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 جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدينات شهاد

هي واحدة من المنظمات العالمية  (ACCA) جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

 العالم،ولها احترامها في جميع أنحاء المهنية المعترف بها،  المحاسبة الرائدة في مجال

 .حول جميع أنحاء العالم عضوا   131,500 ونحو، طالبا   362000 حوالي وتضم حاليا  

 : التالية الشهادات المهنية المحاسبين القانونيينجمعية وتقدم 

 

 :)ACCA(شهادة الزمالة البريطانية  /1

ACCA ة، تعكس جوانب عديدة مرتبطة بعلوم المحاسبة واإلدارة ومقاييس هي شهادة محاسب قانوني معتمد بريطاني

متنوعة ومتكاملة وال ترتكز فقط على محاسبة القطاع الخاص وإنما تغطي مجاالت األداء وغيرها، وموضوعات الدراسة 

العمل بالقطاع العام أيضا ، ولهذا فإن حاملي هذه الشهادة مهيئين للعمل بكفاءة أعلى من أقرانهم في القطاعين العام 

يشمل دراسة واجتياز سلسلة  )ACCA( التأهيل للحصول على شهادة جمعية المحاسبين القانونين المعتمدينوالخاص، و

في النجاح ، وها (والضرائب وغير القانون خرى ذات العالقة ) مثلبالمواضيع المالية والمواضيع األ تعلّقت ختبارا14  من

يساعدان المتقدم على الحصول على عضوية في هذه الجمعية  ،صول على الخبرة العملية الكافيةوالح ،هذه االختبارات

 .العالمية

 ؟ACCA ـال دراسة يمكنه الذي من

 

 يكون وقد ،طويلة مهنية خبرة ذو أو التخرج حديث كان ء  سوا ، ACCAلـا مؤهل على الحصول شخص ألي يمكن

 هدراست نوعية حسب على الشهادة، هلهذ هدراست أثناء الدراسية المواد بعض من إعفاء على الحصول في الحق لشخصل

 المجال. هذا في المهنية هوخبرت

 للطالب مثالية فرصة يُعد وأيضا   ،أعمال كرجال للعمل الطموح لكونيم للذين األنسب البرنامج هو ACCA وبرنامج

 تامة معرفة على الشركات ورؤساء العمل أصحاب كل وغالبا   ،والتمويل المحاسبة مجال في عملال على يركزون الذين

 المهارة من عال   تأهيل إلى تشير يالت الشهادة هذه بكفاءة ويعترفون معتمدة عالمية أكاديمية كهيئةACCA  ـبال

 عليها. للحاصلين والتخصص

 

 :ACCA ـالمميزات 

 

• ACCAإلى توفير المعرفة المحاسبية والمهارات والقيم المهنية التي تجعلك  طريقك إلى المكانة المهنية حيث تهدف

 .من خبراء المال القادرين على بناء مستقبل مهني ناجح في جميع القطاعات

• ACCAحر في اختيار أي نوع من أنك ، مما يعني يالمعارف ذات الصلة بأي عمل محاسبالمهارات ولك  توفر

 .منظمة تريد العمل بها أيالمحاسبة و

• ACCAجميع أنحاء العالم ذلك يعني أنه  يسبين والمؤهالت المهنية وتتوفر فبوصفها الهيئة العالمية للمحا ةمعروف

 .يمكنك الدراسة والعمل حيثما ترغب

ي ف ستكون مؤهل للعملأنك  يعني وهذا ACCA العاملون في مهنة المحاسبة والتمويل يعرفون ويقدرون أهمية شهادة •

 .مكان أي

 .نجاز أعمالهمإلويدركون أنهم األقدر في المهارات الالزمة   ACCAأصحاب العمل يقدرون حملة شهادة •

 

 

 

http://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/accounting-courses/cgory/d1-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/accounting-courses/cgory/d1-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/accounting-courses/cgory/d1-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/law-courses/cgory/j-2/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/law-courses/cgory/j-2/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/law-courses/cgory/j-2/sin/ct/programs.html
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 المقرر: مكونات
 

 االحترافي: والمستوى األساسي المستوىاثنين، مستويين من للشهادة تأهيلال يتألف

 

 :Level Fundamentals  األساسي: المستوى

 

 :Level Professional  االحترافي المستوى

 

 بجان لىإ األساسية، المواد دراسة المستوى هذا يشمل

 الطالب على يجب يالت للمهارات التعليمية المواد

 اكتسابها.

