
 

 
                                                
 إلحكاموفقا نتسـاب بصفة متدرج إطلب                                                                

 خبراء  قانون تنظيم مهنة من 9و   8المادة              
 1994آب  1تاريخ  364المحاسبة رقم              
                               

 
 
 

                 ........................................تاريخ الورود:    ..............................................جل برقم:ـس
        حضرة النقيب وأعضاء مجلس النقابة المحترمين،

 ، و قا إلى364/94النقابة و قا ألحكام قانون تنظيم مهنة خبراء المحاســبة المجانين  ي لبنان رقم  طلب تســجيلي بةــتة متدر   ي أإنني 
 الثبوتية المطلوبة :المستندات 

 
 الشهرة : .....................  ...................... األم:سم إم األب: .....................  سإسم : ......................  إلا

Name: …...…..………. Father: …..…..……….Mother: …..……..……. Family Name: …….…………. 
 
 

 رقم سجل النتوس ...................................   البلدة : ................................ مكان سجل النتوس
 :  ....................................................  القضاء ................  المحا ظة: .........تاريخ الوالدة: ...........

   
 

  القضاء: .............................. عنوان السكن : المحا ظة: ...................................
 : ....................      ملك: ...................... البناية البلدة  : .....................................      
 : ......................................................الطابق الشارع: ....................................        
 ...........................خليويالهاتف: ...................... ..............................: ...... الحـي        

 
 
 سم المكتـب الذي يتدر   يه: .................................................................................................إ
 ر : ....................................       رقمه  ي النقابة.............................سم الخبير المجان المشرف على التدأ
 
 
 القضاء: ..............................  عنوان المكتـب : المحا ظة: .......................... 

 .....................ملك: ..............................البناية البلدة  :.............................  
 .........:...............................................الطابق الشارع: ............................    
 .......ب.:................................................ص   :.............................الحـي    
 ............(..............3( :............................ )2) ( :..........................1هاتف)    
 ...........بريد الكتروني:......................................  اكس :..............................    
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 الشهادات العلمية أو المهنية :

 
 التــــاريخ         مدة الدراســـة       الشـــهادات      سم الجامعة أو المعهدإ     

.......................... ..........................         ..........................            ..........................

.......................... ..........................         .......................... .......................... 
    .......................... ..........................         .......................... .......................... 
 

 ..... .......................... التوقيع : ................................. .................... .................    التـــــاريخ :
 ...................رقم االنتساب:  .........التوقيع : ..................... : ...................................1معـــرف خبير
 ...................رقم االنتساب:  ..........التوقيع : .................... : ...................................2معـــرف خبير

 

 المســـتندات المطلوبـــة           

 
 التوقيع :    التاريخ :    رئيسة الشؤون اإلدارية واألعضاء :

 
   ......................................................... ورد الطلب بتاريخ :                  : نتساب لجنة اإلأحيل الطلب إلى :  
 : القــرار   

    ....................................................................................................................................................................  .......... 
      

       .....................................................................................................................................................  ........................ 
    

 ............................................................................................................................................................................. 
 

   ..................................................التوقيع :   ..................................لتاريخ : ا  .................................... : رئيس اللجنة
 

 عضــو :         عضــو :       عضــو :         عضــو :
 

 
 

                         2 
 

 نسخة عن بطاقة/ إ ادة ةالحة للخبير المشرف  . 9 ةورتين شمسيتين .1
)ال تتجاون مدته من عشـر سـنوات  لبناني منذ أكثر نتسـابإخرا  قيد إ رادي يبين أن طالب اإل .2

 ثالثة أشهر(
 . سند إيجار او ملكية للمكتب الذي يتدر   يه10

ــمان اإل . 11 (شهر تتجاون مدتهال )سجل عدلي  .3 ــ ــتخدم لدي أي رب عمل خخر  ير خبير    جتماعي تثبت إ ادة من الضــــ ــ أنه اليعمل كمســــ
 (شهر اتتجاون مدتهال ) أو  ير مسجل المحاسبة

