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مقدمة

)IASCA( املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني

تأسس املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني كهيئة مهنية محاسبية غري ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 

يف مدينة لندن- اململكة املتحدة. وتم تسجيله رسمياً يف عامن بتاريخ 24 فرباير 1994 تحت اسم “املجمع العريب 

للمحاسبني  العريب  الدويل  “املجمع  ليصبح  اإلسم  تعديل  تم  آب 2013   18 وبتاريخ  القانونيني”،  للمحاسبني 

القانونيني”.

جاءت فكرة تأسيس املجمع من قبل عدد من قادة مهنة املحاسبة يف الوطن العريب بهدف االرتقاء بعلم املحاسبة 

إىل  باإلضافة  العربية،  الدول  جامعة  يف  األعضاء  الدول  نطاق  عىل  العالقة  ذات  األخرى  واملواضيع  والتدقيق 

املحافظة عىل االستقاللية املهنية للمحاسبني وضامن الحامية لهم وتطبيق معايري اإلرشاف املهني عليهم كوسيلة 

لالرتقاء مبهنتي املحاسبة والتدقيق. كام ويهدف أيضاً إىل تطوير وتسهيل نرش املعلومات العلمية والفنية وتبادلها 

واللقاءات  التدريبية  والدورات  والندوات  واإلجتامعات  املؤمترات  بعقد  وذلك  واملهنيني  املحاسبني  بني  املستمر 

العلمية باإلضافة إىل تشجيع البحث العلمي واملهني. 

القانونيني مكانة كربى يف األوساط املهنية عىل الصعيدين العريب  اكتسب املجمع الدويل العريب للمحاسبني 

والدويل، ومن منطلق رسالته بتطوير مهنتي املحاسبة والتدقيق يف العامل العريب وفقا ألعىل املستويات املهنية 

الدولية فقد بدأ املجمع منذ نشأته مبراقبة القوانني والترشيعات املتعلقة بهاتني املهنتني باحثاً عن دور للمحاسبني 

العلمية  املؤهالت  العرب ذوي  باملحاسبني  العريب  الوطن  رفد  املجمع عىل  الدولية، ويعمل  املنتديات  العرب يف 

والعملية التي ال تقل مبستواها عن املؤهالت الدولية املعروفة باإلضافة إىل املواكبة املستمرة لألحداث اإلقتصادية 

أعضائه ومنتسبيه  إكساب  أجل  واألعامل من  املال  عامل  والحديثة يف  الجديدة  واملفاهيم  األفكار  وتطوير ونرش 

القدرة والوسيلة عىل مجاراة التطور واإلبداع يف مهنتي املحاسبة والتدقيق.

للتعاون املستمر والتواصل الدائم بني املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني واألوساط املهنية،  وتدعيامً 

فقد تم عقد خمس وثالثون إتفاقية تعاون مع العديد من الجامعات والهيئات واملنظامت التعليمية واألكادميية 

بهدف تأهيل الطلبة المتحانات التأهيل املحاسبي املهني من أجل إقامة الدورات التدريبية الخاصة املتنوعة التي 

تلبي الحاجات املستمرة واملتزايدة لعامل املال واألعامل. وتوفر اتفاقيات التعاون املختلفة إمكانية عقد امتحانات 

التأهيل املحاسبي املهني يف مختلف العواصم واملدن العربية يف نفس اليوم والوقت تسهيالً عىل الطلبة وتوفرياً 

للوقت والجهد والتكلفة.
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أهداف املجمع

االرتقاء مبهنتي املحاسبة والتدقيق واملجاالت األخرى ذات العالقة التي يتم تطبيقها واستخدامها يف الخدمات 	 

املهنية املتنوعة التي يقدمها املحاسبون يف كافة املجاالت مبا يف ذلك الصناعة والتجارة والخدمات العامة عىل 

نطاق العامل العريب.

عليهم 	  املهني  اإلرشاف  معايري  وتطبيق  لهم  الحامية  وضامن  للمحاسبني  املهنية  االستقاللية  عىل  املحافظة 

كوسيلة لالرتقاء مبهنتي املحاسبة والتدقيق.

