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 دولة فلسطيـن
 

  احلسابات تدقيق مهنة جملس

 

STATE OF PALESTINE 

 
Board of Auditing Profession 

  
  2013لسنة  )4(تعليمات رقم 

  المعنوييناألشخاص الطبيعيين ومزاولة األشخاص ن ترخيص أبش
  فلسطين -صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات

  2004لسنة ) 9(ت رقم استنادا لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابا
   2010لسنة ) 24(من قرار مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية رقم ) 28(والمادة رقم  

  
  )1(مادة 

  تعاريف
  .الواردة في القانون والالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه ما لم يستخدم تعريف آخرالتعاريف تسري على هذه التعليمات 

   
  )2(مادة 

  السريان
، أو تدقيق الحسابات مزاولة مهنة لحصول على رخصةل الشخص الطبيعي المتقدم للمجلس ليمات علىتسري هذه التع

، كما تسري على مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين على الشخص المعنوي المتقدم للحصول على إذن مزاولة
 .إقرار هذه التعليماتقبل  ترخيصالمتقدمين بموجب تعليمات ال

  
  )3(مادة 
  اتطلبالنماذج 

  :ثالثة نماذج من طلبات الترخيص يتولى المجلس إعداد .1
 .)1نموذج رقم (  الفلسطيني  للشخص الطبيعينموذج طلب الترخيص  ) أ(
  .)2نموذج رقم (  المقيمغير  أو الفلسطيني األجنبينموذج طلب الترخيص للشخص الطبيعي   ) ب(
  .) 3نموذج رقم (  لالشخاص المعنويينمزاولة  إذننموذج طلب   ) ت(

  :بخصوص النماذج المعايير التالية  إتباعيتم  .2
  .اعتماد أرقام متسلسلة على نماذج الطلبات ) أ(
 .خضراء وأخرىوثالثة نسخ زرقاء وصفراء األبيض  باللون أصلمن النماذج  تكون  ) ب(
  .مدير الدائرةبحفظ النماذج في خزينة مقفلة وتكون في عهدة  ترخيصدائرة شؤون التقوم   ) ت(

إسترداد ويحق لصاحبه  الالئحة التنفيذيةقبل صدور ألي جهة كانت  لب مقدميلغى حكما وال يعتبر صحيحا أي ط .3
 .وبموجبها المجلس تعليماتتقديم طلب وفقا للقانون والالئحة و إعادة اغب وعلى مقدمه الر   ،قيمة رسمه المدفوع
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  )4(مادة 
  رسم الطلب

رسما محددا بموجب تعليمات  اذن المزاولة للشخص المعنوي طلبولطلب الترخيص للشخص الطبيعي يكون ل .1
 .من موظفي الدائرة المالية او من يفوضه الدائرة الماليةالرسوم الصادرة عن المجلس تناط مسؤولية استيفاءه بمدير 

 .تقوم الدائرة المالية بإجراء ترتيبات قسائم الدفع في البنوك وذلك لدى البنك المعتمد من قبل المجلس .2
لمجلس لغرض استالم راء النموذج المخصص لذلك بالتوجه للدائرة المالية في ايتم توجيه الشخص الذي يرغب بش .3

وتسجيل اسم الشخص  المنصوص اعاله وعلى الدائرة المالية تسليمه قسيمة الدفع معبأة باسمه، قسيمة دفع حسب
إال بعد قيام  الطبيعي طالب الترخيص او المعنوي طالب اذن المزاولة على كعب القسيمة وال تكون القسيمة صحيحة

 .المتقدم بإعادتها مختومة بختم البنك بتسديد القيمة
ال يجوز للدائرة المالية تسليم الشخص النموذج إال بعد استالمها قسيمة الدفع المختومة في البنك حيث تقوم بإرفاق  .4

ثالثة نسخ هي األصلية  قسيمة الدفع بالنسخة الخضراء من النموذج واالحتفاظ بها لديها ثم يتم تسليم الشخص المتقدم
 .البيضاء والنسختين الزرقاء والصفراء

  
   )5(مادة 

  للشخص الطبيعي المستندات التي ترفق بالطلب
نموذج المعتمد من لل بالطلب المتقدم الشخص الطبيعي استكمالوذلك بالمجلس وفي مقره  إلىتقدم طلبات الترخيص 

  :وفقا لالتيويرفق به المستندات  المجلس،قبل 
  :بطلب الترخيص المتقدم الفلسطيني نطبق على الشخص الطبيعيتو  ةعامطلبات مت .1