   شهادة علمية مةدقة )ليسانس إدارة أعمال، محاسبة، امتيان  ني( .4
   (CPA – CA – EC مع Practicing License سنتين مدتها) 

ـــــم اإل .12 ـــــاب واإلرســــ ـــــتراك بقيمةنتســــ عند قبول مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية  /1.800.000/ شــــ
 .الطلب

 يد ع عند تقديم الطلب كبدل لما يلي:ليرة لبنانية  ثالثماية الف /300.000/ رسم     
  تح ملفمئة الف ليرة لبنانية رسم   -أ

 مئتا الف ليرة لبنانية رسم إستقةاء -ب
 التي تراها مناسبةستقةاء عنه بالطرق كتاب من المتدر  يسمح  يه للنقابة باإل  .13 الشهادة من ونارة التعليم العالي معادلة .5
 ستقةاء(إ) رسوم  $( 100رسوم إضا ية لمتخرجي الجامعات خار  لبنان ) .14 أو المهني إ ادة مةدقة بالعالمات عن سنين الدراسة الجامعية .6
 وتحت إشرا ه )مر ق( مكتبه بالتدر   ينتساب إ ادة من الخبير المجان بقبول طالب اإل .7
 

ســـترجاع الرســـوم إ كان ال يحق لهنســـحابه من النقابة ألي ســـبب إكتاب يةـــري  يه ب نه  ي حال  .15
   أو المةاريف التي تكبدها

 مر ق(  6)المادة الداخلي    ي النظام تعهد من المتدر  يقر بالشروط المنةوص عليها .8
 

ــي  ي 9) ال يحق للمتدر  التذرع بالمادة .16 ـــ ــــ ــاســــ ـــ ــــ  ي طلبه  حال الت خر  ي البت( من النظام األســــ
        ي الطلبللبت  جميع المستندات الضروريةالحةول على  يسري متعول المادة بعد



 

 

 المستندات المطلوبة لطلب االنتساب 
 

 .......................................................................................................................................................................................................  االســـــم :

 ............................. ........................................................................................................................................................................المكتــــب : 

 :.............................................................................. النقابةرقم ............................................................................... الخبير المشرف:   

 ...... ............. .............................................................................................................................المتدرجون لدى الخبير المشرف:   

 المرفقات الموجودة مع طلب االنتساب :     

 طلب االنتساب:      

 .. ............................................................................................................................. صورتين شمسيتين )اللباس رسمي(:

   ..................................................................................................)ال تتجاوز مدته ثالثة أشهر(: إخراج قيد إفرادي

 ................ ........................................................................................ :أشهر( شهر)ال تتجاوز مدته ســـجل عدلـــي  

 ....  ............................................................................................. االختصاص: ..............................................  مهنية//الجامعة

 CPA  Certified)  شهادات الخبرة بالمحاسبة من جمعيات أو معاهد دولية وال تقل عن مستوى شهادة

Public Accountant(أو)CA Chartered Accountantالمحاسبة من  ( أو)شهادة الخبرة في

 (. Expertise Comptable)فرنسا

 .( من الهيئات المهنية الدوليةPracticing Licenseإفادة ممارسة مهنية)    

  سنوات للشهادة المهنية. 5إفادة خبرة 

 ي. معادلة وزارة التعليم العال

 سنوات. 3 بالعالماتإفادة 

 .مع ختم المشرفمن الخبير تعهد إفادة 

 .مع ختم تعهد من قبل صاحب المكتب 

 .مع ختم تعهد من قبل صاحب المكتب لتسجيل متدرج رابع وما فوق

  تعهد من المتدرج يقر بالشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

  لمشرف الحديثة.اصورة عن بطاقة الخبير 

  ايجار او سند ملكية للمكتب الذي يتدرج فيه. سند 

 .أشهر( شهر ا)ال تتجاوز مدته إفادة  من الضمان االجتماعي

 / ....................................ليرة لبنانية(.  رقم/ ثالثمئة الفإيصال بقيمة )

 كتاب من المتدرج يسمح فيه للنقابة باالستقصاء عنه.

