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   (IES)لمعاییر التعلیم الدولیة  استناًدا للمتطلبات األساسیة تقییم ذاتي 
الجامعات ووزارات التعلیم والھیئات الوطنیة   ، بما في ذلكحاب المصلحةیختلف النھج المتبع في تحدید متطلبات التعلیم في مجال المحاسبة وتوفیره بین الوالیات القضائیة، حیث یشارك في العملیة العدید من أص 

 العتماد التعلیم والحكومة والجھات التنظیمیة ومنظمات المحاسبة المھنیة وغیرھا. 

أن   یتعیّن علیھابصفتھا منظمات أعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبین،  ولكن ،  تعلیم المحاسبین المھنیین مراحل    كافة بشكل مباشر في   IFAC  قد ال تشارك جمیع المنظمات األعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبین
الرئیسیة وراء    المحركة وأن تكون القوة    )IESالمعاییر الدولیة للتعلیم (  وتطبق  أن تعتمد  PAOs  ، والذي یتطلب من منظمات المحاسبة المھنیة2 رقم   ببیان التزام العضویة   للوفاء  تظھر خطًطا  أن   تفي أو 

 في والیاتھا القضائیة.  للمعاییر الدولیة للتعلیم االعتماد المستمر والمستدام  

معاییر التعلیم  جب على المنظمة العضو تحدید مجموعة تو، ی1إلنشاء و/أو توفیر التعلیم لفئة من المحاسبین المھنیینبسلطة أو سلطة مشتركة   IFAC االتحاد الدولي للمحاسبین عندما ال تتمتع المنظمة العضو في
 . IESsمتطلبات المعاییر الدولیة للتعلیم  اإلجراءات المناسبة العتماد  واتخاذالتي یؤدیھا أعضاؤھا  ینالمھنی ینألدوار المحاسب المناسبة   الدولیة 

 القوانین أو اللوائح أو غیرھا من الصكوك القانونیة.لى تطبیق متطلبات تلك المعاییر في  ع  IFAC  االتحاد الدولي للمحاسبین  فيیجب أن تشجع المنظمة العضو  ف،  IESs  لمعاییر التعلیم الدولیة األخرىأما بالنسبة  

 
 في ما یلي:  PAOsتھدف القائمة المرجعیة التالیة إلى مساعدة منظمات المحاسبة المھنیة 

  معاییر التعلیم الدولیة    استناًدا إلىالقضائیة    افي والیاتھ  لمتطلبات التلعیم الخاصة بالمحاسبین المھنیین  تسھیل إجراء تقییم رفیع المستوىIESs  ،  ھذه  العتمادبغیة مواصلة وضع خرائط طریق
 ا؛ا بھ دولی� ا معترفً معیارً القضائیة  افي والیاتھ، وبذلك تصبح نوعیة التعلیم المھني المعاییر

 معاییر التعلیم الدولیة    زیادة الوعي حولIESs  المستمر مدى الحیاة المحاسبي    التعلیمالتي ترسي مبادئ  وا  كمجموعة من المعاییر عالیة الجودة المقبولة دولی� أصحاب المصلحة    لدى  اومتطلباتھ  
 اعتماد ھذه المعاییر؛للمحاسبین المھنیین، وتساعد أصحاب المصلحة على فھم كیفیة 

 معاییر التعلیم الدولیة خرائط الطرق لتنفیذ وضع أصحاب المصلحة من القطاعین الخاص والعام على التعاون في  مساعدة IESs . 

