
CMAدليلكم إلى المعلومات والمتطّلبات لنيل شهادة
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IMA الشهادة التي يقدّمها
للمحاسبين والخبراء

الماليين في قطاع األعمال



!CMA أهًال بكم إلى برنامج

يكّرس معهد المحاسبين اإلداريين (IMA®) جهوده للتمّيز في مجال مهنة 
المحاسبة اإلدارية. وقد تم إنشاء لقب ”المحاسب اإلداري المعتمد“ 
(CMA®) في العام 1972 لطرح مقياس موضوعي لمعارف الشخص 

ومؤّهالته في مجال المحاسبة اإلدارية. فوحده برنامج CMA ُيدرك الكفاءات 
الفريدة المطلوبة للنجاح في هذه المهنة المتطّلبة.

ويراجع معهد المحاسبين اإلداريين المعتمدين (ICMA®) بشكل دوري 
محتوى امتحان CMA للحرص على أن تبقى المواضيع الراهنة ُمحّدثة بشكل 

مالئم ومناسبة لممارسات األعمال. فاالرتباط بين مجموعة عملية من 
المعارف وبين مكان العمل أمر مهّم. بالتالي، يحرص امتحان CMA على 

التماشي مع المعارف والمهارات والقدرات التي يستعين بها المحاسب أو 
الخبير المالي في نشاطاته في مجال األعمال في يومنا الراهن، على غرار 

التخطيط المالي والتحليل والمراقبة ودعم القرارات. فهذه المهارات ال بّد 
منها لنجاح فرق المالية.

لقد تم تصميم برنامج CMA لتلبية الحاجات المتغّيرة في مجال األعمال، 
سواء أكان ذلك في الوقت الحالي أم في المستقبل. ونحن نتطّلع قدمًا 

لنساعدكم على تحقيق التمّيز كأشخاص محترفين. وسيؤّكد نيلكم الشهادة 
على براعتكم في مجال العمل الذي اخترتموه وعلى تفانيكم لتحقيق النمو 

على الصعيَدين الشخصي والمهني على حد سواء.

حقوق الطبع والنشر محفوظة (2022)
(ICMA) لمعهد المحاسبين اإلداريين المعتمدين

+971 4 429 6017
imamiddleeast@imanet.org :بريد إلكتروني

للمعلومات واالستفسارات، يرجى االتصال بنا على التالي
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المقدمة
إن غاية كتّيب اإلرشادات هذا هي تقديم المعلومات حول المتطّلبات الالزمة لشهادة CMA. وهو يضّم أيضًا نظرة عامة على 

محتوى امتحان CMA وإجراءات التسجيل وتحديد مواعيد االمتحانات وعملية الخضوع لالمتحان بحّد ذاتها. ينبغي على 

المرّشحين االّطالع على المعلومات المعروضة في هذا الكتّيب، لكن ما دامت المعلومات فيه عرضة للتغيير، ننصح 

المرّشحين بمراجعة النسخة المنشورة على اإلنترنت بشكل دوري.

مجلس األمناء
تعود لمجلس األمناء في ICMA المسؤولية العامة لتقييم مؤّهالت المتقّدمين بطلبات لنيل شهادة CMA وللموافقة عليها، 

ولوضع امتحانات CMA وإجرائها وتصحيحها، ولتقديم متطلبات التعليم المستمر للمشاركين. ويتألف المجلس من أوصياء 

نون في منصبهم لفترة ثالث سنوات. ويكون أعضاء المجلس أشخاصًا يزاولون مهنة  يتراوح عددهم بين 15 و18 شخصًا يعيَّ

في مجال المحاسبة اإلدارية واإلدارة المالية ويدّرسون في هذا المجال أيضًا.

سلوك المرّشحين
يفترض بجميع المرّشحين أن يثبتوا صّحة مؤهالتهم (أي وثائق تثبت تحصيلهم العلمي وشهاداتهم وخبرتهم في العمل) 

.IMA ومن CMA ودّقة كل البيانات الواردة في طلب التسجيل. سيّؤدي تزوير المؤهالت إلى الطرد من برنامج

على جميع المرّشحين اإلقرار بأنهم لن يفشوا محتويات االمتحانات أو يأخذوا أغراضًا خاصة باالمتحانات من صالة االختبار.