 .المطالبة باسترجاع الرسوم والمصاريفتعهد بعدم 

 

 ممارس ...............................رقم:   .............................................. معرف أول: 

 ممارس.............................. رقم:   ..............................................  معرف ثاني:

  ..............................................   الطلب:تاريخ تقديم 
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 )المشرف(المجازالكتاب الواجب توقيعه من قبل الخبير 
 نتساب متدرج وفقا"إبشأن قبول طلب 

 364/94من القانون رقم  9لنص المادة 
 
 

 السادة مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجانين  ي لبنان
 المحترم ...........................................................المتمثلة بالنقيب 

 
 متدرجنتساب بصفة إالموضوع : طلب 

 
 ،حتراما  تحية و 

وتنتيذا لمندرجات النظام الداخلي   364/94من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجانين  ي لبنان رقم    9و3و8عمال ب حكام المواد  
 25من المادة    5والتقرة   8من المادة   6سـتنادا إلى نص التقرة ا  لمعد أةـال من قبل مجلس النقابة و للنقابة السـيما المادة السـادسـة منه ا

 . 364/94من قانون النقابة رقم 
 

  ................................نتســـــــــاب بتاريخإســـــــــم الثالثي( تقدم إلينا بطلب )اإل....................................................نتيدكم علما إن الســـــــــيد  
رة طلعنا على المستندات الثبوتية المذكو أوقد   ،..........................................................................................     بةتة متدر   ي مكتبنا

 (.15إلى رقم  1نتساب ضمن خانة المستندات المطلوبة )من رقم على الةتحة الثانية من طلب اإل
 

) بةـتة متدر  ( و قا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء راجين مجلسـكم الكريم البت بطلبه المقدم لكم وعليه نعلمكم موا قتنا على طلبه  
ــاها شــــهران من تاريخ تقديم هذا الطلــــــــــــــــــب على إن يعتبر الطلب مقبوال حكما إذا لم يبت به ضــــمن المهلة  خالل المهلة القانونية أقةــ

 سمه  ي سجل النقابة للمتدرجين.إجيل المذكورة وتس
 

 كما نةري ب ننا نلتنم بتطبيق كا ة القوانين وبنود النظام الداخلي المتعلقة بتنظيم مهنة التدقيق راجين اخذ العلم.
                                 

  حتراموتتضلوا بقبول  ائق اإل
 سم الخبير الثالثي :إ          

 
 : التوقيع          

 
 التاريخ:          
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 تعهد من قبل صاحب المكتب

            
 

 السادة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
 : إفادة تــدرج.الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 
 .........................يعمل لدينا بةتة متدر  تحت إشراف   .....................................................................نتيدكم أن السيد   

.......................................... 

                           
 تاريـــخ بــدء التــــدر :

 
 نتـــــهاء التدر :إـــخ تاري
 

 جتماعي:رقم التسـجيل  ي الضمان اإل
 

 جتماعي:تاريخ التسجيل  ي الضمان اإل
 

 رقم التســــــجيل  ي النقابة:
 

 تاريخ التســـــجيل  ي النقابـة:
  حتراموتتضلوا بقبول اإل         

 ســم المكتب:إ
 
 المتوض بالتوقيع:         

 
 التــاريـخ:         
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 المعلومات المطلوبة لتسجيل متدرج رابع وما فوق 
 

 
 ..................................رقم النقابة :   ......................................................... :سم الخبيرإ

 
 ........................................عدد الشركاء  ي المكتب أو الشركة )إذا وجد(   1
               
 .............................................................عدد الموظتين  ي المكتب أو الشركة   2

                              
 ...................................................................ن عدد المتدرجين المسجلين الحاليي  3