 

 التالي:المواد األساسية تشمل  
• F1 Accountant in Business 

• F2 Management Accounting 

• F3 Financial Accounting 

 

 التالي:المهارات تشمل 

• F4 Corporate Business Law 

• F5 Performance Management 

• F6 Taxation 

• F7 Financial Reporting 

• F8 Audit and Assurance 

• F9 Financial Management  
 

 

 مواد جانب إلى أساسية، دراسية مواد المستوى هذا يشمل

 .اختيارية دراسية

 

 

 التالي:المواد األساسية تشمل 
• P1 Professional Accountant 

• P2 Corporate Reporting 

• P3 Business Analysis 

 
ويتم اختيار مادتين فقط  التالي:المواد االختيارية تشمل 

 من أربعة
• P4 Advanced Financial Management 

• P5 Advanced Performance Management 

• P6 Advanced Taxation 

• P7 Advanced Audit and Assurance 

 

 

 

 

 

 

 محاسب لقب على والحصول ةالشهاد لنيل الدراسي، المقرر يشملها يالت المواد كل ويجتاز يدرس نأ للطالب والبد

 .ACCA ـال جمعية في العضوية على والحصولمحترف،

 

 القبول:متطلبات 
 

 يشمل: الشهادة هذه في القبول

 . ACCAـلل التأهيل يف لقبوله تكفي الدرجة فهذه ، البكالوريوس درجة على حاصال   المتقدم كون حالة في •

 على حاصال   يكون وأن البد الشهادة لهذه قبوله يتم فحتى الثانوية، المدارس أحد من متخرجا   كونه حالة في أما •

 .والرياضيات االنجليزية اللغة منها الدراسية المواد بعض في مرتفعة درجات

 

 الوظيفي:المسار 
 

 وأعضاؤهاACCA  ـال شهادة حاملي يحترمون االقتصاديين والشركاء العمل صحابأ كل العالمي المستوى على •

 للحصول أهلتهم يالت االحترافية، والمحاسبية المالية مورباأل الدولية معرفتهم بسبب لتوظيفل طلبهم ويتمبشدة،

 الشهادة. هذه على

 سيتيحACCA  ـال يف عضوا   فكونك فقط، واحد وظيفي قطاع تحديد من تحررا   أكثر تجعلك الشهادة هذه مرونة •

 القطاعات أو المالية الخدمات كانت سواء   أجمع، العالم مستوى على تختاره أنت قطاع أي في للعمل الفرصة لك

 الوجهات. هذه في عملك خالل قيادية دوارأ على للحصول الفرصة طيكوالخاصة،وسيع العامة

 

http://www.hotcourses.ae/study/all-subjects-courses/undergraduate-degrees/programs.html
http://www.hotcourses.ae/study/all-subjects-courses/undergraduate-degrees/programs.html
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 اإلعفاءات:

رسوم االختبار  ،ويقوم بدفع(F1, F2, F3, F4)يعفى خريجي تخصص المحاسبة من دراسة أربع كورسات هي:  •

 الخاصة بكل مادة.

 اإلعفاءات نفس مصاريف االختبار.مصاريف  •

 .حسب نوعية دراسة المتقدم وخبراته المهنيةمادة  14مواد من أصل  9اإلعفاءات قد تصل إلى  •

 مواد. 5عبارة عن  وهو ) level)Professionalاألخيرال يوجد إعفاءات على المستوى  •

 

 االختبار: كاليفت
 

 كاآلتي: الدوليين للطلبة بالنسبة ختباراتاال هذه تكاليف تكون ما عادة

 .سعودي لاير )310(أي بما يعادل  استرليني جنيه )66(  التسجيل: رسوم

 .عام كل من يناير أول في سنويا   تدفع سعودي، لاير )310(بما يعادل  استرليني جنيه (66(  السنوي: االشتراك

 

 

