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  في سجل شركات التدقيق المزاولة للمهنة  طلب قيد نموذج

  ________________للعام 
  

  .__________/____/____: تاریخ تقدیم الطلب

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

لى تعلیمات التر منه )80(المادة  من) 1(سیما الفقرة ال ،بالالئحة التنفیذیة 2010لعام ) 24( ٕ أتقدم  ،خیص الصادرة عن المجلس، وا

  : ، وذلك حسب البیانات التالیةالشركة المبینة أدناه في سجل شركات التدقیق المزاولة للمهنة قید لحضرتكم بطلب

  .___________________________________________________________________:اسم شركة التدقیق

  . ______________________________: تاریخ إصدار الرخصة ._____________________: رقم رخصة الشركة

  . فرع شركة تدقیق أجنبیة        .  شركة تدقیق محلیة    : نوع الشركة

  .________________________________________________________ :ممثل الشركة /اسم الشریك المسؤول

  ._______________________________________________________________: الشركة الرئیسي  عنوان

  ،_______________________): 2(الثابت  هاتفرقم ال ،________________________): 1( الثابت هاتفرقم ال

   ، _________________________________:رقم الفاكس ،_________________________:نقالالهاتف رقم ال 

  ._____________________________________________________________________: كترونيإلبرید 
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  ،________________________________________________________أدناهاسمي الموقع المدقق أنا  كما أقر

بصحة البیانات  ،_____________________: رخصة رقم وأحمل، ممثل الشركة،     الشریك المسؤول:     وبصفتي

  . وعلیه أوقع المسجلة في هذا الطلب،

                                                                       _________________________: مقدم الطلب توقیع

  

  

   :المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب
 .القانونیین الفلسطینیةصادر عن جمعیة مدققي الحسابات ال للشركة مزاولة السنويالتجدید إذن  □
رع تجدید إذن المزاولة السنوي لكافة الشركاء في حال كانت شركة تدقیق حسابات محلیة، وصورة عن تجدید إذن المزاولة السنوي لكافة ممثلي ف □

 .شركة التدقیق األجنبیة بشرط أن الیقل عدد ممثلیها والعاملین فیها عن ثالثة مدققین مزاولین
 . بتاریخ حدیث في وزارة االقتصاد الوطني تسجیل الشركة صادرة عن مراقب الشركاتصورة عن شهادة  □
  .مختوم من البنك، وقسیمة االیداع النقدي في حساب المجلس لدى البنك الرسوم وصل تسدید □

  :خیصهذا الجزء خاص بلجنة التر  
  :خیصقرار لجنة التر 

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

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

  
  

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

 


