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 نقابة خبراء المحاسبة المجازين فى لبنانالسادة/ 

 
 تحية طيبة وبعد،                   

 

 خالص التحيات والتقدير. لسيادتكميهدي إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب 
 

 :تحت عنوانعشر  الحادي الدولي المهنيالمؤتمر التحاد المحاسبين والمراجعين العرب، ينظم االتحــاد  المهنيفى إطـار الـدور 
 

 والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات" الرقمي"االقتصاد 
 

 تحت رعاية
 مدبوليدولة الدكتور/ مصطفى 

 رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية
 

 قاعة عايدة –بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك  0202فبراير  5 - 4السبت و االحد  يوميوذلك 

 :ويعقد المؤتمر بالتعاون مع
  للمحاسبين  الدولياالتحاد (IFAC) وهو المنظمة الدولية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم وتضم  

( دولة، وذلك ألول مرة بالمنطقة العربية 025) تمثل عدد( منظمة مهنية 082عدد )المنظمات المهنية اإلقليمية عضويتها في 
عتماد تنفيذ المعايير الدولية للمحاسبة وللتعليم ا ويدعم االتحادوشمال أفريقيا.   المهنية ياتواألخالق المحاسبيعمال تطوير وا 

مجالس ربع أبالتعاون مع  والبنوك المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية والتأمينيةو  المراجعة لمعايير والقطاع العام باإلضافة
يًا فى الجودة عالم عالينشر اإلرشادات الالزمة لتشجيع األداء كما يقوم االتحاد بالمعايير الدولية  هذه بوضع معنيةمستقلة 

 المهنيين. الممارسات المحاسبية للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل المحاسبين والمراجعين 

 

 البنك الدولى (World BankThe   ) 

 

 الدولى رئيس االتحاد اسماء رسموكيالسيدة/  االفتتاحيةكلمة فى جلستـــه  ويلقي المهني الدولي وسـوف يشارك فى أعمال المؤتمر
/ االسيوي/ االوروبي) االقليميسـاء المنظمات المهنية للمحاسبة والمراجعة على المستوى و باالضافة إلى رؤ  (IFACللمحاسبين )

لية المعنية المنظمات الدو  ممثلي(، كما سيشارك فى أعمال المؤتمر العديد من العربي/االسترالي/االمريكي الجنوبي/االمريكي الشمالي/االفريقي
لعربية نخبة مميزة من المسئولين التنفيذيين بالدول اعشر الحادي  الدولي المهني فى أعمال المؤتمر . وايضا سيشاركوالمالي يبالشأن األقتصاد
( 522) عن فضال باالتحاد، األعضاء العربية المهنية والنقابات والجمعيات والهيئات المنظمات وممثلي رؤوساء مشاركة عنالشقيقة، فضاًل 

 .ازين فى المحاسبة والمراجعة من مختلف البالد العربيةواالقتصاد واإلدارة، والخبراء المجوالبنوك والتأمين مشارك من قيادات المال واألعمال 
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 :لالتحاد الحادي عشرالمهنى الدولى برنامج المؤتمر 
 تطوير وتنمية وتبادل المعارف والمهارات وتعزيز العالقات المهنية مع المنظمات المهنية الدولية واألقليمية، وبين  :الهدف 

 المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمـــة فى تلبية متطلبات التنمية المستدامة وتشجيعا لالستثمار فى العالم              
 العربى، وذلك فى ضوء التحديات التى تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة فى ظل األزمات العالمية.            

 

 المؤتمر محاور:  
  نةالرقمو  يةاألقتصاد تحدياتالمهنة المحاسبة و 
 والتحديات األقتصادية والمالية العالمية :البنوك 
  :المالية والتحول الرقمى وتحديات معايير التقاريرالتأمين  

 االستدامة 
 

 التحاد علمًا بأن رسم االشتراك كالتالى:افى مؤتمر  للمشاركة اعضاء جمعيتكم الموقرةالسادة الزمالء دعوة ويسعدنا 
 

  دوالر  052
 

    لعضو االتحاد المســـــــــــــــدد 
 .0200لألشتراك حتى عام     

 دوالر 022
 

 .لعضو االتحاد غير المسدد لألشتراك ولغير أعضاء االتحاد 

  

 لمشاركة فى أعمال المؤتمر والحصول على المادة العلمية وراحات "الكوفى بريك" والغذاء.لوتشمل رسم األشتراك 
 او

 

 دوالر  052
 

   لعضو االتحاد المســـــــــــــــدد 
 .0200لألشتراك حتى عام     

 دوالر 022
 

 .لعضو االتحاد غير المسدد لألشتراك ولغير أعضاء االتحاد 

 

ى فشــــمل رســــم األشــــتراك للمشــــاركة فى أعمال المؤتمر والحصــــول على المادة العلمية وراحات "الكوفى بريك" والغذاء واإلقامة لليلتين باألفطار تو 
 األستقبال بالمطار. وكذلكغرفة )مفردة( بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك مقر انعقاد المؤتمر 

 

 :كالتالي تصبحسبعد ذلك  51/5/0202هذا الرسوم سارية حتى 
 

  دوالر  022
 

    لعضو االتحاد المســـــــــــــــدد 
 .0200لألشتراك حتى عام     

 لعضو االتحاد غير المسدد لألشتراك ولغير أعضاء االتحاد  دوالر  052
 والغذاء.لمشاركة فى أعمال المؤتمر والحصول على المادة العلمية وراحات "الكوفى بريك" لوتشمل رسم األشتراك 
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 او
 دوالر  022

 
   لعضو االتحاد المســـــــــــــــدد 

 .0200لألشتراك حتى عام     
 لعضو االتحاد غير المسدد لألشتراك ولغير أعضاء االتحاد.  دوالر  052

فى  روتشــــمل رســــم األشــــتراك للمشــــاركة فى أعمال المؤتمر والحصــــول على المادة العلمية وراحات "الكوفى بريك" والغذاء واإلقامة لليلتين باألفطا
 األستقبال بالمطار. وكذلكغرفة )مفردة( بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك مقر انعقاد المؤتمر 

 

 عن االتحاد تحسب ضمن ساعات التعليم المستمر المعتمد.ويحصل الزميل المشارك على شهادة صادرة 
 

أن يقوم الزمالء الراغبين فى المشــــاركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحصــــول على تأشــــيرة الدخول بمعرفتهم من خالل القنصــــلية المصــــرية  ونرجو 
 ببلدكم الشقيق قبل موعد إنعقاد المؤتمر بفترة كافية.

  
أو بتحويل بنكى على حسـاب االتحاد رقـم  نقدًا أو بشيك لصالح اتحــاد المحاسبيـن والمراجعيـن العـرب دد رسـوم األشتراك تس
 QNBAEGCXXXX ( بالـدوالر األمريكـى ـ سويفــت 0071621319811706)

IBAN No. EG470037071608402031981170659   القاهـرة ـ مصر  -الزمالك  -فرع أحمـد حشمت  - الوطني االهليلدى بنك قطر
  التحويل. مع موافتنا بصورة من اشعار

 

 وفقنا اهلل جميعًا لما فيه الخير للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى وطننا العربى
 

 
 ل وافر االحترام والتقدير،،،وتفضلوا سيادتكم بقبو 

 
 االدارة مجلس رئيس                  االدارة مجلس رئيس نائب  

 التنفيذية واالمين العاملألمانة 

 
 

 القواسمي حاتم           فوزي فريد. د        
 
 
 
 

 4/0/0202القاهرة في: 
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