوقات   االمتحان 

 اجت  یاز   االمتحان   ومتطلباتھ  سیاسة   اعتماد   الشھاده 

 المدة   المسموحة   الجتیاز 
  الشھاده 

  ١-   یحق   إعادة   المحاولة   وذلك   بحد   أقصى   (  ٥)   محاوالت   خالل   السنة   المیالدیة 
 الواحدة. 

  ٢-   یتم   احتساب   عدد   المحاوالت   اعتباراً   من   بدایة   كل   عام   میالدي. 
  ٣-   یجب   أن   تمضي   فترة   ال   تقل   عن   (  ١٥)   یوم   من   تاریخ   آخر   محاولة.  

     ٢٥٠٠  لایر   تكلفة   االختبار 

  المنح   المالیة 

  الریاض   -   جدة   -   الدمام-   أبھا  مكان   انعقاد   االمتحان 
 الموقع 

http://www.fa.org.sa/page.aspx?key=ExamCenter&lang= ar  

 ساعتین  عدد   ساعات   االمتحان 

  المنھج    PDF   بھذا   الرابط   منھج   االمتحان 
http://fa.org.sa/files/CMEMaterial/CME2_AR.pdf  

  دورات   االكادیمیھ   المالیھ  الدورات   المعتمدة 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://portal.fa.org.sa/Pages/register.aspx
http://www.fa.org.sa/page.aspx?key=ExamCenter&lang=ar
http://www.fa.org.sa/page.aspx?key=ExamCenter&lang=ar
http://fa.org.sa/files/CMEMaterial/CME2_AR.pdf
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https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pa 
ges/CourseDetails.aspx?courseID=BR60A2  

  ٧٠٪   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

 بعد   االنتھاء   من   االمتحان   مباشرة   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ٢-  ٣   شھادة     CME-3  شھادة   وسطاء   األسھم   : 
 

   إلزامیا   على   جمیع   األشخاص   المسجلین   أو   المراد   تسجیلھم   لدى   ھیئة   السوق   المالیة   ألداء  مجاالت   العمل   بھا 
 وظائف   أعمال   وساطة   األسھم   المحلیة   أو   الدولیة   بجمیع   فئاتھم   الوظیفیة   لدى   الشخص 

 المرخص   لھ 

  ھیئة   سوق   المالیة   السعودیة  المعھد   الذي   یصدرھا 
Capital   Markets   Authority   of   Saudi   Arabia-   CMA  

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/CourseDetails.aspx?courseID=BR60A2
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/CourseDetails.aspx?courseID=BR60A2
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 مادة   االمتحان   فقط   واحده     المواد 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

CME-1    اجتیاز   اختبار   الشھادة   العامة   لألوراق   المالیة 

  العربیھ   األساس   ولكن   بإمكانك   تغییر   لغة   االمتحان   ألي   لغھ   ترید   بعد   إرسالك   ایمیل   لغة   الشھاده 
exams@fa .org.sa  

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

   یتم   تعبئة   البیانات   في   صفحة   إنشاء   حساب   جدید   ویتم   تفعیلھ   بواسطة   البرید   اإللكتروني 
 برمز   تفعیل   ،   من   خالل   ھذا   الرابط 

https://portal.fa.org.sa/Pages/register.aspx    
  ا لوثائق   الثبوتیة   المعتمدة   لدخول   االختبار: 

  -   الھویة   الوطنیة   للمواطنین   السعودیین   والخلیجیین. 
 -   بطاقة   اإلقامة   للمقیمین   غیر   السعودیین. 

 -   الوثائق   المؤقتة   الصادرة   عن   اإلدارة   العامة   للجوازات   في   المملكة. 
 -   بطاقة   العائلة   وجواز   السفر   للسیدات   الالتي   ال   یحملن   بطاقة   الھویة   الوطنیة  . 

 متوفر   االمتحان   طوال   السنة   بإمكانك   التسجیل   قبل   الموعد   المراد   بیومین   كحد   ادنى  أوقات   االمتحان 

 سیاسة   اعتماد   على 
 الشھاده 

 اجت  یاز   االمتحان   ومتطلباتھ 

 المدة   المسموحة 
  الجتیاز   الشھاده 

   ١-   یحق   إعادة   المحاولة   وذلك   بحد   أقصى   (  ٥)محاوالت   خالل   السنة 
  ٢-   یتم   احتساب   عدد   المحاوالت   اعتباراً   من   بدایة   كل   عام   میالدي. 

   ٣-   یجب   أن   تمضي   فترة   ال   تقل   عن   (  ١٥)   یوم   من   تاریخ   آخر   محاولة 

     ٢٥٠٠  لایر   تكلفة   االختبار 

  المنح   المالیة 

  الریاض   -   جدة   -   الدمام-   ابھا  مكان   انعقاد   االمتحان 
 الموقع 

 
http://www.fa.org.sa/page.aspx?key=ExamCenter&lang=ar    

 ساعتین  عدد   ساعات   االمتحان 

  المنھج    PDF   بھذا   الرابط   منھج   االمتحان 
http://fa.org.sa/files/CMEMaterial/CME3_AR.pdf  

 

  الدورات   المعتمدة 

  ٧٠٪  نسبة   اجتیاز   لكل   مادة 

 بعد   االنتھاء   من   االمتحان   بشكل   مباشر   الحصول   على   النتائج 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://portal.fa.org.sa/Pages/register.aspx
http://www.fa.org.sa/page.aspx?key=ExamCenter&lang=ar
http://fa.org.sa/files/CMEMaterial/CME3_AR.pdf
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  اإلعفاءات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Insurance    خامسا   :   شھادات   التأمین 

  ١-    شھادات   معھد    CII   البریطاني   وبین   معھد    BIBF  البحریني   : 

 
 (PIC  )   برنامج   الشھادة   المھنیة   للتأمین   - 

 

 المرشحون   الذین   یرغبون   في   البناء   على   المؤھالت   االكادیمیة   العامة   الموجودة   لدیھم   وذلك   من  مجاالت   العمل 
 خالل   الحصول   على   مؤھل   احترافي   معترف   بھ   عالمي   في   مجال   التأمین 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
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 -الموظفون   الذین   لدیھم   الطموح   لیصبحوا   مدراء   تأمین   و   اخصائیون   الفنیون   في   التأمین 

 معھد   التأمین   القانوني   البریطاني   المعھد   الذي   یصدرھا 
  Chartered   Insurance   Institute   -   CII  

  و 
  ومعھد   البحرین   للدراسات   المصرفیة   والمالیة 

Bahrain   Institute   of   Banking   and   finance   -   BIBF  

  ھنالك   (  ٥)   مستوى   شھادات   من   االدنى   لالعلى:   عدد   المواد 
  ١-   شھادة   في   التأمینات   العامة   (   شھادة   ) 

  ٢-   تأمین   المركبات   (دبلوم) 
   ٣-   قانون   التأمین   (   دبلوم   ) 

  ٤-   أعمال   التأمین   وا   دارة   المالي   (   دبلوم) 
  ٥-   أسس   التأمین   التكافلي   (   دبلوم   متقدم   ) 
 المؤھالت   التي   یحصل   علیھا   المرشح: 