لن يتّم التهاون مع الغّش أبدًا، وسوف يتم التحقيق بدّقة بكّل حاالت الشّك في الغّش. أما أولئك الذين يجرون االمتحان 

ويعرف المراقبون أنهم يغّشون فسُتلغى عالماتهم ويحَرمون من الخضوع لالمتحانات في المستقبل. عالوة على ذلك، 

.IMA لمزاولة المهنة بأخالقية وسوف يؤّدي إلى الطرد من IMA الغّش انتهاٌك لبيان

ويشمل الغّش، على سبيل المثال ال الحصر، التالي: نسخ األجوبة عن مرّشح آخر في خالل االمتحان، واستعمال أغراض 

شخصية ومواد دراسية غير مسموح بها في خالل االمتحان، ومساعدة مرّشح آخر في خالل االمتحان، وإخراج أغراض خاصة 

باالمتحانات من صالة االختبار، والكشف عن أسئلة ُطرحت في االمتحان.

ومن األمثلة المحددة للغّش، على سبيل المثال ال الحصر:

• مشاركة األسئلة التي وردت في االمتحان ومناقشتها على وسائل التواصل االجتماعي، ومن بينها، على سبيل المثال ال 

الحصر، فيسبوك (Facebook) ولينكد إن (LinkedIn) وواتساب (Whatsapp) ووي تشات (We Chat) وسناب تشات 

.(Snapchat)

• إدخال إلى صالة االختبار أغراض شخصية غير مسموح إدخالها، على غرار المالبس الخارجية والقّبعات والطعام والشراب 

وحقائب اليد وحقائب الملفات والدفاتر وأجهزة المناداة والساعات والهواتف الجوالة وأجهزة التسجيل ومعدات تصوير.

• إدخال إلى صالة االختبار مواد دراسية غير مسموح بها، على غرار المالحظات المكتوبة ومواد منشورة وعناصر أخرى 

مساِعدة على الخضوع لالمتحانات بأي شكل من األشكال.
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• التقاط صور ألسئلة االمتحان في خالل االمتحان.

• حفظ أسئلة االمتحان ومشاركتها مع أي جهة من الجهات، بما في ذلك مزّودو المراجعات للمناهج والمرّشحون اآلخرون.

.CMA قرارًا نهائيًا بشأن الطرد من برنامج شهادة ICMA يتخذ مجلس األوصياء في

ألولئك الذين سبق أن نالوا شهاداتهم من ICMA، في حال تم اكتشاف عملية غّش في وقت الحق سيتم اعتبار ذلك انتهاكًا 

.IMA التي نالوها وإلى الطرد من CMA لمزاولة المهنة بأخالقية وسوف يؤّدي إلى إبطال شهادة IMA لبيان

للتأّهل لنيل شهادة CMA عليكم أن تستوفوا المتطلبات التالية:

IMA عضوية ناشطة في •

CMA رسم دخول صالح لشهادة •

• تلبية المؤهالت التعليمية

• تلبية مؤهالت الخبرة

• إتمام كل أجزاء االمتحانات المطلوبة

(IMA Statement of Ethical Professional Practice) لمزاولة المهنة بأخالقية IMA االمتثال لبيان •

CMA رسم الدخول لشهادة
يجب أن َيسّدد رسم الدخول إلى برنامج شهادة CMA قبل الخضوع لالمتحانات. ويجب على المرّشحين إتمام برنامج CMA في 

خالل ثالث سنوات من تاريخ الدخول إلى البرنامج. إن لم ينجح المرّشح في جزأي االمتحان كليهما في غضون ثالث سنوات 

 CMA من الدخول إلى برنامج نيل الشهادة، تنتهي صالحية أّي امتحان نجح فيه ويجب عليه تسديد رسوم الدخول لشهادة

من جديد.

:CMA يشمل رسم الدخول لشهادة

*CMA ابتداء من تاريخ الدخول إلى برنامج CMA (CMA support package) قدرة الوصول إلى مجموعة الدعم لشهادة •

• تقارير لمالحظات عن األداء

• مراجعة للمؤهالت التعليمية ومؤهالت الخبرة

• شهادة تحمل رقمًا خاصة بالمرّشح عند إتمام المتطلبات كافة

• إبالغ صاحب العمل بأن المرّشح بات يحمل لقب "محاسب إداري معتمد" (CMA) بناء على الطلب

• إدراج أسماء كل المحاسبين اإلداريين المعتمدين ذوي السمعة الحسنة على موقع IMA على اإلنترنت ليتأكد صاحب 

العمل من صّحة الشهادة التي نالها المرّشح

• بيان بالعالمات النهائية عند إتمام االمتحانات

* يرجى االنتباه: يجب أن ُتلحق مجموعة الدعم لالمتحان بمخّطط دراسة رسمي.

