)نموذج طلب بشأن إصدار تقرير بنكي ألغراض التدقيق (تأكيد التدقيق
REQUEST FORM FOR BANK REPORT FOR AUDIT PURPOSES (AUDIT CONFIRMATION)
Date

التاريخ

DD-MM-YYY

Dear Sir,

،تحية طيبة وبعد

I/We hereby request you to issue Audit Confirmation as per details
mentioned below.

 نتقدم بموجبه إليكم بطلب إصدار تأكيد التدقيق حسب التفاصيل المذكورة/أتقدم
.أدناه

A. CUSTOMER DETAILS (Please furnish us the following details)
CIF Number

)أ) بيانات العميل (يرجى تزويدنا بالتفاصيل التالية

 رقم العميلCustomers Name

اسم العميل

B. CIF NUMBER / ACCOUNT NUMBER AND FINANCIAL YEAR END

 رقم الحساب و السنة المالية المنتهية في/ ب) رقم العميل

Note : We will generate statement for all accounts under the company’s
name if not specified. If audit confirmation to be issued for specific accounts,
please provide letter from the auditor.

 سنقوم بإصدار كشف حساب لجميع الحسابات المدرجة تحت اسم:مالحظه
 في حال كان تأكيد التدقيق.الشركة في حال لم يكن هناك حسابات محددة
. يرجى تزويد خطاب من المدقق،سيصدر لحسابات محددة
ً
بدءا من تاريخ

 رقم الحساب/  رقم العميلAs of date

CIF Number / Account Number
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C. AUTHORISED SIGNATORIES LIST
List of authorised signatories required

ت) قائمة الموقعين المفوضين
Yes

نعم

D. REPLY TO: AUDITOR
(Please delete accordingly and provide details below)

Auditors Name
Auditors Reference Number

Mailing Address

Email ID
Contact Number
Attention

E. AUTHORISATION
I/We authorise you to furnish directly to my/our auditors any
information requested by them for audit confirmation purposes and
to debit the audit confirmation fee including, but not limited to, an
amount charged in respect of any applicable Value Added Tax or any
other similar sales tax (VAT) (where applicable) from my/our bank
with you.
account number

Customer Signature(s)

No

ال

قائمة بالموقعين المفوض إليهم
 مدقق الحسابات:ث) الرد على
)(يرجى الحذف وفقا لذلك وتقديم التفاصيل المذكورة أدناه

اسم مدققي الحسابات
رقم مرجع مدققي الحسابات

العنوان البريدي

عنوان البريد اإللكتروني
رقم جهة االتصال
عناية

ج) التفويض
بنا مباشرة أي معلومات/نفوضكم بأن تقدموا إلى المدققين الخاصين بي/أفوضكم
، لكن دون حصر،مطلوبة من قبلهم ألغراض التدقيق والقيام بخصم رسوم بما فى ذلك
ً
مبلغا ما يتم إحتسابه بخصوص أى ضريبة قيمة ُمضافة أو أى ضريبة مبيعات مماثلة أخرى
ً
حسابنا المصرفي/مطبقا) من حسابي
معمول بها وتأكيد عملية التدقيق (حيثما يكون
 ﺳﻲ ﻧﯩﺑﻠﺳﻧﻣﯾﺑﻧﺳﯾﻣﻰ ﯾﺳﺑﯩﻧﺳﻣﻲﺳﻲ ﻧﯩﺑﻠﺳﻧﻣﯾﺑﻧﺳﯾﻣﻰ ﯾﺳﺑﯩﻧﺳﻣﻲ:رقم
.لديكم

العمالء/توقيع العميل

01.18

