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 االكـــرم ـامـــالسيـد المديـــر العــ
 

  تحية وبعد ،
 A / Z International. USA  بالنعـاون معو ،  ان / االردنــــعمفي  (G S C) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر 
 : يــــلي الــدولــامج التأهيـــالبرنة في ـــللمشاركم ـــــدعوتك

  محاسب إداري دولي عربي معتمد                                                                  
 

International Arab Certified Management Accountant (IACMA)  

ولمدة  10/08/2017 ولغاية  16/07/2017خـــالل الفــــترة من ،   االردن – عمانمدينة في  والـــذي  سيعقـد  
    .( أيام 10)

  : مقدمة عن الشهادة المهنيةاواًل : 

ت في مجال المحاسبة االدارية ، ألعلى المستويايكمن في تأهيل المشاركين   ان الهدف العام من هذا البرنامج      
وإدارة المخاطر ، وزيادة المعرفة في العديد من مجاالت اإلدارة والمحاسبة   الماليةلتمكينهم من تحليل البيانات 

 المالية ومحاسبة التكاليف واإلقتصاد والتمويل .
 

 ة للشهادةالجهة المصدر ًا : ثـــانيـــ
 

 
المملكة  -في مدينة لندنالعربي للمحاسبين القانونيين  س المجمع الدولييتأستم  1984يناير  12بتاريخ       

 كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية.،  المتحدة
تحت اسم "المجمع العربي للمحاسبين ،  1994 شباط 24عمان بتاريخ مدينة تم تسجيله رسميًا في  كما    

 يين".القانون

 عاجل ...لطفـاً 

 
 



                                                    
 

 

 
 :  :طريقة إنعقــاد البرنــامج ثــالثــــًا 
سابيع متتالية من االحد الى الخميس ، على ان يبدأ البرنامج اليومي أ( 4عقد هذا البرنامج على مدار ) سيتم       

 .( ساعة تدريبية 100، وبعدد إجمالي ),( عصرا 5( ظهرًا ولغاية الساعة )12من الساعة )
 

 محــاور البرنــامج : يــات و رابعــًا  : محتو 
  :ويتكون من الجزء األول: "المحاسبة المالية والتكاليف"

  المحاسبة المالية 1- 
 ةــــر الماليــــداد التقاريــــالفصل األول: أساسيات المحاسبة المالية وإع . 
 الفصل الثاني: العمليات المحاسبية المتعلقة بالتسويات الجردية . 
 :العمليات المحاسبية المتعلقة بالمخزون واألصول غير المتداولة الفصل الثالث . 
  

  معايير اإلبالغ المالي  2-
 الغ المالي الخاصة بتحقق اإليراداتــــالفصل الرابع: معايير اإلب . 
 الغ المالي الخاصة بتوحيد القوائم الماليةــــالفصل الخامس: معايير اإلب . 
  

  محاسبة التكاليف 3- 
 السادس: مفهوم التكاليف ومصطلحات التكلفة الفصل . 
 الفصل السابع: مداخل التكاليف الكلية والمتغيرة . 
 الفصل الثامن: نظام تكاليف األوامر والمراحل والتكلفة على أساس النشاط  . 
 

  الرقابة الداخلية  4 -
 الفصل التاسع: الرقابة الداخلية . 
 

  آداب وسلوكيات المهنة 5 - 
 أخالقيات المهنةاشر: آداب وسلوكيات و الفصل الع . 



                                                    
 

 

 
 

 " ويتكون من:الجزء الثاني: "المحاسبة اإلدارية واإلدارة المالية

  تحليل القوائم المالية 1- 
 تحليل القوائم المالية الفصل األول : . 
  

  اإلدارة المالية وقرارات االستثمار 2- 
 طبيعة وأهداف اإلدارة المالية الفصل الثاني : . 
 مصادر التمويل للمؤسسات المالية وهيكلية رأس المال فصل الثالثال : . 
 إدارة رأس المال العامل الفصل الرابع : . 
 رارت االستثمارـــ: ق الفصل الخامس . 
  

  تحليل القرارات وإدارة المخاطر 3- 
 تحليل القرارات المالية وإدارة المخاطر الفصل السادس : . 
  

  الموازنات4 - 
 إعداد الموازنات التقديرية لسابعالفصل ا : . 
 

  اتخاذ القرارات5 - 
 القرارات اإلدارية قصيرة األجل الفصل الثامن :. 
  

  الرقابة المالية 6 - 

 الرقابة المالية الفصل التاسع : . 
  الحوكمة المؤسسية7 - 

 الحوكمة المؤسسية الفصل العاشر : . 