 •شھادة   في   التأمینات   العام 
 •شھادة   أسس   التأمین   التكافلي 

CII  عند   إكمال   عملیة   معادلة   المواد   مع   الـ   :(Cert   CII  )   شھادة   التأمین• 
CII  عند   إكمال   عملیة   معادلة   المواد   مع   الـ   :(DIP   CII  )   شھادة   الدبلوم•   

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

  اكمال   عدد   نقاط   معینة   لكل   شھادة 

 العربیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 التسجیل   في   الوحدة   او   المادة   المختارة   بالمعھد -
CII  بإكمال   عملیة   الحصول   على   الرقم   الخاص   بك   لدى   الـ  

 من   خالل   النموذج 
https://www.bibf.com/test3/inc/uploads/2018/05/PIC-Registrati 

on-Form-Arabic-02.pdf  

  اوقات   االمتحان 

  ٢٢  ینایر      -    ١١  یونیو  شھادة   التأمینات   العامة 
  ١٧  سبتمبر   -    ١٠  دیسمبر 

  ١٥  أبریل     -    ٧  اكتوبر   تأمین   المركبات 

  ١٦أبریل   -    ٨  أكتوبر  قانون   التأمین 

  ١٧  أبریل    -    ١٠  أكتوبر  أعمال   التأمین   واالداره   المالیة 

  ١٨  أبریل   -     ٩  أكتوبر  أسس   التأمین   التكافلي 

 

  اكمال   المواد   ال  ٥  كاملھ   وارسال   طلب   لمعھد    BIBF  للحصول   على   كشف   الدرجات  سیاسة   اعتماد 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.bibf.com/test3/inc/uploads/2018/05/PIC-Registration-Form-Arabic-02.pdf
https://www.bibf.com/test3/inc/uploads/2018/05/PIC-Registration-Form-Arabic-02.pdf
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 دفع   مبلغ    ١٣٠  لایر   للحصول   على   النسخھ   الرسمیھ  الشھاده 
 ملئ   نموذج(  RPL   CII   Recognition   of   Prior   Learning)بشكل   صحیح   لكل 

PIC412A   –   PIC437A   –   PIC438A  وحدة/   مادة   ترغب   في   اعتمادھا،   مثل 
 یستغرق   الرد   من   معھد    CII  من    ٤-  ٥  اسابیع 

 عند   الحصول   على   الموافقة   اعتماد   الوحدات/   المواد   من   الـ  CII(خطاب   ا   عتماد)   ،   یجب 
 على   الطالب   إكمال   عملیة   الدفع   ل   عتمادات   الممنوحة   خالل    ٦  أشھر   من   تاریخ   الرسالة، 
 وإال   ستنتھي   صالحیتھا   ویجب   على   المرشح   التقدیم   لطلب   جدید   لنفس   الوحدات   وسیتم 

 إجراء   عملیة  RPLجدیدة. 
CII4  تبلغ   التكلفة   الحالیة   بالنسبةل   عضاءالُمسجلةعضویتھملد�الـ

جنیھاتإسترلینیةلكلنقطةُیراد   اعتمادھا.أمابالنسبةلغیرا   عضاءفالتكلفةھي  7
 جنیھاتإسترلینیةلكلنقطةُیراداعتمادھا.فمًث:إذات   م   منحك    25  نقطة   معتمدة   حدى   الوحدات 

 أو   المواد،   فإن   رسوم   عضویتك   ستكون    25  نقطة   *    4  جنیھ   استرلیني،   والذي   یساوي 
  ١٠٠جنیھ   استرلیني.   بالنسبة   لطریقة   الدفع   بما   یتعلق   باالعتمادات   فإن   أسھل   طریقة   ھي 

 عن   طریق 
 تزوید   الـ  CIIبمعلومات   بطاقتك   ا   ئتمانیة 

 بمجرد   ا   نتھاء   من   جمیع   المتطلبات   المذكورة،   یجب   أخذ   نسخة   وإرسالھا   لمنسق   البرامج 
 في   المعھد.   أوبإمكان   الطالب   إرسال   جمیع   المستندات   للـ  CIIعبر   البرید. 

 

 تكلفھ   امتحان   كل   ماده   على   حدى   =    ١٥٠  دینار   بحریني   =    ١٥٠٠  لایر   سعودي   تكلفة   االختبار 

   المنح   المالیة 

 یتوفر   بعضھا   بالبحرین   فقط   او   بعض   البلدان  مكان   انعقاد   االمتحان 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

   جمیع   الشھادات    ٣  ساعات   اال   شھادة   في   التأمینات   العامة   ساعتین 
 

  یعطى   بالدورة   منھج   االمتحان 

  معھد    BIBF   بالبحرین - الدورات   المعتمدة 
 
https://www.bibf.com/test3/inc/uploads/2018/10/PIC_brochure 
_AR.pdf  

 دورات   االكادیمیھ   المالیھ    بالسعودیة -
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/Co 
urses.aspx?trackID=24&programSectorID=8  

 

 نسبة   االجتیاز   لكل 
  مادة 

  تحدد   وتفصل   بالدورات   الخاصة   بكل   شھادة 

  تحدد   وتفصل   بالدورات   الخاصة   بكل   شھادة   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 

 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.bibf.com/test3/inc/uploads/2018/10/PIC_brochure_AR.pdf
https://www.bibf.com/test3/inc/uploads/2018/10/PIC_brochure_AR.pdf
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/Courses.aspx?trackID=24&programSectorID=8
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/Courses.aspx?trackID=24&programSectorID=8
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Insurance   Foundation    ٢-   شھادة   االختبار   المھني   في   أساسیات   التأمین  
Certificate   Examination   -   IFCE  

 

ً   من   قبل   مؤسسة   النقد   العربي   السعودي   ویغطي   مجال   التشریعات   وضوابط   العمل  مجاالت   العمل  ً   إلزامیا  متطلبا
 وأساسیات   عملیات   التأمین،   ویساھم   االختبار   في   تأكید   أھلیة   موظفي   قطاع   التأمین   من   خالل 

 استیعاب   الحد   األدنى   من   المعرفة   والمھارات   المطلوبة   للعمل   في   ھذا   القطاع 

 مؤسسة   النقد   العربي   السعودي   المعھد   الذي   یصدرھا 
Saudi   Arabian   Monetary   Authority-   SAMA  

 مادة   االمتحان   واحدة   عدد   المواد 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

   أ ن   یكون   سعودي   الجنسیة   أو   من   مواطني   مجلس   التعاون   الخلیجي   أو   ممن   یعاملون   معاملة 
 المواطنین   حسب   نظام   مكتب   العمل. 