 
 ..............................................................................................................مساحة المكتب   4

 
 .................................................................................................عدد التقارير السنوية   5

 اقل من خمسين  □ 

 بين خمسين و ماية ما  □ 

 ما بين ماية وخمسماية □ 

  أكثر من خمسماية □ 
 ......................................................................................................تمت المراجعة بتاريخ: 

 ..........................................................................................سم الخبير ةاحب المكتب: إ

  ........................................................................................................................................التوقيع: 
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 الكتاب الواجب توقيعه من قبل المتدرج

 نتساب متدرج وفقا"إبشأن قبول 
 364/94من القانون رقم  9،3،8لنص المواد 

 
 السادة مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

 المحترم.....................................................................الممثلة بالنقيب  
 

 نتساب بصفة متدرج لدى مكتبكمإالموضوع : طلب 
 

 ،تحية واحترام 
ــتات العلمية  ــتو  ،لما كنت حائنا المواةـــ ــبة يا الشـــــروط التي تؤهلني اإلومســـ ــاب إلى نقابة خبراء المحاســـ نتســـ

 . 364/94من قانون المهنة رقم  8المجانين  ي لبنان بةتة متدر  وذلك و قا لمنطق المادة 
 

لمحاسـبة المجانين نتسـاب بةـتة متدر  لكي أةـبح خبير محاسـبة مجان  ي نقابة خبراء ار ب اإلأولما كنت 
 منه. 9و3و8أةري ب نني قرأت ووا قت على قانون النقابة السيما المواد  ، ي لبنان

 
منه المتعلقة بشــــــروط طلب   6ادة كما أةــــــري ب نني قرأت ووا قت على تنتيذ بنود النظام الداخلي الســــــيما الم

 نتساب.اإل
 

جئت بكتابي   ،الذكر وما ســــــيتبعها من نظم الحقاواســــــتنادا إلى مضــــــمون تلك القوانين والنظم الداخلية األنتة  
وأية قوانين   ،لتنامي التام بســـــرية المهنة وبنظام الســـــلوك المهنيإدا بتطبيقها كاملة دون نقةـــــان مع  هذا متعه

 ونظم ستةدر الحقا.
 

 متناني.ا  راجيا قبول طلبي هذا مع تقديري و 
 

 سم المتدر  الثالثي:إ        
 

 التوقيــع:        
 

 التاريــخ:        
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  في حالتعهد بتقديم إفادة خدمة ضمان نهائية 
 ستخدام أجير(إديم إفادة ضمان أولية )إعالم عن تق

 
 

 
 السادة مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

 المحترم..............................................................................الممثلة بالنقيب 
 
 

 : المستدعي
 

 : تعهد بتقديم إفادة خدمة ضمان نهائية خالل مهلة ثالثة أشهر. الموضوع
 
 

أن كنت قد تقدمت بكتاب شـــهر بعد أتعهد بواســـطة هذا الكتاب بان أقدم إ ادة خدمة ضـــمان نهائية خالل مهلة ثالثة أ
 ستخدام أجير مؤقت لحين ةدور اإل ادة النهائية.إإعالم عن 

 
 

 سم الثالثي: اإل        
 

 التوقيع:         
 

 التاريخ:         
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 ستقصاءالترخيص للنقابة باإل
 

 السادة مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
 المحترم.....................................................................الممثلة بالنقيب  

 
 
 
 

 :   المستدعي
 

 ستقصاء عني بالطرق التي تراها مناسبة .: الترخيص للنقابة باإل الموضوع
 
 

ــبة المجانين  ي لبنان باإل ســــمح لنقابة خبراءأأتعهد بهذا الكتاب ب نني أوا ق و  ســــتقةــــاء عني  المحاســ
 الطرق التي تراها مناسبة .