بني 	  وتبادلها  واملهنية  العلمية  املعلومات  نرش  وتسهيل  تطوير  خالل  من  واملهني  العلمي  البحث  تشجيع 

املحاسبني واملهنيني وذلك بعقد املؤمترات واإلجتامعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية.

العضويات واإلتفاقيات الدولية للمجمع

العضويات الدولية:

 	 .)IFAC( اإلتحاد الدويل للمحاسبني

 	.)IAAER( اللجنة العاملية لتعليم وبحوث املحاسبة

 	)ECOSOC( عضو إستشاري يف املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي لألمم املتحدة

إتفاقيات التعاون الدولية:

 	John )Wiley and Sons®) ®رشكة جون واييل آند سنز

 	)IFAC( اإلتحاد الدويل للمحاسبني 

التعليم املهني املستمر

إن االلتزام األول ألي جمعية أو منظمة أو هيئة مهنية هو الرتكيز عىل املصلحة العامة واكتساب الثقة من خالل 

التأكيد عىل أن األعضاء واملنتسبني لهذه الجمعية أو املنظمة أو الهيئة املهنية ميتلكون املعرفة العلمية والعملية 

واملهارات الفنية املختلفة ويواصلون تنميتها بشكل مستمر ومواكبون للتطورات الرسيعة يف دنيا املال واألعامل 

ومهنتي املحاسبة والتدقيق باإلضافة إىل التدريب األكادميي واملهني املتواصل. وعليه، فإن من الرضوري بالنسبة 

ألي جمعية أو منظمة أو هيئة مهنية أن تطور برامج التدريب املستمر لديها لضامن إحتفاظ أعضائها باملعرفة 

الالزمة والحديثة واملهارات الفنية املطلوبة لتطبيقها ومامرستها عىل الوجه األكمل. 

وبناًء عىل األهمية التي يوليها املجمع ملوضوع التعليم املستمر فقد تم إعداد العديد من الربامج التدريبية واملهنية 

املتخصصة ذات العالقة بالواضيع واملجاالت التي تخص مهنتي املحاسبة والتدقيق، حيث تعقد هذه الربامج من 

خالل املجمع و/أو جهات أكادميية ومهنية عريقة مثل أكادميية طالل أبوغزاله الدولية والعديد من الجامعات 

واملعاهد الرسمية والخاصة عىل امتداد الوطن العريب.
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»)IACMA( مؤهل »محاسب دويل عريب إداري معتمد

الهدف العام
تأهيل املشاركني ألعىل املستويات يف مجال املحاسبة اإلدارية لتمكني املرشحني من تحليل البيانات املالية وفقاً 

ومحاسبة  املالية،  واملحاسبة  باإلدارة،  متعددة  مجاالت  يف  املعرفة  وزيادة  املخاطر  وإدارة  املايل  اإلبالغ  ملعايري 

التكاليف، واالقتصاد والتمويل.

الفئات املستهدفة
تستهدف هذه الشهادة املرشحني املتخصصيني يف املجاالت اإلدارية واملالية ومنهم:

املحاسبني املسؤولني عن إعداد تقارير اإلدارة.	 

املحاسبني.	 

األفراد الحاصلني عىل مؤهالت مهنية مثل »محاسب دويل عريب قانوين معتمد )IACPA(« وشهادة »املحاسب 	 

.»)CA( وشهادة »املحاسب القانوين »)CPA( القانوين املعتمد

املدراء املاليني الذين يحتاجون إىل شهادة اعتامد لخرباتهم لتدعمهم يف أداء مهامهم اإلدارية بطريقة صحيحة 	 

وعىل منهج علمي ومتطور. 

املدققني املتخصصني يف قطاع أعامل التدقيق واألعامل املالية. 	 

املاليني العاملني يف القطاع الحكومي.	 

العاملني يف قطاعات االستثامر والبنوك.	 

التقدم لالمتحان
التسجيل

عىل الراغبني بالجلوس المتحانات مؤهل »محاسب دويل عريب إداري معتمد )IACMA(« تعبئة منوذج التسجيل 

املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين للمجمع، وإرساله إىل إدارة املجمع مرفق مع املستندات املطلوبة للتسجيل.