  العربیة   واالنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

  رابط   التسجیل   وعمل   حساب   بموقع   األكادیمیة   المالیة 
http://www.fa.org.sa/Login/login.aspx?lang=ar  

 

 متوفر   طوال   السنة   ولكن   یجب   حجز   موعد   لالمتحان   كحد   ادنى   قبلھ   بیومین  اوقات   االمتحان 

 سیاسة   اعتماد 
 الشھاده 

 اجتیاز   االمتحان 

 المدة   المسموحة 
 الجتیاز   الشھاده 

 الیوجد 

   ٥٥٠  لایر   تكلفة   االختبار 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

http://www.fa.org.sa/Login/login.aspx?lang=ar
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   المنح   المالیة 

  بمدن   السعودیة  مكان   انعقاد   االمتحان 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

 ساعتین 

  النسخة   بالعربي   واالنجلیزي   منھج   االمتحان 
http://fa.org.sa/files/IFCEMaterial.pdf  

  معھد   االكادیمیھ   المالیة  الدورات   المعتمدة 
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/Co 

urseDetails.aspx?courseID=F101A  
 

 نسبة   االجتیاز   لكل 
  مادة 

 ٪٧٠  

 فور   االنتھاء   من   االمتحان   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/CourseDetails.aspx?courseID=F101A
https://portal.fa.org.sa/AboutUs/OurServices/Training/Pages/CourseDetails.aspx?courseID=F101A
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Marketing    سادسا   :   شھادات   التسویق  

Certified   Marketing    ١-   شھادة   إدارة   التسویق   االحترافیة  
Management   Professional-CMMP  

 

 
 

 معرفة   عمیقة   وشاملة   بالمجاالت   الرئیسیة   في   التسویق   ،   والتي   لھا   أوسع   تطبیق   في   مجال  مجاالت   العمل 
 التسویق. 

    المعھد   الدولي   لمحترفي    التسویق  المعھد   الذي   یصدرھا 
The   International   Institute   of   Marketing   Professionals-IIMP  

  ھنالك   (  ٤  )   مستویات   (شھادات)   :   عدد   المواد 
 المستوى   االول   :    مساعد   (   مبتدئھ   لمن   الیملكون   خلفیھ   عن   التسویق   سابقة   أو   طالب 

 التسویق   ) 
 المستوى   الثاني   :    مدیر   (   متوسطة   للوصول   لمنصب   ادارى   وتطویر   المدراء   ) 

  المستوى   الثالث   :    تنفیذي   (محترفھ   للرؤساء   التسویق   والمبیعات   التنفیذیین   ) 
  المستوى   الرابع   :    قانوني   معتمد   (   أعلى   مستوى   باالداره   ) 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

  المستوى   األول   (مساعد)   : 
         -   شھادة   الدبلوم   باداره   االعمال   او   التسویق   او   ما   یعادلھا   من   تخصصات 

        -ماده   اداره   اعمال   (   مقدمة   لإلدارة،   اقتصادیات،   اإلحصاء   /   الطرق   الكمیة،   نظم 
 المعلومات   اإلداریة،   محاسبة   ،   علم   النفس   /   علم   االجتماع،   إدارة   الموارد   البشریة   ، 

 استراتیجیة   العمل   /   اإلدارة   اإلستراتیجیة) 
    و   مادة   تسویق    (   مقدمة   في   إدارة   التسویق   والتسویق،   سلوك   المستھلك،   اإلعالن 

 والترویج،   بحوث   التسویق   ،   التسویق   عبر   اإلنترنت   /   التسویق   اإللكتروني،   استراتیجیة 
  التسویق   ،   التسویق   الدولي   /   العالمي   ،   سنتین   خبرة   بالمجال   ) 

    او   خبره   لمدة   سنھ 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

http://www.theiimp.org/
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 خبرة   لمدة   سنة   بالمجال -
 

 المستوى   الثاني   (   اداري   )   : 
        -       شھادة   البكالوریوس   أو   الدبلوم   و   سنتین   خبرة 

        -      النجاح   بالمستوى   األول   من   الشھاده   (   مساعد)   او    ٤  مواد   أعمال    و  ٤  مواد 
  تسویق 

          -     سنتین   خبرة 
    المستوى   الثالث   (   تنفیذي   )   : 

     -       شھادة   الماجستیر   او   البكالوریوس   و   سنتین   خبرة 
     -       النجاح   بالمستوى   الثاني   من   الشھادة   (   إداري)   او   الحصول   على     ٦  مواد   من 

 األعمال   و  ٦  مواد   من   التسویق   او    ٤  سنوات   خبره   وماده   اداره   وماده   تسویق 
     -       ٤  سنوات   خبرة   بالمجال 
 المستوى   الرابع   (   معتمد)   : 

     -      شھادة   الماجستیر   او   البكالوریوس   و   سنتین   خبرة 
     -       النجاح   بالمستوى   الثالث   من   الشھادة   (   تنفیذي)   او     ٨  مواد   من   األعمال   و  ٨مواد 

 من   التسویق   او    ٤  سنوات   خبرة   بالمجال   و   ماده   اداره   وماده   تسویق 
      -      ٦  سنوات   خبرة   بالمجال   او   اي   مجال   یقاربھا 

 اإلنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 یجب   على   جمیع   المرشحین   إعداد   ملف   مكون   من   (   خطاب   ،   السیرة   الذاتیة   ، -
 الشھادات   التعلیمیة   وكشف   الدرجات   ،   خطاب   مصادقھ   لخرة   المتقدم   یجب   أن 
 تتضمن   المصادقة   اسمھم   وعنوانھم   وھاتفھم   والبرید   اإللكتروني،   مبلغ   تكالیف 
 النموذج)   یوضح   دلیل   المتطلبات   المنصوص   علیھا   في   البرنامج   الذي   یتقدمون 

 إلیھ.و   إرسالھا   الى   المعھد   مع   غالف   رسالة   تطلب   العضویة   في   فئة   معینة 
 وتفاصیل   الدعم   یجب   أن   تكون   الرسالة   موجھة   إلى   لجنة   إدارة   التعلیم.   رابط 
 /http://www.theiimp.org/apply-for-designation    التسجیل 

 
 سیتم   إبالغ   المرشحین   كتابیًا   بقرار   اللجنة   إذا   رفضت   اللجنة   الطلب   ،   فقد -

 توصي   بمستوى   آخر.   سیتلقى   المرشح   ،   في   ھذه   الحالة   رسالة   خطیة    تقترح 
 تغییر   المستوى 

 متوفر    ٤  مرات   بالسنھ   بعد   االنتھاء   من   كل   برنامج   (أغسطس   -   نوفمبر   -   فبرایر   -   مایو   )  اوقات   االمتحان 

 سیاسة   اعتماد 
 الشھاده 

  متطلبات   الدخول   للبرنامج   (   الدوره   ) -
    االنتھاء   من   برنامج   الدلیل   التدریبي -

     اجتیاز   امتحان   البرنامج -
    المستوى   الرابع   (   معتمد   )   :   اجتیاز   الحاالت   العملیة 

 تكالیف   نموذج   االمتحان   تبعا   باالبعد   عن   موعد   االمتحان   بالتوالي:     ٧٥$   - -  تكلفة   االختبار 
 $١٠٠$-    ١٢٥  

 تكالیف   االختبار   :     ٢٥٠$ -
 تكالیف   إعادة   االمتحان   حسب   مستوى   الشھادة   من   االدنى   لالعلى   :    ٣٠٠$   - -

 $٣٥٠$   -    ٤٥٠$   -    ٥٥٠  
  تكالیف   البرنامج   حسب   المستوى   االدنى   لالعلى   : -

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

http://www.theiimp.org/apply-for-designation/
http://www.theiimp.org/apply-for-designation/
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 $٣٩٥$   -    ٥٩٥$   -    ٧٩٥  $   -    ٩٢٥  
 دراسة   الحالة   (   مخصص   لمستوى   المعتمد   الرابع   )   :    ٩٩٥$ -

