
 

نـدولة فلسطي  
 

احلسابات تدقيق مهنة جملس  

 

 

STATE OF PALESTINE 

 
Board of Auditing Profession  

 )الشخص الطبيعي( المزاولين المرخصين القانونيين في سجل المدققين طلب قيد نموذج

 ______________للعام 

 ._________/____/____: تاریخ تقدیم الطلب

رقم  وٕالى قرار مجلس الوزراء ،منه) 2(سیما المادة ال 2004لسنة ) 9(قانون مزاولة مهنة تدقیق الحسابات رقم  ألحكاماستنادًا 

أتقدم  ،خیص الصادرة عن المجلسمنه، وٕالى تعلیمات التر  )80(من المادة ) 1(سیما الفقرة بالالئحة التنفیذیة ال 2010لعام  )24(

 : ، وذلك حسب البیانات التالیةالمزاولین المرخصین قانونییناللحضرتكم بطلب قیدي في سجل المدققین 

 .___________________________________________________________________:الرباعياسم المدقق 

 . _______________________________________: تاریخ اإلصدار .______________________: رخصة رقم

 .شریك في شركة تدقیق               .منفرد : أزاول المهنة بشكل

 .شركة تدقیق/ لدى مكتب موظف  .ممثل فرع شركة تدقیق أجنبیة   

 : من خالل وذلك

 ._________________________________________________________________: شركة التدقیق/ مكتب

 .__________________________________________________________: الشركة الرئیسي / المكتب عنوان

 ،_________________________: نقالالهاتف رقم ال، _________________________: الثابت هاتفرقم ال

 .___________________________________: كترونيإلبرید  ، ____________________________: فاكس
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لسنة ) 9(وأتعهد بأن التزم بأحكام قانون مزاولة مهنة تدقیق الحسابات رقم  بصحة البیانات المسجلة في هذا الطلب، أقركما 

والتعلیمات الصادرة عن المجلس خالل فترة مزاولتي  بالالئحة التنفیذیة، 2010لعام ) 24(، وبقرار مجلس الوزراء رقم 2004

 . وعلیه أوقع ،الشركة المذكورة أعاله/ المكتبوان ال أزاول المهنة خارج نطاق  ،المهنةكما وأتعهد بأن اتفرغ لمزاولة  للمهنة،

 

                                                                        _________________________: مقدم الطلب توقیع

  :المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

 . سطینیة ألول مرةلعضویة جمعیة مدققي الحسابات القانونیین الف إثبات انتساب المدقق إلى □

 .مزاولة السنوي الصادر عن جمعیة مدققي الحسابات القانونیین الفلسطینیةالتجدید إذن  □

 . ساریة المفعول محكومیهشهادة عدم  □

في مجال تدقیق الحسابات والعلوم ذات العالقة، أو اعداد بحوث ذات صلة على  سنویاً  فعلي ساعة تدریب 30یقل عن إثبات استیفاء المدقق ما ال  □
 . أن یكون ساعتان منها على األقل في مجال أخالقیات وسلوك المهنة مرة كل ثالث سنوات

 . مختوم من البنك، وقسیمة االیداع النقدي في حساب المجلس لدى البنك الرسوم وصل تسدید □

 :خیصر هذا الجزء خاص بلجنة الت 

 :خیصقرار لجنة التر 

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

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

 
 

______________   _______________      ________________   ______________    _____________ 
 عضو اللجنة  عضو اللجنة  عضو اللجنة  عضو اللجنة خیصرئیس لجنة التر 
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