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 إنشاء حساب
ميكن لزائري البوابة استعراض حىت تتمكن من التسجيل يف االختبارات املتاحة عرب البوابة اإللكرتونية، جيب أن تقوم إبنشاء حساب. 

 .مستخدم فردإلنشاء حساب، قم ابلنقر على  االختبارات املتاحة فقط بدون التسجيل فيها إذا مل يكن لديهم حساب.

 
. بعد االنتهاء من ملء بياانت أخرىحقول  تظهر، ابختيار أي من االختيارات املوجودة اهلويةاملناسبة. يف جزء  قم إبدخال البياانت
 .تسجيلمث انقر  رمز التحققالبياانت، انقر مربع 
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 .تسجيل دخول، انقر يتم إرسال بريد إلكرتوين به رابط، ابلنقر عليه يتم فتح صفحة أتكيد الربيد اإللكرتوين

 

 تسجيل الدخول
 .تسجيل الدخولانقر مربع اختيار التحقق، مث انقر ، اخلاصة بككلمة املرور و املستخدماسم إبدخال قم بتسجيل الدخول 

 
 اخلدمات اإللكرتونية.تنتقل إىل صفحة 
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  سياسات اختبارات األكاديمية
 ابالختبارات. التسجيلدانه، قبل أات اختبارات األكادميية املالية ابالطالع على سياسقم 

 لتسجيل لالختباراتا
 .واألشخاص املستقلني التسجيل يف االختبارات املهنية متاح للجهات املرخص هلا  .1
 إذا أو األكادميية، لدى حساب هلا يوجد ال اجلهة هذه كانت  إذا طلب تقدمي يتطلب هلاإنشاء حساب للجهات املرخص  .2

 تفعيله مث ومن حساب إنشاء بياانت تعبئة يتم فإنه لديها جديد مستخدم إضافة يف وترغب سابق حساب اجلهة لدى كان
 بواسطة تفعيله ويتم جديد حساب إنشاء صفحة يف البياانت تعبئة يتم املستقلني لألشخاص وابلنسبة العمالء، خدمة بواسطة

 .تفعيل برمز اإللكرتوين الربيد

 .االختبار )كحد أدىن(كن التسجيل قبل يومني من اتريخ انعقاد مي .3

( يوم قبل 2ميكن للجهات واألفراد إجراء عملية االستبدال مبخترب آخر تنطبق عليه شروط دخول االختبار مبدة أقصاها ) .4
 . استبدال عملية لكل رايل (100) رسوم هناك وسيكون موعد االختبار

  exams@fa.org.sa إىل: إلكرتوين بريد إرسال يرجى آخر مبخترب لالستبدال

 إعادة المحاولة
 االختبار رسوم دفع مع االختبار جيتاز مل ملن الواحد امليالدي العام يف حماوالت (5) أقصى حبد االختبار دخول للمخترب قحي .1

 .حماولة كل  يف
 .ميالدي عام كل  بداية من اعتبارا   احملاوالت عدد احتساب تمي .2
  حماولة. آخر اتريخ من يوم (15) عن تقل ال فرتة متضي أن جيب .3

 تأجيل الموعد
 :يةمن املمكن أتجيل موعد االختبار املهين اجملدول الكرتونيا وذلك من قبل اجلهة املرخص هلا أو األفراد، ويكون ذلك وفقا  للضوابط التال

 .أايم من اتريخ انعقاد االختبار 7فرتة أكثر من رايل إذا مت أتجيل االختبار خالل  100يتم احتساب رسم  .1
 ( أايم7-3%( من قيمة االختبار إذا مت أتجيل املوعد اجملدول خالل فرتة من ) 50يتم احتساب ) .2
 .أايم على عقد االختبار 3ال ميكن أتجيل موعد االختبار خالل فرتة أقل من  .3
 .سياسة االلغاءبعد عملية أتجيل االختبار فإنه ال حيق للمخترب استخدام  .4

   exams@fa.org.saيف حال الرغبة بتأجيل موعد االختبار ميكنك التقدم ابلطلب عن طريق الربيد االلكرتوين: 

mailto:exams@iof.org.sa
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 لغاء االختباراتإ
ما  رأى مثةحيق لألكادميية املالية تغيري اتريخ االختبار ووقته، وهلا احلق يف إلغاء عقد االختبار أبكمله يف مركز أو مراكز معينه إذا ما  -