آخر موعد للتسجيل
عىل الراغبني بالتقدم لالمتحان مراعاة آخر موعد لتقديم طلب التسجيل وهو قبل )30( يوماً من تاريخ االمتحان.

املؤهالت املطلوبة
أن يكون الطالب حاصل عىل درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات املعتمدة واملعرتف بها من قبل إدارة املجمع 

الدويل العريب للمحاسبني القانونيني.

تحديد مجموعة اإلمتحان
ميكن للطالب التقدم لالمتحانات ضمن مجموعات واختيار املجموعة التي يرغب بالجلوس إليها كاآليت: 

املجموعة األوىل: الورقة األوىل )املحاسبة املالية والتكاليف( فقط.. 1

املجموعة الثانية: الورقة الثانية )املحاسبة اإلدارية واإلدارة املالية( فقط.. 2

املجموعة الثالثة: التقدم للورقتني معاً.. 3
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متطلبات التسجيل
إرفاق ما ييل مع طلب التسجيل عند إرساله إىل بريد املجمع:

صورة شخصية حديثة.	 

صور عن الشهادات العلمية األكادميية واملهنية. 	 

صور عن شهادات الخربة العملية السابقة والحالية )إن وجدت(. 	 

صورة عن جواز السفر أو شهادة امليالد.	 

* يرجى إرسال صور مصدقة عن الشهادات األصلية.

دفع رسوم التسجيل
تدفع رسوم االمتحانات بعد قبول طلب التسجيل وتشمل رسوم التسجيل واإلمتحانات واملنهاج الدرايس والبالغة 

(500( دوالر أمرييك.

* يعفى من امتحان الورقة األوىل الطالب الحاصل عىل الشهادات املهنية  )IACPA(، أو )CPA(، أو )CA( بحيث 

تكون الرسوم يف هذه الحالة )250( دوالر أمرييك.

* يسدد الطالب رسوم املجموعة املسجل لها فقط، حيث يسدد )250( دوالر  عند التسجيل للمجموعة األوىل، 

ويسدد باقي الرسوم )250( دوالر عند التسجيل للمجموعة األخرى. 

كيفية دفع الرسوم:
من خالل حوالة بنكية إىل الحساب التايل: 

املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني 

بنك األردن – فرع الحسني 

رقم الحساب بالدوالر األمرييك: 278257000

BJORJOAX :سويفت كود

JO76BJOR0150000023010278257000  :IBAN

أو 

شيك باسم املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني. 

* تكون عملة الدفع إما بالدوالر األمرييك أو ما يعادلها بالعملة املحلية.

* يجب تزويد املجمع بصورة عن الحوالة عند تحويل الرسوم ليتم متابعة الحوالة من خالل قسم املحاسبة.
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تحديد مركز االمتحان
خالل تعبئة منوذج التسجيل يف االمتحان، يجب عىل الطالب اختيار املركز الذي سيتم فيه الجلوس لالمتحان. 

التايل هي مراكز االمتحان املوزعة يف أنحاء الوطن العريب.

املنامة )04(الخرب )03(جدة )02(الرياض )01(

أبو ظبي )08(الكويت )07(القاهرة )06(عاّمن )05(

غزة )12(اإلسكندرية )11(نابلس )10(مسقط )09(

عدن )16(طرابلس )15(بيت لحم )14(بريوت )13(

الجزائر )20(بغداد )19(بنغازي )18(دمشق )17(

الخليل )24(رام الله )23(جنني )22(اربد )21(

الدوحة )28(تونس )27(خانيونس )26(طولكرم )25(

صاللة )32(السودان )31(صنعاء )30(إربيل )29(

العني )36(اربد )35(ديب )34(سوهاج )33(

تأكيد التسجيل 
بعد تقديم طلب التسجيل واملتطلبات الخاصة بالجلوس لالمتحان، يقوم املجمع بتزويدك برسالة قبول للجلوس 

لالمتحان باإلضافة إىل بطاقة خاصة بك متضمنة رقم الجلوس. 

