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مقدمة

)IASCA( املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني
تاأ�س�س املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني كهيئة مهنية حما�سبية غري ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 يف مدينة لندن- 
اململكة املتحدة. ومت ت�سجيله ر�سميًا يف عمان بتاريخ 24 فرباير 1994 حتت ا�سم “املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني”، وبتاريخ 

18 اآب 2013 مت تعديل الإ�سم لي�سبح “املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني”.

والتدقيق  املحا�سبة  بعلم  الرتقاء  بهدف  العربي  الوطن  املحا�سبة يف  قادة مهنة  قبل عدد من  املجمع من  تاأ�سي�س  جاءت فكرة 
واملوا�سيع الأخرى ذات العالقة على نطاق الدول الأع�ساء يف جامعة الدول العربية، بالإ�سافة اإلى املحافظة على ال�ستقاللية 
املهنية للمحا�سبني و�سمان احلماية لهم وتطبيق معايري الإ�سراف املهني عليهم كو�سيلة لالرتقاء مبهنتي املحا�سبة والتدقيق. كما 
ويهدف اأي�سًا اإلى تطوير وت�سهيل ن�سر املعلومات العلمية والفنية وتبادلها امل�ستمر بني املحا�سبني واملهنيني وذلك بعقد املوؤمترات 

والإجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية بالإ�سافة اإلى ت�سجيع البحث العلمي واملهني. 

ومن  والدويل،  العربي  ال�صعيدين  على  املهنية  الأو�صاط  يف  كربى  مكانة  القانونيني  للمحا�صبني  العربي  الدويل  املجمع  اكت�صب 
بداأ املجمع منذ  الدولية فقد  املهنية  امل�ستويات  العربي وفقا لأعلى  العامل  والتدقيق يف  منطلق ر�سالته بتطوير مهنتي املحا�سبة 
ن�ساأته مبراقبة القوانني والت�سريعات املتعلقة بهاتني املهنتني باحثًا عن دور للمحا�سبني العرب يف املنتديات الدولية، ويعمل املجمع 
على رفد الوطن العربي باملحا�سبني العرب ذوي املوؤهالت العلمية والعملية التي ل تقل مب�ستواها عن املوؤهالت الدولية املعروفة 
بالإ�سافة اإلى املواكبة امل�ستمرة لالأحداث الإقت�سادية وتطوير ون�سر الأفكار واملفاهيم اجلديدة واحلديثة يف عامل املال والأعمال 

من اأجل اإك�ساب اأع�سائه ومنت�سبيه القدرة والو�سيلة على جماراة التطور والإبداع يف مهنتي املحا�سبة والتدقيق.

عقد  مت  فقد  املهنية،  والأو�صاط  القانونيني  للمحا�صبني  العربي  الدويل  املجمع  بني  الدائم  والتوا�صل  امل�صتمر  للتعاون  وتدعيمًا 
خم�س وثالثون اإتفاقية تعاون مع العديد من اجلامعات والهيئات واملنظمات التعليمية والأكادميية بهدف تاأهيل الطلبة لمتحانات 
التاأهيل املحا�سبي املهني من اأجل اإقامة الدورات التدريبية اخلا�سة املتنوعة التي تلبي احلاجات امل�ستمرة واملتزايدة لعامل املال 
والأعمال. وتوفر اتفاقيات التعاون املختلفة اإمكانية عقد امتحانات التاأهيل املحا�سبي املهني يف خمتلف العوا�سم واملدن العربية 

يف نف�س اليوم والوقت ت�سهياًل على الطلبة وتوفريًا للوقت واجلهد والتكلفة.
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اأهداف املجمع
• املهنية 	 اخلدمات  يف  وا�ستخدامها  تطبيقها  يتم  التي  العالقة  ذات  الأخرى  واملجالت  والتدقيق  املحا�سبة  مبهنتي  الرتقاء 

املتنوعة التي يقدمها املحا�سبون يف كافة املجالت مبا يف ذلك ال�سناعة والتجارة واخلدمات العامة على نطاق العامل العربي.
• املحافظة على ال�ستقاللية املهنية للمحا�سبني و�سمان احلماية لهم وتطبيق معايري الإ�سراف املهني عليهم كو�سيلة لالرتقاء 	

مبهنتي املحا�سبة والتدقيق.
• العلمية واملهنية وتبادلها بني املحا�سبني واملهنيني 	 العلمي واملهني من خالل تطوير وت�سهيل ن�سر املعلومات  البحث  ت�سجيع 

وذلك بعقد املوؤمترات والإجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية.