 

 
منظمة محاسبة مھنیة أو ھیئة ترخیص.   تحددھا قواعد السلوك األخالقياالمتثال لمدونة  ویتعین علیھالمحاسب المھني كفرد یحقق الكفاءة المھنیة ویبرھن علیھا ویزید من تطویرھا ألداء دور في مھنة المحاسبة،  1

مراجع  وداري، اإلمحاسب ، وال)، وأخصائي الضرائب PAIBاألعمال ( مجالالمحاسب المھني في دور ، وةع العام، ودور فني محاسب المھنیون مجموعة متنوعة من األدوار مثل دور القطا المحاسبون وقد یلعب 
 حسابات، أو غیرھا. ال

األداة اإللكترونیة لتعلیم الواردة في  IES لمعاییر التعلیم الدولیةالمواد التوجیھیة والمشورة المتعلقة بالممارسات الجیدة من أجل التنفیذ العملي و المفّصلةلمتطلبات ھي مكّمل ل  المرجعیّةقائمة ال ھذه
 . IFAC التي وضعھا االتحاد الدولي للمحاسبین المحاسبة

https://www.ifac.org/about-ifac/membership/member-organizations-and-country-profiles/ifac-statements-membership
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/member-organizations-and-country-profiles/ifac-statements-membership
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/statements-membership-obligations-smos-1-7-revised
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/statements-membership-obligations-smos-1-7-revised
https://education.ifac.org/index.html
https://education.ifac.org/index.html
https://education.ifac.org/index.html
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جھة المخولة ال 2فئة المحاسب المھني IESمتطلبات معاییر التعلیم الدولیة   مالحظات  جزئی�ا ال  نعم 

 شروط القبول في برامج تعلیم المحاسبة المھنیة ،  IES1 األول معیار التعلیم الدولي 
 2021ینایر  /كانون الثاني   1 تاریخ السریان:

 برامج تعلیم المحاسبة المھنیة تكون عادلة ومتناسبة وتحمي المصلحة العامة.  في قبولوضع شروط  الھدف:

  بقبولسمح  یبشكل ال  ة المھنی  ةبرامج تعلیم المحاسببد شروط االلتحاق یتحد تم 
من بنجاح،  ةالمھنی ةبرنامج تعلیم المحاسب  إلتمام إال من لدیھم فرصة معقولة 

 مفرطة.  عقبات دون أن تمثل تلك الشروط

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  

  على سبیل المثال، 
 الحكومة 

Y   
حیازة  یحدد قانون التدقیق شرط على سبیل المثال،  

شھادة جامعیة في االقتصاد أو األعمال أو المحاسبة  
 المدقق المعتمد برنامج ب لاللتحاق

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 

  المثال، على سبیل 
منظمة المحاسبة المھنیة  

PAO 
Y   

  شرط تحدد منظمة المحاسبة المھنیة  على سبیل المثال، 
 الشھادة الثانویة لاللتحاق ببرنامج فني المحاسبة حیازة 

عند وضع متطلبات االلتحاق   المتبعةللمبادئ لمسّوغ المنطقي شرح ل تم إیراد 
ن واألفراد الذین یالتعلیم المعنی يبالتعلیم ألصحاب المصلحة، بما في ذلك مقدم

 .محاسبةالمھنة  یفكرون في مزاولة

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

المعلومات ذات الصلة متاحة للجمھور لمساعدة األفراد على تقییم فرصھم في  
 بنجاح.  ةمھنیال ةمحاسبالإتمام برنامج تعلیم  

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 الكفاءة الفنیة - التطویر المھني األولي   ، IES2معیار التعلیم الدولي الثاتي  

 2021ینایر  /كانون الثاني   1 تاریخ السریان:

 . المحاسب المھني وظیفة، من أجل أداء IPD التطویر المھني األولي إلى تطویرھا وإثباتھا بنھایة  نیمھنین یمحاسبشخاص الراغبون في أن یصبحوا األ تأسیس الكفاءة الفنیة التي یحتاج الھدف:

 
ة  التزامھم بمتطلبات معاییر التعلیم الدولیإلتمام بالنسبة للفئات األخرى، یرجى العمل مع أصحاب المصلحة اآلخرین في والیتكم القضائیة فئات المحاسبین المھنیین التي یمثلھا أعضاؤكم. یرجى ملء ھذه الخانة ل   2

