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    م2021 لسنة) 1(تعليمات رقم 
  بشأن تحديد الرسوم 

  ،مجلس مهنة تدقيق الحسابات
  منه،) 71(م وتعديالته، السيما أحكام المادة 2003األساسي المعدل لسنة  قانونال ألحكاماستنادا 
  منه،) 34( ةوتعديالته، السيما أحكام الماد م2004لسنة ) 9(قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم وألحكام 
لسنة ) 9(رقم  بالالئحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات م،2010 لعام) 24(قرار مجلس الوزراء رقم وألحكام 
  ،منه) 86،87،88(المواد م، السيما أحكام 2004

  م،24/01/2021 المجلس بتاريخ قراروبناء على 
  وعلى الصالحيات المخولة لنا،

  مة،وتحقيقا للمصلحة العا
  

  :أصدرنا التعليمات اآلتية
  
  
  )1(مادة 

  تعاريف    
 ة، ما لم تدل القرينوالالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه على هذه التعليمات مزاولة مهنة تدقيق الحساباتقانون لتعاريف الواردة في تسري ا

  .على خالف ذلك
  
  

  )2( مادة 
  التطبيقنطاق 

  .والالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه ،مزاولة مهنة تدقيق الحساباتقانون  فيلوارد ذكرهم هذه التعليمات على األشخاص اأحكام تسري 
  
  
 
  
  
  



  

 دولة فلسطيـن
 

  احلسابات تدقيق مهنة جملس

 

STATE OF PALESTINE 

 
Board of Auditing Profession  

 بشأن تحديد الرسوم م2021 لسنة) 1(تعليمات رقم                                2

 
 

  )3(مادة 
  المجلس يستوفيهاالتي  الرسوم

  :رسوم طلب الترخيص .1
 .دوالر) 300(رسم طلب ترخيص الشخص الطبيعي الفلسطيني  .أ 
  .دوالر) 600(رسم طلب ترخيص المدقق األجنبي  .ب 
 .دوالر) 1000(محلية التدقيق ال شركةترخيص  رسم طلب .ج 
 .دوالر) 2000(جنبية األتدقيق الفرع شركة  ترخيصرسم طلب  .د 

 
 :رسوم إصدار الرخصة .2

 .دوالر) 3000(رسم إصدار الرخصة للشخص الطبيعي الفلسطيني  .أ 
  .دوالر) 8000(رسم إصدار الرخصة للمدقق األجنبي  .ب 
 .دوالر) 7000(محلية التدقيق الشركة رخصة  رسم إصدار .ج 
 .دوالر) 20000(جنبية األتدقيق الفرع شركة  رخصةرسم إصدار  .د 

 
 :رسوم طلب إعادة الترخيص .3

 .دوالر) 200(رسم طلب إعادة الترخيص للشخص الطبيعي الفلسطيني  .أ 
  .دوالر) 400(رسم طلب إعادة الترخيص للمدقق األجنبي  .ب 
 .دوالر) 500(محلية التدقيق الشركة  ترخيصرسم طلب إعادة  .ج 
 .دوالر) 1000(جنبية األتدقيق الفرع شركة  ترخيصة رسم طلب إعاد .د 

 
 .دوالر) 1200(رسم التقدم لالمتحان  .4

  
 :رسوم إعادة االمتحان .5

 .دوالر) 400(رسم إعادة مادة واحدة من مواد االمتحان  .أ 
 .دوالر) 800(رسم إعادة مادتين من مواد االمتحان  .ب 
 .والرد) 1000(رسم إعادة ما يزيد عن مادتين من مواد االمتحان  .ج 

 
 .دوالر) 100(رسم التظلم من االمتحان  .6
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 )4(مادة 
  آلية دفع الرسوم 

مزاولـــة مهنـــة تـــدقيق  قـــانونالمجلــس بإيصـــال الـــدفع وفـــق أحكــام  ويـــزّود ،تــدفع الرســـوم فـــي حســـاب المجلــس فـــي البنـــك المعتمـــد
  .والالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه الحسابات،

  
  

  )5(مادة 
  جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية تستوفيهاالرسوم التي 

 .دوالر أمريكي) 100(رسم االنتساب ألول مرة  .1

 .دوالر أمريكي )100(السنوي  االشتراكرسم  .2

 .دوالر) 220(الرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة للشخص الطبيعي  .3

 .دوالر) 720(الرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة للشركة المحلية  .4

 .دوالر) 2120( األجنبيةنوي لتجديد إذن المزاولة لفرع الشركة الرسم الس .5

 .دوالر) 1120( األجنبيالرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة للمدقق  .6

 .دوالر) 300(ألي مكتب أو شركة  إضافيالرسم السنوي ألي فرع  .7

 .دوالر) 300(ألي مكتب أو شركة محلية الرسم السنوي ألي تمثيل أجنبي  .8

 .دوالر) 250(قيد ألول مرة في سجل غير المزاولين رسم افتتاح ال .9

 .دوالر) 100(الرسم السنوي لتجميد اذن المزاولة  .10

 ).دوالر 100(الرسم السنوي لتجديد عضوية تحت التمرين  .11

 .دوالر) 100( األعضاءوال يشمل هذا الرسم أي أطراف أخرى من غير المدققين  ،من قبل المدققين األعضاءرسم تقديم شكوى  .12

  .دوالر) 100(م الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية رس .13

 .دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعمالت المتداولة )20(رسم تصديق شهادة الخبرة العملية  .14

 .دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعمالت المتداولة )20(رسم المصادقة على ختم مدقق الحسابات  .15

 .دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعمالت المتداولة )20(المهنة  إثباتشهادة  إصداررسم  .16
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  )6(مادة 
  اإللغاء

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

  السريان والنفاذ
  . صدورهاويعمل بها من تاريخ  ،على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات

 
  ميالدية 24/01/2021 هللا بتاريخصدرت في مدينة رام ا

  هجرية1442/ جمادى اآلخرة /11 :الموافق      
           

 
  

   شكري بشارة                                                                                           
 رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات                                                                           


