
السيد / مدير إدارة مراقبة الشركات                                            المحترم

تحية طيبة وبعد،

نرجو من سيادتكم الموافقة على طلب قيد فرع مكتب محاسبة عالمي على النحو التالي:

إسم المكتب / الشركة:

إسم المفوض بالتوقيع:

الكيان القانوني:

وقد فوضت السيد:

نيابة عني في تقديم الطلبات والمستندات إلى وزارة ا�قتصاد والتجارة.

بطاقة شخصية رقم:

فاكس:هاتف:الجوال:العنوان:

يد إلكتروني:ص . ب:                        بر

يخ التأسيس: تار

مقر المكتب الرئيسي:

أسماء الشركاء وجنسياتم:
-١
-٢

 -٣
-٤

جنسيته:
جنسيته:
جنسيته:
جنسيته:

Companies Control Departmentإدارة مراقبة الشركات

طلب قيد فرع مكتب محاسبة عالمي

ا©سم:

التوقيع:

يخ: التار

مقدم الطلب

�ستعمال الوزارة:
يخ              /               /         ٢٠١م سددت الرسوم المقررة وهي  (                             ) لایر قطري بإيصال رقم (                          ) بتار

ملحوظة: المستندات وا�جراءات المذكورة أع�ه هي الحد ا�دنى المطلوب وقد يتطلب مستندات أخرى أو تختلف ا�جراءات حسب الحالة ودون أدنى مسؤولية على الوزارة.



مرفق المستندات ا�تية:

تقديم طلب القيد من المكتب الرئيسي غير القطري إلى ا©دارة المختصة مترجم باللغة العربية

كتاب من المكتب الرئيسي بشأن قيد مراقب حسابات مخول عن المكتب إلى ا©دارة المختصة مترجم باللغة بالعربية

عقد تأسيس المكتب الرئيسي في موطنه (صورة طبق ا´صل)، والنظام ا´ساسي (إن وجد)

 عليها من الجهات المختصة
ً
الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للمحاسبين والموظفين لدى المكتب الفرعي مصدقا

مبلغ ٢٠٠٠ لایر قطري رسم القيد

ملحوظة: المستندات وا�جراءات المذكورة أع�ه هي الحد ا�دنى المطلوب وقد يتطلب مستندات أخرى أو تختلف ا�جراءات حسب الحالة ودون أدنى مسؤولية على الوزارة.

ية المختصة للقيام بما يلي:  عليه من السفارة القطر
ً
تعهد غير مشروط مصدقا

- تحمل جميع ا�لتزامات التي تنشأ عن مزاولة المكتب للمهنة في الدولة
- تزويد المكتب الفرعي بالخبرة الفنية الÂزمة والتأمين عليه وعلى موظفيه عن أخطار المهنة والمتعارف عليها لدى

ية    إحدى شركات التأمين القطر

مستندات المسؤول عن إدارة المكتب أو المفوض بالتوقيع وهي:
- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

- المؤهÂت الحاصل عليها في مجال المحاسبة وتكون صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد المتعارف عليها 
 عليها من الجهات المختصة.

ً
   ومصدقا

- شهادة خبرة عملية � تقل عن عشر سنوات، خمس منها في المكتب الرئيسي (يستثنى من هذا الشرط إذا كان 
(
ً
يا    المدير المسؤول قطر

- التعهد بالتواجد الدائم في الدولة
- ترخيص مزاولة المهنة في موطنه للمكتب العالمي

-  شهادة قيده في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين (إن وجد)

شهادة مزاولة العمل في موطن المكتب الرئيسي لمدة عشر سنوات على ا´قل دون انقطاع ونشاطه ومÂءته 
المالية وا´عمال المحاسبية التي قام بها
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