معايير األهلية
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المؤهالت التعليمية
لكي يصبح المرّشحون من حملة شهادات CMA عليهم تلبية واحِد من المتطلبات التعليمية التالية وتقديم إثباتات عن 

.CMA في غضون سبع سنوات بعد إتمام امتحان ICMAتحصيلهم العلمي لـ

إجازة (شهادة بكالوريوس) من جامعة أو كّلية معتمدة.

• يمكن العثور على الئحة غير مكتملة بالمؤسسات الدولية واألمريكية المعتمدة على الموقع

.http://univ.cc/world.php :التالي

• يجب أن تخضع الشهادات الصادرة عن مؤسسات غير معتمدة لتقييم تجريه وكالة مستقلة. يمكن العثور على الئحة بهذه 

.www.naces.org/members.php أو www.aice-eval.org الوكاالت على الموقع

• إن لم تجدوا كّليتكم أو جامعتكم ضمن الئحة المؤسسات المعتمدة، يرجى التواصل معنا عبر العنوان اإللكتروني

 .imamiddleeast@imanet.org :التالي

• التثّبت من صحة المستندات: يجب إرسال كل اإلفادات بالعالمات بالبريد مباشرة من كّليتكم أو جامعتكم إلى عنوان البريد 

اإللكتروني أدناه. 

الشهادات المهنية
• يمكن العثور على الئحة بالشهادات المقبولة هنا. 

• التثّبت من صّحة المستندات: يجب إرسال كتاب رسمي من منظمة تصديق مواَفق عليها تؤّكد أنكم أعضاء مؤهلين 

مباشرة من المنظمة المصّدقة إلى عنوان البريد اإللكتروني أدناه.

على المرشحين لنيل شهادة CMA إرسال كل المستندات التعليمية المطلوبة مترجمة إلى اللغة اإلنكليزية ومحفوظة 

بصيغة PDF إلى البريد اإللكتروني التالي CMAEducationdocuments@imanet.org مرفقة رقم عضويتكم في IMA. في حال 

احتجنا إلى النسخة األصلية، يتواصل معكم ICMA بشكل مباشر.

.CMA مالحظة: ُتتلف المستندات بعد ستة أشهر من تحديث ملف التعريف الخاص بكم لشهادة
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مؤّهالت الخبرة
يجب أن ُينجز المرّشحون لشهادة CMA سنَتين متتاليتين من الخبرة المهنية في مجال المحاسبة اإلدارية و/أو اإلدارة المالية. 

ويحّق للمرّشح إتمام هذا المطلب قبل النجاح في االمتحان أو في غضون سبع سنوات بعد النجاح فيه. ويعتبر التعليم خبرة 

مهنية ذات صلة عندما يكون تعليمًا بدوام كامل ونسبة 60 في المئة على األقل من مجموع المناهج المدّرسة هي دروس 

محاسبة أو مالية عند مستوى أعلى من المستوى التمهيدي على فترة سنتين. وُيتوّقع تحصيل الخبرة المهنية من خالل 

وظيفة بدوام كامل. بيد أن وظائف متتالية بدوام جزئي قدره 20 ساعة في األسبوع تتوافق مع تعريف الخبرة المؤهلة تعتبر 

متّممة لهذا المطلب بمعدل سنة خبرة واحدة لكل سنتين من الوظيفة بدوام جزئي. ويتم تقييم الخبرة على أسا كل حالة 

بحالتها. ويتحّقق ICMA من المعلومات الواردة في استمارة الخبرة المهنية على أساس عشوائي. وسيتم إعالمكم في حال 

وقع االختيار على استمارتكم لتخضع لعملية التحقق.