 اختبار: كل قبل المستحقة الرسوم
 

 الريال السعودي االسترلينيالجنيه  االختبار

 ختبارا كلل سعودي لاير 249 استرليني جنيه 53 األساسية( )المواد األساسي مستوىال اتاختبار

 ختبارا كلل سعودي لاير 310 استرليني جنيه 66 )المهارات( األساسي مستوىال اتاختبار

 ختبارا كلل سعودي لاير 409 استرليني جنيه 87 االحترافي المستوى اتاختبار

 

 

 مواعيد االختبارات والتسجيل لها:

 

 .وديسمبر( )يونيوتُعقد االختبارات مرتين في العام شهري 

 ديسمبر من السنة السابقة. 31يتم التسجيل قبل  يونيو:الختبارات  •

 أغسطس من العام نفسه. 15يتم التسجيل قبل  ديسمبر:الختبارات  •

 مواد كحد أعلى في كل مرة اختبار. 4يمكن اختبار  •

 

 

 المهنية المعتمدة في المحاسبة والمراجعة بعد أداء االختبارات المطلوبة. ACCAويتم الحصول على شهادة 
 

 

 مالحظة:

 في بريطانيا. الدكتوراهيحصل المتفوقون على منحة لدراسة 
 

 

 

 

 

 



4 
 

 :(CERT IPSAS) 2/ شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية 

 

في   (ACCA)وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ديلويت أعلنت

المعتمدين  جمعية المحاسبين القانونيين عن إطالق شهادة 2016مايو17 

 . في القطاع العام باللغة العربية في معايير المحاسبة الدولية

اسبين هذه الشهادة ثمرة جهود مشتركة بذلتها كل من ديلويت وجمعية المح

من رغبتهما المشتركة في إتاحة المجال أمام المحاسبين في الدول العربية بالحصول على  انطالقاالقانونيين المعتمدين 

وتعدّ هذه الشهادة األولى ، محاسبة الدولية في القطاع العامشهادة محاسبة ذات قيمة عالية معترف بها عالميا  في معايير ال

مع التطورات الحالية في القطاع العام حيث تقوم  من نوعها في هذا المجال في دول المنطقة، ويتزامن توقيت إطالقها

حكومات خمس دول من بين الدول اإلثنين والعشرين األعضاء في جامعة الدول العربية باالنتقال من المحاسبة على 

من نه إالنقدي المعدل إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس االستحقاق المحاسبي وأو األساس النقدي 

المتوقع أن يتضاعف عدد الحكومات العربية التي سوف تعتمد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 .االستحقاق المحاسبي خالل السنتين القادمتين

لقطاع في وقت يشهد فيه هذا القطاع العام تغيرات متسارعة وزيادة في حجم اإلنفاق، فإن شهادة معايير المحاسبة الدولية لو

 أن تحقق فائدة كبيرة لك فمن المؤكد المستقبلية،ل بكفاءة مع التحديات العام باللغة العربية تزودك بمهارات مناسبة للتعام

لخبرات الضرورية في مجال إعداد التقارير المالية بناء  على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ل كعند امتالك

 . ضروريا  لتحسين المساءلة والشفافية في اإلنفاق العاموالتي تُعد عنصرا  

 

 العربية:مميزات شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة 

تمكن المتقدم للشهادة من حيث أنها تتميز شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية بالمرونة الكافية، 

 اختبارا  ودورة تدريبية على شبكة اإلنترنتفهي تتضمن  ،اليوميةالتوفيق بين أوقات الدراسة وساعات العمل وااللتزامات 

 باستخدام الحواسب الشخصية واللوحية.  النضمام إلى الدورة التدريبية والدراسة فيهاا يمكنو

 :ممت الشهادة بالمميزات التاليةوقد صُ 

دراسة الشروط األساسية التي تتضمنها معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام القائمة على االستحقاق معيارا  تلو  •

 .اآلخر، بما يصب في مصلحة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير

مع المساعدة في حل األسئلة عمليا ، ة الدولية للقطاع العام تقديم إرشادات حول كيفية استخدام معايير المحاسب •

 .ودراسات الحالة والتمارين التفاعلية

 .شرح الفرق بين معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام القائمة على النقد ونظيرتها القائمة على أساس االستحقاق •