وكان ضروري حلماية وسالمة االختبار، وذلك بعد احلصول على موافقة املدير العام. ومن مث يتم  يعوق اجراء االختبار ألي سبب
 .املختربين واجلهات املرخص هلا بذلك إبالغ

 :التالية للضوابط وفقا   ون ذلكميكن إلغاء موعد االختبار اجملدول الكرتونيا  وذلك من قبل اجلهات املرخص هلا أو األفراد، ويك

 .( يوم من اتريخ عقد االختبار30ال يتم فرض أي رسوم إذا مت إلغاء املوعد اجملدول خالل الفرتة أكثر من ) .1
( يوم من اتريخ عقد 30- 16%( من قيمة االختبار إذا مت إلغاء املوعد اجملدول خالل الفرتة من ) 25يتم احتساب ) .2

 .االختبار
 .( يوم15 – 7%( من قيمة االختبار إذا مت الغاء املوعد اجملدول من ) 50)يتم احتساب  .3
 .( أايم من اتريخ عقد االختبار7%( من قيمة االختبار إذا مت إلغاء املوعد اجملدول خالل الفرتة أقل من ) 100يتم احتساب ) .4
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 االختبارات
 .االختبارات، انقر صفحة اخلدمات اإللكرتونيةمن 

 
واليت من خالهلا ميكنك تصفيه العناصر املعروضة حسب نوع االختبار ابلنقر على القائمة املنسدلة واختيار االختبارات تنتقل إىل صفحة 

 نوع االختبار.
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 التسجيل باختبار
 للتسجيل ابختبار، قم ابلنقر على االختبار من صفحة االختبارات.

 
انقر  العلمية ورسوم االختبار. ابلنقر على املادة العلمية، ميكنك حتميلها إىل جهازك. واملواديتم عرض تفاصيل ومتطلبات االختبار 

 للتسجيل يف هذا االختبار. تسجيل
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 تفاصيل التسجيل في االختبارات
 التايلابلنقر على تسجيل يف اختبار، تنتقل إىل خطوات التسجيل يف هذا االختبار وهي ثالثة خطوات تبدأ ببياانت االختبار. انقر 

 لالنتقال إىل خطوة اختيار مركز االختبار.

 
 .التايل قم ابختيار مركز االختبار مث انقر

 
 



 
 

  
، التدريب، عربة التسوق االختباراتدليل المستخدم:   11 

 

لن تتمكن من اختيار اتريخ اليوم، جيب اختيار ) التقومي، قم ابختيار اليوم املناسبت االختبار. من مربع اختيار وقاخلطوة الثالثة هي 
 .أصف إىل عربة التسوقمث قم ابختيار وقت من األوقات املتاحة، يظهر زر  (متقدم عن اتريخ اليوماتريخ 

 

 )الدفع اإللكتروني( عربة التسوق 
تنتقل مباشرة إىل صفحة عربة التسوق ملراجعة بياانت االختبار و  ،إىل عربة التسوقبعد اخلطوة األخرية ابلتسجيل يف اختبار، يتم إضافته 

ابلنقر على األيقونة. ميكنك إضافة أكثر من اختبار إىل عربة التسوق ودفع  أي صفحةوميكنك الوصول إىل عربة التسوق من  والدفع.
 احلذفمن االختبارات املوجودة بعربة التسوق ابلنقر على أيقونة  إمجايل املبلغ جلميع االختبارات املوجودة ابلعربة. وميكنك حذف أي