تتألف الخبرة المؤهلة من مناصب تتطّلب إصدار أحكام تتّم بشكل منتظم عبر استخدام مبادئ المحاسبة اإلدارية واإلدارة 

المالية. وعلى سبيل المثال ال الحصر، يشمل هذا االستخدام:

• تحضير القوائم المالية

ين • التخطيط والتحليل الماليَّ

• اإلغالق الشهري والفصلي وإغالق نهاية السنة

• التدقيق المالي (الداخلي أو الخارجي)

• المحاسبة الجنائية

• تحضير الموازنات وإعداد التقارير بشأنها

• إدارة األستاذ العام والميزانيات العمومية

• التوّقعات

• اّتخاذ القرارات بشأن استثمارات الشركة

• اإلدارة المالية للشركات

• محاسبة التكاليف وتحليلها

• تقييم المخاطر

• تحليل نظام إدارة المعلومات

• تطوير األنظمة المالية وتسليمها

• المحاسبة والتحليل والتخطيط الضريبي

• رفع التقارير لهيئة السندات المالية أو أي هيئة ناظمة حكومية أخرى

• التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية

• وضع التقارير عن االستدامة

• تدريس المحاسبة اإلدارية أو اإلدارة المالية على مستوى الكلية أو الجامعة

الوظائف التي تتطّلب التطبيق العرضي/غير الدائم لمبادئ المحاسبة، على غرار العمليات الكمبيوترية والمبيعات والتسويق 

والتصنيع والهندسة وقسم الموّظفين واإلدارة العامة، لن تلّبي هذا المطلب. وال تؤّمن برامج التدريب والمناصب التدريبية 

أو الكتابية أو غير التقنية الخبرة المناسبة لتلبية هذا المطلب.



CMA امتحان
على المرّشحين لنيل شهادة CMA إتمام كل أجزاء االمتحان المطلوبة.

• الجزء األول: التخطيط المالي، األداء، التحليل (4 ساعات – 100 سؤال متعدد الخيارات وسؤاالن إنشائيان مع 30 دقيقة من 

الوقت لكل واحد)

• الجزء الثاني: اإلدارة المالية االستراتيجية (4 ساعات – 100 سؤال متعدد الخيارات وسؤاالن إنشائيان مع 30 دقيقة من 

الوقت لكل واحدة)

سيتألف كل جزء من االمتحان من 100 سؤال متعدد الخيارات وسؤالين إنشائيين مع 30 دقيقة من الوقت لكل واحدة. 

ستنالون ثالث ساعات إلتمام قسم الخيارات المتعددة وساعة إلتمام السؤالين اإلنشائيين. ُيوّزع السؤاالن اإلنشائيان بعد 

أن تكونوا قد أنجزتم قسم الخيارات المتعددة في االمتحان أو بعد ثالث ساعات، أيهما يحّل أوًال. بعد إتمام قسم الخيارات 

المتعددة في االمتحان والخروج منه، ال يمكنكم العودة إليه. عليكم البقاء في قسم اإلنشاء إلتمام االمتحان. يتألف قسم 

اإلنشاء من نحو 10-12 جوابًا مكتوبًا أو أسئلة حسابية مرتكزة على سيناريوَهين يصفان حالة أعمال نموذجية.

مالحظة: عليكم أن تجيبوا بشكل صحيح على 50% على األقّل من األسئلة المتعددة الخيارات ليحّق لكم االنتقال

إلى قسم اإلنشاء.

لن تحصلوا على نتائج فورية بالنجاح أو الرسوب ألن أسئلة اإلنشاء ُتصّحح بعيدًا بدون اتصال بالكمبيوتر. وهذه عملية 

تستغرق الوقت والجهد. ومن أجل ضمان التجانس والدقة واإلنصاف، ُتصّحح كل المسابقات في الوقت عينه. ويتم إجراء 

عملية تصحيح نموذجية للحرص على أن تكون كل الحلول البديلة مأخوذة في الحسبان. ويتحّقق المراجعون من التصحيح 

في خالل هذه العملية. وعندما تنتهي عملية التصحيح، ُتجرى مراجعة إضافية للمسابقات القريبة من الحّد الالزم للنجاح. 

وتتم إضافة عالمات قسم الخيارات المتعددة إلى عالمات قسم اإلنشاء للحصول على عالمة مرّجح إجمالية بالنجاح أو 

الرسوب يظهر في مجموع عالمات متدرج للقسم بأسره. وال داعي ألن "ينجح" المرّشحون في القسمين كليهما، بل يحدد 

مجموع العالمات اإلجمالي حالة النجاح أو الرسوب. ويتم إرسال نتائج االمتحان بالبريد اإللكتروني وتعرض في ملف التعريف 

الخاص بكم على اإلنترنت بعد ستة أسابيع تقريبًا من انتهاء الشهر الذي أجريتم فيه االمتحان. 

