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)1( بيانات مقدم الطلب ووسيط االتصال

بيانات مقدم الطلب

اسم مراقب احلسابات: 

تاريخ القيد في سجل مراقبي 
احلسابات فئة )أ( في وزارة التجارة 

اسم املكتب:والصناعة: 
   

رقم الهاتف: عنوان املقر الرئيسي: 
 

املوقع اإللكتروني:البريد اإللكتروني: رقم النقال:
   

وسيط االتصال

اسم وسيط االتصال: 

رقم النقال: رقم الهاتف: املسمى الوظيفي: 
         

البريد اإللكتروني: رقم الفاكس: 

توقيع مراقب احلسابات:

مالحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
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)2( اإلقرارات

ُيقّر مراقب احلسابات املتقدم للقيد بالسجل اخلاص لدى هيئة أسواق املال بالتالي:

☐ نعمأن يكون مقيداَ في سجل مراقبي احلسابات فئة )أ( في وزارة التجارة والصناعة.

أن يكون مقيدًا في سجل مراقبي احلسابات فئة )أ( لدى وزارة التجارة والصناعة. ويزاول مهام مراقبة احلسابات ملدة 
☐ نعمخمس سنوات على األقل من تاريخ  قيده بالفئة )أ( في السجل املشار إليه.

أال يقل عدد املوظفني العاملني في فرق املراجعة والتدقيق لديه عن خمسة موظفني - منهم موظف مهني ، وأن يكون 
☐ نعماملوظفني متفرغني للعمل لدى مراقب احلسابات

☐ نعمأال تقــــــل نسبــــــــة املوظفني املهنيني عن ثلث من إجمالي كل فريق يقوم بأعمال املراجعة والتدقيق على عميل معني.

أال تقل نسبة املوظفني الكويتيني العاملني في فريق مراقبة احلسابات لديه عن نسبة 15 % خالل ثالث سنوات من 
☐ نعمقيد مراقب احلسابات في سجل الهيئة اخلاص مبراقبي احلسابات.

أن تصل نسبة املوظفني الكويتيني العاملني في فريق مراقبة احلسابات لديه إلى 30 % خالل ست سنوات من قيد 
☐ نعممراقب احلسابات في سجل الهيئة اخلاص مبراقبي احلسابات.

أال تقل نسبة املوظفني الكويتيني العاملني في فريق مراقبة احلسابات لديه عن نسبة 50 % خالل تسع سنوات من 
☐ نعمقيد مراقب احلسابات في سجل الهيئة اخلاص مبراقبي احلسابات.

أن يكون كل موظفي فرق املراجعة والتدقيق لدى مراقب احلسابات حاصلني على شهادة البكالوريوس في احملاسبة 
☐ نعممن جامعة الكويت أو من إحدى اجلامعات أو املعاهد العليا املعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها

أن يكون املؤهل املهني في احملاسبة الذي يحمله املوظف املهني يؤهله ملمارسة أعمال مراقب احلسابات اخلارجي في 
☐ نعمالدولة التي حصل منها على املؤهل.

أن يحرص مراقب احلسابات على التدريب املستمر ملوظفيه، مبا ال يقل عن 30 ساعة سنويا ألعضاء فريق املراجعة 
☐ نعموالتدقيق.

يجب أن يكون ملراقب احلسابات ميثاق شرف مهني وفق أحدث املمارسات الدولية، مثل ميثاق الشرف املهني الصادر 
عن االحتاد الدولي للمحاسبني )IFAC(، ويتعني أن يوقع كل موظفي فريق املراجعة والتدقيق لديه على ذلك امليثاق 

ويلتزمون به. 
☐ نعم

☐ نعماالطالع على القانون رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

االلتزام بجميع القوانني واللوائح والتعليمات املنظمة للشركات اخلاضعة لرقابة الهيئة ومهنة مراقبة احلسابات 
☐ نعمفي دولة الكويت.

☐ نعمااللتزام بتوفير كافة البيانات واملعلومات التي تطلبها الهيئة.
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االلتزام بإبالغ الهيئة فور فقد أحد متطلبات أو شروط القيد املنصوص عليها في مواد نظام قيد مراقبي احلسابات 
☐ نعمفي السجل اخلاص لدى هيئة أسواق املال.

☐ نعمااللتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض مصالح.

☐ نعمااللتزام بعدم قبول مهام متس بشرف املهنة.

إذا كان مراقب احلسابات شريكًا في أو يعمل ضمن كيان ميارس نشاط  تقدمي االستشارات، فعليه الفصل كليًا بني 
☐ نعمالفرق التي تعمل في مراجعة وتدقيق احلسابات وتلك التي تعمل باالستشارات.

أال يقوم بتقدمي خدمات إضافية إلى الشركة عدا اخلدمات التي تقتضيها مهنة مراقبة احلسابات، ويحظر عليه 
بشكل عام تقدمي اخلدمات التي تؤثر على استقالليته وحياده مثل اخلدمات االستشارية وأعمال التدقيق الداخلي 

أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق احلسابات للعميل.
☐ نعم

أن يقوم مبراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية املراجعة والتدقيق مع جلنة التدقيق الداخلي لدى العميل 
☐ نعموالتي تضمن إعطاءه حق االطالع الكامل على جميع املستندات الالزمة لتنفيذ مهام مراقبة احلسابات.