 .العام حول العالم تقديم لمحة عامة عن استخدام معايير المحاسبة الدولية للقطاع •

 .شرح أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وأسلوب التطوير المتبع •

 

 

 

 

 

http://www2.deloitte.com/xe/en.html?icid=site_selector_xe
http://www2.deloitte.com/xe/en.html?icid=site_selector_xe
http://www2.deloitte.com/xe/en.html?icid=site_selector_xe
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 المستهدفة:الفئات 

جميع العاملين في المجال المالي الذين يطبقون معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في منطقة الشرق األوسط والدول 

 .من شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام باللغة العربية العربية، حيث يمكنهم االستفادة

إذا كان لديك مؤهل مهني في مجال المحاسبة، فقد تكون الشهادة مصدرا  مهما  من مصادر التنمية المهنية المستمرة  •

محددة في مجال حيث إنها توفر لك فرصة االرتقاء بمستوى القدرات الحالية مع إضافة معلومات ومهارات فنية 

 .معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

الشهادة فرصة الحصول على اعتراف رسمي  هني في مجال المحاسبة، فستوفر لكمؤهل م أما إذا لم يكن لديك •

 بمعلومات ومهارات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. 

يير المحاسبة الدولية للقطاع العام لمساعدتك في الحكم على سؤالين من أسئلة التقييم الخاصة بشهادة معا تنزيلويمكنك 

 .مدى مالءمة هذه الشهادة الحتياجاتك المهنية

 الدراسة:أسلوب 

 يتم التقدم بطلب االلتحاق بالدورة في أي وقت باستخدام شبكة اإلنترنت وتشمل الدورة اإللكترونية جميع المواد الدراسية.

 أشهر،يمكن الدخول إلى الدورة وحضور التقييمات التي تجرى كل ثالثة  االئتمان،وبعد سداد الرسوم باستخدام بطاقة 

 ساعة. 30وتستغرق الدورة 

وللحصول على الشهادة يجب على المتدرب اجتياز اختبار على االنترنت مدته ساعة مكون من أسئلة تتم اإلجابة عليها من 

يحصل المتقدم على شهادة من جمعية  50%د االنتهاء من االختبار والحصول على درجة أعلى من وعن متعددة،خيارات 

المحاسبين القانونيين المعتمدين تؤكد أنه قد أكمل الدورة بنجاح وحصل على شهادة في معايير المحاسبة الدولية للقطاع 

 العام باللغة العربية.

 

 الرسوم:

 

 .( لاير سعودي(1106أي  جنيه استرليني (235)تبلغ رسوم مواد الدورة وامتحان التقييم للحصول على الشهادة  •

على أن تكون  األولى،ة محاولتين إلعادة اختبار التقييم في حالة عدم اجتيازه في المرة رتشمل رسوم الدو •

 محاوالت،ن الطالب من اجتياز االختبار بعد ثالث فإذا لم يتمك بالدورة،المحاولتين خالل ثالثة أشهر من االلتحاق 

 رسم ثالث محاوالت إضافية الجتيازفعليه أن يسدد رسوم تسجيل جديدة لمحاولة مرة أخرى ويشمل هذا ا

 االختبار.

وم مواد الدورة وامتحان فتكون رس الشهادة،للحصول على يحصل أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين على خصم  •

 لاير سعودي. (823(أي  جنيه استرليني )175( التقييم

 التسجيل:

عن طريق الدخول على الرابط التالي وتعبئة  يتم للقطاع العام باللغة العربية شهادة معايير المحاسبة الدولية التسجيل في

 النموذج:

https://equals.accaglobal.com/ac/register.nsf/Process?OpenForm&Ln=AR&Cde=IPSASAR1

6b__Do=Who 

 

 

https://equals.accaglobal.com/ac/register.nsf/Process?OpenForm&Ln=AR&Cde=IPSASAR16b__Do=Who
https://equals.accaglobal.com/ac/register.nsf/Process?OpenForm&Ln=AR&Cde=IPSASAR16b__Do=Who


6 
 

 :)IA-Cert(شهادة المراجعة الدولية  /3

مجموعة واسعة من الدورات في مجال المراجعة الدولية، بما في ذلك قيامها  المحاسبين القانونيين المعتمدينجمعية تقدم 