 



                                                    
 

 

 

 : الفئــات المستهدفة لحضـور البرنـامج :خامســاً 

 في المتخصصين المدققين،  المحاسبين داد تقارير اإلدارة ، ـــــالمحاسبين المسؤولين عن إع، الماليين دراءــــالم      
 العاملين في هيئات االوراقوالبنوك ،  ستثماراإل قطاعات في المالية ، العاملين واألعمال التدقيق أعمال قطاع

 الدولية المعايير مجال في المتخصصين المحاضرينالبورصات العربية ، باإلضافة الى المالية ، العاملين في 
 .ةــــالمالي رــــالتقاري دادــــإلع
 

يعتمد أسلوب التدريب على استعراض ومراجعة المفاهيم االساسية لمحتوى المادة :  أسلوب التدريب: سادســاً 
ى نقاش مفتوح ومشاركة فعالة، ويتخلله تشكيل فرق عمل وتمارين وحاالت عملية بحيث التدريبية، ويحتوي عل

 يتمكن المشاركون من التطبيق العملي للمفاهيم والمهارات
 
اللغة العربية هي لغة المنهج التدريبي ولغة المحاضرة هي اللغة العربية مع وجود بعض :  لغة التدريب: سابعــاً 

 ليزية.المصطلحات باللغة االنج
 

 :المؤهالت المطلوبة للشهادةثامنــًا : 
 المؤهالت المطلوبة للتسجيل في امتحان مؤهل محاسب إداري دولي عربي معتمد:

 .أن يكون المرشح يحمل الجنسية العربية 
 .أن يكون المرشح حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة والمعترف  

 : للشهادة لالتسجي متطلباتتاسعــًا : 
 

 حديثة شخصية صورتان. 
 والمهنية األكاديمية العلمية الشهادات عن صور. 
 وجدت إن(  والحالية السابقة العملية الخبرة شهادات عن صور( 
 الميالد شهادة أو السفر جواز عن صورة. 

 .األصلية الشهادات عن مصدقة صور إرسال يرجى



                                                    
 

 

 
 :عن امتحان الشهادة عاشرًا : 

 
 وهما األسئلة من نوعين على االمتحان يحتوي و ، ، لكل جزء ساعات (3) هو امتحان لكل المخصص تالوق إن    

 .لدى الطالب المطلوبة المعرفة مستوى  تختبر التي ، المقالية واألسئلة الموضوعية األسئلة

 
 : التسجيل للبرنامجحادي عشر : 

  ويتم الجلوس لالمتحان في اليوم  لواحد دوالر امريكي للمشارك ا  1000تبلغ رسوم امتحانات المشارك
 االخير من الدورة

  ساعات في اليوم التدريبي  5ساعة تدريبية بواقع  100تبلغ ساعات التدريب 
 كما يلي: تبلغ رسوم المشارك الواحد في االسبوع التدريبي الواحد في الدورة التدريبية التحضرية للشهادة 

دوالر امريكي للمشارك الوحد لمدة  4500بي الواحد بمبلغ اجمالي دوالر امريكي في األسبوع التدري 1125
) عــدا رسوم اربعة اسابيع و في حال ترشيح ثالثة مشاركين ُيعتبر رسوم التدريب للمشارك الرابع مجانًا 

 االمتحان ( . 
 

ت المقدمة للمشاركين :أثنا عشر : الخدمـا   

 إستقبال المشاركين في مطار عمان الدولي . -
 .) شاملة الكتب العلمية ( قائب التدريبيــة الح -
 تقديم إستراحات القهوة والشاي . -
 تقديم وجبات الغــداء يوميًا على مدار أيام إنعقــاد البرنــامج . -
 . شهادة المشاركة في البرنامج التأهيــلي صادرة عن النجــم الذهـــبي لإلستشارات -
 الى جميع الجهات المشاركة في البرنامج .تقديم درع النجــم الذهــبي لإلستشارات ،  -
 قرص مدمج يحتوي على صور الفعاليات والتخريج . -
توصيل المشاركين الى مطار عمان الدولي في نهاية البرنامج ، مودعين بمثل ما استقبلوا به من  -

 حفــاوة وتكريــم .

 



                                                    
 

 

 
  : : رسوم التسجيلثالث عشر 

بواقع رسوم االمتحــان  } يضاف لها للمشارك الواحــد ،  ر امريكيدوال(  4500 تبلغ رسوم التسجيل )       
  ( اً ــــــــــــمجــان)  الرابعالمشارك  تسجيل رسوم( مشاركين ، تكون 3وفي حال ترشيح )،  { دوالر امريكي( 1000)
 .عدا رسوم االمتحان  –
 

لك حتى نتمكن من القيام بإجــــراء الترتيبات الالزمة آملين منكم تزويــدنا باسماء مرشحيكم بالسرعة الممكنة ، وذ      
 حسب االصــول .

 

ر ،،،،،ــــــوتفضلوا بقبول فائق االحــــترام والتقدي  
 

 