التغييرات في سياسة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
(IFRS) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية/(GAAP)

 (IFRS) و/أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (GAAP) تنعكس التغييرات في سياسة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

في امتحان CMA بعد سنة من دخولها حيز التنفيذ.
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الخضوع لالمتحان
 Prometric) عبر الكمبيوتر وهو ُيتاح إما عبر الحضور الشخصي في أحد مراكز برومتريك لالختبارات CMA يتم الخضوع المتحان

Testing Centers) أم عن بعد باستعمال خدمة "بروبروكتور" (ProProctor™) من برومتريك. رسوم االمتحان هي ذاتها 

لالمتحان الحضوري أو لالمتحان عن بعد.

الجزءان األول والثاني من االمتحان متاحان في خالل نوافذ االختبار الثالث التالية:

• يناير/فبراير 

• مايو/يونيو

• سبتمبر/أكتوبر

تنتهي مهلة التسجيل للجزأين األول والثاني بعد 15 فبراير ويونيو وأكتوبر

يمكن التسّجل لالمتحان:

• على اإلنترنت عبر المتجر على اإلنترنت.

• عبر االتصال على الرقم +1 800-638-4427 أو +1 (201) 573-9000 مع معلومات بطاقتكم االئتمانية.

تحديد موعد للخضوع لالمتحان
بعد تلّقيكم الموافقة من ICMA، تقع على عاتقكم مسؤولية تحديد موعد للخضوع لالمتحان. عليكم الدخول إلى

موقع www.prometric.com/ICMA لتحديد موعدكم أو تأكيده أو تغييره أو إلغائه على مدار الساعة وفي كل أيام األسبوع.

وسوف تحصلون على رقم تأكيد عندما تحددون موعدًا لالمتحان، وعليكم تدوين هذا الرقم لئال يضيع.

ال يتحمل ICMA أي مسؤولية إن تأخرتم في اختيار موعد ولم يبَق أي موعد متاح ضمن فترة الموافقة التي حصلتم عليها.

إن لم تحددوا موعدًا لالمتحان أو لم تحضروا لموعد محدد في نافذة االختبار المختارة تخسرون الرسم الذي دفعتموه 

لالمتحان.
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إعادة تحديد موعد أو إلغاؤه
إن إلغاء موعدكم مع برومتريك ال يؤدي إلى استرداٍد لألموال أو إلى تغيير مقبول تلقائيًا في نافذة االختبار. ال يخّولكم ذلك 

سوى نيل فرصة لتغيير موعد امتحانكم إلى تاريخ آخر في نافذة االختبار ذاتها.

يمكنكم إلغاء موعدكم وإعادة تحديد تاريخ جديد له ضمن نافذة االختبار ذاتها في حال ألغيتموه قبل 72 ساعة من حلول 

موعدكم المحدد. وتفرض برومتريك عليكم رسمًا في حال ألغيتم امتحانكم في غضون 30 يومًا من تاريخ الموعد المحدد.

في حال ألغيتم موعدكم مع برومتريك في غضون أقّل من 72 ساعة من موعدكم، تخسرون رسوم االمتحان التي دفعتموها 

لمعهد ICMA وعليكم تسديد كلفة تسجيل جديدة.

عليكم الخضوع لالمتحان في خالل نافذة االختبار التي تسّجلتم فيها.

إللغاء موعدكم أو إعادة تحديد موعد جديد على اإلنترنت، يرجى إبقاء رقم التأكيد الخاص بكم جاهزًا وزيارة موقع 

www.prometric.com/ICMA، أو يمكنكم االتصال على الرقم 800-479-6370 في حال كنتم مقيمين في الواليات المتحدة أو 

مركز االتصال اإلقليمي للتسجيل (Regional Registration Contact Center) إن كنتم مقيمين خارج الواليات المتحدة. 

الخياران متاحان على مدار الساعة في كل أيام األسبوع. وإن لم تتمثلوا لسياسة اإللغاء، سوف يتم االعتبار بأنكم "تغّيبتم عن 

الحضور" وعليكم بالتالي إعادة التسّجل لدى ICMA وإعادة تسديد رسم االمتحان.

سياسة استرداد األموال
رسم الدخول لشهادة CMA غير قابل لالسترداد.