الع�سويات والإتفاقيات الدولية للمجمع

الع�سويات الدولية:
• 	 .)IFAC( الإحتاد الدويل للمحا�سبني
• 	.)IAAER( اللجنة العاملية لتعليم وبحوث املحا�سبة
• 	)ECOSOC( ع�سو اإ�ست�ساري يف املجل�س الإقت�سادي والإجتماعي لالأمم املتحدة

اإتفاقيات التعاون الدولية:
• 	)IFRS( موؤ�س�سة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
• 	)Wiley( سركة وايلي�

التعليم املهني امل�ستمر
اإن اللتزام الأول لأي جمعية اأو منظمة اأو هيئة مهنية هو الرتكيز على امل�سلحة العامة واكت�ساب الثقة من خالل التاأكيد على 
املختلفة  الفنية  واملهارات  والعملية  العلمية  املعرفة  املهنية ميتلكون  الهيئة  اأو  املنظمة  اأو  اجلمعية  لهذه  واملنت�سبني  الأع�ساء  اأن 
ويوا�سلون تنميتها ب�سكل م�ستمر ومواكبون للتطورات ال�سريعة يف دنيا املال والأعمال ومهنتي املحا�سبة والتدقيق بالإ�سافة اإلى 
اأن تطور برامج  اأو هيئة مهنية  اأو منظمة  التدريب الأكادميي واملهني املتوا�سل. وعليه، فاإن من ال�سروري بالن�سبة لأي جمعية 
التدريب امل�ستمر لديها ل�سمان اإحتفاظ اأع�سائها باملعرفة الالزمة واحلديثة واملهارات الفنية املطلوبة لتطبيقها وممار�ستها على 

الوجه الأكمل. 

وبناًء على الأهمية التي يوليها املجمع ملو�سوع التعليم امل�ستمر فقد مت اإعداد العديد من الربامج التدريبية واملهنية املتخ�س�سة 
ذات العالقة بالوا�سيع واملجالت التي تخ�س مهنتي املحا�سبة والتدقيق، حيث تعقد هذه الربامج من خالل املجمع و/اأو جهات 
اأبوغزاله الدولية والعديد من اجلامعات واملعاهد الر�سمية واخلا�سة على امتداد  اأكادميية ومهنية عريقة مثل اأكادميية طالل 

الوطن العربي.
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»)IACMA( موؤهل »حما�سب اإداري دويل عربي معتمد
الهدف العام

تاأهيل امل�ساركني لأعلى امل�ستويات يف جمال املحا�سبة الإدارية لتمكني املر�سحني من حتليل البيانات املالية وفقًا ملعايري الإبالغ 
املايل واإدارة املخاطر وزيادة املعرفة يف جمالت متعددة بالإدارة، واملحا�سبة املالية، وحما�سبة التكاليف، والقت�ساد والتمويل.

الفئات امل�ستهدفة
ت�ستهدف هذه ال�سهادة املر�سحني املتخ�س�سيني يف املجالت الإدارية واملالية ومنهم:

• املحا�سبني امل�سوؤولني عن اإعداد تقارير الإدارة.	
• املحا�سبني.	
• )IACPA(« و�سهادة »املحا�سب القانوين 	 الأفراد احلا�سلني على موؤهالت مهنية مثل »حما�سب دويل عربي قانوين معتمد 

.»)CA( و�سهادة »املحا�سب القانوين »)CPA( املعتمد
• املدراء املاليني الذين يحتاجون اإلى �سهادة اعتماد خلرباتهم لتدعمهم يف اأداء مهامهم الإدارية بطريقة �سحيحة وعلى منهج 	

علمي ومتطور. 
• املدققني املتخ�س�سني يف قطاع اأعمال التدقيق والأعمال املالية. 	
• املاليني العاملني يف القطاع احلكومي.	
• العاملني يف قطاعات ال�ستثمار والبنوك.	