  منح   معھد   المسوقین   الدولي   : -  المنح   المالیة 
http://www.theiimp.org/isp/  

 
  تعویضات   صندوق   الموارد   البشریة   (ھدف)   : -

https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D 
9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8 %B9 %D 

987%D98A9%8D8A%D8%A9  

 یحدد   خالل   البرنامج  مكان   انعقاد   االمتحان 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

 یحدد   خالل   البرنامج 

 تعطى   خالل   البرنامج   منھج   االمتحان 

  دورات   معھد   المسوقین   یكون    ٤  مرات   بالسنھ   (   مارس-   یونیو-سبتمبر   -   دیسمبر   )  الدورات   المعتمدة 
http://www.theiimp.org/cmmp-application-fee-payment/  

 
  بالسعودیھ   :   جامعھ   دار   العلوم   برنامج   التسویق   -   او   كلیھ   اداره   االعمال   : 

http://www.theiimp.org/news-dau-aei/  
 

  معھد   بكھ   : 
https://bakkah.net.sa/ar/sessions/associate-cmmp/  

 

 نسبة   االجتیاز   لكل 
  مادة 

  ٦٠٪   وھنالك   درجات   أعلى   متمیز   وتمیز   عالي   ودرجة   تمیز   عالیھ 

   تحدد   خالل   البرنامج   الحصول   على   النتائج 

 إعفاءات   لبعض   المستویات   في   حال   الحصول   على   بعض   المواد   والشھادات   او  اإلعفاءات 
  البرامج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

http://www.theiimp.org/isp/
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.theiimp.org/cmmp-application-fee-payment/
http://www.theiimp.org/news-dau-aei/
https://bakkah.net.sa/ar/sessions/associate-cmmp/
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Management    سابعا   :   شھادات   االداره 

Project   Management    ١-   شھادة   إدارة   المشاریع   المعتمدة   

Professional-PMP  

 

 من   الشھادات   المفیدة   والضروریة   للنجاح   والتقدم   في   مجال   إدارة   المشاریع،   فھي   تساعدك  مجاالت   العمل 
 لتصبح   مدیر   مشروع 

  معھد   إدارة   المشاریع   المعھد   الذي   یصدرھا 
Project   Management   Institute   -   PMI  

  امتحان   الشھاده   واحد   عدد   المواد 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 -أن   یكون   الشخص   لدیھ   بكالریوس   او   اكثر   و   خبرة   مدتھا   (  ٣)   سنوات   بعد   تخرجھ   بما 
 یعادل   (  ٤٥٠٠)   ساعة   خبرة   ،   اما   المؤھل   األقل   من   البكالوریوس   یتطلب   منھ   ذلك 

 إحضار   شھادة   خبرة   لمدة   (  ٥)   سنوات   بعد   تخّرجھ   أي   (  ٧٥٠٠)   ساعة   عمل   بمجال 
 المشاریع 

 
 أن   یكون   محاضر   أو   أستاذ   الدورة   معتمداً   من   قبل   معھد   إدارة   المشاریع -

 األمریكي 
  ٣٥  ساعة   تعلیمیة   او   تدریبیة   على   األقل   في   إدارة   المشاریع -

 

 ھنالك   اكثر   من   لغة   منھا   اإلنجلیزیة   والعربیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

  ١-   التسجیل   بعضویة   المعھد 
  ٢-   تعبئة   النموذج   االلكتروني   ورفع   المستندات 

  ٣-   حضور   الدورة   واكمال   عدد   ساعتھا 
   ٣-الدفع 

  ٤-   تحدید   موعد   االمتحان 
https://www.pmi.org/certifications/process  

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://www.pmi.org/certifications/process
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 متوفر   خالل   السنة  اوقات   االمتحان 
 

 سیاسة   اعتماد 
 الشھاده 

 الحصول   على   متطلبات   الدخول   لالمتحان   واجتیاز   االمتحان 

  رسوم   االمتحان    ٥٥٥$   =    ٢٠٨١  لایر -  تكلفة   االختبار 
 رسوم   الساعات   التعلیمیة   تختلف   من   معھد   وتختلف   بطریقھ   المحاضرات   سواء -

  حضور   مباشر   أو   أون   الین   لكن   تتراوح   تكلفتھا   اون   الین    ٢٠٠$   او   اكثر 

 تعویضات   صندوق   الموارد   البشریة   (ھدف)   المنح   المالیة 
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8 %D8% B1% 
D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9% 

D987%D98A9%8D8A%D8% A9  

 ھنالك   العدید   من   المدن   السعودیة   بإمكانك   البحث   باسم   البلد   والمدینة   من   ھنا  مكان   انعقاد   االمتحان 
https://securereg3.prometric.com/Dispatch.aspx    

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

  ٤  ساعات 

 الكتاب   الرسمي   من   المعھد     PMPbok  منھج   االمتحان 
 یمكنكم   شراءه   اون   الین   من   خالل   ھذا   الرابط 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/p 
mbok   

 بإمكانك   الحصول   علیھا   اون   الین   او   الحضور   المباشر   وھنالك   العدید   من   الجھات   التي  الدورات   المعتمدة 
  تعطي   الدوره 

رابط   الدوره   اون   الین   من   موقع   المعھد   االساسي 
https://www.pmi.org/certifications/types/project-manageme 

nt-pmp  

 نسبة   االجتیاز   لكل 
  مادة 

   ٢٠٠  سؤال   و   یتصحح    ١٧٥  سؤال 
 نسبة   اجتیاز    PMP  غیر   معروفة   ألي   شخص   باستثناء   المعھد.   فھي   تعتمد   على 
  األسئلة   التي   تلقوھا   خالل   االمتحان   لكن   یتوقع   ان   تكون   ما   بین    ٧٠٪-  ٨٠٪ 

 بشكل   مباشر   بعد   االنتھاء   من   االمتحان   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 

 
 

 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://securereg3.prometric.com/Dispatch.aspx
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp
https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp
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Society   for   Human   Resource      ٢-   شھادة   ھیئة   إدارة   الموارد   البشریة  
Management-CHRM  

 

  الشھادة   تجعلك   خبیر   في   الموارد   البشریة  مجاالت   العمل   بھا 

 ھیئة   إدارة   الموارد   البشریة  المعھد   الذي   یصدرھا 
Society   for   Human   Resource   Management   -SHRM  

 ھنالك   شھادتین   تعطى:   عدد   المواد 
 (SHRM-CP  )   1-    شھادة   المحترف   المعتمد  

 (SHRM-SCP  )   2-   شھادة   المحترف   المعتمد   األول  

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 السنھ   االخیره   أو   خریج   من   الجامعة   والدبلوم 

 اإلنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

-shrmcerti   cation.org    التسجیل    بموقع   الھیئھ  

 تعبئة   النموذج   ورفع   المستندات   المطلوبة -
 توقیع   والموافقة   على   بعض   المستندات -