 . SMOإلتزام العضویة ولي للمحاسبین ببیان الد االتحاد سیاق خطة عمل برنامج امتثال أعضاء ضمنیرجى النظر في وضع خطة لسد تلك الثغرات أو لزیادة وعیھم بشأنھا. في حال وجود ثغرات، 

https://education.ifac.org/part/ies-1
https://education.ifac.org/part/ies-2
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 الكفاءة الفنیة ب  الخاصةنتائج التعلم  

  الراغبین في أن یصبحوا  تحدید نتائج التعلم للكفاءة الفنیة التي یتعین علىتم 
یجب أن  و . IPD التطویر المھني األولي  بنھایة أن یحققوھا مھنیینمحاسبین 

  معیار التعلیم الدولي الثاني تتضمن نتائج التعلم ھذه النتائج المدرجة في
IES2 .الجدول أ ، 

 

 1الفئة  
، (على سبیل المثال      

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 مراجعة برامج تعلیم المحاسبة المھنیة 

المصممة لتحقیق نتائج  وتحدیث برامج تعلیم المحاسبة المھنیة  تتم مراجعة 
 بصورة منتظمة.  IES2تعلم معیار التعلیم الدولي الثاني 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 تقییم الكفاءة الفنیة 

یصبحوا  لتقییم الكفاءة الفنیة للراغبین في أن  مناسبة تقییم تم تأسیس أنشطة 
 محاسبین مھنیین. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 المھارات المھنیة  –التطویر المھني األولي   ،IES3  الثالث معیار التعلیم الدولي 

 2021ینایر  /كانون الثاني   1 السریان:تاریخ 
 .المحاسب المھني وظیفة، من أجل أداء IPD التطویر المھني األولي إلى تطویرھا وإثباتھا بنھایة  مھنیینن یمحاسب األشخاص الراغبون في أن یصبحوا  التي یحتاج المھارات المھنیةتأسیس   الھدف:

 المھنیة نتائج التعلم الخاصة بالمھارات  

الراغبین في أن   التي یتعین على للمھارات المھنیة تحدید نتائج التعلم  تم 
.  IPD التطویر المھني األولي بنھایة أن یحققوھا مھنیینمحاسبین  یصبحوا

معیار التعلیم الدولي   یجب أن تتضمن نتائج التعلم ھذه النتائج المدرجة فيو
 . ب، الجدول  3IES الثالث

 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

      1الفئة  

https://education.ifac.org/part/ies-2
https://education.ifac.org/part/ies-3
https://education.ifac.org/part/ies-3
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 مراجعة برامج تعلیم المحاسبة المھنیة 

المصممة لتحقیق نتائج  تتم مراجعة وتحدیث برامج تعلیم المحاسبة المھنیة  
 بصورة منتظمة.  IES3 لثتعلم معیار التعلیم الدولي الثا 

    (على سبیل المثال، 
) مدقق معتمد  

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 المھارات المھنیة تقییم  

تم تأسیس أنشطة تقییم مناسبة لتقییم المھارات الفنیة للراغبین في أن یصبحوا  
 محاسبین مھنیین. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 سلوكیات القیم واألخالقیات وال  –التطویر المھني األولي   ،IES4  الرابع معیار التعلیم الدولي 

 2021ینایر  /كانون الثاني   1 تاریخ السریان:
 . المحاسب المھني  وظیفة، من أجل أداء IPD التطویر المھني األولي إلى تطویرھا وإثباتھا بحلول نھایة  مھنیینن یمحاسب األشخاص الراغبون في أن یصبحوا  التي یحتاج القیم واألخالقیات والسلوكیاتتأسیس   الھدف:

 المھنیة یات والسلوكیات إطار القیم واألخالق

 

تم توفیر إطار للقیم المھنیة  یمن خالل برامج تعلیم المحاسبة المھنیة، 
محاسبین مھنیین من أجل  راغبین في أن یصبحوا لل والسلوكیات یاتواألخالق

