
السيد / مدير إدارة شؤون الشركات                                   المحترم
تحية طيبة وبعد، 

ا 
ً

نرجــــو من سيادتكـــم الموافقة على قيدي في سجـــــل مدققي الحسابات من األشخاص الطبيعيين المشتغلين وفــــــق
ألحــكام القـــانــون رقم )8( لسنة 2020م بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات وبياناتي علـــى النحو التالي:

االسم:                                                                                                     الجنسية:
يخ الميالد:                                                   رقم البطاقة الشخصية او جواز السفر : تار

يخ الحصول عليه:                                    المؤهل العلمي وتار

 عدد سنوات الخبرة:

هاتف: العنوان: الجوال:
يد إلكتروني:  فاكس: ص.ب: بر

ومرفق المستندات األتية:

صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر. □

صورة من البكالوريوس في مجال المحاسبة / او ما يعادلها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات على ان تكون □
جميع المستندات مصدق عليها من الجهات المختصة. 

أصل شهادة الخبرة العملية. □

أصل شهادة حسن السير والسلوك. □

افادة من لجنة شؤون مدققي الحسابات باجتياز االختبار التأهيلي لمزاولة المهنة. □

يين فقط(. □ إقرار بالتفرغ لمزاولة المهنة / طلب الجمع بين مزاولة المهنة واالعمال التي ال تخل بأدبها واصولها )للقطر

إقرار باألنشطة واالعمال االقتصادية غير المهنية وعدم مباشرته لهذه األنشطة بنفسه.□

إقرار يفيد بعدم سبق الحكم عليه تأديبيا ألسباب تمس نزاهة وشرف واخالق المهنة.□

أي مستندات أخرى قد تطلبها اإلدارة.□

□

□

□

يين: باإلضافة الى ما سبق يجب تقديم االتي: بالنسبة لغير القطر

صورة شهادة الزمالة من أحد معاهد او جمعيات المحاسبين التي تحددها اللجنة، او حاصل على العضوية بها لمدة 
ال تقل خمس سنوات او يكون اتم مدة التدريب المنصوص عليها بالمادة )10( من القانون.

ما يفيد انه شريك الحد مدققي الحسابات المشتغلين او يعمل لدية.

ان تكون له إقامة ثابتة ومشروعه بالدولة طوال مدة قيده.

أي مستندات أخرى قد تطلبها اإلدارة.□

)----          ---( رسوم القيد.□

طلب قيد مدقق حسابات في سجل مدققي الحسابات من األشخاص الطبيعيين المشتغلين



اقر بصحة المستندات والمتطلبات والبيانات الواردة أعاله واتحمل المسئولية الكاملة عن مخالفة احكام القانون المذكور.

بطاقة شخصية رقم: قد فوضت السيد:
نيابة عني في تقديم الطلبات والمستندات الى وزارة التجارة والصناعة . 

مقدم الطلب

االسم:

رقم البطاقة / جواز السفر:

التوقيع:

يخ: التار