-prometric.com/shrm    الدفع   وتحدید   موعد   االمتحان 

  تفتح   نوافذ   االمتحان   مرتین   بالسنھ   (   مایو   -   یولیو)(دیسمبر-   فبرایر   )و   لمتابعة   التواریخ  أوقات   االمتحان 
https://www.shrm.org/certification/apply/exam-windows-and-fee 

s/Pages/default.aspx  

  ھنالك   عدة   حاالت   واشتراطات   فصلتھا   بالجدول  سیاسة   اعتماد   الشھاده 

 أقل   من  
 درجة 

 البكالوریوس 

 درجة  
 البكالوریوس 

  متخرج  

 تخصص  
 موارد 
 بشریة 

 ت  خصص 
 غیر 

 الموارد 
 البشریة 

 ت  خصص 
 موارد 
 بشریة 

 تخصص 
 غیر 

 الموارد 
 البشریة 

 ت  خصص 
 موارد 
 بشریة 

 ت  خصص 
 غیر 

 الموارد 
 البشریة 

 شھادة   او 
 امتحان 

SHRM 
-CP  

  ٣  سنوات 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

  ٤  سنوات 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

 سنة   واحدة 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

 سنتین 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

 یعمل   وھو 
 یمتحن 

 بالموارد 
 البشریة 

 سنة   واحدة 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.shrm.org/certification/apply/exam-windows-and-fees/Pages/default.aspx
https://www.shrm.org/certification/apply/exam-windows-and-fees/Pages/default.aspx
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 شھادة   او 
 امتحان 

SHRM 
-SCP  

  ٦  سنوات 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

  ٧  سنوات 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

  ٤  سنوات 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

  ٥  سنوات 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

  ٣  سنوات 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

  ٤  سنوات 
 خبرة 

 بالموارد 
 البشریة 

 

 المدة   المسموحة 
  الجتیاز   الشھاده 

 الیوجد   ولكن   الیمكنھ   التقدم   لالمتحان   واعادتھ   بنفس   نافذة   االمتحان 

 لالعضاء   :    ٣٠٠  $   =    ١١٢٥  لایر -  تكلفة   االختبار 
 لغیر   األعضاء   :    ٤٠٠  $   =    ١٥٠٠  لایر -

 تكلفة   النموذج   :    ٥٠$   =    ١٨٧  لایر -

 ینعقد   االمتحان   بكثیر   من   الدول   ومن   ضمنھا   السعودیة    ومدن   متعددة   كالریاض   الدمام   بأمكانك  مكان   انعقاد   االمتحان 
  البحث   عن   األماكن   بالوقت   من   خالل   ھذا   الرابط 

https://proscheduler.prometric.com/scheduling/findAvailabilitylo 
cation  

 تعویضات   صندوق   الموارد   البشریة   (   ھدف   ) - المنح   المالیة 
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/ 

  bc=2?دعم_الشھادات_المھنیة_االحترافیة 
 

  منح   معھد   الموارد   البشریة   المعتمد -
https://www.shrm.org/foundation/ourwork/scholarships/certifica 

tion/pages/default.aspx  

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

   ٤  ساعات 

  بإمكانك   طلب   المنھج   اون   الین   منھج   االمتحان 
https://www.shrm.org/certification/prepare/learning-modules 

/Pages/default.aspx  

  دورات   المعھد   االلكترونیة - الدورات   المعتمدة 
https://www.shrm.org/learningandcareer/learning/pages/shrm-el 

earning.aspx  

   باستخدام   أسلوب    Modi   ed   Ango  ،   وھو   إجراء   من   أفضل   الممارسات   یشیع   استخدامھ   لوضع   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 
 معاییر   األداء   المتحانات   الشھادات   والترخیص   تتراوح   من    ١٢٠-  ٢٠٠

 سیتم   الحصول   على   نتیجة   النجاح   او   عدم   االجتیاز   بعد   االنتھاء   من   االمتحان   مباشرة   ولمعرفة   الحصول   على   النتائج 
 تفاصیل   اكثر   على   النتائج   سیتم   ارسالھا   لك   عن   طریق   االیمیل   او   رقم   الھاتف   بعد   شھر 

 من   االمتحان 

  اإلعفاءات 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://proscheduler.prometric.com/scheduling/findAvailabilitylocation
https://proscheduler.prometric.com/scheduling/findAvailabilitylocation
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9?bc=2
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9?bc=2
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9?bc=2
https://www.shrm.org/foundation/ourwork/scholarships/certification/pages/default.aspx
https://www.shrm.org/foundation/ourwork/scholarships/certification/pages/default.aspx
https://www.shrm.org/certification/prepare/learning-modules/Pages/default.aspx
https://www.shrm.org/certification/prepare/learning-modules/Pages/default.aspx
https://www.shrm.org/learningandcareer/learning/pages/shrm-elearning.aspx
https://www.shrm.org/learningandcareer/learning/pages/shrm-elearning.aspx
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Logistics,Supply    ثامنا   :   شھادات   اللوجستیات   وسلسلة   اإلمدادات 
chain   

The   Chartered   Institute   of     ١-   الشھادة   الدولیة   في   اللوجستیات   والنقل  
Logistics   and   Transport-CILT  

 

 وھي   مصممة   لتوفیر   أساس   سلیم   مھنة   في   مجال   سلسلة   النقل   واإلمداد   ،   وینبغي   أن   توفر  مجاالت   العمل 
 للمشرفین   المحتملین   ومدیري   الخط   األول   مجموعة   كاملة   من   المھارات   اإلداریة 

Port    وأصحاب   العمل   الذین   یرغبون   في   استھداف   مجال   محدد   للغایة   (مثل 
  Logistics،   Warehousing)   من   أجل   التطویر. 

 معھد   اللوجستیات   والنقل   القانوني   المعھد   الذي   یصدرھا 
Chartered   Institute   of   Logistics   and   Transport   -   CILT  

 اختیار   (  ٣)   مواد   عدد   المواد 
 نظریة   األعمال                                      -   تطبیقات   األعمال -
   مستودعات   التخزین                              -   جرد   المخزون -
 عملیات   نقل   الركاب                                -   المشتریات -
 عملیات   نقل   الشحنات                            -   عملیات   سلسلة   التورید -
 تخطیط   النقلیات                                   -   اللوجستیات   الخضراء -
 اللوجستیات   العالمیة                               -   عملیات   الموانئ -

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 الحضور   للدورة   وإنھاء   متطلباتھ -

 انجلیزي   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 

  بعد   االنتھاء   من   دورة   كل   مادة   (   یولیو-   أغسطس-   سبتمبر   )  اوقات   االمتحان 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
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 سیاسة   اعتماد 
 الشھاده 

 اجتیاز   االختبار   ومتطلباتھ -
  ٣سنوات   خبره   بالمجال -

 المدة   المسموحة 
 الجتیاز   الشھادة 

 سنتین   من   بعد   التسجیل   لالختبار 

 تعتمد   التكلفة   حسب   تكلفھ   الدوره   ویبلغ   متوسط   الدوره    ٩٠٠٠  -    ١٨٠٠٠  لایر   تكلفة   االختبار 

 تعویضات   صندوق   الموارد   البشریة   (ھدف)   المنح   المالیة 
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D 
9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D 

987%D98A9%8D8A%D8%A9  

 تتوفر   بمدن   وبلدان   كثیرة   تعقد   حسب   مكان   یحدد   بالدوره  مكان   انعقاد   االمتحان 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

