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انطالقًا من حرص هيئة الســـوق المالية الســـعودية على توفري كوادر مهنية مؤهلة للعمل في مجال 

أعمال األوراق المالية بالســـوق المالية الســـعودية، فقد قامت الهيئة بتطوي�ر سلســـلة من االختبارات 

الت�أهيلية والتي تعترب متطلبًا من األشخاص المراد تسجيلهم لديها، لضمان كفاءتهم ومهنيتهم في 

أدائهم لوظائفهم الواجبة التسجيل في مؤسسات السوق المالية.

واعتمدت الهيئة تطوي�ر سلسلة من االختبارات الت�أهيلية للعاملني في مؤسسات السوق المالية في 

أكتوبر من عام 2022، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى معارف ومهارات العاملني 

في الســـوق المالية ورفع كفاءتهم لمواكبة آخر التطورات التي تشـــهدها األسواق المالية العالمية 

فيما يتعلق بالممارسات، إلى جانب آخر المستجدات التي طرأت على لوائح الهيئة التنفيذية.

ويســـلط هذا الدليل الضوء على أبرز المالمح حول اختبارات الهيئة الت�أهيلية والحزمة الجديدة من هذه 

االختبارات التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع األكاديمية المالية والمعهد المعتمد لألوراق المالية 

واالست½ثمار. 

المقدمة
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اختبارات الهيئة التأهيلية السابقة والجديدة

اختبار الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية 
(CME-1)  العمليات

اختبار الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية  
(CME-1) التشريعات

اختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال 
(CME-2) وتموي�ل اإلرهاب

(CME-3) اختبار شهادة وسطاء األسهم

الشهادة الدولية في إدارة الرثوات واالست½ثمار

-

األسس الفنية لتموي�ل الشركات

-

مقدمة في األوراق المالية واالست½ثمار " المنهج الدولي" 
(CME-1A)

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – الفصل العام 
(CME-1B)

(CME-2A) االلتزام المالي الدولي

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – المطابقة وااللتزام 
(CME-2B) ومكافحة غسل األموال وتموي�ل اإلرهاب

(CME-3A) األوراق المالية

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – وسطاء األوراق 
(CME-3B) المالية

الشهادة الدولية في إدارة الرثوات واالست½ثمار 
(CME-4A)

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – مدراء األصول 
(CME-4B)

(CME-5A) األسس الفنية لتموي�ل الشركات

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – تموي�ل الشركات 
(CME-5B)

الدليل االسترشادي
الختبارات الهيئة التأهيلية

اختبارات الهيئة الجديدةاختبارات الهيئة السابقة
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االختبارات التأهيلية الجديدة المطلوبة بحسب الوظائف 
واجبة التسجيل 

الدليل االسترشادي
الختبارات الهيئة التأهيلية

الوظائف العامة2
واجبة التسجيل

عدد
االختبارات

الوظيفة
واجبة التسجيل

االختبارات المطلوبة

(CME-1A) “مقدمة في األوراق المالية واالستثمار "المنهج الدولي

(CME-1B) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – الفصل العام

وسطاء2
األوراق المالية

(CME-3A) األوراق المالية

(CME-3B) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – وسطاء األوراق المالية

(CME-1B) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – الفصل العام

(CME-2A) االلتزام المالي الدولي

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – المطابقة وااللتزام
(CME-2B) ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المطابقة وااللتزام
ومكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب 3

(CME-4A) الشهادة الدولية في إدارة الرثوات واالستثمار

(CME-4B) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – مدراء األصول

األشخاص المراد 
تسجيلهم تحت 

نشاط اإلدارة

(CME-5A) األسس الفنية لتمويل الشركات

(CME-5B) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – تمويل الشركات

متخصصو
تمويل الشركات

2

2
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محتوى مناهج اختبارات الهيئة التأهيلية الجديدة

الدليل االسترشادي
الختبارات الهيئة التأهيلية

(CME-1A) مقدمة في األوراق المالية واالستثمار - المنهج الدولي

األصول واألسواق الماليةالبيئة االقتصاديةقطاع الخدمات المالية

المشتقات الماليةالسنداتحقوق الملكية األسهم 

المنتجات المالية األخرىاللوائح التنظيمية والمبادئ االخالقيةصناديق االستثمار

(CME-1B)  أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية - الفصل العام

الئحة اعمال األوراق الماليةقوانني مكافحة غسل األموال وتمويل االرهابمقدمة عن السوق المالية السعودية