  املقابلة لالختبار.
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 )الدفع( السداد اإللكترونيتفاصيل 
 االختبار)ات( إلكرتونيا  كالتايل:إمجايل مبلغ ميكنك تسديد 

 .الدفع، انقر من صفحة عربة التسوق .1

 
 .قم ابلدفع، بعد االنتهاء انقر إلدخال بياانت الدفعشاشة منبثقة يتم عرض  .2

 
 
 
 



 
 

  
، التدريب، عربة التسوق االختباراتدليل المستخدم:   13 

 

 .التايل، واخرت الدولة من القائمة املنسدلة مث انقر ابللغة اإلجنليزيةتظهر شاشة جديدة، قم إبدخال البياانت 
 ملحوظة:

 ال تقم ابلضغط على "إعادة التحميل" أو "رجوع" حيث ميكنهما إفساد املعاملة وحساب رسوم متكررة.

 
 وامللحوظة السابقة مرة أخرى. تظهر شاشة انتظار

 
 .Acceptتظهر شاشة أخرى لتأكيد الدفع، انقر 
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 بعد جناح عملية الدفع، تنتقل مباشرة إىل صفحة ملخص عملية الدفع.

 

 هامة مالحظات
وحساب خالل أي رحلة من عملية الدفع: ال تقم ابلضغط على "إعادة التحميل" أو "رجوع" حيث ميكنهما إفساد املعاملة  .1

 رسوم متكررة.
 يتم إرسال الرسائل التالية ابلربيد اإلليكرتوين: .2

   بياانت حجز االختبار)ات(. إذا قمت حبجز أكثر من اختبار فسيتم إرسال بياانت كل اختبار على حدى. 

 
 لة ببياانت الفاتورةرسا 
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 يختباراتا
 كالتايل:ميكنك االطالع على االختبارات اليت قمت ابلتسجيل هبا وإدارهتا  

 من القائمة املنسدلة من امسك أبعلى يسار الشاشة. لوحة التحكمانقر  .1

 
 .اختبارايتانقر  .2

 
 الختبارات اجملدولة، االختبارات السابقة، واالختبارات امللغاة.يتم عرض ا
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 إلغاء الحجز
 لتايل:قم اب ختبارايتمن صفحة ا ساعة على األقل. 24ـ قبل ميعاد االختبار ب القيام إبلغاء احلجزحبجز اختبار)ات(، ميكنك بعد القيام 

 .إلغاء احلجزانقر النقاط ابخليارات املقابلة السم االختبار، ومن القائمة املنسدلة انقر من قائمة اختبارات جمدولة  .1

 
رقم ، اسم البنك، قم إبدخال IBANأم  بنكيحساب تظهر صفحة بياانت االسرتداد، قم ابختيار إذا كان االسرتداد إىل  .2

 .إلغاء احلجز، مث انقر احلساب البنكي

 
 للعودة إىل صفحة إلغاء احلجز. اللإللغاء أو  نعمتظهر رسالة أتكيد إلغاء احلجز، انقر  .3
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 إعادة جدولة
 لتايل:قم اب اختبارايتمن صفحة  ختبار.لتغيري اتريخ/وقت اال االختبار جدولة عادةبعد أن قمت حبجز اختبار)ات(، ميكنك القيام إب

 .إعادة جدولةمن قائمة اختبارات جمدولة انقر النقاط ابخليارات املقابلة السم االختبار، ومن القائمة املنسدلة انقر  .1

 
 للعودة إىل صفحة اختبارايت. إلغاءإلعادة اجلدولة أو  موافقتظهر رسالة أتكيد إعادة جدولة االختبار، انقر  .2

 
األوىل هي بياانت احلجز احلايل وهبا تفاصيل االختبار، وقت االختبار ومركز ، اخلطوة تنتقل إىل صفحة إعادة جدولة اختبار .3