 

 یعطى   عند   حضور   الدورة   منھج   االمتحان 

  معھد   لوجستیات   الشرق   االوسط   للتدریب  الدورات   المعتمدة 
https://meli.edu.sa/more1ar.html  

  ولباقي   الدول 
https://www.ciltinternational.org/wp-content/uploads/2019/02/ 

Website-Providers-Feb-2019.pdf  
 

 نسبة   االجتیاز   لكل 
  مادة 

  یتم   تحدیدھا   من   قبل   لجنة   االمتحانات   بعد   اخذ   عینھ 

 یحدد   بالدورة   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 

 
 
 
 
 
 

 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://meli.edu.sa/more1ar.html
https://www.ciltinternational.org/wp-content/uploads/2019/02/Website-Providers-Feb-2019.pdf
https://www.ciltinternational.org/wp-content/uploads/2019/02/Website-Providers-Feb-2019.pdf
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Certified   Supply   Chain     -   ٢-   شھادة   سلسلة   اإلمدادات   االحترافیة   المعتمدة  
Professional   -CSCP  

 

 المحترفون   الذین   یسعون   للمعرفة   والفھم   الكامل   لسلسلة   التوریدات   ،   الموظفین   الراغبین  مجاالت   العمل 
 في   تعزیز   قوتھم   اإلنتاجیة   والتعاونیة   ،   مدراء   یعملون   لتقلیل   أوقات   التحمیل،   والمخزون، 

 واإلنتاجیة،   والحد   األدنى. 

    الجمعیة   األمریكیة   إلدارة   العملیات   المعھد   الذي   یصدرھا 
American   Production   and   Inventory   Control   Society    

APICS    - 

 (    ٣)   مواد   :   عدد   المواد 
 -   تصمیم   سلسلة   التورید 

 -   تخطیط   وتنفیذ   سلسلة   التورید 
 -   تحسینات   سلسلة   التورید   وأفضل   الممارسات 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 الحصول   على   بكالوریوس   بالمجال -
 او    ٣  سنوات   خبره   بالمجال -

-CPIM,   CLTD   or   CSCP,  او   الحصول   على   شھادات   مھنیھ   بالمجال   ك 
CTL,   CFPIM,   CIRM,   SCOR-P,   C.P.M.,   CSM   or   CPSM  

designations   
 

 اإلنجلیزیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

 التسجیل   بالموقع -
https://login.ascm.org/Account/Login?ReturnUrl=%2FSA 

ML%2FSingleSignOnServiceCompletion  
 حضور   الدوره   او   الدراسیة   اون   الین   او   الذاتیة -

 اختیار   موعد   االمتحان -
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://login.ascm.org/Account/Login?ReturnUrl=%2FSAML%2FSingleSignOnServiceCompletion
https://login.ascm.org/Account/Login?ReturnUrl=%2FSAML%2FSingleSignOnServiceCompletion
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  باالمكان   اختیار   الوقت   المناسب   عن   طریق   الموقع  اوقات   االمتحان 
https://home.pearsonvue.com/apics  

 سیاسة   اعتماد 
 الشھاده 

 اجتیاز   االمتحان   ومتطلباتھ 

 المدة   المسموحة 
 الجتیاز   الشھادة 

 سنتین   من   بعد   التسجیل   لالختبار 

 العضو     ٦٣٠  $   =    ٢٣٦٢  لایر   تكلفة   االختبار 
 غیر   العضو     ٨٣٠  $   =    ٣١١٢  لایر 
 إعادة   االمتحان    ٤٥٠  $=    ١٦٨٧  لایر 

  ولدورات   مورقان   : 
 قیمة   الدورة   +   الكتب   +   اختبار   +   اعادة   اختبار   +   عضویة   في    APICS    ١٤٠٠٠  لایر 

 تعویضات   صندوق   الموارد   البشریة   (ھدف)   المنح   المالیة 
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D 
9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF% D8 %B9%D 

987%D98A9%8D8A%D8%A9  

 تتوفر   بمدن   وبلدان   كثیرة   تعقد   حسب   مكان   یحدد   بالدورة  مكان   انعقاد   االمتحان 
https://home.pearsonvue.com/apics  

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

  ٣  ساعات   ونصف 

                                    -   للمناھج   منھج   االمتحان 
http://www.apics.org/ProductCatalog/APICSProduct?ID=9770  

 

  الدراسة   الذاتیة   والدورات   اون   الین - الدورات   المعتمدة 
https://learn.apics.org/cscp/  

 
  -دورات   مورقان 

 
https://www.morganintl.com/cscp/#  

 نسبة   االجتیاز   لكل 
  مادة 

 یتم   تحدیدھا   من   قبل   لجنة   االمتحانات   تقاس   بجدول   حسب   صعوبة   االمتحان   تتراوح 
 بین    ٣٠٠-  ٣٥٠  نقطة   للنجاح 

  طریقة   قیاس   الدرجات 
http://www.apics.org/docs/default-source/certification/ 

scaledscoredocument.pdf?sfvrsn=bc1d5524_12  
 

   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrdf.org.sa/Program/401/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.apics.org/ProductCatalog/APICSProduct?ID=9770
https://learn.apics.org/cscp/
http://www.apics.org/docs/default-source/certification/scaledscoredocument.pdf?sfvrsn=bc1d5524_12
http://www.apics.org/docs/default-source/certification/scaledscoredocument.pdf?sfvrsn=bc1d5524_12
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Others     تاسعا   :   اخرى:    الشھادات   الفردیة  

VAT    ١-   شھادة   ضریبة   القیمة   المضافة  
 

 

   قیاس   كفاءة   المتقدمین   الذین   یرغبون   في   الحصول   على   الشھادة   المھنیة   في   ضریبة   القیمة  مجاالت   العمل   بھا 
 المضافة 

  الھیئة   السعودیة   للمحاسبین   القانونیین  المعھد   الذي   یصدرھا 
Saudi   organization   certified   public   Accountant   -SOCPA  

 مادة   االمتحان   بمفرده   عدد   المواد 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

 شھادة   البكالوریوس   او   أعلى   بالمحاسبة   من   جامعة   معترف   بھا   او   الحاصل   على -
 الدبلوم   او   احد   تخصصات   العلوم   اإلداریة   بشرط   حضور   البرنامج   التدریبي   لشھادة 

  ضریبة   القیمة   المضافة 
-ACCA    حملة   الشھادات   المھنیة   العالمیة   ك  

 العربیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

  تعبئة   النموذج   االلكتروني   ورفع   المستندات   المطلوبة   ودفع   تكلفة   االمتحان 
https://socpa.org.sa/Socpa/Registration-Finished.aspx  

  یعقد   االمتحان    ٣  مرات   بالسنھ   ویمكنك   متابعھ   الجدول  اوقات   االمتحان 
https://socpa.org.sa/SOCPA/files/06/06d4ead5-419e-4417-bcb4- 

13001c4c06f1.pdf  

  تحقیق   شروط   الدخول   لالمتحان   واجتیاز   االمتحان  سیاسة   اعتماد   الشھاده 

 المدة   المسموحة 
  الجتیاز   الشھاده 

 یجوز   إعادة   االختبار   مرتین   في   حالة   عدم   اجتیاز   في   المره   الثالثھ   یجب   ان   یحضر   الدورة 
 التدریبیة 