إذا كنت ال تحتاج  ، أوالدورة والتقييم معا  وحضور شهادة الك تقديم طلب للحصول على يمكنو، في ذلك المجالبمنح شهادة 

 يمكنك اختيار الدورة فقط. ريد معرفة إضافية في هذا المجالتإلى شهادة، ولكن 

 

 مواصفات الدورة : 

ساعة  (25)التي تحتاجها، ويحتاج المتقدم  جميع المواد الدراسيةيتم حضور الدورة عن طريق شبكة اإلنترنت وتتضمن 

 (6)دراسة تقريبا  لإللمام بالمادة وأخذ فكرة عنها مع بعض األمثلة الواقعية واألسئلة التجريبية، التسجيل يمنحك مدة قدرها 

 أشهر للدراسة ويمكنك التقدم لالختبار متى تأكدت من جاهزيتك له.

 

 المرشحين للحصول عليها :

 المجلسللتأكد من أن معرفتهم موافقة للمعايير الصادرة عن  ومدققي الحسابات المؤهلين المحاسبين •
 . IAASB)(التدقيق والتأكيد لمعايير الدولي

 .للمراجعة لدوليةا معاييرالإدخال  الذين حصلوا على مؤهالتهم قبل •

 الذين كانوا بعيدا  عن ممارسة التدقيق لبعض الوقت و يُراد التأكد من معرفتهم. •
 

 هيكل المواد : 

 التدقيق. معايير •

 .األهداف العامة •

 .وثائق التدقيق •

 غش في مراجعة البيانات المالية.لا •

 .تخطيطال •

 .رقابة الداخلية وتقييم المخاطرال •

 أدلة المراجعة. •

 .اعتبارات محددة –أدلة المراجعة  •

 التأكيدات الخارجية. •

 اإلجراءات التحليلية وأخذ عينات التدقيق. •

 المراجعة الداخلية. •

 التقارير.إعداد  •

 

 معلومات عن االختبار : 

 

 نوع األسئلة اختيار من متعدد. •

 ( محاوالت.(3عدد المحاوالت الممنوحة  •

 .50%درجة االجتياز  •

 في حال عدم االجتياز يمكن التقدم لالختبار مدة أخرى بتسجيل جديد. •
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 الرسوم : 

 

 الريال السعودي الجنيه االسترليني الرسوم

 لاير سعودي. 608 جنيه استرليني 130 رسوم المادة

 لاير سعودي. 608 جنيه استرليني 130 رسوم االختبار

 لاير سعودي. 1100 جنيه استرليني 235 المادة واالختبار معا  

 

لتسجيل، وفي أشهر من ا(6) ن في غضو كونولكن يجب أن ت لم يتم اجتيازهإذا  ختبارتغطي الرسوم محاولتين إلعادة االو

تيح لك ثالث ت دخول االختبار مرة أخرى وتسجيل آخر لتحتاج إلى دفع رسوم حال عدم االجتياز في المحاوالت الثالث 

 .محاوالت أخرى 

 

 الخصم : 

 

بحيث تكون رسوم الحصول  هي المواد الدراسية وت معتمدين على خصيحصل أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الم

يتم  ، ولكل منهما جنيه استرليني (95) و بشكل منفصل بتكلفة جنيه استرليني أ(180) على الدورة واالختبار معا  بقيمة

دخل رقم عضوية جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين و أعضاء عبر اإلنترنت األ  بمجرد تسجيلتطبيق الخصم تلقائيا  

 بهم.