(أ) تطبیق الشك المھني وممارسة الحكم المھني، و(ب) التصرف بطریقة  
 أخالقیة تخدم المصلحة العامة. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 المتطلبات األخالقیة ذات الصلة 

المحاسبة  إدماج المتطلبات األخالقیة ذات الصلة في جمیع برامج تعلیم  تم
 .محاسبین مھنیینالخاصة بالراغبین في أن یصبحوا   المھنیة

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) معتمدمدقق   
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 المھنیة یات والسلوكیات القیم واألخالقنتائج التعلم الخاصة ب 
 1الفئة  

    (على سبیل المثال، 
) مدقق معتمد  

     

https://education.ifac.org/part/ies-4
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التي   المھنیةیات والسلوكیات القیم واألخالقالخاصة بتحدید نتائج التعلم  تم 
  بنھایة   أن یحققوھا مھنیینمحاسبین  الراغبین في أن یصبحوا  یتعین على

یجب أن تتضمن نتائج التعلم ھذه النتائج  و. IPD التطویر المھني األولي
 . ج، الجدول 4IES الرابع معیار التعلیم الدولي  المدرجة في

 

 2الفئة  
المثال، فني  (على سبیل  

 محاسبة) 
     

 مراجعة برامج تعلیم المحاسبة المھنیة 

تتم مراجعة وتحدیث برامج تعلیم المحاسبة المھنیة المصممة لتحقیق نتائج  
 بصورة منتظمة.  IES4 الرابعتعلم معیار التعلیم الدولي  

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
المثال، فني  (على سبیل  

 محاسبة) 
     

 نشاط إنعكاسي 

  والسلوكیاتبشأن القیم واألخالقیات  المھني تم تصمیم أنشطة التعلم والتطویر
لتشمل نشاًطا   مھنیینمحاسبین خاصة بالراغبین في أن یصبحوا الالمھنیة  

 تم إضفاء الطابع الرسمي علیھ وتوثیقھ. و انعكاسیًا 

 1الفئة  
    المثال، (على سبیل  

 ) مدقق معتمد
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 المھنیة یات والسلوكیات  القیم واألخالق تقییم  

  المھنیةیات والسلوكیات  القیم واألخالق تم تأسیس أنشطة تقییم مناسبة لتقییم 
 للراغبین في أن یصبحوا محاسبین مھنیین.

 1الفئة  
المثال، (على سبیل       

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 الخبرة العملیة  – التطویر المھني األولي  ،IES5  الخامسمعیار التعلیم الدولي 
 2015 تموز / یولیو 1 تاریخ السریان:

 . المحاسب المھني وظیفة، من أجل أداء IPD التطویر المھني األولي إلى تطویرھا وإثباتھا بنھایة  مھنیینن یمحاسباألشخاص الراغبون في أن یصبحوا  التي یحتاج الخبرة العملیةتأسیس   الھدف:

 الخبرة العملیة 
 1الفئة  

    (على سبیل المثال، 
) مدقق معتمد  

     

https://education.ifac.org/part/ies-4
https://education.ifac.org/part/ies-5
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غبین في أن یصبحوا محاسبین مھنیین أن یتموا خبرة عملیة  یطلب من الرا
 . IPDالمھني األولي بنھایة التطویر 

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

بة لتمكین الراغبین في أن یصبحوا محاسبین  الخبرة العملیة الكافیة مطلو
المھارات المھنیة،    (ب)ومھنیین من أن یثبتوا اكتسابھم لـ (أ) الكفاءة الفنیة، 

الالزمة ألداء وظیفة المحاسب   (ج) القیم واألخالقیات والسلوكیات المھنیةو
 المھني. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
سبیل المثال، فني  (على 

 محاسبة) 
     

 النھوج الثالثة التالیة: من بین  یتم تحدید النھج المفضل لقیاس الخبرة العملیة 
 ؛نتائجالنھج القائم على ال 

  النھج القائم على المدخالت 

  النھج المختلط 
 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 نتائج النھج القائم على ال