التقدم لالمتحان
الت�سجيل

)IACMA(« تعبئة منوذج الت�سجيل املتوفر على  اإداري دويل عربي معتمد  على الراغبني باجللو�س لمتحانات موؤهل »حما�سب 
املوقع الإلكرتوين للمجمع، واإر�ساله اإلى اإدارة املجمع مرفق مع امل�ستندات املطلوبة للت�سجيل.

اآخر موعد للت�سجيل
على الراغبني بالتقدم لالمتحان مراعاة اآخر موعد لتقدمي طلب الت�سجيل وهو قبل )30( يومًا من تاريخ المتحان.

املوؤهالت املطلوبة
اأن يكون الطالب يحمل اجلن�سية العربية. . 1
اأن يكون الطالب حا�سل على درجة البكالوريو�س من اإحدى اجلامعات املعتمدة واملعرتف بها من قبل اإدارة املجمع الدويل . 2

العربي للمحا�سبني القانونيني.

متطبات الت�سجيل
اإرفاق ما يلي مع طلب الت�سجيل عند اإر�ساله اإلى بريد املجمع:

• �سورتان �سخ�سية حديثة.	
• �سور عن ال�سهادات العلمية الأكادميية واملهنية. 	
• �سور عن �سهادات اخلربة العملية ال�سابقة واحلالية )اإن وجدت(. 	
• �سورة عن جواز ال�سفر اأو �سهادة امليالد.	

* يرجى اإر�سال �سور م�سدقة عن ال�سهادات الأ�سلية.
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دفع ر�سوم الت�سجيل
تدفع ر�سوم المتحانات بعد قبول طلب الت�سجيل وت�سمل ر�سوم الت�سجيل والإمتحانات واملنهاج الدرا�سي والبالغة )1000( دولر 

اأمريكي.

* يعفى من امتحان الورقة الأولى الطالب احلا�سل على ال�سهادات املهنية  )IACPA(، اأو )CPA(، اأو )CA( بحيث تكون الر�سوم 
يف هذه احلالة )600( دولر اأمريكي مق�سمة كما يلي:

• )200( دولر اأمريكي ر�سوم الت�سجيل. 	
• )400( دولر اأمريكي ر�سوم امتحان الورقة الثانية.	

كيفية دفع الر�سوم:
من خالل حوالة بنكية اإلى احل�ساب التايل: 

املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني 
بنك الأردن – فرع احل�سني 

رقم احل�ساب بالدولر: 278257000
BJORJOAX :سويفت كود�

اأو 
�سيك با�سم املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني. 

* تكون عملة الدفع اإما بالدولر الأمريكي اأو ما يعادلها بالعملة املحلية.
* يجب تزويد املجمع ب�سورة عن احلوالة عند حتويل الر�سوم ليتم متابعة احلوالة من خالل ق�سم املحا�سبة.

حتديد مركز المتحان
خالل تعبئة منوذج الت�سجيل يف المتحان، يجب على الطالب اختيار املركز الذي �سيتم فيه اجللو�س لالمتحان. التايل هي مراكز 

المتحان املوزعة يف اأنحاء الوطن العربي.

املنامة )04(اخلرب )03(جدة )02(الريا�س )01(

اأبو ظبي )08(الكويت )07(القاهرة )06(عّمان )05(

غزة )12(الإ�سكندرية )11(نابل�س )10(م�سقط )09(

عدن )16(طرابل�س )15(بيت حلم )14(بريوت )13(

اجلزائر )20(بغداد )19(بنغازي )18(دم�سق )17(

اخلليل )24(رام اهلل )23(جنني )22(اربد )21(

الدوحة )28(تون�س )27(خانيون�س )26(طولكرم )25(

�ساللة )32(ال�سودان )31(�سنعاء )30(اإربيل )29(

اربد )35(دبي )34(�سوهاج )33(
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تاأكيد الت�سجيل 
لالمتحان  للجلو�س  قبول  بر�سالة  بتزويدك  املجمع  يقوم  لالمتحان،  باجللو�س  اخلا�سة  واملتطلبات  الت�سجيل  طلب  تقدمي  بعد 

بالإ�سافة اإلى بطاقة خا�سة بك مت�سمنة رقم اجللو�س. 

