
السيد / مدير إدارة مراقبة الشركات                                            المحترم
تحية طيبة وبعد،

نرجو من سيادتكم الموافقة على قيدي في سجل المحاسبين القانونيين أفراد وبياناتي على النحو التالي:

ومرفق المستندات ا�تية:

الجنسية:اسم:

يخ المي�د: رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر:تار

العنوان:

 عليها من الجهات المختصة
ً
صورة من الشهادات العلمية في مجال المحاسبة أو ما يعادلها مصدقا

صورة من البطاقة الشخصية

يين تقديم: بالنسبة لغير القطر
- صورة من جواز السفر ساري المفعول

- صورة من شهادة الزمالة أو عضوية بما � تقل عن خمس سنوات معترف بها
يين المقيديين في سجل المحاسبين المشتغلين أو يعمل لديه  - تقديم ما يثبت أنه شريك ¢حد المحاسبين القطر

يين غير المحاسبين    أو القطر

وأقر بصحة تلك المستندات والبيانات الواردة أع�ه وأقر بمراعاة الشروط وا¢حكام الواردة بالمادة رقم (٤) من القانون
رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات واتحمل المسؤولية الكاملة عن مخالفة أحكام القانون المذكور.

أصل شهادات الخبرة العملية

أصل شهادة حسن السير والسلوك

إقرار بالتفرغ ¢عمال المهنة

إقرار با¢نشطة وا¢عمال ا�قتصادية غير المهنية وعدم مباشرته لهذه ا¢نشطة بنفسه

 ¢سباب تمس نزاهة وشرف وأخ�ق المهنة
ً
إقرار موقع يفيد عدم سبق الحكم عليه تأديبيا

مبلغ ٥٠٠٠ لایر قطري رسم القيد

فاكس:هاتف:الجوال:

يد إلكتروني:ص . ب: بر

عدد سنوات الخبرة:المؤهل العلمي وسنة الحصول عليه: دكتوراهماجيستير بكالوريوس
سنة:

Companies Control Departmentإدارة مراقبة الشركات

طلب قيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين (أفراد)

سنة:سنة:

�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.



�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.

وقد فوضت السيد:

تقديم الطلبات والمستندات إلى وزارة ا�قتصاد والتجارة.
اسم:

التوقيع:

يخ: التار

نيابة عني فيبطاقة شخصية رقم:

مقدم الطلب
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