
The LACPA 20th International Congress
In collaboration with
The International Federation of Accountants IFAC

High Quality Financial Reporting Serving the Economy 
Wednesday and Thursday, November 25 and 26, 2015, Phoenicia Hotel - Beirut

المؤتمر الدولي العشرين لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
بالتعاون مع 

ا�تحاد الدولي للمحاسبين

االقتصاد خدمة  في  المالية  التقارير  جودة 
االربعاء ٢٥ والخميس ٢٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥، فندق فينيسيا – بيروت

لمزيد من المعلومات  االتصال بنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
هاتف: 9611616013+  مقسم: 105 أو 109 

يرجى تعبئة هذه االستمارة وارسالها 
congress20@lacpa.org.lb   :مع نسخة عن ايصال الدفع على البريد االلكتروني

عملت النقابة على الحصول على اسعار خاصة لبعض الفنادق 
جميعهــا قريبة من مكان المؤتمــر. يرجى حجز االقامة. 

مالحظة:  يتوجب تأكيد المشاركة في المؤتمر قبل
10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 للتمكن من تحضير المستلزمات.

             Registration Form
General Information

Name

LACPA membership ID

Association/ Company

Address

Phone

Email

Mobile 

Fax

استمارة اشتراك
معلومات عامة

اإلسم  
الرقم النقابي  

الشركة/ المكتب  
العنوان  

الهاتف
البريد االلكتروني

 خليوي  
فاكس   

Registration Fees

The registration fees include Gala Dinner 

on 26 November 2015 for one person

  LACPA members: 200 US$

  Non-members: 300 US$

  Trainees and University Students: 150 US$

  Gala Dinner for accompanying person: 70 US$

Total to pay:  ................................ US$

Payment Details

Bank Transfer: Bank Audi  S.A.L.

To the Order of: 

Lebanese Association of Certified Public Accountants.

IBAN #: LB62 0056 0000 9234 2702 0020 0910

Swift Code: AUDBLBBX

رسوم االشتراك
 يشمل رسم االشتراك حضور حفل العشاء الرسمي
 يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 لشخص واحد.

   أعضاء النقابة: 200 دوالر أميركي 
   غير االعضاء: 300 دوالر أميركي

   المتدرجين وطالب الجامعات: 150 دوالر أميركي
   العشاء الرسمي للشخص المرافق: 70 دوالر أميركي  

المجموع المستحق للدفع: ...................دوالر أميركي   

 تفاصيل الدفع: 
إيداع مصرفي لدى بنك عودة

المستفيد: 
نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

IBAN #: LB62 0056 0000 9234 2702 0020 0910

 Swift Code: AUDBLBBX

For More Details please contact:
Phone: +961 1 616 013, ext. 105 or 109
Please fill in this registration form and 
attach a copy of the bank transfer advise and send to:

Accommodation to be made directly from participants. A list of 
hotels available. All are close to the congress location. 
N.B: Registration is to be made before November 10, 2015 
to ensure the preparation of all necessary services.