تغيري مركز المتحان 
يف حال رغب الطالب بتغيري مركز المتحان، يجب عليه اأن يقدم طلب بذلك اإلى م�سوؤول �سوؤون الطلبة يف املجمع. اآخر موعد 

لتقدمي طلب تغيري مركز المتحان هو قبل )30( يومًا من تاريخ المتحان. 

جدول المتحان 
يتم عقد المتحان مرتني خالل العام، حيث يعلن املجمع عن اجلدول التف�سيلي لالمتحان من خالل املوقع الإلكرتوين اخلا�س 

.)Facebook, Linkedin, Twitter( باملجمع وباللغتني العربية والإجنليزية و�سفحات املجمع على املواقع الإجتماعية

تغيري موعد المتحان
تاأجيل المتحان

املقررة بحيث  يومًا من موعد المتحانات  تاأجيل جلو�سه قبل )30(  امل�سدد جلميع ر�سوم المتحان بتقدمي طلب  للطالب  يحق 
يرتتب على ذلك دفع ما ن�سبته )20%( من اإجمايل الر�سوم.

الإن�سحاب النهائي من المتحانات املقررة
بعد الت�سجيل للجلو�س لالمتحان، يحق للطالب تقدمي طلب اإن�سحاب من المتحان قبل )30( يومًا من موعد الإمتحان ويحق له 

ا�سرتجاع ما ن�سبته )50%( من اإجمايل الر�سوم املقررة لل�سنة الأولى و )25%( من ال�سنة الثانية قبل اجللو�س لالإمتحانات.

التح�سري لالمتحان
اإن اأف�سل حت�سري لالمتحان هو مراجعة موا�سيع منهاج موؤهل )IACMA( الذي يتكون من جزئني رئي�سيني.
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)IACMA( موا�سيع منهاج موؤهل
الورقة الأولى: »املحا�سبة املالية والتكاليف«. 1

ويتكون من:
املحا�سبة املالية. 1

• الف�سل الأول: اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية واإعداد التقارير املالية	
• الف�سل الثاين: العمليات املحا�سبية املتعلقة بالت�سويات اجلردية	
• الف�سل الثالث: العمليات املحا�سبية املتعلقة باملخزون والأ�سول غري املتداولة	

معايري الإبالغ املايل. 2
• الف�سل الرابع: معايري الإبالغ املايل اخلا�سة بتحقق الإيرادات  	
• الف�سل اخلام�س: معايري الإبالغ املايل اخلا�سة بتوحيد القوائم املالية	

حما�سبة التكاليف. 3
• الف�سل ال�ساد�س: مفهوم التكاليف وم�سطلحات التكلفة	
• الف�سل ال�سابع: مداخل التكاليف الكلية واملتغرية	
• الف�صل الثامن: نظام تكاليف الأوامر واملراحل والتكلفة على اأ�صا�س الن�صاط	

الرقابة الداخلية. 4
• الف�سل التا�سع: الرقابة الداخلية	

اآداب و�سلوكيات املهنة. 5
• الف�سل العا�سر: اآداب و�سلوكيات و اأخالقيات املهنة	

الورقة الثانية: »املحا�سبة الإدارية والإدارة املالية« ويتكون من:. 2
حتليل القوائم املالية. 1

• الف�سل الأول: حتليل القوائم املالية	
الإدارة املالية وقرارات ال�ستثمار. 2

• الف�سل الثاين: طبيعة و اأهداف الإدارة املالية	
• الف�سل الثالث: م�سادر التمويل للموؤ�س�سات املالية وهيكلية راأ�س املال	
• الف�سل الرابع: اإدارة راأ�س املال العامل	
• الف�سل اخلام�س: قرارت ال�ستثمار	

حتليل القرارات واإدارة املخاطر. 3
• الف�سل ال�ساد�س: حتليل القرارات املالية واإدرة املخاطر	

املوازنات. 4
• الف�سل ال�سابع: اإعداد املوازنات التقديرية	

اتخاذ القرارات. 5
• الف�سل  الثامن: القرارات الإدارية ق�سرية الأجل	

الرقابة املالية. 6
• الف�سل التا�سع: الرقابة املالية	

احلوكمة املوؤ�س�سية. 7
• الف�سل العا�سر: احلوكمة املوؤ�س�سية	
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الدورات التدريبية
اجتياز  يف  وت�ساعده   )IACMA( موؤهل  لمتحانات  للجلو�س  الطالب  توؤهل  اإختيارية  متخ�س�سة  تدريبية  دورات  املجمع  يعقد 
المتحانات بنجاح، ملزيد من املعلومات حول مواعيد الدورات التدريبية اخلا�سة باملوؤهل يرجى متابعة املوقع الإلكرتوين للمجمع 

اأو الت�سال بق�سم التدريب يف املجمع لال�ستف�سار.