 
   
       

 
 سم الثالثي:اإل        

 
 التوقيـــع:        

 
 التاريـــخ:        
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 سترجاع الرسوم والمصاريفإتعهد بعدم 
 
 

 السادة مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
 المحترم....................................................................... الممثلة بالنقيب  

 
 

 
 :   المستدعي

 
 سترجاع الرسوم والمصاريف .إ: تعهد بعدم المطالبة ب الموضوع

 
 

ــطة هذا  ــبة المجانين  ي لب إالكتاب ب نه  ي حال أتعهد بواسـ ــحابي من نقابة خبراء المحاسـ نان ألي  نسـ
 نتساب للنقابة .سوم أو المةاريف التي تكبدتها لإلسترجاع الر إسبب كان بعدم المطالبة ب 

 
 
 

         
 سم الثالثي:اإل        

 
 التوقيـــع:        

 
 التاريـــخ:        

 
                                                                                                                                                                                                        

             10 



 

 
 
 

         
     

 الجنسيةتعهد من مكتسب 
 
 

 السادة مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان      
 المحترم................................................................... الممثلة بالنقيب       

 
 تحية وبعد، 

 
 كتسبتها بمرسوم.إادا إلى الجنسية اللبنانية التي ستنإنتساب إلى النقابة بةتة متدر  طلب اإلألما كنت  
 ولما كانت السلطات المعنية تعيد النظر بمرسوم التجنيس كما تتداول وسائل اإلعالم. 

 
 لــــذلك

 
نتسابي وتسجيلي حاليا  ي سجل المتدرجين أو قيدي إل األوةاف المعتبرة قانونيا، إن أةري واقر، وأنا بكام 

( من القانون رقم 8ستمرارية الشرط األول المنةوص عنه  ي المادة )إعام معلق على حقا على الجدول الال
، وان إبطال أو إلغاء المرسوم المذكور يبطل ويلغي حكما قيدي سواء على سجل المتدرجين أو   364/94

أو جدول الخبراء العام، دون حاجة إلنذار أو مراجعة قضائية، ودون إن يحق لي التذرع ب ي حق مكتسب 
 المطالبة ب ي حق أخر مهما كان نوعه أو سببه.

 
 حترام بقبول اإلوتتضلوا          
          

  بيــروت  ي: 
     
 سم الثالثي: اإل         
           
 التوقيـــع:         
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 قرار مجلس النقابة                                                            
 

 .........................................محضر رقم  .........................................عرض الطلب على مجلس النقابة بجلستها تاريخ  
   ...................................................................................................................................................................وتقرر  

 
        ..............................................................................................................................................  ..................... 

 
             ................................................................................................................................................................. 

 
 النقيـــب                 أمين السر             

 
 

  .............................................تاريخ       ...........................................بلغ مضمون القرار بموجب كتاب رقم أ
 

 
  
 المالحظــــــــات                   متحانتاريخ اإل            النتيجة         وادــالم        
       

 ............................................................................................................      المحاسبة العامة  
 ............................................................................................................      المحاسبة الراقية  
 ............................................................................................................       التــدقيق  
 ............................................................................................................         القانــون  
 

 
      

                                                            
 قرار مجلس النقابة                                                            

 
 ...........................................محضر رقم  .........................................عرض الطلب على مجلس النقابة بجلستها تاريخ  
   .....................................................................................................................................................................وتقرر  

 
        ..........................................................................................................................................................  .......... 
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 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان :  1994أب  1تاريخ  364/94من القانون رقم  8المادة 
 إال إذا توا رت  يه الشروط اآلتية : ،ال يحق ألحد أن يسجل  ي جدول الخبراء العام وان يناول المهنة  ي لبنان أو أن يتخذ لنتسه هذا اللقب 
 أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على األقل. -1
 أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره. -2
) د( من المـادة الرابعـة من   و قـا للتحـديـد الوارد  ي التقرة ،و ير محكوم عليـه بجنـايـة أو جنحـة شـــــــــــــــائنـة ،المـدنيـةأن يكون متمتعـا بكـا ـة حقوقـه  -3