النظم واإلجراءات الرقابيةالئحة مؤسسات السوق الماليةالرتاخيص

السلوكيات المحظورةالمتطلبات التنظيمية

(CME-2A)  االلتزام المالي الدولي

إدارة مخاطر الجريمة الماليةالحوكمة وإدارة المخاطر ومراقبة االلتزامالبيئة التنظيمية الدولية

وظيفة مراقبة االلتزاماألخالق واألمانة والنزاهة

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية - المطابقة وااللتزام ومكافحة
(CME-2B)  غسل األموال وتمويل االرهاب

تمويل الشركاتالئحة صناديق االستثمارالئحة مؤسسات السوق المالية

مكافحة غسل األموالالئحة سلوكيات السوقتعليمات الحسابات االستثمارية

مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله
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محتوى مناهج اختبارات الهيئة التأهيلية الجديدة

(CME-3A)  األوراق المالية

قرارات مجلس االدارةفئات االصولقطاع الخدمات المالية

التحليل المحاسبياألسواق الثانوية المقاصة والتسوية

األسواقالمخاطر والعائداألسواق االولية 

(CME-4B) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية- مدراء االصول

الئحة سلوكيات السوقالئحة صناديق االستثمار العقاريالئحة صناديق االستثمار

(CME-5B) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية- تمويل الشركات

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

الئحة حوكمة الشركات

الئحة االندماج واالستحواذالمنشآت ذات األغراض الخاصة

(CME-5A) األسس الفنية لتمويل الشركات

هيكل رأس المالتحليل القوائم الماليةاستخدام األساليب الفنية في تمويل الشركات

توثيق معامالت تمويل الشركاتصفقات الشركاتمقدمة في طرق تقييم االعمال 

(CME-4A) الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار

فئات األصول الماليةاللوائح الناظمة للقطاع الماليقطاع الخدمات المالية

تحليل االستثمارالعالقات االئتمانيةاالستثمارات الجماعية

التخطيط المالي مدى الحياةإدارة االستثمار

(CME-3B) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – وسطاء األوراق المالية

سلوك مؤسسات السوق الماليةسلوكيات السوق 

الدليل االسترشادي
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األسئلة الشائـعة
الختبارات الهيئة الت§أهيلية



يأتي تطوير اختبارات الهيئة التأهيلية في إطار الجهود المبذولة لتطوير معارف 
ومهارات العاملين في الســـوق الماليـــة ورفع كفاءاتهم لمواكبة آخر التطورات 
التـــي تشـــهدها األســـواق الماليـــة العالمية، فقد عملـــت هيئة الســـوق المالية 
بالتعـــاون مع األكاديمية المالية والمعهد المعتمد لألوراق المالية واالســـتثمار 
(CISI)على مشـــروع لتطوير اختبارات الهيئة السابقة وطرح اختبارات جديدة تلبي 

احتياجات السوق.

ما هي االختبارات الت
أهيلية
للعاملني بالسوق المالية؟

ما هي األهداف التي تسعى لها الهيئة بتطوي
ر 
االختبارات الت
أهيلية؟

هـــي اختبـــارات يتعين على الراغبين في العمل في الوظائف واجبة التســـجيل 
لدى مؤسســـات الســـوق المالية اجتيازها بما يضمن جـــودة الكوادر المتوفرة 

في سوق العمل
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من هم الفئات المستهدفة لهذه االختبارات 
الت
أهيلية؟

موظفو مؤسسات السوق المالية في الوظائف واجبة التسجيل

تلخصت عناصر التطوير الرئيسية لهذه االختبارات بالتالي: 

1- آخر المســـتجدات فيما يتعلق بالممارســـات والمفاهيم ذات الصلة باألوراق 
الماليـــة وأســـواقها، ومجاالت االســـتثمار ،وااللتـــزام، وإدارة األصـــول وتمويل 

الشركات.

2- آخـــر التحديثـــات التي طرأت علـــى اللوائح التنفيذية المعتمـــدة ذات العالقة 
بالوظائف واجبة التسجيل أو مؤسسات السوق المالية.