 رسوم   التقدم   لالمتحان    ١٠٥٠  لایر   لمن   حضر   الدورة -  تكلفة   االختبار 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://socpa.org.sa/Socpa/Registration-Finished.aspx
https://socpa.org.sa/SOCPA/files/06/06d4ead5-419e-4417-bcb4-13001c4c06f1.pdf
https://socpa.org.sa/SOCPA/files/06/06d4ead5-419e-4417-bcb4-13001c4c06f1.pdf
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  لمن   لم   یحضر   الدورة   رسوم   االمتحان   +   الحقیبة   المدرسیة    ٤٢٠٠لایر -
 رسوم   اعادة   االختبار    ٥٢٥  لمرتین   فقط -

 الریاض   -   جدة   -   الدمام  مكان   انعقاد   االمتحان 

 ساعتین  عدد   ساعات   االمتحان 

 الحقیبة   توزع   في   أول   أیام   البرنامج   للمتدربین -  منھج   االمتحان 
 ولمن   ال   یشترط   علیھ   حضور   الدورة   باالمكان   طلبھ   من   موقع   ھیئة   المحاسبین -

 القانونیین 

  دورات   ھیئة   المحاسبین   القانونیین   السعودیین  الدورات   المعتمدة 
https://socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/3113.aspx  

  ٦٠٪   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

  یتم   تحدیده   من   قبل   الھیئة   من   اسبوع   لشھر   الحصول   على   النتائج 

 یعفى   الحاصل   على   بكالوریوس   المحاسبة   من   الدخول   لدورة   ضریبة   القیمة   المضافة  اإلعفاءات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 

https://socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/3113.aspx
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  ٢-   شھادة   معاییر   التقاریر   المالیة   الدولیة   التابعة   لھیئة   المحاسبین   القانونیین   السعودیین 
SOCPA   IFRS   CERTIFICATE   

 

 

   قیاس   كفاءة   المتقدمین   الذین   یرغبون   في   الحصول   على   الشھادة   المھنیة   في   المعاییر   الدولیة  مجاالت   العمل   بھا 
 للتقریر   المالي 

  الھیئة   السعودیة   للمحاسبین   القانونیین  المعھد   الذي   یصدرھا 
Saudi   organization   certified   public   Accountant   -SOCPA  

 مادة   االمتحان   بمفرده   عدد   المواد 

 شروط   الدخول 
 لالمتحان 

  شھادة   البكالوریوس   او   الدبلوم    بالمحاسبة   او   مایعادلھا -

 العربیة   لغة   الشھاده 

 سیاسیة   التسجیل 
 باالمتحان 

  بأمكانك   التسجیل   باالمتحان   من   خالل   تعبئة   النموذج   االلكتروني   ورفع   المستندات   المطلوبة 
https://socpa.org.sa/Forms/ProfessionalCertificationTest.aspx  

    االختبار   االول   :    6-  4-  2019م  اوقات   االمتحان 
 یعقد   ا   ختبار   في   التواریخ   التي   تحددھا   ا   مانة   العامة   للھیئة. 

 سیاسة   الحصول   على 
 الشھاده 

  تحقیق   شروط   الدخول   لالمتحان   واجتیاز   االمتحان 

 المدة   المسموحة 
  الجتیاز   الشھاده 

 یجوز   إعادة   االختبار   مرتین   في   حالة   عدم   اجتیاز   في   المره   الثالثھ   یجب   ان   یحضر   الدورة 
 التدریبیة   للمستوى   االول   والثاني   ویعامل   كملتحق   جدید 

 رسوم   التقدم   لالمتحان    ٥٠٠  لایر   لمن   حضر   الدورة   بجمیع   مستویاتھا -  تكلفة   االختبار 
 لمن   حضر   دورة   المستوى   االول   والثاني   فقط   رسوم   االمتحان   والحقیبة   الدراسیة -

  ١٠٠٠  لایر   للمرة   االولى   و  ٥٠٠  للمرات   التالیة 
 رسوم   لمن   لم   یحضر   اي   دوره    ٤٠٠٠  لایر   شاملة   الحقیبة   التعلیمیة   و  ٥٠٠  للمرات -

  التالیة 

 تقوم   ھیئة   المحاسبین   القانونیین   السعودیین   بمنح   :  المنح   المالیة 
 المتقدمین   لالختبار   خصما   مقداره    ٣٠٪   من   رسوم   التقدم   لھ   شریطة   أن   یكون   للمتقدم -

 عضویة   ساریة   المفعول   بالھیئة   قبل   سداد   الرسوم. 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
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   جدولة   الدورات   التدریبیة   لبرنامج   معاییر   المحاسبة   الدولیة    IFRS  ضمن   برامج -
 الھیئة   التشجیعیة   المخفضة   للعام    2019م   والتي   تصل   نسبة   التخفیض   للراغبین 

 المشاركة   فیھا   إلى    ٥٠٪   من   الرسوم   المقررة. 

  الریاض   -   جدة   -   الدمام  مكان   انعقاد   االمتحان 
 وباالمكان   اذا   رأت   اللجنة   ان   تقوم   بعمل   االمتحان   بمدینھ   اخرى 

 عدد   ساعات   االمتحان 
 لكل   مادة   على   حدى 

 ساعتین 

 یتكون   االختبار   من   المواضیع   التي   یتم   تحدیدھا   في   البرامج   التدریبیة   لمعاییر   المحاسبة   الدولیة   منھج   االمتحان 
 للمستویات   الخمس   التي   أعدتھا   الھیئة 

  دورات   ھیئة   المحاسبین   القانونیین   السعودیین  الدورات   المعتمدة 
https://socpa.org.sa/Training-Course/Schedules.aspx#title4  

  ٦٠٪   نسبة   االجتیاز   لكل   مادة 

  یتم   تحدیده   من   قبل   الھیئة   من   اسبوع   لشھر   الحصول   على   النتائج 

  اإلعفاءات 
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  االسئلة   المتكررة 

 
 

 س  ١-   للتو   تخرجت/طالب   بآخر   سنة   ھل   تنصحیني   بدراسة   شھادة   مھنیة؟ 
   فكره   ممتازه 

  بالحقیقة   سمیت   شھادة   مھنیة   النھا   تدعم   مھنتك   وھي   للمھنیین   قد   من   یكون   لدیھ   خبره   بالعمل   سیفھم   الدراسة   اكثر   وھذا   ال   یعني 
 من   یعمل   سینجح  ١٠٠٪   فكلھم   یكملون   بعض   ،    باالضافھ   ان   أغلب   الشھادات   المھنیة    ال   یتم   اعتمادھا   اال   بعد   حصولك   على   سنتین 

 او   اكثر   من   الخبرة   وبعضھا   یتطلب   منك   الحصول   على   الشھاده   قبل   الدخول   لالمتحان. 
 
