
 ICSC االعتماد المهني من
التميز في عقارات التجزئة العالمية

نموذج الطلب لعام 2016

ُيرجى قراءة واستيفاء كل قسم على نحو كامل ودقيق بخط يد واضع ومقروء أو طباعياً. يجب تضمين جميع المعلومات المؤهلة في وقت تقديم الطلب. يجب استيفاء الطلبات 
.)ICSC( وإرسالها عبر البريد العادي أو البريد اإللكتروني أو الفاكس إلى المجلس الدولي لمراكز التسوق PDF في تنسيق

 وسيتم تأكيد استالم الطلب في غضون أسبوعين. ال يوجد شرط يتعلق بالعضوية في ICSC من أجل تقديم الطلب وسيتم تقييم األعضاء في ICSC وغير األعضاء فيه 
 على نحو منصف وعادل استناداً إلى المعايير المذكورة. ال يمارس ICSC أي نوع من التمييز ضد المتقدمين على أي أساس بما في ذلك العرق أو نوع الجنس أو العمر 

أو األصل الوطني أو اإلعاقة. 

.certification@icsc.org على الرقم 3465 728 646 1+ أو من خالل البريد اإللكتروني ICSC للمساعدة، ُيرجى االتصال على موظفي االعتماد المهني في

القائمة المرجعية للطلب

  القسم 1.  معلومات مقدم الطلب
   لقد أكملت جميع معلومات مقدم الطلب بما فيها عنوان العمل وعنوان

بديل/عنوان المنزل.

  القسم 2. التعليم األكاديمي العالي
لقد قدمت معلومات حول درجات التعليم العالي التي حصلت عليها.   

  القسم 3. خيارات مقدم الطلب وطريقة الدفع
لقد حددت الخيار المالئم لتقديم الطلب وقمت بتضمين تفويض الدفع الخاص بي.  

  القسم 4. خبرة العمل المؤهلة
لقد وثقت مؤهالتي من حيث األقدمية وخبرة العمل والمشاركة في المجال.   

  القسم 5. معايير السلوك المهني
لقد تعهدت بالحفاظ على معايير السلوك الخاصة بالمجلس وأثبت ذلك بتوقيعي.  

  القسم 6. اتفاقية التطوير المهني
ال يتم منحه لمدة ثالث سنوات. أفهم أن االعتماد الفعَّ  

  القسم 7. اتفاقية وإقرار الحائز على االعتماد
   لقد وافقت على جميع الشروط الواردة في اتفاقية الحائز على االعتماد وأثبت 

ذلك بتوقيعي.

لإلرسال عبر البريد العادي
ICSC االعتماد املهني من

1221 Avenue of the Americas, 41st Floor
New York, NY 10020

 لإلرسال عبر الفاكس
+1 732 694 1759  لإلرسال عبر البريد اإللكتروني

certification@icsc.org 



)أكثر من 21 عام( )17 عام( 

)أكثر من 21 عام( )17 عام( 
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القسم 2. التعليم األكاديمي العالي
 ال يتم تأهيل مقدمي الطلبات على أساس القسم 2. يهدف القسم إلى الحصول على المعلومات الديموغرافية التي تساعد في التصنيف وتدعم التواصل

 مع الجامعات/الطالب الخاصة بالمجلس.

الدرجة )الدرجات( الجامعية
 زمالة     بكالوريوس

العام   الكلية/المؤسسة   

البلد الوالية  المدينة  التخصص 

 زمالة     بكالوريوس

العام   الكلية/المؤسسة   

البلد الوالية  المدينة  التخصص 

الدرجة )الدرجات( بعد الجامعية
الماجستير   الدكتوراه

العام   الكلية/المؤسسة   

البلد الوالية  المدينة  التخصص 

الدكتوراه    الماجستير

العام   الكلية/المؤسسة   

البلد الوالية  المدينة  التخصص 

استخدم هذا العنوان للمراسلة عبر البريد العادي:  العمل  الشخصي

عنوان شخصي/بديل

عنوان رقم 1 

عنوان رقم 2 

الوالية/اإلقليم البلد 

الرمز البريدي المدينة 

الهاتف  

البريد اإللكتروني

عنوان العمل

عنوان رقم 1 

عنوان رقم 2 

الوالية/اإلقليم البلد 

الرمز البريدي المدينة 

الهاتف  

البريد اإللكتروني

مقدم الطلب

الكنية/االسم غير الرسمي األخير  األوسط  االسم األول 

نوع الجنس  أنثى  ذكر
تاريخ الميالد )اختياري(    ICSC رقم هوية  

القسم 1. معلومات مقدم الطلب
تشكل المعلومات المقدمة في القسم 1 طلباً لتحديث ملفك التعريفي لدى ICSC إذا/متى حدث تغيير في معلوماتك.