 

 التسجيل : 

 

من خالل الرابط  عتمدينجمعية المحاسبين القانونيين المللتسجيل والحصول على المزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع 

 http://www.accaglobal.com/my/en/qualifications/glance/certia/how.htmlالتالي : 
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 :)FRI-Cert(الدولية  تقارير الماليةشهادة ال /3

 (IFRS)مجموعة واسعة من الدورات في مجال معايير التقارير المالية الدولية  جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدينتقدم 

، بما في ذلك قيامها بمنح شهادة (IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية )وإعداد التقارير المالية الدولية، متبعة في ذلك 

الدورة وحضور المالية الدولية إلعداد التقارير التقارير ك تقديم طلب للحصول على شهادة يمكنو، التقارير المالية الدولية

 يمكنك اختيار الدورة فقط. ريد معرفة إضافية في هذا المجالتإذا كنت ال تحتاج إلى شهادة، ولكن  ، أووالتقييم معا  

 

 مواصفات الدورة : 

وتساعد الدورة على فهم كيفية  التي تحتاجها، جميع المواد الدراسيةيتم حضور الدورة عن طريق شبكة اإلنترنت وتتضمن 

معايير المحاسبة  شرح كيفية إعداد التقارير، و( في جميع أنحاء العالمIFRS) ستخدام معايير التقارير المالية الدوليةا

ساعة  (20)، ويحتاج المتقدم توفير التوجيه بشأن كيفية استخدام معايير التقارير المالية الدولية في الممارسة ،والدولية

دراسة تقريبا  لإللمام بالمادة ومعرفة المعايير وأخذ فكرة عنها مع بعض األمثلة الواقعية واألسئلة التجريبية، التسجيل 

 أشهر للدراسة ويمكنك التقدم لالختبار متى تأكدت من جاهزيتك له. (6)يمنحك مدة قدرها 

 

 المرشحين للحصول عليها :

تحديث مهاراتهم لمواجهة التحديات التي ينطوي عليها اعتماد وتنفيذ لومدققي الحسابات  المؤهلين المحاسبين •

 .معايير التقارير المالية الدولية في أماكن عملهم

 الذين حصلوا على مؤهالتهم قبل إدخال معايير التقارير المالية الدولية. •

 

 هيكل المواد : 

 .طبيعة وعمليات مجلس معايير المحاسبة الدولية •

 .وضع واستخدام معايير التقارير المالية الدولية في مختلف أنحاء العالم •

 .العرض والربح •

 األول. جزءال –المحاسبة عن الموجودات والمطلوبات  •

 الثاني. الجزء –المحاسبة عن الموجودات والمطلوبات  •

 .ةالمحاسبة للمجموع •

 .معايير اإلفصاح •

ومعايير التقارير  مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  في االختالفات الرئيسية بين المملكة المتحدة / الواليات المتحدة  •

 .المالية الدولية

 .مقترحات من أجل التغيير •

 

 معلومات عن االختبار : 

 

 نوع األسئلة اختيار من متعدد. •

 ( محاوالت.(3عدد المحاوالت الممنوحة  •

 .50%درجة االجتياز  •

 في حال عدم االجتياز يمكن التقدم لالختبار مدة أخرى بتسجيل جديد. •
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 الرسوم : 

 

 الريال السعودي الجنيه االسترليني الرسوم

 لاير سعودي. 608 جنيه استرليني 130 رسوم المادة

 لاير سعودي. 608 جنيه استرليني 130 رسوم االختبار

 لاير سعودي. 1100 جنيه استرليني 235 المادة واالختبار معا  

 

لتسجيل، وفي أشهر من ا(6) ن في غضو كونولكن يجب أن ت لم يتم اجتيازهإذا  ختبارتغطي الرسوم محاولتين إلعادة االو

تيح لك ثالث ت دخول االختبار مرة أخرى وتسجيل آخر لتحتاج إلى دفع رسوم حال عدم االجتياز في المحاوالت الثالث 

 .محاوالت أخرى 

 

 الخصم : 

 

بحيث تكون رسوم الحصول  هي المواد الدراسية وت معتمدين على خصيحصل أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الم

يتم  ، ولكل منهما جنيه استرليني (95) و بشكل منفصل بتكلفة جنيه استرليني أ(180) على الدورة واالختبار معا  بقيمة

دخل رقم عضوية جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين و أعضاء عبر اإلنترنت األ  بمجرد تسجيلتطبيق الخصم تلقائيا  

 بهم.

 

 التسجيل : 

 

من خالل الرابط  عتمدينجمعية المحاسبين القانونيين المللتسجيل والحصول على المزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع 

 http://www.accaglobal.com/an/en/qualifications/glance/certifr/overview.htmlالتالي : 
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