 
 

 س  ٢-تخصصي   اداره   او   مالیھ   وافكر   بشھادة   ال    SOCPA؟ 
  الشھادة   متخصصة   للمحاسبین،   سمح   النظام   بمن   لیس   تخصصھ   محاسبھ   ان   یدخل   االمتحان   ولكن   یشترط   علیھ   إكمال   ساعات 

 معینة   بالمحاسبة 
 لكن   انصح   بدراسة   شھادات   اخرى   متناسبة   مع   التخصص   كلھا   قویھ   وھي   اسھل   لكونك   افھم   بتخصصك   مثل 

PMP-CIA-CFE    ولالداره  CFA-CMA-CME  
 
 

 
 

 س  ٣-   ھل   ادرس   شھادة    CIA  بالعربي   او   االنجلیزي؟ 
  كلھم   سیصدرون   من   جھھ   واحده   ،   فنصیحتي   ادرس   الشھادة   حسب   لغة   دراستك   السابقة   البكالریوس   او   الماجستیر   الن   وقت 

  االمتحان   ضیق   فال   تضیعھ   بالتفكیر   بمعنى   الكلمھ 
  ان   كنت   بنفس   المستوى   باللغتین   فأطلع   على   المعاییر   واألسئلة   وجرب   نفسك   اي   لغھ   انسب 

 
 
 

 
  س  ٤-   انا   تائة   اي   شھاده   ادرس    SOCPA-   CIA   -   CFA-   CMA؟ 

  الشخص   یستطیع   ان   یحدد   انت   وحدك   تقرر   كلھم   لھم   قوة   بالسوق   لكن   لكل   شھادة   وظیفھ   مناسبھ   حسب   اھتماماتك   وشخصیھ   كل 
  شخص 

  مثال   الـ    CIA   تحتاج   الى   شخص   یكون   مستعد   للعمل   كمدقق   داخلي   والبحث   وإعطاء   حكم   بدون   عواطف   فالبعض   ال   تناسبھ   ھذه 
 الشخصیة   حاول   ان   تقرأ   اكثر   عن   (مجال   العمل   ) 

 
 
 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
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 س  ٥-ایھم   افضل   الماجستیر   او   الشھادات   المھنیھ   ؟ 
   كلھم   لھم   قوة 

  عادةا   الماجستیر   الینصح   بھ   بدون   خبره   لكنھ   یناسب   من   ھم   یریدون   ان   یصبحون   اكادیمیین   او   یكملوا   الدكتوراه   او   باحثین 
  بالمجال   او   من   یرید   تغییر   تخصصھ   او   جمع   بین   تخصصین   او   ھنالك   ماجستیر   مھني   حسب   الدولھ   كأمریكا   وبریطانیا 

  یركز   ماجستیر   بریطانیا   مثال   على   عمل   بحث   بالمجال   تصبح   باحث   ،   اما   امریكا   اغلب   برامج   الماجستیر   للتعلم   والتطور   كعمل 
  مشاریع 

  الشھادات   المھنیة   تطور   وترقي   بشكل   سریع   الشخص   في   مجال   المھنة   والعمل 
  وفي   بعض   الجھات   لكي   تكون   محاضر   او   تعطي   دوره   بالشھادة   المھنیة   قد   تحتاج   لالثنان   معا 

 
 
 

 س  ٦-   ھل   بإمكاني   الجمع   بین   أكثر   من   شھادة   مھنیة   ؟ 
  نعم 

 ،   SOCPA    تستثنى   منھ   المحاسبھ   والمراجعھ   بشھاده   ال  CPA    الشھادات   المھنیة   لھا   بعض   اإلعفاءات   كمن   یملك   ال   
CPA    مثال   الجزء  ١  مشابھة    ٧٠  ٪   لمادة   المحاسبة   ب   CMA  وبعضھامشابھھ   لبعض   كال  

     لكن   انصح   بالتركیز   على   الشھادة   التي   تستھویك   وإذا   سمح   لك   الوقت   خذ   االخرى 
 
 
 

  س  ٧-كم   الوقت   الذي   احتاجھ   لدراسة   شھادة   ال   (    CMA,   SOCPA  ....الخ)؟ 
  ھنالك   عدة   عوامل   تحدد   : 

   -یعتمد   على   فھمك   للموضوع   او   كونھ   جدید 
   -جدتیك   وتركیزك 

  -بعض   الشھادات   قد   نحتاج   لھا   وقت   اكبر   ككونھا   بلغھ   لم   نعتاد   علیھا 
  -تفرغك   ككونك   موظف 

  -طول   المنھج 
  لكن   ینصح   بالدراسة   شبھ   یومیا   (    ٢-  ٥  ساعات) 

 
 
 
 

  س  ٨-أفضل   منھج   للدراسة   (  PRC   -   GLEIM-HOCK-   WILEY)؟ 
   من   أكثر   األمور   التي   علیھا   خالف   الن   كل   كتاب   یناسب   شخص   وكل   شھاده   مھنیھ   یتمیز   كاتب   فیھا   عن   غیره 

   فأنصح   بأن   تطلع   على   الكتب   وترى   األنسب   لك 
   اما   اذا   كنت   مسجل   بدوره   فھم   من   سیوفرون   الكتاب   لك 
  ایضا   انظر   الى   عروضھم    باإلنترنت   واختر   االنسب 
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 س  ٩-ھل   یجب   علي   الدخول   لدورة   لكي   انجح   بامتحان   الشھادات   المھنیة؟ 

 بعض   الشھادات   تتطلب   للحصول   علیھا   الدخول   دورة   او   برنامج   وانتھاء   من   عدد   ساعات   معینة   ،   وبعضھا   الیشترط   علیك    بل 
  ھنالك   اشخاص   اجتازوا   بدراسة   ذاتیة   قد   یكونو   بذلو   جھد   اكبر   او   لدیھم   فھم   او   خبره   اكثر   او   ھنالك   شخص   یستطیعون   ان   یعودوا 

  لھ   اذا   لم   یفھمو   او   تابعو   المقاطع   باالنترنت   وقدرتھم   للفھم   ذاتیا   افضل   ایضا   بعض   المواد   بسیطھ 
  وھذا   یعتمد   علیك 

 
 
 
 

  س  ١٠-   اي   شھاده   محاسبھ   قانونیھ   أخذ    ACCA-ACA-CPA-SOCPA؟ 
 ان   كانت   دراستك   باالنجلیزي   واردت   ان   تملك   شھادة   دولیة   قد   تستفید   منھا   خارج   وداخل   البلد   فأنصح   ب    CPA  لكن   ال   تستطیع 

 فتح   مكتب   بالسعودیھ   بھا   بأمكانك   معادلتھا   بال     SOCPA  واكمال   باقي   المواد 
  اذا   دراستك   بالعربي   استعمل   بالسعودیة   فاتجھ   لل    SOCPA  ،   اما   اذا   لم   تكن   تملك   خلفیة   محاسبیة   او   بمجال   إداري   او   كنت   طالب 

ACCA  دبلوم   ثانوي   فأتجھ   لل  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 المالحظات   والتعلیقات   واإلستفسارات   والتوضیحات   الضروریة   تواصل   معي   على   حسابي   بتویتر 
Reem_ksh  @   

  شكرا   لوقتكم   وثقتكم   وبالتوفیق   بالمسار   الذي   ستسلكھ 

 إعداد   :   أ.ریم   خالد   الشیخ 
 