)16 عام( )14 عام( 

)16 عام( )14 عام( 



القسم 3. خيارات مقدم الطلب وطريقة الدفع 
نوع االمتحان ولغته

حدد أحد االعتمادات وضع دائرة حول اللغة التي تفضل أداء االمتحان بها.

 CRX   مدير تنفيذي معتمد في عقارات التجزئة
اللغة:  اإلنجليزية  األسبانية

 CSM   مدير مركز تسوق معتمد 
اللغة )حدد واحدة(:  اإلنجليزية  الصينية  التركية  العربية  األسبانية

 CMD   مدير تسويق معتمد 
اللغة )حدد واحدة(:  اإلنجليزية

 CLS   أخصائي إيجارات معتمد 
اللغة )حدد واحدة(:  اإلنجليزية  العربية

 CDP   مهني تطوير وتصميم وإنشاء معتمد
اللغة )حدد واحدة(:  اإلنجليزية

تواريخ االمتحانات
تجرى جميع االمتحانات بعد تعيين موعد ضمن النوافذ الزمنية المعتمدة لالختبار. ويجب على مقدمي الطلبات اختيار نافذة امتحان وقت تقديم الطلب. وعند الموافقة، يستلم 

المرشحون تعليمات لتعيين موعد في تاريخ ووقت يناسبهم. وُتتاح المواعيد على أساس من يأتي أوالً، ُيخدم أوالً لذلك بادروا بتقديم الطلبات في أٌقرب وقت.
الموعد النهائي لتقديم الطلب نافذة الموعد   

12 سبتمبر 2015 10 – 18 أكتوبر 2015   
5 فبراير 2016 5 – 13 مارس 2016   
21 مايو 2016 18 – 26 يونيو 2016   

10 سبتمبر 2016 8 – 16 أكتوبر 2016   

رسوم الطلب
تتألف الرسوم المبدئية للطلب من جزأين: رسوم معالجة طلب المرشح وهي 95 دوالر أمريكي بالنسبة لألعضاء في )ICSC 195 دوالر لغير األعضاء( وهي غير قابلة 

لالسترداد. إضافة إلى، رسوم لكل تسجيل في امتحان/تعيين موعد امتحان وهي 395 دوالر لألعضاء في في )ICSC 795 دوالر لغير األعضاء(. ورسوم االمتحان قابلة 
لالسترداد بشكل كامل إذا اعتبر المرشح غير مؤهل. ويجب سداد كل من رسوم الطلب ورسوم التسجيل في االمتحان مع الطلب. لن ُيلتفت إلى الطلبات التي ترد دون سداد 

الرسوم المقررة.
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طريقة الدفع

Discover  AMEX  Visa  MasterCard 

المبلغ بالدوالر األمريكي 

االسم )كما يظهر على بطاقة االئتمان(

رقم بطاقة االئتمان )أدرج جميع خانات األرقام(

رمز الحماية  تاريخ انتهاء الصالحية )الشهر/العام( 

التوقيع

 التحويل المصرفي  

المبلغ بالدوالر األمريكي 

معلومات التحويل المصرفي:
JPMorgan Chase Bank, N.A.

270 Park Avenue, 41st Fl
New York, NY 10017

عناية: إرينا بيرغر
الحساب: املركز الدولي ملراكز التسوق

رقم الحساب 033-1-030767
رقم إيه بي إيه 021 000 021

CHASUS33 :السويفت

 يرجى إرسال إيصال استالم لي.