مناذج اأ�سئلة واإجابات لمتحانات املوؤهل
بعد النتهاء من مراجعة موا�سيع منهاج موؤهل )IACMA(، ميكن للطالب اختبار مدى ا�ستيعابه ملوا�سيع املنهاج والطالع على 
نظام المتحان الذي �سيتم التقدم فيه، لذا يوفر املجمع هذه الفر�سة من خالل مناذج الأ�سئلة والإجابات املتوفرة على املوقع 

الإلكرتوين للمجمع باللغتني العربية والإجنليزية.

اجللو�س لالمتحان

احل�سور اإلى مركز المتحان
يجب على الطالب احل�سور اإلى مركز المتحان قبل )30( دقيقة من املوعد املقرر لالمتحان، بحيث يوفر له هذا الوقت بت�سجيل 

الدخول لقاعة المتحان والإطالع على ال�سيا�سات والتعليمات لالمتحان، وحتديد مكان اجللو�س داخل القاعة.
علمًا باأنه لن ي�سمح لأي طالب دخول القاعة بعد بدء المتحان مهما كان العذر.

وقت المتحان
اإن الوقت املخ�س�س لكل امتحان هو )3( �ساعات.

اآلية وموا�سفات المتحان
لدى  املطلوبة  املعرفة  م�ستوى  تخترب  التي  املقالية  والأ�سئلة  املو�سوعية  الأ�سئلة  وهما  الأ�سئلة  من  نوعني  على  المتحان  يحتوي 

الطالب.

تعليمات المتحان
• مينع اإدخال الأطعمة اأو الأ�سربة اإلى قاعة المتحان. 	
• مينع التحدث اأو التوا�سل بني الطلبة يف قاعة المتحان.	
• )البيجر(، 	 ال�ستدعاء  اأجهزة  املحمولة،  الهواتف  املثال  �سبيل  )على  المتحان  قاعة  اإلى  الت�سالت  اأجهزة  اإدخال  مينع 

وو�سالت النرتنت الال�سلكية(. 
• مينع اإدخال اأجهزة الت�سجيل )ال�سمعية والب�سرية( اإلى قاعة المتحان. 	
• ل يجوز مغادرة القاعة خالل المتحان دون اإذن مراقبي المتحان.  	
• بعد النتهاء من المتحان، يجب مغادرة قاعة المتحان فورًا وبهدوء. 	
• يالزم الطالب مقعد المتحان اخلا�س به طوال فرتة المتحان، ول يجوز ترك مقعد المتحان اإل بعد النتهاء من المتحان 	

اأو بعد احل�سول على اإذن من مراقبي المتحان بذلك.
• يجب على الطالب اإبراز بطاقة الت�سجيل عند الدخول اإلى قاعة المتحان. 	
• ورقم 	 المتحان  ا�سم ورقم مركز  تت�سمن  التي  الإجابة  ورقة  الأولى من  ال�سفحة  املطلوبة يف  املعلومات  تعبئة جميع  يجب 

الطالب. 
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• يرجى الإلتزام بالوقت املخ�س�س لالمتحان وهو )3( �ساعات، بحيث ل يحق للطالب طلب وقت اإ�سايف عن الوقت املقرر. 	
• يجب ترك املعاطف واحلقائب على م�سافة كافية من مكان اجللو�س يف قاعة المتحان، مع مراعاة اأن تكون خالية من النقود 	

اأو الأ�سياء الثمينة حيث اأن اإدارة املجمع غري م�سوؤولة عن فقدانها خالل تاأدية المتحان.