، على الراغبین في أن یصبحوا محاسبین  نتائجبالنسبة للنھج القائم على ال
 ، أنھم حصلوا على الخبرة العملیة. نتائجیثبتوا، من خالل مقاییس ال مھنیین أن 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
المثال، فني  (على سبیل  

 محاسبة) 
     

 المدخالت النھج القائم على 

بالنسبة للنھج القائم على المدخالت، على الراغبین في أن یصبحوا محاسبین  
مھنیین أن یثبتوا، من خالل مقاییس المدخالت، أنھم حصلوا على الخبرة  

 العملیة. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 لمختلط النھج ا
 1الفئة  

    (على سبیل المثال، 
) مدقق معتمد  
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یجمع ما بین متطلبات كل من النھج القائم على  فھو  ، المختلط بالنسبة للنھج 
 . والنھج القائم على المدخالت نتائجال

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 على الخبرة العملیة  والرقابةاإلشراف 
تحت  العملیة   خبرتھم ن في أن یصبحوا محاسبین مھنیینوراغبلا  أن یتم ینبغي

 لخبرة العملیة. ل  مراقبإشراف 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

  ن في أن یصبحوا محاسبین مھنیینیلراغبل  المھنیةالخبرة یجب أن یتم تسجیل 
تنظیمیة،  الھیئة الفي شكل ثابت تحدده الھیئة المسؤولة أو، عند االقتضاء، 

 مدعوًما بأدلة یمكن التحقق منھا. یجب أن یكون و

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

لسجالت الخبرة العملیة  على مراقب الخبرة المھنیة أن یجري مراجعة دوریة 
 الخاصة بالراغبین في أن یصبحوا محاسبین مھنیین. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

ن في أن یصبحوا  ولراغبا ما إذا كانتم تأسیس أنشطة تقییم مناسبة لتقییم 
 .لدیھم خبرة عملیة كافیة محاسبین مھنیین

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 تقییم الكفاءة المھنیة  – التطویر المھني األولي  ،IES6  السادسمعیار التعلیم الدولي 
 2015 تموز / یولیو 1 تاریخ السریان:

 . المحاسب المھني  وظیفةمن أجل أداء بنھایة التطویر المھني األولي مستًوى مناسب من الكفاءة المھنیة  نمحاسبین مھنیین قد برھنوا عتحدید ما إذا كان الراغبون في أن یصبحوا  الھدف:

https://education.ifac.org/part/ies-6
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 التقییم الرسمي للكفاءة المھنیة 

یصبحوا محاسبین مھنیین قد   نتقییم ما إذا كان الراغبون في أرسمی�ا  یتم 
استناًدا  حققوا مستًوى مناسبًا من الكفاءة المھنیة بنھایة التطویر المھني األولي،  

إجراؤھا خالل التطویر المھني  مجموعة من أنشطة التقییم التي یتم  نتائجإلى 
 األولي. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
المثال، فني  (على سبیل  

 محاسبة) 
     

 مبادئ التقییم 

والصالحیة  ذات مستویات عالیة من الموثوقیة یتم تصمیم أنشطة تقییم 
 .واإلنصاف والشفافیة والكفایة في برامج تعلیم المحاسبة المھنیة

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 دلیل قابل للتحقق 

محاسبین مھنیین إلى أدلة  لراغبین في أن یصبحوا یستند تقییم الكفاءة المھنیة ل
 یمكن التحقق منھا. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 التطویر المھني المستمر  ، IES7  السابعمعیار التعلیم الدولي 

 2020ینایر  /كانون الثاني   1 تاریخ السریان:

 ذي صلة من أجل تطویر الكفاءات المھنیة الالزمة ألداء دورھم كمحاسب مھني والحفاظ علیھا.  امستمر�  امھنی�  ا تطویرً  یتابعونإثبات أن المحاسبین المھنیین  الھدف:

 التطویر المھني المستمر للمحاسبین المھنیین 

ا ذات صلة  یتابعوا ویسجلوا على المحاسبین المھنیین أن   تطویًرا مھنی�ا مستمر�
 حاسبین مھنیین. لیؤدوا دورھم كمیطّور من كفاءتھم المھنیة ویحافظ علیھا 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

      1الفئة  

https://education.ifac.org/part/ies-7
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 الترویج للتطویر المھني المستمر والوصول إلیھ 

بھ ولتطویر الكفاءة  یتم الترویج ألھمیة التطویر المھني المستمر وااللتزام 
 المھنیة والحفاظ علیھا. 