أن يجتمع بشكل دوري مع جلنة التدقيق الداخلي لدى العميل قبل عرض البيانات املالية املرحلية املراجعة  والسنوية 
على مجلس اإلدارة التخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها، ويجوز له االجتماع مع جلنة التدقيق الداخلي لدى العميل 

أو مجلس إدارته كلما دعت احلاجة لذلك. 
☐ نعم

أال يقوم بأعمال مراجعة وتدقيق احلسابات ألي عميل ملدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في 
دور التصفية، ويتم احتساب هذه املدة اعتبارًا من تاريخ القيد في سجل مراقبي احلسابات لدى الهيئة، ويجوز له 

القيام بهذه األعمال لنفس العميل بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتني متتاليتني. 
☐ نعم

أن يقوم بإبالغ اجلهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة واملساهمني بأية أمور ذات أهمية مادية مثل: 
مدى مالئمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية واألنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها بالشركة، ومدى االلتزام   -

بتطبيقها، وذلك في إطار تقرير مراقب احلسابات إلدارة الشركة 
مدى مقدرة الشركة على اإلستمرار في مزاولة أعمالها.   -

☐ نعم

أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانني واللوائح  إدارة الشركة عن أي مخالفات مكتشفة  أن يقوم بإعالم مجلس 
مراقب  يتعني على  وفي حال وجود مخالفات هامة وجوهرية  للشركة،  األساسي  والنظام  بها  املعمول  والتعليمات 

احلسابات أيضا أن يقوم بإعالم هيئة أسواق املال واجلمعية العامة العادية السنوية للشركة.
☐ نعم

يلتزم مراقب احلسابات املسجل لدى الهيئة بتقدمي تقرير سنوي خالل شهر يونيو من كل عام، شامال املوارد البشرية 
للشركات  قدمها  التي  اخلدمات  من  وغيرها  واإلستشارات  احلسابات  مراقبة  ونشاط  العام  له خالل  توافرت  التي 
أن  املخاطر وضبط اجلودة، على  وإدارة  وقياس  السنة،  التدريب خالل  املال، ونشاط  أسواق  لرقابة هيئة  اخلاضعة 

يتضمن التقرير تبيان مدى االلتزام مبا ورد في البند )6( من املادة )3-4-2( من هذا النظام.

☐ نعم

توقيع مراقب احلسابات:

مالحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.



كتاب أنشطة األوراق املالية واألشخاص املسجلون

نوفمبر  2015

)3( قائمة املستندات

ال مرفقاملستندالتسلسل
ينطبق

حالة التدقيق
مالحظات)خاص للهيئة(

☐نسخة من إيصال دفع الرسوم1

2
ــادة الــتــســجــيــل فــــي ســـجـــل مــراقــبــي  ــهــ نــســخــة مــــن شــ

☐احلسابات فئة )أ( في وزارة التجارة.

☐الهيكل التنظيمي املعتمد.3

4
بيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية واألنظمة 

 الفنية.

☐قائمة بأسماء املفوضني بالتوقيع ومناذج التواقيع.5

☐خطة واضحة للتدريب والتطوير املهني للموظفني.6

7

مــيــثــاق شـــرف وفـــق أحــــدث املــمــارســات الــدولــيــة، مثل 
مــيــثــاق الــشــرف املــهــنــي الـــصـــادر عــن االحتــــاد الــدولــي 
للمحاسبني )IFAC(، موّقع من قبل كل موظفي فريق 

املراجعة والتدقيق لدى مراقب احلسابات.

☐

8

جدول يوضح اسم املوظف املهني رئيس فريق املراجعة 
يتجاوز  أال  ويجب  مراقب احلسابات،  لدى  والتدقيق 
عـــدد الــعــمــالء - وال يــدخــل فــي هـــذا الــعــدد الــعــمــالء 
الذين يقل رأس مالهم املصدر عن ثالثة ماليني دينار 
كويتي أو العمالء بخالف املذكورين في املادة )1-4-3( 

- لرئيس الفريق في جميع األوقات عن:
عــشــرة عــمــالء فــقــط لــكــل رئــيــس فــريــق املــراجــعــة  أ( 
ال  خبرة  له  مهنيًا  موظفًا  يعتبر  ممن  والتدقيق 

تقل عن سبع سنوات.
ســبــعــة عــمــالء فــقــط لــكــل رئــيــس فــريــق املــراجــعــة  ب( 
ال  خبرة  له  مهنيًا  موظفًا  يعتبر  ممن  والتدقيق 

تقل عن خمس سنوات

☐
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9
جدول يوضح أسماء املوظفني املهنيني، وجنسياتهم، 

☐ومؤهالتهم العلمية واملهنية، وخبراتهم العملية.

10
للموظفني  العلمية  للمؤهالت  املعتمدة  املستندات 

☐املهنيني.

11
شـــهـــادة ال حــكــم عــلــيــه مـــن األدلـــــة اجلــنــائــيــة ملــراقــب 

☐احلسابات واملوظفني املهنيني.

12

ــادرة مـــن وزارة الــتــجــارة  ــ ــر صــ ــ ــادة ملـــن يــهــمــه األمـ ــهـ شـ
والــصــنــاعــة تــفــيــد بــخــلــو مـــراقـــب احلـــســـابـــات مـــن أي 

جزائات تأديبية.
☐

توقيع مراقب احلسابات:

مالحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
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مدقق الطلب )خاص بالهيئة(مقدم الطلب

......./........../.........التاريخ......./........../.........التاريخ

التوقيعالتوقيع

اخلتماخلتم