 .112/59المرسوم اإلشتراعي رقم 
ــهادة اإلأو ما يعادلها ،أن يكون حائنا على إجانة إدارة األعمال -4 ــبة المعترف بها من ونار ، أو شــ ة التعليم المهني  متيان التني  ي الخبرة  ي المحاســ

 والتقني مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات. 
متحانات والمقرر  ي مجلس النقابة. أما حملة شهادات الخبرة بالمحاسبة من جمعيات أو معاهد دولية متحان المعتمد لدى لجنة اإلأن يجتان اإل -5

شهادة الخبرة  ي المحاسبة أو)( CA Chartered Accountant( أو )CPA Certified Public Accountant) وال تقل عن مستوى شهادة 
متحانات المتعلقة بالقوانين اللبنانية التي يحددها مجلس النقابة. شرط أن (  هم يخضعون  قط لمواد اإلExpertise Comptableمن  رنسا )

 تاريخ إةدارها عن سنتين.( من الهيئات المهنية الدولية على أن ال يقل Practicing Licenseيكون حاةال على )
 شتراك السنوي.نتساب واإلأن يكون قد سدد بدل اإل -6
ــهادة من الخبير المجان الإأن يكون قد   -7 ــروط التدر  المنةـــــــوص عليها  ي هذا القانون وان ير ق بطلبه شـــــ ــتو ى شـــــ ذي تدر   ي مكتبه تثبت  ســـــ

 نتقال إلى جدول الخبراء المجانين.أهليته لإل
 رو ا من وظيتة  ي القطاع العام لسبب يخل بالشرف أو كرامة الوظيتة.أن ال يكون مة -8
 سمه أو هو شريك أو موظف  يه.إنة دون سواها ويناولها  ي مكتب ب أن يكون متتر ا للمه -9
 

 تت لف اللجنة من خمسة أعضاء : 
 * قاض من الدرجة العاشرة  ما  وق يختاره ونير العدل رئيسا

 ية* خبير يعينه ونير المال
 * أستاذ  ي الجامعة يدرس علم المحاسبة والتدقيق يعينه رئيس الجامعة اللبنانية

 * عضوان يعينهما مجلس النقابة
 

 : 364/94من القانون رقم  9المادة 
ــتة متدر  ويقيد  ي ســـــجل النقابة للمتدرجين الذي يضـــــعه مجلس النقابةيســـــجل طالب اإل طي مر ق وذلك بناء على طلب خ ،نتســـــاب  ي النقابة بةـــ

وموا قة هذا األخير على  ،سـم الخبير المجان الذي يتدر  عندهإا  ي المادة السـابقة، ويبين  يه  بالمسـتندات التي تثبت توا ر الشـروط المنةـوص عليه
 التدر   ي مكتبه.

 
 إذا لم يبت به ضمن المهلة المذكورة. حكماا  مقبوالا ويجب أن يبت مجلس النقابة بالطلب خالل مهلة أقةاها شهران من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب 

 
الر ض.  ور تقديم المراجعة إلى تاريخ تبليغ ةـــــــــاحب العالقة قرار   ســـــــــتئناف المدنية  ي بيروت بمهلة ثالثين يوما منتقدم المراجعة إلى محكمة اإل

مهلة أســــــبوعين على األكثر مع المالحظات التي يرى   المحكمة المختةــــــة بطلب ملف المســــــتدعي من مجلس النقابة. وعلى المجلس أن يرســــــله  ي
 ستئناف المدنية  ي بيروت بواسطة ممثل عنه ينتدبه النقيب. أن يبدي وجهة نظره أمام محكمة اإلإبداءها ويحق لمجلس النقابة 

 
ردت  ي هذا الطلب هي ةـحيحة ومطابقة كما أةـري ب ن المعلومات التي و  ،وأتعهد بالتقيد بمضـمونها 364/94طلعت على أحكام القانون رقم إلقد 

 للواقع.
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