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    2018 لسنة) 1(تعليمات رقم 
  بشأن تحديد الرسوم 

  فلسطين -صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات
  وتعديالته 2004لسنة ) 9(قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم حكام استنادًا أل

  بالالئحة التنفيذية 2010لسنة ) 24(من قرار مجلس الوزراء رقم  )88، 87، 86( وادوالم
  القانونيين الفلسطينية معية مدققي الحساباتجتنسيب و 

  11/03/2018المنعقد بتاريخ )  67(رقم مجلس في اجتماعه الوقرار 
  
  األولالفصل 
  )1(مادة 

  تعاريف    
تســري علــى هــذه التعليمــات التعــاريف الــواردة فــي القــانون والالئحــة التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه مــا لــم يســتخدم 

  .تعريف آخر
  )2( مادة 

  يانالسر 
  .تسري هذه التعليمات على األشخاص الوارد ذكرهم في القانون والالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه

  
  الفصل الثاني 

  )3(مادة 
  التي يتقاضاها المجلس الرسوم

لقـانون مزاولـة بالالئحـة التنفيذيـة  2010لسـنة ) 24(قرار مجلس الوزراء رقم من ) 86(إعماًال ألحكام المادة 
، يســتوفي المجلــس ألغــراض تنظــيم مهنــة تــدقيق الحســابات فــي 2004لســنة ) 9(الحســابات رقــم  مهنــة تــدقيق

 .فلسطين الرسوم الوارد ذكرها أدناه
  :إذن المزاولة/ رسوم طلب الترخيص  . أ

 .دوالر) 300(رسم طلب ترخيص الشخص الطبيعي الفلسطيني  .1
  .دوالر) 600(رسم طلب ترخيص المدقق األجنبي  .2
 .دوالر) 1000(لشركة تدقيق محلية  رسم طلب إذن مزاولة .3
 .دوالر) 2000(رسم طلب إذن مزاولة لفرع شركة تدقيق أجنبية  .4
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 :إذن المزاولة/ رسوم إصدار الرخصة  . ب

 .دوالر) 3000(رسم إصدار الرخصة للشخص الطبيعي الفلسطيني  .1
  .دوالر) 8000(رسم إصدار الرخصة للمدقق األجنبي  .2
 .دوالر) 7000(يق محلية إذن المزاولة لشركة تدق رسم إصدار .3
 .دوالر) 20000(رسم إصدار إذن المزاولة لفرع شركة تدقيق أجنبية  .4
 

 :إذن المزاولة/ رسوم طلب إعادة الترخيص  . ت
 .دوالر) 200(رسم طلب إعادة الترخيص للشخص الطبيعي الفلسطيني  .1
  .دوالر) 400(رسم طلب إعادة الترخيص للمدقق األجنبي  .2
 .دوالر) 500(لة لشركة تدقيق محلية المزاو إذن رسم طلب إعادة  .3
 .دوالر) 1000(رسم طلب إعادة إذن المزاولة لفرع شركة تدقيق أجنبية  .4
 

 :رسوم التقدم لالمتحان  . ث
 .دوالر) 1200(رسم التقدم لالمتحان للشخص الطبيعي الفلسطيني  .1
  . دوالر) 2200(رسم التقدم لالمتحان للمدقق األجنبي  .2
 

 :الطبيعي الفلسطينيللشخص  رسوم إعادة االمتحان  . ج
 .دوالر) 400(مادة واحدة من مواد االمتحان رسم إعادة  .1
 .دوالر) 800(رسم إعادة مادتين من مواد االمتحان  .2
 .دوالر) 1000(رسم إعادة ما يزيد عن مادتين من مواد االمتحان  .3

 
 :رسوم إعادة االمتحان للمدقق األجنبي  . ح

 .دوالر )600(مادة واحدة من مواد االمتحان رسم إعادة  .1
 .دوالر) 1200(رسم إعادة مادتين من مواد االمتحان  .2
 .دوالر) 2000(رسم إعادة ما يزيد عن مادتين من مواد االمتحان  .3
 

 .دوالر) 100(رسم التظلم من االمتحان   . خ
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 )4(مادة 

  آلية دفع الرسوم 
تـــدفع الرســـوم فـــي حســـاب المجلـــس فـــي البنـــك المعتمـــد ويـــزّود المجلـــس بإيصـــال الـــدفع وفـــق أحكـــام القـــانون 

  .والالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه
  

  الفصل الثالث
  )5(مادة 

  الرسوم التي تتقاضاها جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية
لقـانون مزاولـة  بالالئحـة التنفيذيـة 2010لسـنة ) 24(اء رقم قرار مجلس الوزر من  )87( ادةإعماًال ألحكام الم

رقـــم جمعيـــة مـــدققي الحســـابات وكتـــاب التنســـيب الـــوارد مـــن ، 2004لســـنة ) 9(مهنـــة تـــدقيق الحســـابات رقـــم 
فلسـطين  ألغراض تنظيم مهنـة تـدقيق الحسـابات فـي معيةالجستوفي ت، 03/01/2018بتاريخ  2018)2/1(

 .الرسوم الوارد ذكرها أدناه
 .أمريكي دوالر) 100(م تجديد االنتساب السنوي رس .1
 .دوالر) 220(الرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة للشخص الطبيعي  .2
 .دوالر) 720(الرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة للشركة المحلية  .3
 .دوالر) 2120( األجنبيةالرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة لفرع الشركة  .4
 .دوالر) 1120( األجنبيإذن المزاولة للمدقق الرسم السنوي لتجديد  .5
 .دوالر) 300(ألي مكتب أو شركة  إضافيالرسم السنوي ألي فرع  .6
 .دوالر) 300(ألي مكتب أو شركة محلية الرسم السنوي ألي تمثيل أجنبي  .7
وال يشـمل هـذا الرسـم أي أطـراف أخـرى مـن غيـر المـدققين  مـن قبـل المـدققين األعضـاءرسم تقديم شكوى  .8

 .دوالر) 100( ضاءاألع
  .دوالر) 100(رسم الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية  .9

 .إسرائيليشيقل ) 100(رسم تصديق شهادة الخبرة العملية  .10
 .إسرائيليشيقل ) 100(رسم المصادقة على ختم مدقق الحسابات  .11
 .إسرائيليشيقل ) 100(المهنة  إثباتشهادة  إصداررسم  .12
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  علرابالفصل ا
  )6(مادة 
  ءاإللغا

  . تعارض مع أحكام هذه التعليماتما  لغى كلي
  
  )7(مادة 

  النفاذ والنشر والتنفيذ
أو /وينشرها المجلس في مقره و على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات،

  . على موقعه اإللكتروني أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة ويعمل بها من تاريخ إصدارها
  
  
 
  م 2018/ 11/03 درت في مدينة رام اهللا بتاريخص

            
  شكري بشارة                                
  رئيس المجلس                               