تغيري مركز االمتحان 
يف حال رغب الطالب بتغيري مركز االمتحان، يجب عليه أن يقدم طلب بذلك إىل قسم شؤون الطلبة يف املجمع. 

آخر موعد لتقديم طلب تغيري مركز االمتحان هو قبل )30( يوماً من تاريخ االمتحان. 

جدول االمتحان 
يتم عقد االمتحان مرتني يف أبريل وأكتوبر خالل العام، حيث يعلن املجمع عن الجدول التفصييل لالمتحان من 

خالل املوقع اإللكرتوين الخاص باملجمع وباللغتني العربية واإلنجليزية وصفحات املجمع عىل املواقع اإلجتامعية 

.)Facebook, Linkedin, Twitter)

تغيري موعد االمتحان

تأجيل االمتحان
إذا رغبت بتأجيل جلوسك لإلمتحان يف املوعد املقرر له، ميكنك تقديم طلب  التسجيل للجلوس لإلمتحان،  بعد 

التأجيل بحيث يرتتب عىل ذلك دفع رسوم تأجيل االمتحان وهي نسبة )20%( من إجاميل املبلغ املطلوب، مثال: 

إذا كان الطالب مسجل يف املجموعة األوىل ويرغب بتأجيل االمتحان، يرتتب عليه رسوم )20%( من املبلغ املقرر 

المتحان املجموعة األوىل فقط. 
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اإلنسحاب النهايئ من االمتحانات املقررة
موعد  من  يوماً   )30( قبل  االمتحان  من  إنسحاب  طلب  تقديم  للطالب  يحق  لالمتحان،  للجلوس  التسجيل  بعد 

اإلمتحان ويحق له اسرتجاع ما نسبته )50%( من إجاميل الرسوم املقررة للسنة األوىل و )25%( من السنة الثانية 

قبل الجلوس لإلمتحانات.

التحضري لالمتحان
إن أفضل تحضري لالمتحان هو مراجعة مواضيع منهاج مؤهل )IACMA( الذي يتكون من جزئني رئيسيني.

)IACMA( مواضيع منهاج مؤهل
الورقة األوىل: »املحاسبة املالية والتكاليف«. 1

ويتكون من:

املحاسبة املالية. 1

الفصل األول: أساسيات املحاسبة املالية وإعداد التقارير املالية	 

الفصل الثاين: العمليات املحاسبية املتعلقة بالتسويات الجردية	 

الفصل الثالث: العمليات املحاسبية املتعلقة باملخزون واألصول غري املتداولة	 

معايري اإلبالغ املايل. 2

الفصل الرابع: معايري اإلبالغ املايل الخاصة بتحقق اإليرادات  	 

الفصل الخامس: معايري اإلبالغ املايل الخاصة بتوحيد القوائم املالية	 

محاسبة التكاليف. 3

الفصل السادس: مفهوم التكاليف ومصطلحات التكلفة	 

الفصل السابع: مداخل التكاليف الكلية واملتغرية	 

الفصل الثامن: نظام تكاليف األوامر واملراحل والتكلفة عىل أساس النشاط	 

الرقابة الداخلية. 4

الفصل التاسع: الرقابة الداخلية	 

آداب وسلوكيات املهنة. 5

الفصل العارش: آداب وسلوكيات و أخالقيات املهنة	 

الورقة الثانية: »املحاسبة اإلدارية واإلدارة املالية« ويتكون من:. 2

تحليل القوائم املالية. 1

الفصل األول: تحليل القوائم املالية	 

اإلدارة املالية وقرارات االستثامر. 2

الفصل الثاين: طبيعة و أهداف اإلدارة املالية	 

الفصل الثالث: مصادر التمويل للمؤسسات املالية وهيكلية رأس املال	 

الفصل الرابع: إدارة رأس املال العامل	 

الفصل الخامس: قرارت االستثامر	 
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تحليل القرارات وإدارة املخاطر. 3

