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Company Information بيانات الشركة
اسم الشركة

القطاع

/تاريخ بدء العمليات التجارية /

Name of the Company 

Sector

Commencement of Commercial Operation (Date)

Number of Company stores / branches & their Location

Products or Services offered by the Company

عدد األفرع ومواقعها

المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل الشركة

Number of Suppliers
(Approximately)

عدد الموردين
)تقريباً(

Number of Monthly Customers
(Approximately)

عدد العمالء شهرياً
)تقريباً(

Number of Employees )Staff(
Previous Year عدد الموظفين السنة السابقة

Number of Employees )Staff(
Current Year عدد الموظفين السنة الحالية

Number of Accountants in
the Company عدد المحاسبين في الشركة

Value of annual turnover 
(Approximately)

قيمة اإليرادات السنوية
)تقريباً(

Monthly anticipated
(Future Sales/Monthly)

اإليرادات المتوقعة شهرياً

Monthly Expenses
(Including Salaries)

التكاليف الشهرية
)شاملة للرواتب(

Monthly Salaries (Approximately) الرواتب الشهرية
)تقريباً(

FINANCIAL INFORMATION REQUIRMENTS 
FOR TADQEEQ SERVICES 

المتطلبات الخاصة بالبيانات المالية
لخدمة تدقيق

Date التاريخ
/ /
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عدد المعامالت الشهرية )البيع، الشراء(

برنامج المحاسبة المستخدم

البنك الذي تتعامل معه الشركة )عدد البنوك وأسمائها(

نبذة عن مالك الشركة
)المستوى التعليمي، الخبرة، مكان العمل الحالي والوظيفة(

Monthly no. of transactions (Sales, Purchases)

Accounting Software used

Company’s Banks (how many banks and their names)

Brief about the owner 
(Education, experience and current job / employer)

FINANCIAL INFORMATION REQUIRMENTS 
FOR TADQEEQ SERVICES 

المتطلبات الخاصة بالبيانات المالية
لخدمة تدقيق

Value of Fixed Assets قيمة األصول الثابتة

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

الوصف القيمة تاريخ الشراء

المعدات 
Equipment

Description Value Date of Purchase

السيارات
Vehicles

األثاث
Furniture

الحواسب
Computers

المجموع
Total

Company Financial Information البيانات المالية للشركة
اضف المعلومات المالية للسنتين الماضيتين  
)سواًء كانت معلومات مدققة أم غير مدققة(

Enter the financial information for the last 2 years 
(whether audited or unaudited)

اضف السنة 
Enter Year

اإليرادات
Revenues

تكلفة البضائع المباعة 
Cost of Goods Sold

مصروفات عامة وإدارية 
G&A Expenses

األصول الثابتة
Fixed Assets

صافي األرباح
Net Profit
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Kindly make sure to attach the following documents to 
your application: ُيرجى إضافة منك إضافة المستندات التالية للطلب:

• Owners ID • البطاقات الشخصية لكافة الشركاء

• Valid Commercial Registration • السجل التجاري )ساري المفعول(

• Last year audited financial statements )if any( • البيانات المالية المدققة للسنة الماضية )إن وجدت(

Documents Required المستندات المطلوبة

+974 4430 0000
+974 4435 5009
Grand Hamad Street
PO Box 22789 Doha Qatar
www.qdb.qa

FINANCIAL INFORMATION REQUIRMENTS 
FOR TADQEEQ SERVICES 

المتطلبات الخاصة بالبيانات المالية
لخدمة تدقيق

Client Approval  موافقة العميل
Client Signature توقيع العميل
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