


















 تزوید النقابة بها والعمل على اعالم النقابة بأي تعدیل یطرأ على أي منها.  ممارس على كل خبیر ویجبأن هذه المعلومات شخصیة  *

 شخصي لكل شریك.إقرار ، یتم تقدیم لشركات المدنیة المهنیةل  *

 

 

 

 
 

 إعداد وتنفیذ لصالح عمالئنا الخدمات التالیة: اشتملتمھامنا  ننفید حضرتكم أ

 .بیع وشراء العقارات �

 عملیات تكوین األموال وعملیات االستثمار المشترك.إدارة أموال العمالء المنقولة وغیر المنقولة سیما  �

 إدارة الحسابات المصرفیة وحسابات األوراق المالیة. �

 .لخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتھاتنظیم المساھمات ا �

 إنشاء أو إدارة أشخاص معنویین أو أیة بنیة قانونیة خاصة، وبیع وشراء مؤسسات فردیة أو شركات تجاریة. �

________________________________________________________________ 

 إعداد وتنفیذ لصالح عمالئنا أي من الخدمات التالیة: لم تشتملمھامنا  ننفید حضرتكم أ

 بیع وشراء العقارات. �

 المشترك.إدارة أموال العمالء المنقولة وغیر المنقولة سیما عملیات تكوین األموال وعملیات االستثمار  �

 إدارة الحسابات المصرفیة وحسابات األوراق المالیة. �

 .ركات أو إدارتھاتنظیم المساھمات الخاصة بإنشاء الش �

 إنشاء أو إدارة أشخاص معنویین أو أیة بنیة قانونیة خاصة، وبیع وشراء مؤسسات فردیة أو شركات تجاریة. �

________________________________________________________________ 

 بأنھ قد تم: باإلضافة إلى ذلك، نفید حضرتكم

تاریخ  2045/1" في ملفاتنا بناًء على القرار رقم بیان بصاحب الحق اإلقتصاديواعتماد نموذج " تعدیل النماذج المعتمدة �

 الصادر عن وزارة المالیة.31/12/2018

 جمیع ملفات عمالئنا.  وضمھا إلىالصادر عن النقابة  معرفة العمیل للشخص الطبیعي والمعنوياعتماد نماذج  �

 

 ------------------------------التاریخ:           ------------------------------        األسم: 

 ------------------------------التوقیع:           ------------------------------الرقم النقابي: 

 
وتبEEEین لنEEEا سEEEواًء مEEEن خEEEالل ھیئEEEة التحقیEEEق الخاصEEEة أو وزارة المالیEEEة أو  ا اإلقEEEرارعEEEدم إبEEEالغ النقابEEEة بھEEEذ مالحظEEEة: فEEEي حEEEال

ر المحاسEEEEبة المجEEEEاز فEEEEي أي معاملEEEEة مرتبطEEEEة بEEEEالبنود یEEEEالEEEEدوائر العقاریEEEEة، أو أي محكمEEEEة أو أي ھیئEEEEة أخEEEEرى ورود إسEEEEم خب
 44/2015فEEEEإن النقابEEEEة باإلضEEEEافة إلEEEEى العقوبEEEEات والغرامEEEEات المنصEEEEوص عنھEEEEا فEEEEي القEEEEانون رقEEEEم  أعEEEEالهالمشEEEEار إلیھEEEEا 

  سوف تقوم بإتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة بحقھ. لنصوص التنظیمّیة ذات العالقةوا
________________________________________________________________ 

 ز حول شمول / عدم شمولإقرار خبیر المحاسبة المجا
 المھام عند إعداد أو تنفیذ لصالح العمیل

  *44/2015الخدمات المعددة في المادة الخامسة من قانون 

 واعتماد النماذج الصادرة بناًء للنصوص التنظیمّیة ذات العالقة

 )2045/1/2018و  1472/1/2018والقرارین  – 106/2018و  44/2015(وتحدیداً منھا القانونین 
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