الفصل السادس: تحليل القرارات املالية وإدرة املخاطر	 

املوازنات. 4

الفصل السابع: إعداد املوازنات التقديرية	 

اتخاذ القرارات. 5

الفصل  الثامن: القرارات اإلدارية قصرية األجل	 

الرقابة املالية. 6

الفصل التاسع: الرقابة املالية	 

الحوكمة املؤسسية. 7

الفصل العارش: الحوكمة املؤسسية	 

الدورات التدريبية
يعقد املجمع دورات تدريبية متخصصة إختيارية تؤهل الطالب للجلوس المتحانات مؤهل )IACMA( وتساعده 

يف اجتياز االمتحانات بنجاح، ملزيد من املعلومات حول مواعيد الدورات التدريبية الخاصة باملؤهل يرجى متابعة 

املوقع اإللكرتوين للمجمع أو االتصال بقسم التدريب يف املجمع لالستفسار.

مناذج أسئلة وإجابات المتحانات املؤهل
بعد االنتهاء من مراجعة مواضيع منهاج مؤهل )IACMA(، ميكن للطالب اختبار مدى استيعابه ملواضيع املنهاج 

األسئلة  مناذج  خالل  من  الفرصة  هذه  املجمع  يوفر  لذا  فيه،  التقدم  سيتم  الذي  االمتحان  نظام  عىل  واالطالع 

واإلجابات املتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين للمجمع باللغتني العربية واإلنجليزية.

الجلوس لالمتحان

الحضور إىل مركز االمتحان
يجب عىل الطالب الحضور إىل مركز االمتحان قبل )30( دقيقة من املوعد املقرر لالمتحان، بحيث يوفر له هذا 

الوقت بتسجيل الدخول لقاعة االمتحان واإلطالع عىل السياسات والتعليامت لالمتحان، وتحديد مكان الجلوس 

داخل القاعة.

علامً بأنه لن يسمح ألي طالب دخول القاعة بعد بدء االمتحان مهام كان العذر.

وقت االمتحان
إن الوقت املخصص لكل امتحان هو ثالث ساعات ونصف.

آلية ومواصفات االمتحان
التي تخترب مستوى املعرفة  املقالية  يحتوي االمتحان عىل نوعني من األسئلة وهام األسئلة املوضوعية واألسئلة 

املطلوبة لدى الطالب.
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تعليامت االمتحان
مينع إدخال األطعمة أو األرشبة إىل قاعة االمتحان. 	 
مينع التحدث أو التواصل بني الطلبة يف قاعة االمتحان.	 
االستدعاء 	  أجهزة  املحمولة،  الهواتف  املثال  سبيل  )عىل  االمتحان  قاعة  إىل  االتصاالت  أجهزة  إدخال  مينع 

)البيجر(، ووصالت االنرتنت الالسلكية(. 
مينع إدخال أجهزة التسجيل )السمعية والبرصية( إىل قاعة االمتحان. 	 
ال يجوز مغادرة القاعة خالل االمتحان دون إذن مراقبي االمتحان.  	 
بعد االنتهاء من االمتحان، يجب مغادرة قاعة االمتحان فوراً وبهدوء. 	 
يالزم الطالب مقعد االمتحان الخاص به طوال فرتة االمتحان، وال يجوز ترك مقعد االمتحان إال بعد االنتهاء 	 

من االمتحان أو بعد الحصول عىل إذن من مراقبي االمتحان بذلك.
يجب عىل الطالب إبراز بطاقة التسجيل عند الدخول إىل قاعة االمتحان. 	 
مركز 	  اسم ورقم  تتضمن  التي  اإلجابة  األوىل من ورقة  الصفحة  املطلوبة يف  املعلومات  تعبئة جميع  يجب 

االمتحان ورقم الطالب. 
وقت 	  طلب  للطالب  يحق  ال  بحيث  ونصف،  ساعات  ثالث  وهو  لالمتحان  املخصص  بالوقت  اإللتزام  يرجى 

إضايف عن الوقت املقرر. 
يجب ترك املعاطف والحقائب عىل مسافة كافية من مكان الجلوس يف قاعة االمتحان، مع مراعاة أن تكون 	 

خالية من النقود أو األشياء الثمينة حيث أن إدارة املجمع غري مسؤولة عن فقدانها خالل تأدية االمتحان.

