طلب تحديث بيانات عضوية االتحاد

صورة حديثة

عضو منتسب
رقم العضوية( :

االسم الرباعى:

)

تاريخ الميالد:

الجنسية:

/

/

االسم باللغة اإلنجليزية المفردة:
:

نوع الهوية

فى

الرقم:

عنوان المراسالت:

/

/

المدينة/الدولة:

مصدرها:
الرمز البريدى :

مستند أجازة ممارسة المهنة ...... ..................................... :رقم الترخيص بالمزاولة ..........................:

تاريخه:

الجهة الرسمية التى أجازته..................................................................................................:

الدولة............. :

المؤهل العلمى ................................................:الجهة المصدرة..................................:تاريخ الحصول عليه:
طبيعة مزاول المهنة:

/

/

/

/

مزاول للمهنة بمكتبى الخاص
أعمل مزاول للمهنة ضمن فريق مكتب ............................................................ :

بيانات بطاقة عضوية النقابة أو الجمعية أو الهيئة
تاريخ العضوية :

رقم العضوية:
الوظيفة ............................... :

/

/

جهة العمل ............................:

عنوان العمل ......................................................................................................:

الدولة ..................... :

الهاتف  ...............................:الفاكس  ...............................:الجوال ....................................:
االيميل .....................................................................................................................:
((المحترمين))

السادة /اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
أرجو قبول تحديث بياناتى كعضواً منتسباً باتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وأتعهد بااللتزام بواجبات األعضاء المنتسبين المحددة فى النظام

األساسى لإلتحاد والق اررات والتعليمات ذات العالقة ومرفق بهذا جميع الوثائق المطلوبة.
محرر بتاريخ :

/

/

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،...

توقيع الطالب
....................

مراجعة النقابة  /الجمعية  /الهيئة التى ينتمى اليها طالب العضوية وفقاً لنصوص النظام األساسى والالئحة الداخلية.
تمت المراجعة من قبل......................................................... :
ختم النقابة/الجمعية/الهيئة

يعتمد

رئيس النقابة  /الجمعية  /الهيئة
....................

تمت مراجعة المستندات بمعرفة ..........................................:
وتمت الموافقة على قبول عضوية السيد  ................................ /عضوا منتسبا تحت رقم  ....................بتاريخ ........................

مدير االتحاد

المستندات المطلوبة:

 )1شهادة من النقابة أو الجمعية أو الهيئة موجه لالتحاد تفيد تسجيل العضو كمحاسب قانونى بها .
 )2صورة البطاقه الضريبية  -صاحب مكتب خاص .
 )3صورة بطاقة العضوية من النقابة أو الجمعية أو الهيئة .
 )4صورة شهادة االجازة ( لغيرالمصريين ) أو صورة خطاب القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين ( للمصريين) .
 )5صورة جواز السفر .
 )6صورة بطاقة الرقم القومى (للمصريين) .
 )7عدد (  ) 2صورة شخصية .
 )8طلب انضمام مصدق عليه من النقابة أو الهيئة أو الجمعية المسجل بها طالب العضوية كمحاسب قاونى .

.1

رسم االشتراك أول مرة

.2

تجديد االشتراك السنوى

خمسة وستون دوالر

( تدفع مرة واحدة )

شاملة ( رسم القيد – االشتراك السنوى – بطاقة العضوية " كارنيه " – شهادة العضوية – دبوس شعار االتحاد)

ثالثون دوالر

شاملة ( االشتراك السنوى – بطاقة العضوية " كارنيه " – شهادة العضوية )

( تسدد سنويا )