    (على سبیل المثال، 
) مدقق معتمد  

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

یتم تسھیل الوصول إلى فرص وموارد التطویر المھني المستمر لمساعدة  
الوفاء بمسؤولیتھم تجاه متابعة تطویر مھني مستمر  المحاسبین المھنیین في 

 كفاءتھم المھنیة ویحافظ علیھا.  ینّمي

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 قیاس التطویر المھني المستمر

لقیاس التطویر المھني المستمر لدى المحاسبین المھنیین سواء  نھج  تم تحدید
 كلیھما. أو النھج القائم على المدخالت أو  نتائجالنھج القائم على الكان 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 نتائج النھج القائم على ال

یطلب من المحاسبین المھنیین تطویر كفاءتھم  ، نتائج القائم على الفي النھج 
ذات صلة  نتائج تعلم ویتم إثبات ذلك من خالل تحقیق المھنیة والحفاظ علیھا 

 بأداء دورھم كمحاسبین مھنیین. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 المدخالت النھج القائم على 
 1الفئة  

    المثال، على سبیل  (
 ) مدقق معتمد
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، یطلب من المحاسبین المھنیین تطویر كفاءتھم  المدخالتفي النھج القائم على 
إتمام كم محدد من أنشطة  المھنیة والحفاظ علیھا ویتم إثبات ذلك من خالل 

 صلة بأداء دورھم كمحاسبین مھنیین. الذات  تطویر المھاراتالتعلم و 

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 مراقبة وإنفاذ التطویر المھني المستمر 

تم تحدید طبیعة ومدى األدلة التي یمكن التحقق منھا والتي یجب على  
الحفاظ علیھا من أجل التطویر المھني المستمر الذي تم   المھنیین المحاسبین
 القیام بھ. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

یفون   المھنیونتم وضع عملیة منھجیة لـ (أ) مراقبة ما إذا كان المحاسبون 
األعضاء في االتحاد الدولي   اتبمتطلبات التطویر المھني المستمر للھیئ 

عدم تلبیة ھذه  على عقوبات مناسبة  وجیھتل، و (ب)  IFACللمحاسبین 
 المتطلبات. 

 1الفئة  
    (على سبیل المثال، 

) مدقق معتمد  
     

 2الفئة  
(على سبیل المثال، فني  

 محاسبة) 
     

 المسؤولین عن مراجعة البیانات المالیة  المتعاقدینشركاء لالكفاءات المھنیة ل   ، IES8معیار التعلیم الدولي الثامن  

 2021ینایر  /كانون الثاني   1 تاریخ السریان:
 ویحافظون علیھا عند أداء دور الشریك المسؤول.  المھنیونتأسیس الكفاءة المھنیة التي یطورھا المحاسبون  الھدف:

الذین یؤدون دور الشریك المسؤول تطویر   المھنیینیُطلب من المحاسبین 
من خالل تحقیق نتائج   ویتم إثبات ھذه الكفاءةالكفاءة المھنیة والحفاظ علیھا 

معیار   التعلم بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، تلك المدرجة في
 .، الجدول د 7IESالتعلیم الدولي السابع 

 

 
 

     

االلتحاق  الذین یؤدون دور الشریك المسؤول  المھنیینیُطلب من المحاسبین 
الذي یطور الكفاءة المھنیة    (CPD) التطویر المھني المستمر ببرنامج

 .یھاویحافظ عل المطلوبة لھذا الدور
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