 .التايلاالختبار، انقر 
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 .التايلمركز االختبار، قم ابختيار املركز مث انقر اخلطوة التالية هي  .4

 
أضف مث انقر  األوقات املتاحةمن مربع التقومي، واخرت وقت من  اليوم حتديد وقت االختبار، قم ابختياراخلطوة األخرية هي  .5

 (.هناملتابعة التسديد كما مت توضيحه ) إىل عربة التسوق
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، يظهر لك التنبيه التايل: إلغاء احلجزإذا قمت إبعادة جدولة اختبار، لن تتمكن من إلغاء حجز هذا االختبار. إذا قمت بنقر  ملحوظة:
 "عفوا! لقد مت أتجيل هذا احلجز من قبل وال ميكن اإللغاء. برجاء مراجعة سياسات اإللغاء اخلاصة ابألكادميية.

 

 بيانات الحجز
 قم ابلتايل: اختبارايت. من صفحة احلجزاستعراض بياانت جز اختبار)ات(، ميكنك القيام حببعد 

 .بياانت احلجزمن قائمة اختبارات جمدولة انقر النقاط ابخليارات املقابلة السم االختبار، ومن القائمة املنسدلة انقر  .1

 
 .PDFمن خالل هذه الصفحة ميكنك طباعة التقرير أو تصديره إىل صيغة أكروابت  .ر بياانت احلجزتظهر صفحة تقري
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 مختبر استبدال
أن قمت حبجز اختبار)ات( وأردت أن تستبدل اختبار مع مستخدم آخر، ميكنك استبدال خمترب حبيث أن ينتقل االختبار من بعد 

 قم ابلتايل: اختبارايتمن صفحة  االختبار.حسابك إىل حساب املستخدم اآلخر ويقوم هذا املستخدم ابخلضوع هلذا 
 .استبدال خمتربمن قائمة اختبارات جمدولة انقر النقاط ابخليارات املقابلة السم االختبار، ومن القائمة املنسدلة انقر  .1

 
 .حبثكرتوين ورقم اهلوية للمستخدم اآلخر، مث انقر دخال الربيد اإللشاشة إدخال بياانت استبدال حجز اختبار، قم إبتظهر  .2
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 التدريب
 .التدريبمن صفحة اخلدمات اإللكرتونية، انقر 

 
البحث عن برانمج تدرييب من خالل إدخال اسم الربانمج التدرييب أو اتريخ اخلطة واليت من خالهلا ميكنك  التدريبتنتقل إىل صفحة 

 القطاع من القائمة.التدريبية أو اختيار 
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 برنامج تدريبيالتسجيل ب
 .التدريبمن صفحة  الربانمج التدرييب، قم ابلنقر على للتسجيل بربانمج تدرييب

 
 وقات املتاحة. تنتقل إىل صفحة تفاصيل الربانمج التدرييب والذي من خالله ميكنك االطالع على األ
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الحظ اللون املوجود جبانب اتريخ الربانمج ملعرفة إذا ابلربانمج، كما هو موضح ابلشكل التايل،  للتسجيل األوقات املتاحةميكنك معرفة 
 .مكتملأم  حمدود املقاعدللتسجيل،  متاحما كان 

 
 متديد جزء التفاصيلليتم  انقر أيقونة  تفاصيل الربانمجملعرفة 

 
 لغلق شريط التفاصيل.   انقر أيقونة اإلغالق

 
 .عربة التسوقلينتقل الربانمج إىل  التسجيل للتسجيل يف هذا الربانمج التدرييب انقر زر

  



 
 

  
، التدريب، عربة التسوق االختباراتدليل المستخدم:   24 

 

 خططي التدريبية
 اليت قمت ابلتسجيل هبا وإدارهتا كالتايل: اخلطط التدريبيةميكنك االطالع على 