يمكن استرداد المبلغ المدفوع كرسم امتحان في غضون 30 يومًا من التاريخ الذي اشتريتم فيه االمتحان وإن لم يتم تحديد 

موعد لدى برومتريك. ويتم حسم رسم معالجة من قيمة المبلغ المستَرّد.
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يوم االمتحان
في أحد مراكز برومتريك لالختبارات

• يجب الوصول إلى مركز برومتريك لالختبارات قبل 30 دقيقة من حلول موعدكم. وإن تأخرتم أكثر من 15 دقيقة على موعدكم 

المحدد، تخسرون المقعد المخصص لكم وعليكم التسّجل من جديد مع تسديد كامل الكلفة.

• سيطلب منكم التوقيع على دفتر السجالت الخاص ببرومتريك وتزويد المركز ببصمة إصبع.

• عليكم جلب مستندات تعريف صالحة.

• عليكم جلب آلة حاسبة مقبولة.

• برومتريك يعطيكم األقالم واألوراق

قد تخضعون لمسح قبل كل مرة تدخلون فيها صالة االمتحان للحرص على أنكم ال تحملون أجهزة إلكترونية ممنوعة. إن 

.ICMAرفضتم الخضوع لمسح، على مدير مركز االختبار رفع تقرير بذلك إلى برومتريك و

مراقبة االمتحانات عن بعد

• يجب إطالق االمتحان قبل 30 دقيقة من حلول موعدكم، وذلك من إجراء عملية تسجيل الدخول األمنية التي تجريها 

برومتريك.

• تحضير مستندات تعريف صالحة.

• جلب آلة حاسبة مقبولة (اختياري).

• جلب قلم وورقة مسودة (اختياري).

نرجو مراجعة األسئلة المتداولة حول ProProctor للمزيد من التفاصيل.
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متطلبات تحديد الهوية
على المرّشح إبراز مستند يثبت هوّيته لكي ُيسمح له بالدخول إلى امتحانات CMA. ويجب أن تتشابه تهجئة االسم على 

مستند التعريف تمامًا مع تهجئة االسم على كتاب الموافقة. ويجب أن تتم أي تغييرات قبل أسبوع واحد على األقل من أول 

موعد محدد. كذلك، سَيرد هذا االسم على شهادة CMA بعد إتمام المتطلبات كافة. وبالتالي،

ال يمكن القيام بأي تغييرات في االسم بعد إتمام االمتحانات.

وفي ما يلي األشكال الوحيدة المقبولة كمستند تعريف صالح:

• جواز سفر صالح وموّقع وغير منتهي الصالحية وصادر عن الحكومة، 

أو

• شكالن أصليان لمستند تعريف غير منتهي الصالحية، واحد يضّم صورة شمسية وكالهما يحمالن توقيعكم. راجعوا 

الالئحة بنماذج مستندات التعريف المقبولة أدناه.

أو

• بطاقة هوية وطنية صادرة عن الحكومة تحمل صورة (مع توقيع أو بدونه)، وشكل آخر صالح ومقبول لمستند التعريف 

مع توقيع. راجعوا الالئحة بنماذج مستندات التعريف المقبولة أدناه.

في أحد مراكز برومتريك لالختبارات

- جواز سفر

- بطاقة جواز سفر أمريكي

- رخصة سوق

- بطاقة تعريف عسكرية

- بطاقة ائتمان

- بطاقة حسم مصرفية تحمل توقيعًا

- بطاقة صّراف آلي تحمل توقيعًا

- بطاقة تعريف تابعة لشركة

- بطاقة آدهار – على المرشحين الذ ين يبرزون بطاقة آدهار أن يبرزوا أيضًا نموذجًا مقبوًال من مستندات التعريق بالهوية 

يحمل توقيعًا.

نماذج مستندات التعريف غير المقبولة

- بطاقة تعريف لطالب

- بطاقة ضمان اجتماعي

يجب أن تكون الصور مشابهة للمرشح.

يجب أن يشبه التوقيع على مستند التعريف التوقيع الوارد في السجل اليومي للخاضعين لالمتحان.

