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  2015 سرما     
 السادسةالطبعة 

 

  )4ملحق رقم (
 

 
 الخارجي نموذج طلب تعیین مراقب الحسابات

 
 لمحال الصرافة...................................

 
 أسم مراقب الحسابات:......................................................................

 تجديد(          )               نوع الطلب                           تعيين جديد(         )   
 السنة المالية موضع الطلب:

 عدد سنوات التجديد للتدقيق على محال الصرافة(بما فيها سنة التعيين):...................................
 تاريخ آخر تعيين او تجديد بمحل الصرافة:......../........../.......

 
 

 -حل الصرافة:عالقة مراقب الحسابات مع م
 ال          المعني؟   نعم في محل الصرافة) ھل یساھم المكتب او احد الشركاء او المدققین بھ 1(

 في حالة نعم تذكر او ترفق التفاصيل.     
 
 
 
 
 
 ) ھل یمارس مكتب مراقب الحسابات أو أحد الشركاء أو المدققین بھ أي عمل فني أو أدارى أو2(

          ال              نعم    ؟  ةبمحل الصرافاستشاري 
 ( في حال نعم تذكر التفاصیل)

  
 
 
 
 

) هل يمارس مكتب مراقب الحسابات أو أحد الشركاء أو المدققين به أي عمل فني أو أداري أو استشاري لمصلحة 3( 
 المسؤولين به أو شركاتهم  الخاصة؟   أو الشركاء أو كبارأحد أعضاء مجلس اإلدارة 

 ال                             نعم 

 في حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصيل.
 
 
 
 
 
 
 

 24/1/2010تاریخ  2/2010تعمیم 
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) هل توجد عالقة قرابة من أي درجة بين أحد الشـركاء أو المـدققين بالمكتـب وبـين أعضـاء  مجلـس إدارة المحـل والشـركاء 4(

 وكبار المسؤولين به؟ 
 
     ال                 نعم    
 

 

 في حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصيل.
........................................................................................................ 

حل أو أحد أعضاء مجلس إدارة ) هل يوجد لمكتب مراقب الحسابات أو أحد الشركاء أو المدققين به أي عالقات أو أعمال أو صفقات مع الم5(
 المحل أو الشركاء أو المسؤولين به لها تأثير على حياد أو استقالل عملية التدقيق على المحل. 

 ال                نعم                                  
 

 في حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصيل.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
_______ 

 
تدقيق حسابات المحل في هذه السنة أو السنوات السابقة، هل واجهت مراقب الحسابات أي معوقات أو صـعوبات  أو عوامـل أثـرت ) في حالة 6(

عمليـــة التـــدقيق علـــى النحـــو المطلـــوب أو أثـــرت علـــى حيادتـــه  إلتمـــامعلـــى حصـــوله علـــى جميـــع البيانـــات والمعلومـــات والمســـتندات الالزمـــة 
 ا لنتائج التدقيق؟وفق رأيهواستقالليته في إبداء 

 ال                 نعم                                       
 في حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصيل.

 
 
 
 

ــــــــــــــــي قطــــــــــــــــر الشــــــــــــــــريك والمســــــــــــــــؤول األول       ــــــــــــــــب الحســــــــــــــــابات................................ويمثله ف ــــــــــــــــب مراق ــــــــــــــــا مكت أقــــــــــــــــر أن

حة جميع المعلومات المقدمة بهذا الطلب وأتعهد بإعالم مصـرف قطـر المركـزي بأيـة تغييـرات جوهريـة تطـرأ السيد............................بص

 على البيانات المذكورة خالل فترة تعييني في محل الصرافة. 

 
 

 توقیع المقر                                                    
 
 

 ........................التوقیع.........             ختم المكتب
 
 

 )4تابع ملحق رقم (
 


