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بيانات خاصة بالمحاسب

اإلسم :
تاريخ الميالد :

المؤهالت وتاريخ الحصول على كل منها :
 -البكالوريوس .

 دبلوم الدراسات العليا . الماجستير. -الدكتوراه.

عضوية الجمعيات وتواريخها :

 جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

 جمعية المحاسبين القانونيين بإنجلت ار وويلز.
 جمعية المحاسبين الدولية األخرى.

الوظائف السابقة منذ التخرج (ترفق سيرة ذاتية تفصيلية)

بيان بأسـما مكاتـب المحاسـبة والمراجعـة األجنبيـة التـى يعـترك معهـا المحاسـب وو يعتبـر مراسـال لهـا بمصـر وو بعقـود

معونه فنيه وو بأية صورة (إن وجدت)

رقم وتاريخ القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .................................... :

رقم وتاريخ القيد بجدول نقابة التجاريين ( .................................... :ععة المحاسبة والمراجعة)

رقم وتاريخ القيد بسجل مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات .................................. :

تاريخ بد مزاولة المهنة ............................ :

تاريخ الحصول على حق مراجعة العركات المساهمة ............................ :
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بيان العركا
االسم

المؤهـــــــــل العلمـــــــــى عضـــــــــــــــو جمعيـــــــــــــــة رقــــم القيــــد فــــى ســــجل رقـــم القيـــد بنقابـــة رقم القيد بسجل مراقبى
وتاريخه

المحاســــبين المصــــرية المحاسـبين والمـراجعين التجـــاريين عـــعبة الحسابات بالجهاز
وجمعيــــات المحاســــبين بوزارة المالية

المحاســـــــــــــــــــــــــبة

الدولية

والمراجعة
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بيان
بالجهات التى قام المحاسب بمراجعة حساباتها وو إعترك
فى مراجعتها خالل السنوات الثالث السابقة ووتعابه
عن كل منها
إسم الجهة

العكل القانونى

نوع النعاط

روس المال

السنة المالية

األتعاب

مالحظات
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بيان
بالجهات التى يقوم المحاسب بمراجعة حساباتها
خالل السنة الحالية ووتعابه عن كل منها
إسم الجهة

العكل القانونى

نوع النعاط

روس المال

السنة المالية

األتعاب

مالحظات
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بيان
بالبنوك والعركات بأنواعها والهيئات المحلية واألجنبية
التى إعترك فى تأسيسها وو يساهم فيها وو يعترك فى
عضوية مجلس إدارتها وو التى يؤدى لها وعماالً وو
خدمات خالل عمله كمراقب

إسم الجهة

العكل القانونى

نوع النعاط وو المساهمة

مالحظات
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بيان
بالعاملين الفنيين المتفرغين للعمل بالمكتب
وقت تقديم هذا الطلب
مسلسل اإلسم

المؤهـــــل وتـــــاريخ رقـــــــــم القيـــــــــد بجــــــــــدول رقــــــــــم القيــــــــــد نوع الجدول
الحصول عليه

المحاســـــبين والمـــــراجعين بجــــدول نقابــــة
بوزارة المالية

التجاريين

رقم القيـد بالتأمينـات

اإلجتماعية
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بيانات آخرى

إقرار
وقـر ونــا /

بـأن جميــع البيانـات الـواردة بهـذه اإلســتمارة صـحيحة كمــا

وقر بأننى ال وزاول وى عمل اخر يتعارض مع قواعـد ووصـول المهنـة المتعـارف عليهـا كمـا اقـر بـأننى ال وعـمل منصـب

رئيس ووعضو مجلس إدارة وى مـن البنـوك العاملـة فـى مصـر وو عـريكاً ألى رئـيس وو عضـو مجلـس إدارة وى مـن هـذه

البنـوك فــى ممارسـة المهنــه وو عضـوا بمكتبـه لمزاولــة المهنــة وونـه فــى حالــة ثبـوت عــدم صــحة وى مـن هــذه البيانــات
يعطب القيد فى السجل دون اإلخالل بالمسئوليات األخرى.

ووتعهد بإخطاركم بأيه تعديالت تط ور على البيانات الواردة بطلب القيد فور حدوثها.
التوقيـــــع
تدرج ايه بيانات اخرى يراها مقدم الطلب الزمة
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بيان
بالمستندات المطلوب تقديمها للجنة القيد مع طلب القيد
 -1صورة طبق األصل من المؤهالت العلمية (بكالوريوس-دبلوم دراسات عليا-ماجستير-دكتوراه).

 -2صورة طبق األصل من عهادات عضوية جمعية المحاسبين المصرية وجمعيات المحاسبين الدولية.
 -3عهادة من نقابة التجاريين تفيد ون المحاسب مقيد بسجل النقابة (ععبة المحاسبة والمراجعة) وونه لم تصدر فى عأنه
وحكام تأديبية.