مالحظة: لن ُيسمح لكم بالدخول إلى االمتحان من دون مستند تعريف صالح. إن لم ُيسمح لكم الدخول إلى االمتحان، عليكم 

التسّجل من جديد لالمتحان وتسديد الرسم الكامل. من دون مستندات التعريف المدرجة أعاله،

لن تتمكنوا من الخضوع لالمتحان.
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السياسة المعتمدة لآللة الحاسبة
اآلالت الحاسبة اإللكترونية التي تعمل ببطاريات صغيرة أو بالطاقة الشمسية والتي تنحصر قدراتها بسّت وظائف (الجمع 

والطرح والضرب والقسمة والجذر التربيعي والنسبة المئوية) مسموحة. ال يجوز أن تكون اآللة الحاسبة قابلة للبرمجة وال 

يجوز أن تستخدم أي نوع من األشرطة. بإمكان المرّشحين أيضًا استخدام اآلالت الحاسبة من نوع BA II Plus أو 10bII HP+ أو 

12c HP أو 12c Platinum HP من صنع شركة Texas Instruments عند الخضوع لالمتحانات. واآللة الحاسبة 

10BII Hewlett-Packard صالحة، لكنها لم تعد متوفرة في األسواق للشراء. ولن ُيسمح للمرّشحين باستعمال اآلالت 

الحاسبة التي ال تمتثل لهذه القيود، وال يحق للمرشح الواحد بأكثر من آلة حاسبة واحدة. نلفت النظر إلى أن القرار النهائي 

للقبول بأي آلة حاسبة يعود إلى برومتريك. 

في حال، ألي سبب من األسباب، لم يتم السماح بإدخال آلة المرشح الحاسبة إلى مركز االختبار، بإمكان الموظفين في مركز 

االختبار تقديم آلة حاسبة للمرشح، أو بإمكان المرشح استعمال تطبيق اآللة الحاسبة التي يتضمنها برنامج االمتحان. وفي 

حال، ألي سبب من األسباب، لم يتم السماح باستخدام آلة المرشح الحاسبة لمراقبة االمتحانات عن بعد، بإمكان المرشح 

استخدام تطبيق اآللة الحاسبة التي يتضمنها برنامج االمتحان.

تحديد المعايير
دة المعايير، أي أنها ُتستخدم لتحديد ما إذا كان مرّشح ما يبلغ حدًا أو معيارًا محددًا من  امتحانات CMA هي اختبارات محدَّ

األداء. بناء على ذلك، يستعين ICMA بإجراء مقبول مصمم من أجل تحديد مستوى األداء في االمتحانات الذي يشّكل نجاحًا 

فعًال. ويشتمل هذا اإلجراء على تقييم جماعي للجنة تضّم خبراء في مواضيع محددة ضمن مجاَلي المحاسبة اإلدارية واإلدارة 

المالية. ويتم تحديد عالمات نجاح منفصلة لكل جزء من أجزاء االمتحانات، وكل قرارات النجاح أو الرسوب نهائية.

المساواة في االمتحانات
ألن البنود الفعلية في امتحانات CMA تختلف من نموذج اختبار إلى نموذج اختبار آخر، ستتغّير نماذج االمتحان المختلفة 

بشكل طفيف من ناحية الصعوبة، إذ أن بعض النماذج قد تضّم أسئلة أصعب من غيرها نوعًا ما. ويطّبق معيار نجاح 

االختبار على المرّشحين كافة، بغض النظر أي نموذج يخضعون له من نماذج االختبار. بالتالي، من أجل المحافظة على 

التماثل في المعايير، يلجأ ICMA إلى أساليب معادلة إحصائية لتحديد مستوى معادلة االمتحانات. وتتمحور غاية المساواة 

حول الحرص على أن تكون عالمات النجاح في كّل أشكال االمتحانات متعادلة من ناحية مستويات الصعوبة. بهذه الطريقة، 

يتم الحفاظ على المعيار ذاته للمرّشحين كافة، بغض النظر عن نموذج االختبار الذي يجرونه وعن الزمن الذي يجرونه فيه.

العالمات المتدّرجة
تظهر العالمات كافة في امتحانات CMA كعالمات متدّرجة تتراوح بين صفر و500، مع تحديد عالمة النجاح عند 360. ويتم 

تحويل العالمات األولية في االختبار (أي عدد البنود الصحيحة) إلى هذا األسلوب المتدرج من أجل المحافظة على التجانس 

والتناسق في الطريقة التي يتم فيها ذكر العالمات، بغض النظر عن أي نموذج امتحان قد يجريه المرّشح.
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جوائز االمتحانات
يحق للمرّشحين لشهادة CMA نيل جوائز لالمتحانات بناء على مجموع العالمات من الجزأين األول والثاني. للتأهل لنيل جائزة، 

عليكم النجاح في كّل جزء من الجزأين من المحاولة األولى وإتمام جزأي االمتحان كليهما في غضون شهرين (يناير/فبراير أو 

مايو/يونيو أو سبتمبر/أكتوبر).

