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عضوية طلب 

التاريخ:          /       /    

المعلومات الشخصية:

االسم (الثالثي) (باللغة العربية): .................................................................................................................                    

االسم (الثالثي) (باللغة ا�نجليزية)................................................................................................................

الجنسية: ..........................................................                    مكان وتاريخ الميالد: ...............................................

الدرجة العلمية : ...................................................                  الجنس:                        ذكر                                        أنثى                 

المؤهالت العلمية (ا�كاديمية والمهنية):

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


ستعمال المجمع فقط

الرقم  موافقة المسؤول    

التوقيع التاريخ:          /       /      

الدرجة العلميةالتخصصسنة الدراسة    من/ الىمكان الدراسة
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الوظيفة الحالية

الوظيفة : ..........................................................                   القطاع: ............................................................

أسم المؤسسة/ الشركة: ..........................................                    المسمى الوظيفي: .................................................

عنوان المؤسسة/ الشركة: ......................................................................................................................

ص.ب: .............................................................                  رقم الهاتف: ........................................................                    

رقم الفاكس: ......................................................                 البريد ا�لكتروني: ................................................... 

عنوان ا�قامة الحالي

العنوان:.........................................................................................................................................

ص.ب: .............................................................                 رقم الهاتف: ........................................................                    

رقم الفاكس: ......................................................                 رقم الهاتف النقال: .................................................

شهادة

أشهد بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة. عدم صحة أي من المعلومات تؤدي الى حرماني من العضوية أو سحبها. في حال الموافقة على هذا 

الطلب  أتعهد با�لتزام بالنظام الداخلي وا�نظمة والتعليمات المرعية للمجمع والمهنة, ومساعدة المجمع تطوعيًا على تحقيق أهدافه, تنفيذ 

بكل إخالص جميع المهام المرتبطة بما يتعلق بالمهنة, لم يتم الحكم على توجيه تهمة مما يتعلق بشرف المهنة, وأن أدفع إشتراكاتي المترتبة. 

إن عضوية المجمع امتياز وليس حق مكتسب. مؤهالت االنتساب وضعت من قبل أعضاء مجلس ا�دارة, وقرارهم غير قابل للتغير. 

التاريخ:          /       /                                 التوقيع: ...........................................................

يرجى إرفاق التالي:

1.الشهادات الدراسية

2.الشهادات المهنية

3.عضويات مهنية أخرى

4.سيرة ذاتية محدثة

5.عدد 2 صورة شخصية

(200) دوالر أمريكي  1. رسوم قبول ( تدفع لمرة واحدة)  

(150) دوالر أمريكي  2.رسوم عضوية سنوية ل¼عضاء المشاركين والزمالء 



متطلبات العضوية في المجمع 

حدد النظام الداخلي للمجمع فئات العضوية كما يلي:

عضو مشارك

الحالة ا�ولى:

1.أن يكون المرشح مواطنا في دولة عربية.

2.اجتياز امتحانات التأهيل المحاسبي المهني التي يفرضها مجلس إدارة المجمع.

3.توفر خبرة محاسبية مقبولة من مجلس ا�دارة ال تقل عن ثالثة سنوات.

الحالة الثانية:

1.أن يكون المرشح مواطنا في دولة عربية.

2.أن يكون عضوا في إحدى المنظمات المهنية التالية:

جمعية المحاسبين القانونيين (بريطانيا).

جمعية المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز.

جمعية المحاسبين القانونيين في اسكتلندا.

جمعية المحاسبين القانونيين في ايرلندا.

المعهد ا�مريكي للمحاسبين القانونيين.

المعهد الكندي للمحاسبين المرخصين.

جمعية المحاسبين القانونيين في أستراليا.

أو أية منظمة مهنية محاسبية دولية أخرى مثيلة يقبلها المجلس. و

3.توفر خبرة محاسبية مقبولة بالممارسة العامة أو توظف فيها، أو العمل بالصناعة والتجارة أو الخدمة العامة في دولة عربية لفترة ال تقل 

عن سنتين.

الحالة الثالثة:

1.أن يكون المرشح مواطنا في دولة عربية.

2.أن يكون حملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) قد خدموا على ا�قل لعامين متواصلين إما بحقل التدريس أو بحقل المحاسبة أو ما 

      شابه ذلك وفق ما يقرره المجمع.

عضو زميل

تمنح هذا النوع من العضوية لكل مما يلي:

1.العضو المشارك بشكل مستمر لمدة خمس سنوات.

2.العضو في المنظمات المهنية المحاسبية الدولية المذكورة في الحالة الثانية سابقا بشكل مستمر لمدة خمس سنوات.

3.الموقعون على العقد ا�ساسي وا�شخاص المؤسسون المحددون في النظام ا�ساسي للمجمع.

www.iascasociety.org    Email:info@iascasociety.org

أرسل الطلب بالبريد أو الفاكس على:

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

هاتف: (900 5100 - 6 - 962)  |  فاكس: (901 5100 - 6 - 962) 

ص.ب 922104 عمان 11192 عمان- المملكة ا�ردنية الهاشمية      