غير األعضاء األعضاء   
195 دوالر أمريكي 95 دوالر أمريكي  تحديد األهلية لالعتماد 
795 دوالر أمريكي 395 دوالر أمريكي  التسجيل في االمتحان 
990 دوالر أمريكي 490 دوالر أمريكي  إجمالي الرسوم المقررة 
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القسم 4. خبرة العمل المؤهلة
المرشحون الناجحون يشاركون بفعالية في مجال التجزئة و/أو عقارات التجزئة. يجب أن يتمتع المرشحون لنيل شهادات CSM أوCMD أوCLS بخبرة 

قوامها أربع سنوات على األقل في وظيفة مؤهلة في تخصصاتهم ذات الصلة خالل األعوام الستة الماضية. يجب أن يتمتع المرشحون لنيل شهادة CDP بخبرة 
قوامها خمس سنوات على األقل في خبرة عمل مؤهلة خالل األعوام الستة الماضية. يجب أن يتمتع المرشحون لنيل شهادة CRX بخبرة قوامها ثماني سنوات 

على األقل في خبرة عمل مؤهلة خالل األعوام الخمسة عشر الماضية. 

من: _______________ إلى: _____________________ أحدث منصب  

المنصب )المناصب(  الشركة  

الوصف:

إذا لزم، أرفق نسخاً إضافية من صفحة 4 لتوثيق خبرات التأهيل الكافية.

الشهر/العام الشهر/العام  

من: _______________ إلى: _____________________ المنصب السابق  

المنصب )المناصب(  الشركة  

الوصف:

الشهر/العام الشهر/العام  

من: _______________ إلى: _____________________ المنصب السابق  

المنصب )المناصب(  الشركة  

الوصف:

الشهر/العام الشهر/العام  

من: _______________ إلى: _____________________ المنصب السابق  

المنصب )المناصب(  الشركة  

الوصف:

من: _______________ إلى: _____________________ المنصب السابق  

المنصب )المناصب(  الشركة  

الوصف:

الشهر/العام الشهر/العام  

الشهر/العام الشهر/العام  
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ُيرسي ICSC قواعد لألخالقيات المهنية بغرض توجيه سلوك األشخاص الحائزين على االعتماد من المجلس في أداء مسؤولياتهم المهنية. ويلزم أن يوافق 
جميع مقدمي الطلبات على هذه الشروط.

القسم 5. معايير السلوك المهني

أتعهد باالمتثال ألعلى معايير السلوك المهني وتعزيزها.

أتعهد بتوخي المهنية في أعمال عقارات التجزئة من خالل مراعاة 
متطلبات اعتماد ICSC الخاص بي. 

 أتعهد بالسعي نحو تبني موقًفا عادالً ومحترًما وتعاونًيا والحفاظ عليه 

مع الزمالء الحاصلين على نفس االعتماد ومع جميع األشخاص اآلخرين 
الذين قد يكونون جزءاً من حياتي المهنية والتجارية.

أتعهد بوضع األمانة والنزاهة قبل كل شيء، وأن أواصل جهودي المثمرة 
بعناية واجتهاد بما يضمن تقديم الخدمات إلى جميع الزمالء والعمالء 

والزبائن بما يتفق مع أعلى المعايير الممكنة.

لن استخدم، أو اسمح باستخدام، اعتمادي أو عالمتي بأي طريقة من 
 .ICSC شأنها أن تؤثر بالسلب على المعايير أو األهداف المهنية لمجلس

لن أوجه أو أشجع أحداً على توجيه تصريحات مهينة، كتابية كانت أم 
شفهية، تجاه أي شخص اعتماداً آخر أو تجاه أنشطته التجارية. 

لن أرتكب أفعاالً مخالفة للقانون، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
 الحصر، االحتيال أو االختالس واالستيالء على الممتلكات أو التمييز 

غير القانوني وفقا لما تقرره محكمة مختصة أو هيئة إدارية أو تنظيمية. 

لن أقوم بمزج األموال التي يتم جمعها نيابة عن العمالء أو التي أوكلت 
لي من قبل عمالء من أجل الوضع في حسابات معلقة.

 لن أشارك في أي نشاط قد ينطوي على تعارض في المصالح مع 
أي عميل أو صاحب عمل ما لم يتم إبالغهم أوالً بالحقائق والظروف 

والحصول موافقتهم على هذا النشاط. 