ما هي عناصر التطوي
ر الرئيسية لالختبارات 
الت
أهيلية؟
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متى انطلقت اختبارات الهيئة الت
أهيلية؟ وما هي 
حزمة االختبارات الجديدة؟

اعتمـــدت هيئـــة الســـوق الماليـــة الســـعودية االختبـــارات للمرة األولـــى بتاريخ 
1426/5/21 هـ الموافق 2005/6/28م. واعتمدت الهيئة في شـــهر أكتوبر من 
عـــام 2022م الحزمة الجديدة من اختبارات الهيئة التأهيلية وذلك تماشـــيًا مع 
المســـتجدات التـــي طرأت على لوائح الســـوق المالية باإلضافـــة الى التطورات 
التي تشـــهدها األســـواق المالية العالمية، والتي تتطلب توفير كوادر مهنية 

مؤهلة للعمل في مجال أعمال األوراق المالية.

وتضمنـــت الحزمـــة الجديـــدة مـــن اختبـــارات الهيئـــة التأهيلية للوظائـــف واجبة 
التسجيل التالي:

.(CME-1A) (المنهج الدولي) 1- مقدمة في األوراق المالية واالستثمار

.(CME-1B) (الفصل العام) 2- أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية

.(CME-2A) 3- االلتزام المالي الدولي

4- أنظمة ولوائح الســـوق المالية الســـعودية (المطابقـــة وااللتزام ومكافحة   
.(CME-2B) (غسل األموال وتمويل اإلرهاب

.(CME-3A) 5- األوراق المالية

6- أنظمـــة ولوائـــح الســـوق الماليـــة الســـعودية (وســـطاء األوراق الماليـــة) 
.(CME-3B)

.(CME-4B) (مدراء األصول) 7- أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية

.(CME-5B) (تمويل الشركات) 8- أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية

وســـيتم اســـتمرار العمـــل فـــي اختبـــار الشـــهادة الدوليـــة فـــي إدارة الثروات 
 CME-5A وشـــهادة األســـس الفنيـــة لتمويـــل الشـــركات CME-4A واالســـتثمار

والتي طرحت في فترة سابقة

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة اســـتجابًة لمتطلبـــات الفقـــرة (د) مـــن المـــادة الحاديـــة 
والعشـــرون من الئحة مؤسســـات الســـوق المالية " متطلبات طلب التســـجيل" 
والتـــي نصت على وجـــوب "أن يجتاز مقدم طلب التســـجيل االختبارات التأهيلية 

التي تطلبها الهيئة ما لم تعفه من ذلك".
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اليوجد

هل هناك مؤهل دراسي محدد لاللتحاق بتلك 
االختبارات؟

تتعـــاون الهيئة مـــع األكاديميـــة المالية والمعهـــد المعتمد لـــألوراق المالية 
واالستثمار (CISI)  فيما يتعلق بتطوير اختبارات الهيئة التأهيلية.

جميع األشـــخاص الحاصلين على اختبارات الهيئة التأهيلية بنســـختها الســـابقة 
مؤهلون للتســـجيل بحســـب متطلبـــات كل وظيفة واجبة التســـجيل دون الحاجة 
إلـــى أخذ اختبارات الهيئة التأهيلية بنســـختها الجديـــدة، وذلك رغبة من الهيئة 

في دعم القطاع ورغبة منها في استيعاب السوق لهذه التغيرات.

ما موقف األشخاص الحاصلني على اختبارات الهيئة 
الت
أهيلية بنسختها السابقة؟

ماهي أبرز الجهات التي تªتعاون مع الهيئة في 
مشروع االختبارات الت
أهيلية؟
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تعد شـــهادة مقدمة في األوراق المالية واالســـتثمار " المنهج الدولي"  من 
الشـــهادات التأسيســـية التي يقدمها معهد “CISI"  للراغبين في العمل في 
أســـواق رأس المـــال حيث تغطي عددًا من المواضيـــع ذات الصلة مثل التعريف 
بقطـــاع الخدمـــات المالية، والبيئـــة االقتصاديـــة، واألصول واألســـواق المالية، 
وصناديـــق االســـتثمار، واللوائـــح التنظيميـــة والمبـــادئ األخالقيـــة إضافة إلى 

المنتجات المالية األخرى.