 من القائمة املنسدلة من امسك أبعلى يسار الشاشة. لوحة التحكمانقر  .1

 
 .خططي التدريبيةانقر  .2

 
 امللغاة. اخلطط التدريبية السابقة، واخلطط التدريبيةاجملدولة،  خلطط التدريبيةيتم عرض ا

 



 
 

  
، التدريب، عربة التسوق االختباراتدليل المستخدم:   25 

 

 إلغاء الحجز
 قم ابلتايل: خططي التدريبيةمن صفحة  ساعة على األقل. 24بـ  البدء، ميكنك القيام إبلغاء احلجز قبل ميعاد تدريب بعد القيام حبجز

 .إلغاء احلجزانقر  مث، لربانمج التدرييبانقر النقاط ابخليارات املقابلة السم ااخلطط التدريبية اجملدولة من قائمة  .1

 
رقم ، اسم البنك، قم إبدخال IBANأم  حساب بنكيتظهر صفحة بياانت االسرتداد، قم ابختيار إذا كان االسرتداد إىل  .2

 .إلغاء احلجز، مث انقر احلساب البنكي

 
 للعودة إىل صفحة إلغاء احلجز. اللإللغاء أو  نعمتظهر رسالة أتكيد إلغاء احلجز، انقر  .3

 
  



 
 

  
، التدريب، عربة التسوق االختباراتدليل المستخدم:   26 

 

 إعادة جدولة
 قم ابلتايل: خططي التدريبيةبعد القيام حبجز تدريب، ميكنك القيام إبعادة جدولة االختبار لتغيري اتريخ/وقت التدريب. من صفحة 

 .إعادة جدولةانقر  مث، قائمة اخلطط التدريبية اجملدولة انقر النقاط ابخليارات املقابلة السم الربانمج التدرييبمن  .1

 
 .للعودة إىل صفحة خططي التدريبية إلغاءإلعادة اجلدولة أو  موافق، انقر رسالة أتكيد إعادة جدولة التدريبتظهر  .2

 
 .متابعة، انقر بياانت احلجزتنتقل إىل صفحة  .3

 
 

  



 
 

  
، التدريب، عربة التسوق االختباراتدليل المستخدم:   27 

 

 بيانات الحجز
 قم ابلتايل: خططي التدريبيةمن صفحة ، ميكنك استعراض بياانت احلجز. بعد القيام حبجز تدريب

 .بياانت احلجزمن قائمة اختبارات جمدولة انقر النقاط ابخليارات املقابلة السم االختبار، ومن القائمة املنسدلة انقر  .2

 
 .PDFتظهر صفحة تقرير بياانت احلجز. من خالل هذه الصفحة ميكنك طباعة التقرير أو تصديره إىل صيغة أكروابت 

  



 
 

  
، التدريب، عربة التسوق االختباراتدليل المستخدم:   28 

 

 استبدال مختبر
وأردت أن تستبدل اختبار مع مستخدم آخر، ميكنك استبدال خمترب حبيث أن ينتقل االختبار من حسابك إىل بعد القيام حبجز تدريب 

 قم ابلتايل: اختبارايتحساب املستخدم اآلخر ويقوم هذا املستخدم ابخلضوع هلذا االختبار. من صفحة 
 .استبدال خمتربيارات املقابلة السم االختبار، ومن القائمة املنسدلة انقر من قائمة اختبارات جمدولة انقر النقاط ابخل .3

 
، قم إبدخال الربيد اإللكرتوين ورقم اهلوية للمستخدم اآلخر، مث الربانمج التدرييبتظهر شاشة إدخال بياانت استبدال حجز  .4

 .حبثانقر 

 

 مالحظات هامة
 التالية:يتم إرسال رسالة بريد إلكرتوين يف احلاالت 

 .التسجيل يف اختبار أو تدريب 
 .إلغاء احلجز 
 إعادة جدولة اختبار أو تدريب 
  سال رسالة إىل املستخدم اجلديد ابلتفاصيل.خمترب: يتم إر استبدال 

 