لن أطالب أو أحصل بشكل مباشر أو غير مباشر على أي تخفيض 
أوخصم أو رسوم أو عمولة نقدية أو غير ذلك دون موافقة خطية مسبقة 

عندما أشارك في مشروع نيابة عن عميل أو صاحب العمل.

لن أفصح ألي طرف عن أي معلومات فيما يتعلق بالشؤون التجارية 
 للعميل أو صاحب العمل دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة 

من العميل.  

 يجب أن أحافظ طوال الوقت على وجود السجالت المالية وغيرها 
من السجالت المناسبة وفًقا للممارسات التجارية الجيدة والمعايير المهنية. 

يجب أن أؤدي عملي طوال الوقت بما يتفق مع أعلى المعايير الممكنة 
وبما يمتثل للمدونات واللوائح والقوانين المعمول بها وبما يضمن تحقيق 

أعلى إيرادات ممكنة لصاحب العمل.

القسم 6. اتفاقية التطوير المهني
 أتفهم أن االعتماد الفعال يمنح لمدة ثالث سنوات، وأثناء هذه الفترة يجب أن أجمع ما ال يقل عن 10 اعتمادات تطوير مهني وأن أجدد اعتمادي للحفاظ 

الة.  على بقائها فعَّ

التاريخ توقيع مقدم الطلب  



القسم 7. اتفاقية وإقرار الحائز على االعتماد
بتقديمي هذا الطلب فأنا أقر تماًما بأن ذلك مجرد طلب وال يضمن الحصول على االعتماد. 

أشهد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة وأدرك أن أي تحريف للحقيقة قد يؤدي الستبعادي وربما إنهاء أو تعليق االعتماد إذا كنت قد حصلت عليه 
بالفعل.

أفوض بموجبه المجلس الدولي لمراكز التسوق ولجنة القبول واإلدارة بالتحقق من المعلومات المقدمة في هذا الطلب. وأوافق على توفير أي معلومات 
إضافية فيما يتعلق بالمؤهالت قد تطلبها لجنة القبول واإلدارة.

أقر بأن المسميات الوظيفية الخاصة بمجلس ICSC هي عالمات خدمة مسجلة وعالمات عضوية جماعية، ويجب أن أتوقف عن استخدام أي من عالمات 
التعريف التي تشير إلى اعتمادي في حالة استقالتي أو استبعادي أو تعليقي لبرنامج االعتماد وفًقا لقواعد ولوائح المجلس الدولي لمراكز التسوق المتعلقة بهذه 

الشهادات.

 أدرك أنه يجوز إلغاء اعتمادي أو اتخاذ إجراء تأديبي آخر ضدي في حالة انتهاك سياسات البرنامج بما في ذلك:  

ارتكاب جناية تتعلق بالممارسة المهنية.  	•
اإلخالل، وفًقا لتقدير ICSC المطلق، بإجراءات االختبار أو األمن.  	•

•	 التحريف الجوهري في الطلب األول للحصول على االعتماد أو في تجديد الطلب، سواًء أكان بقصد أم بدون قصد.
.ICSC تحريف أو إساءة استخدام اعتمادات	 	•

اإلخفاق في تجديد االعتماد في الوقت المناسب. 	•

أدرك أن القواعد واللوائح التي تحكم جميع الشهادات المهنية من ICSC، وإن كانت قلما يتم تغييرها، تبقى عرضة للتغيير من قبل لجنة القبول واإلدارة 
.ICSC ومجلس أمناء

وأتنازل بموجبه عن أي من وجميع المطالبات ضد المجلس الدولي لمراكز التسوق أو أي من أعضائه أو أمنائه أو وكالئه، فردياً أو جماعياً، والتي تنشأ عن 
أي إخفاق في منحي أو رفض منحي االعتماد المهني إذا كان يجب منحه لي.

التاريخ توقيع مقدم الطلب  

 ICSC االعتماد المهني من
التميز في عقارات التجزئة العالمية
certification@icsc.org

 نشكركم على تقديم نموذج طلب عام 2016. سنبلغكم شكرًا لكم
بالنتيجة في غضون 10 أيام عمل تقريًبا من تقديم الطلب.
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