 ما هو اختبار CME-1A؟

تعـــد شـــهادة " االلتـــزام المالي الدولـــي" من الشـــهادات المتخصصـــة والتي 
يقدمهـــا معهـــد (CISI) للعاملين في مجـــال المطابقة وااللتـــزام حيث تتضمن 
الشـــهادة عـــددًا مـــن الموضوعـــات ذات الصلـــة بمجـــال االلتـــزام مثـــل البيئـــة 
التنظيمية الدوليـــة ، ووظيفة مراقبة االلتزام، وإدارة مخاطر الجريمة المالية، 
واألخالق واألمانة والنزاهة، وأخيرًا الحوكمة وإدارة المخاطر ومراقبة االلتزام.

 ما هو اختبار CME-2A؟

تعد شـــهادة أنظمة ولوائح الســـوق المالية الســـعودية (الفصل العام) شهادة 
تشـــريعية تأسيســـية تعطي لمحـــة عامة على الســـوق المالية الســـعودية إلى 
جانـــب  أبـــرز الموضوعات ذات العالقة  بلوائح الهيئـــة التنظيمية مثل الئحة أعمال 
األوراق المالية والئحة مؤسسات السوق المالية ، باإلضافة الى قوانين مكافحة 
غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب، والســـلوكيات المحظـــورة، والنظـــم واإلجراءات 

الرقابية.

ما هو اختبار CME-1B؟

13  

الدليل االسترشادي
الختبارات الهيئة التأهيلية



تقدم هذه الشـــهادة لألشـــخاص المراد تسجيلهم كوســـطاء حيث تغطي الموضوعات 
ذات الصلـــة بعمل الوســـطاء مثل الئحة  ســـلوكيات الســـوق والتي تغطي على ســـبيل 
المثـــال التشـــريعات ذات العالقـــة بحظـــر التصرفات أو الممارســـات التي تشـــكل تالعبًا أو 

تضليالً أو التالعب بالسوق والتداول بناًء على معلومات داخلية.

ما هو اختبار CME-3B؟

تمنح هذه الشهادة المعرفة بتشريعات الهيئة ولوائحها التنفيذية لألشخاص 
المراد تســـجيلهم ألداء وظيفة في مجال المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب حيث تغطي عدة لوائح مثل الئحة مؤسسات السوق 
الماليـــة والئحة صناديق االســـتثمار والئحة ســـلوكيات الســـوق والقواعد ذات 
العالقة بتمويل الشركات, وتعليمات الحسابات االستثمارية إلى جانب مكافحة 

غسل األموال و جرائم اإلرهاب وتمويله.

ما هو اختبار CME-2B؟

تعد شـــهادة " األوراق المالية" من الشـــهادات المتخصصة والتي يقدمها معهد 
(CISI) للعاملين في مجال الوســـاطة في األوراق المالية حيث تتضمن الشـــهادة 
عـــددًا من الموضوعات ذات الصلة بمجال الوســـاطة مثـــل نبذة عن قطاع الخدمات 
الماليـــة، وفئـــات األصـــول، واألســـواق األولية واألســـواق الثانويـــة باإلضافة الى 

مواضيع ذات عالقة بالمقاصة والتسوية.

 ما هو اختبار CME-3A؟
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الدليل االسترشادي
الختبارات الهيئة التأهيلية



تغطي الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار أساسيات التخطيط 
المالي وإدارة أصول العمالء الخاصة وإدارة الصناديق والوظائف االستشارية 

وتحليل االستثمار من منظور عالمي. إذ تستعرض الشهادة أبرز المفاهيم 
ذات الصلة بأنواع األصول والمنتجات االستثمارية المتوفرة في السوق 

المالية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية احتياجات التخطيط لالستثمار والتقاعد 
وحماية أموال العمالء.

وتعد هذه الشهادة متطلبًا لألشخاص المراد تسجيلهم في الوظائف واجبة 
التسجيل تحت نشاط اإلدارة كمديري الصناديق، ومديري المحافظ 

االستثمارية، ومحللي االستثمار العاملين في إدارة األصول والمحافظ 
االستثمارية.