املواد املمنوعة يف االمتحان
مينع إدخال املواد التالية عىل قاعة االمتحان:

الكتب	 
املواد الدراسية 	 
املواضيع الرئيسة للمؤهل	 
دفاتر املالحظات 	 
 أية مالحظات مكتوبة	 
املنظم / املخطط اليومي	 
جرائد أو املجالت 	 
القاموس	 
األوراق )ما عدا التي يوفرها مركز االمتحان(	 
الحقائب	 
األكياس البالستيكية	 
املحافظ	 
السجائر ومنتجات التبغ	 
األطمعة واألرشبة	 
املجوهرات – القالدات واألقراط الكبرية	 
النظارات الغري طبية 	 
الكمبيوتر املحمول	 
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الكامريا، أجهزة التصوير الفوتوغرايف واملسح الضويئ	 
الهاتف املحمول	 
سامعة الصوت	 
واقيات األذن 	 
أجهزة االستدعاء )البيجر(	 
املساعدات الرقمية الشخصية 	 
الراديو )املرسل واملستقبل(	 
األرشطة واألقراص املسجلة	 

عالمات االمتحان 
يتم تسجيل جميع أوراق االمتحان عىل مقياس )0-100( متثل العالمة )50( الحد األدىن للنجاح يف كل ورقة.

نتائج االمتحان
يحصل الطالب املتقدم لالمتحان عىل نتائجه بعد )30( يوم من تاريخ آخر امتحان، ويقوم املجمع بإرسال النتائج 
إىل الربيد الخاص بكل طالب باإلضافة إىل اإلعالن عنها من خالل املوقع اإللكرتوين للمجمع بحيث يقوم الطالب 

بإدخال رقم الجلوس الخاص به لإلطالع عىل نتيجته املتوفرة عىل صفحة النتائج املصممة إلكرتونياً.

مراجعة نتائج االمتحان
بعد إعالن نتائج االمتحان واستالمها من قبل الطالب، ميكنه تقديم طلب مبراجعة أوراق االمتحان وذلك خالل 
(14( يوماً من تاريخ صدور النتائج، مع مراعاة أنه يرتتب عىل ذلك دفع رسوم مراجعة نتائج االمتحان وهي 

(50( دوالر أمرييك عن كل ورقة. 

يقوم املجمع مبراسلة الطالب بخصوص نتائج مراجعة أوراق االمتحان يف غضون أسبوعني من تاريخ إنتهاء مهلة 
(14( يوماً من صدور النتائج تقديم الطلب. 

إعادة الجلوس لالمتحان 
يحق للطالب الذي مل يجتاز إحدى ورقتي االمتحان أو كليهام إعادة الجلوس لالمتحان الذي مل يجتازه، ويرتتب 

عىل ذلك رسوم إعادة الجلوس لالمتحان البالغة )100( دوالر أمرييك للامدة الواحدة. 

لديك ثالث سنوات للجلوس إلمتحانات املؤهل وإجتيازها للحصول عىل الشهادة، وبعد استنفاذ هذه املدة سيتوجب 
عليك الجلوس مرة أخرى إىل الورقتني من جديد برسوم تسجيل مقدارها )50%( من إجاميل الرسوم. 

استالم شهادة املؤهل 
يقوم املجمع بإرسال شهادة املؤهل عرب الربيد يف غضون شهر واحد من تاريخ إعالن النتائج كحد أقىص. وإذا 
تعرضت شهادة املؤهل إىل التلف أو الضياع، يف هذه الحالة ميكن للطالب تقديم طلب إىل املجمع ليتم إصدار 
شهادة بديلة ملؤهل »محاسب دويل عريب إداري معتمد )IACMA(«، مع مراعاة أنه يرتتب عىل ذلك دفع رسوم 

إصدار شهادة وهي )100( دوالر أمرييك.



مزيد من املعلومات

ملزيد من املعلومات والتفاصيل، ميكنك االتصال عىل:
)IACMA( مسؤول امتحانات مؤهل

ص.ب 922104 عامن 11192 االردن
هاتف: 96265100900+
فاكس: 96265100901+

iasca.exams@iascasociety.org :الربيد االلكرتوين
 www.iascasociety.org :املوقع االلكرتوين
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