 -4مستخرج رسمى من اإلدارة العامة للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية يفيد القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين
وتاريخ الحصول على حق مراجعة العركات المساهمة.

 -5كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات بعأن القيد فى سجل مراقبى الحسابات من خارج القطاع الحكومى بالجهاز وبيان رقم
القيد وتاريخه.

 -6عهادة من التأمينات اإلجتماعية بأرقام قيد العاملين الفنيين المتفرغين للعمل بالمكتب وقت تقديم طلب القيد.
 -7صورة من البطاقة الضريبية سارية.

 -8استيفا الدممة الواجبة طبقاً للقانون على صفحات الطلب.

 -9صورة من البطاقة العخصية وو العائلية وعهادة التأمين على صاحب العمل.

 -10مستخرج رسمى من اإلدارة العامة للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية للعاملين المتفرغين للعمـل بالمكتب التى تفيد رقم
ونوع الجدول المقيدين به.

 -11عهادات الخبرة.

 -12عدد ست نسخ من الطلب والمرفقات.

 -13ما يفيد قيام المحاسب بمراجعة حسابات عدد ثالث عركات مساهمة على األقل (ثالث محاضر جمعية عمومية
معتمدة من الهيئة العامة لالستثمار  -ثالث ميزانيات آخر سنوات – ثالث تقارير مراقب الحسابات آخر سنوات).
ملحوظة  :وصول وصور المستندات المقدمة للقيد بسجل مراقبى حسابات البنوك بالبنك المركزى المصرى الترد.

www.cbe.org.eg

طلب قيد
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الجهاز المركزى للمحاسبات

البنك المركزى المصرى

المعايير الواجب توافرها للقيد فى سجل مراقبى الحسابات
بالبنك المركزى المصرى

 .1أن يكون المراقب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسببة والمراجعبة المقيبدين بالسبجل العبام للمحاسببين والمبراجعين ببوزار
المالية وفقا ألحكام القانون رقم  133لسنة  1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
 .2أن يكون من المقيدين بسجل مراقبى الحسابات ممن يزاولون المهنة من خبار النطباق الحكبومى لبدى الجهباز المركبزى
للمحاسبات .

 .3أن يكببون قببد قىببى فببى مزاولببة المهنببة مببد ع تقببل اببن خمسببة ا ببر اامببا خببار النطبباق الحكببومى أو مببن األاىببا
السببابقين بالجهبباز المركببزى للمحاسبببات أو الو ببا

الن يببر أو مببد ع تقببل اببن ا ببر سببنوات للحاصببلين الببى درجببة

دكتب ب ببو ار فب ب ببى المحاسب ب بببة والمراجعب ب ببة وأاىب ب ببا جمعيب ب ببة المحاسب ب بببين والم ب ب براجعين المص ب ب برية أو أاىب ب ببا الجمعيب ب ببات
المنا ر بالخار .

 .4أن يكون قد تولى مراجعة ثالث ركات مساهمة الى األقل.
 .5أع يكب ببون الم ارقب ببب أو أحب ببد ب ببركا أو أحب ببد األاى ب با بمكتب ب ب ر يسب ببا أو اى ب بوا بمجل ب ب

إدار أحب ببد البنب ببوك العاملب ببة

فى مصر.

 .6أن يتناسب ادد ومستوى األاىا الفنيبين المعباونين لب بالمكتبب ممبن لهبم حبق مزاولبة مهنبة المحاسببة والمراجعبة مب
حجم أامبال البنبك وبحيبث ع يقبل ابدد األاىبا الفنيبين المعباونين لب ابن ثالثبة أاىبا البى األقبل ممبن لهبم حبق
مزاولة المهنة.
 .7أع يخببال

تعيببين م ارقببب الحسببابات أى مببن األحكببام المنصببوع اليهببا فببى مبواد القبوانين السببارية فيمببا يتعلببق بمراقبببى

الحسابات خاصة فيما يتعلق بعدم قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد

وكذا ادم

حصول من البنبك البذى يقبوم بمراجعبة حسبابات البى تمويبل أو مب بالغ تح بت الحس باب أو تسبهيالت ا تمانيبة أو ىبمان
من أى نوع ل أو أزواج أو أوعد أو أقارب حتى الدرجة الثانية أو ألية جهة يكون هؤع أو أزواجهم أو أوعده بم أو
أقاربب بهم حتببى الدرجب بة الثانيب بة ببركا أو مسبباهمين فيهببا ولهببم سببيطر فعليببة اليهببا أو أاىببا فببى مجببال

إدارتهببا

بصببفتهم ال خصببية وذلببك تنفيببذا لحكببم المببادتين  )83 61مببن قببانون البنببك المركببزى المصببرى والجهبباز المص برفى

والنقد رقم  88لسنة . 2003