املواد املمنوعة يف المتحان
مينع اإدخال املواد التالية على قاعة المتحان:

• الكتب	
• املواد الدرا�سية 	
• املوا�سيع الرئي�سة للموؤهل	
• دفاتر املالحظات 	
•  اأية مالحظات مكتوبة	
• املنظم / املخطط اليومي	
• جرائد اأو املجالت 	
• القامو�س	
• الأوراق )ما عدا التي يوفرها مركز المتحان(	
• احلقائب	
• الأكيا�س البال�ستيكية	
• املحافظ	
• ال�سجائر ومنتجات التبغ	
• الأطمعة والأ�سربة	
• املجوهرات – القالدات والأقراط الكبرية	
• النظارات الغري طبية 	
• الكمبيوتر املحمول	
• الكامريا، اأجهزة الت�سوير الفوتوغرايف وامل�سح ال�سوئي	
• الهاتف املحمول	
• �سماعة ال�سوت	
• واقيات الأذن 	
• اأجهزة ال�ستدعاء )البيجر(	
• امل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية 	
• الراديو )املر�سل وامل�ستقبل(	
• الأ�سرطة والأقرا�س امل�سجلة	

عالمات المتحان 
يتم ت�سجيل جميع اأوراق المتحان على مقيا�س )0-100( متثل العالمة )50( احلد الأدنى للنجاح يف كل ورقة.
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نتائج المتحان
الربيد  اإلى  النتائج  باإر�سال  ويقوم املجمع  امتحان،  اآخر  تاريخ  بعد �سهرين من  نتائجه  املتقدم لالمتحان على  الطالب  يح�سل 
اخلا�س بكل طالب بالإ�سافة اإلى الإعالن عنها من خالل املوقع الإلكرتوين للمجمع بحيث يقوم الطالب باإدخال رقم اجللو�س 

اخلا�س به لالإطالع على نتيجته املتوفرة على �سفحة النتائج امل�سممة اإلكرتونيًا.

مراجعة نتائج المتحان
بعد اإعالن نتائج المتحان وا�ستالمها من قبل الطالب، ميكنه تقدمي طلب مبراجعة اأوراق المتحان وذلك خالل )14( يومًا من 
تاريخ �سدور النتائج، مع مراعاة اأنه يرتتب على ذلك دفع ر�سوم مراجعة نتائج المتحان وهي )50( دولر اأمريكي عن كل ورقة. 

يقوم املجمع مبرا�سلة الطالب بخ�سو�س نتائج مراجعة اأوراق المتحان يف غ�سون اأ�سبوعني من تاريخ اإنتهاء مهلة )14( يومًا من 
�سدور النتائج تقدمي الطلب. 

اإعادة اجللو�س لالمتحان 
يحق للطالب الذي مل يجتاز اأحدى ورقتي المتحان اأو كليهما اإعادة اجللو�س لالمتحان الذي مل يجتازه، ويرتتب على ذلك ر�سوم 

اإعادة اجللو�س لالمتحان البالغة )200( دولر اأمريكي للمادة الواحدة. 

لديك ثالث فر�س للجلو�س لمتحان املوؤهل واإجتيازها للح�سول على ال�سهادة، وبعد ا�ستنفاذ هذه الفر�س �سيتوجب عليك اجللو�س 
مرة اأخرى اإلى الورقتني من جديد بر�سوم ت�سجيل مقدارها )50%( من اإجمايل الر�سوم. 

ا�ستالم �سهادة املوؤهل 
يقوم املجمع باإر�سال �سهادة املوؤهل عرب الربيد يف غ�سون �سهر واحد من تاريخ اإعالن النتائج كحد اأق�سى. واإذا تعر�ست �سهادة 
املوؤهل اإلى التلف اأو ال�سياع، يف هذه احلالة ميكن للطالب تقدمي طلب اإلى املجمع ليتم اإ�سدار �سهادة بديلة ملوؤهل »حما�سب اإداري 

دويل عربي معتمد )IACMA(«، مع مراعاة اأنه يرتتب على ذلك دفع ر�سوم اإ�سدار �سهادة وهي )100( دولر اأمريكي.



مزيد من املعلومات

ملزيد من املعلومات والتفا�سيل، ميكنك الت�سال على:

م�سوؤول المتحانات
�س.ب: 922104 عّمان 11192 الأردن
هاتف: 900 5100 6 00962
فاك�س: 901 5100 6 00962
asca.exams@iascasociety.org :الربيد الإلكرتوين
www.iascasociety.org :املوقع الإلكرتوين