بيان األداء
يرسل برومتريك بيانات األداء عبر البريد اإللكتروني إلى المرّشحين الذي رسبوا في جزء من جزأي االمتحان. وترسل هذه 

البيانات بعد قرابة 14 يومًا من صدور نتائج االمتحان في ملف التعريف الخاص بالمرّشح. وتبين بيانات األداء أداء المرّشح 

على أنها مقبولة أو عند مستوى حدودي أو غير مقبولة لكل مجال من مجاالت المواضيع األساسية من قسم الخيارات 

المتعددة في االمتحان، فضًال عن األداء اإلجمالي لقسم اإلنشاء في االمتحان. 

يرجى االنتباه إلى أنه ال يمكنكم الخضوع ألحد جزأي االمتحان أكثر من مرة واحدة في خالل نافذة اختبار واحدة.

خصوصية المرّشحين
يبذل ICMA قصارى جهده للمحافظة على خصوصية المرّشحين. فال يتم اإلفشاء عن معلومات العالمات لكل مرّشح إلى 

جهات ثالثة من دون موافقة المرّشح. وقبل نيل الشهادة، تبقى أسماء المرّشحين كافة في البرنامج سّرية. في المقابل، 

يدرج IMA أسماء كل المحاسبين اإلداريين المعتمدين ذوي السمعة الحسنة على موقعه IMA على اإلنترنت ليتأكد صاحب 

العمل من صّحة الشهادة التي نالها المرّشح.

االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
يمتثل ICMA وبرومتريك امتثاًال كامًال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة أو Americans with Disabilities Act (ADA). بالتالي، على 

المتقّدمين بطلبات بنية الخضوع لالمتحانات الذين لديهم احتياجات خاصة حسبما يشير إليها قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 

إعالم ICMA قبل شهرين على األقل من تخطيطهم للخضوع لالمتحان وقبل تحديد موعد. وينبغي تذكير المتقدمين 

بالطلبات بأنه ال يمكن تقديم التعديالت و/أو التسهيالت و/أو األدوات المساِعدة اإلضافية و/أو الخدمات ("التسهيالت") إال 

إذا كانت ال تغّير بشكل جوهري عملية قياس المهارات أو المعارف التي يهدف االمتحان إلى اختبارها.
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متطلبات التعليم المستمر
بعد أن تكونوا قد خضعتم المتحان CMA لكن لم تحصلوا بعد على الشهادة، يفترض بكم أن تلّبوا متطلبات التعليم 

المستمر والمحافظة على عضويتكم في IMA. سيتم توزيع الشهادات عند إتمام مطلب الخبرة. عند ذلك الوقت، يجب أن 

يكون التعليم المستمر وعضوية IMA جاريين.

سيطلب منكم إتمام 30 ساعة من التعليم المستمر سنويًا، ويجب أن تكون ساعتان منها في مجال األخالقيات. وسُتعطى 

أرصدة للمواد الدراسية المرتبطة بتنمية المسيرة المهنية لدى المحاسب اإلداري والمتعلقة بحاجات صاحب العمل. 

ويعطي ICMA رصيدًا للبرامج التي تقام برعاية المنّظمات التعليمية وأصحاب األعمال ومنظمات األعمال والجمعيات 

المهنية والجمعيات التجارية. بإمكان البرامج أن تكون على شكل مقررات في الكليات أو ندوات أو ورشات عمل أو اجتماعات 

تقنية أو رزم الدراسة الذاتية أو مقررات عبر اإلنترنت. يمكن معرفة المزيد من المعلومات عبر رابط قوانين التعليم المهني 

(CPE Rules and Requirements) المستمر ومتطلباته

حقوق المحاسب اإلداري المعتمد ومسؤولياته
ترتبط المحافظة على شهادتكم بتلبية الموجبات التالية: إتمام 30 ساعة من التعليم المهني المستمر، بما في ذلك ساعتان 

من األخالقيات.

(IMA Statement of Ethical Professional Practice) لمزاولة المهنة بأخالقية IMA االمتثال لبيان

.CMA والرسم السنوي لالحتفاظ بلقب IMA السنوي، الذي يغطي العضوية الناشطة في CMA دفع رسم

على المحاسبين اإلداريين المعتمدين االمتثال لكل القوانين المحلية المرعية اإلجراء في ما يخص تقديم خدمات المحاسبة 

للعموم.
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