ما هو اختبار CME-4A؟
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الدليل االسترشادي
الختبارات الهيئة التأهيلية

تقـــدم هـــذه الشـــهادة المعرفـــة بتشـــريعات الهيئـــة ولوائحهـــا التنفيذيـــة 
لألشـــخاص المراد تســـجيلهم في الوظائف واجبة التســـجيل تحت نشاط اإلدارة 
كمديـــري الصناديـــق، ومديـــري المحافـــظ االســـتثمارية، ومحللـــي االســـتثمار 
العامليـــن فـــي إدارة األصول والمحافظ االســـتثمارية حيث تغطـــي عدة لوائح 
مثل الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري باإلضافة الى 

الئحة سلوكيات السوق.

ما هو اختبار CME-4B؟



ُصممـــت شـــهادة األســـس الفنيـــة لتمويـــل الشـــركات المقدمـــة مـــن المعهد 
الُمْعتمـــد لـــألوراق المالية واالســـتثمار (CISI) لألشـــخاص الراغبيـــن في العمل 
كمتخصصـــي تمويل شـــركات، حيث تســـتعرض الشـــهادة المفاهيم األساســـية 
المطلوبة للعمل في مجال تمويل الشركات، عالوة على موضوعات ذات صلة 
-على سبيل المثال ال الحصر - استخدام األساليب الكمية في تمويل الشركات، 

وتحليل القوائم المالية، وهيكل رأس المال، وطرق تقييم األعمال

وتعد هذه الشـــهادة متطلبًا لألشـــخاص المراد تسجيلهم في الوظائف واجبة 
التسجيل تحت اسم متخصص تمويل شركات.

ما هو اختبار CME-5A؟
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الدليل االسترشادي
الختبارات الهيئة التأهيلية

تقـــدم هـــذه الشـــهادة المعرفـــة بتشـــريعات الهيئـــة ولوائحهـــا التنفيذيـــة 
لألشـــخاص المراد تسجيلهم في الوظائف واجبة التسجيل تحت اسم متخصص 
تمويـــل شـــركات حيـــث تغطـــي عدة لوائـــح مثـــل قواعـــد طـــرح األوراق المالية 
وااللتزامـــات المســـتمرة و المِنشـــآت ذات األغـــراض الخاصـــة و الئحـــة االنـــدماج 

واالستحواذ باإلضافة الى الئحة حوكمة الشركات.

ما هو اختبار CME-5B؟



اسم االختبار

التسجيل للمرة األولى

نوعه

فني

تشريعي

فني

تشريعي

فني

تشريعي

فني

تشريعي

فني

تشريعي

1100

1100

1600

900

1600

900

1600

900

1500

900

2200

2500

2500

2500

2400

650

950

1200

700

1200

700

1200

700

1020

700

1600

1900

1900

1900

1720

المقابل
المالي

المقابل
المالي

المجموع
(ريال سعودي)

المجموع
(ريال سعودي)

إعادة التسجيل

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية 
(CME-1B) (الفصل العام)

مقدمة في األوراق المالية واالستªثمار 
(CME-1A) (المنهج الدولي)

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية 
(المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل 
( CME-2B) (ل اإلرهاب
األموال وتموي

االلتزام المالي الدولي
(CME-2A)

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية 
(CME-3B) (وسطاء األوراق المالية)

(CME-3A) األوراق المالية

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية 
(CME-4B) (مدراء األصول)

الشهادة الدولية في إدارة الرثوات 
(CME-4A) ثمارªواالست

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية 
(CME-5B) (ل الشركات
(تموي

األسس الفنية لتموي
ل الشركات
(CME-5A)

يوضح الجدول أدناه المقابل المالي الختبارات الهيئة التأهيلية:

ما المقابل المالي الختبارات الهيئة الت
أهيلية؟

17  
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الختبارات الهيئة التأهيلية



اختبارات الهيئة التأهيلية متاحة للجميع من سعوديين وغير سعوديين.

هل يجوز لغري السعوديªني التقدم للحصول على 
اختبارات الهيئة الت
أهيلية؟

يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من المواد التعليمية لالختبارات من خالل 
زيارة  الصفحة الخاصة باالختبارات على موقع األكاديمية المالية.

كيف يمكنني الوصول إلى المواد الخاصة بهذه 
االختبارات الت
أهيلية؟
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لمزيد من المعلومات
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شكرًا
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