  .من شهادة الميالدمصدقة صورة  -
  .السفر الفلسطيني من جواز مصدقة صورة -
  .بتاريخ حديث ال يتعدى شهر سابق لتقديم الطلب شهادة عدم محكومية صادرة عن وزارة العدل الفلسطينية -
بتاريخ حديث ال يتعدى شهر سابق لتقديم  وزارة الداخلية الفلسطينية سلوك صادرة عنسيرة و شهادة حسن  -

  .الطلب
  .الفلسطينية األراضيالدائمة في  إقامتهما يثبت  -
 ).وجدت إن(صورة شهادات زمالة ذات عالقة  -
 .صورة مصدقة من كشف عالمات الشهادة الجامعية االولى أي البكالوريوس -
 التي ينتمي اليها المتقدم بالطلب من المجموعات الموضحة في الفقرة المستندات الثبوتية الخاصة بالمجموعة -

  .من هذه المادة ) 2(
 .لتعليمات بشأن تحديد الرسوم الصادرة عن المجلسدفع رسم الطلب المقرر وفقا ب إشعار بنكي -
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 :يةمجموعة من المجموعات التال يأحسب ما ينطبق على المتقدم من و  مجموعةة لكل خاصمتطلبات  .2
  

   :شهادة الدكتوراه في المحاسبةحملة  :األولىالمجموعة 
الفلسطينية  وزارة التربية والتعليم العالي الجامعات المعترف بها من إحدىصادرة عن صورة مصدقة من الشهادة   . أ

  .قرار معادلتها الصادر عن الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةوٕارفاق 
صادر عن مدقق حسابات قانوني مرخص في فلسطين ال تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق  لمدةة خبر كتاب   . ب

التدقيق لديه وذلك  بأعمال يفيد بعمل المتقدم ،الفلسطينية القانونيين في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات
  .بعد حصوله على تلك الشهادة

  أو
لمدة سنتين على  تفيد بقيامه بتدريس مادة التدقيق و الكليات الفلسطينيةإحدى الجامعات أ تاب خبرة صادر عنك  . ت

  .الدكتوراهشهادة األقل بعد حصوله على 
 
  : حملة شهادة الدكتوراه في تخصص ذات عالقة :لمجموعة الثانيةا
ة الجامعات المعترف بها من وزارة التربي إحدىصادرة عن  توراه في التخصصكشهادة الدصورة مصدقة من   . أ

قرار معادلتها الصادر عن الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي ٕارفاق الفلسطينية و والتعليم العالي 
 .الفلسطينية

القانونيين عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات  كتاب خبرة صادر  . ب
 .لديه مدقق رئيسي الفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة ثالث سنوات بوظيفة

   
  :المحاسبة بتخصصشهادة الماجستير أو ما يعادلها حملة  :الثالثةالمجموعة 

الجامعات المعترف بها من وزارة التربية  إحدىصورة مصدقة من شهادة الماجستير في المحاسبة صادرة عن   . أ
في وزارة التربية والتعليم العالي قرار معادلتها الصادر عن الجهة المختصة ٕارفاق سطينية و الفلوالتعليم العالي 

 .الفلسطينية
القانونيين كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات   . ب

  .لديه مدقق رئيسيالفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة ثالث سنوات بوظيفة 
  أو 
القانونيين من جمعية مدققي الحسابات كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق   . أ

   .لديه مدقق رئيسيالفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة سنتين بوظيفة 
 شهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة سنة واحدة على االقل في أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل  . ب

 .في فلسطين محددة
  أو
القانونيين في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات صادر عن مدقق قانوني مرخص خبرة كتاب   . أ

               .لديه رئيسي مدقق بوظيفة  األقلالفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة سنة واحدة على 
 محددةلدى جهة عمل  في أعمال المحاسبة والتدقيق األقلشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة سنتين على   . ب

  .في فلسطين
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  :عالقةذات حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها بتخصص  :المجموعة الرابعة

الجامعات المعترف بها من وزارة التربية  إحدىصادرة عن  التخصصصورة مصدقة من شهادة الماجستير في   . أ
لتعليم العالي قرار معادلتها الصادر عن الجهة المختصة في وزارة التربية وإارفاق الفلسطينية و والتعليم العالي 

   .الفلسطينية
القانونيين كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات   . ب

   .لديه سنوات بوظيفة مدقق رئيسي أربعةالفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة 
  أو
القانونيين حسابات كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي ال  . أ

   .لديه الفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة ثالث سنوات بوظيفة مدقق رئيسي
 محددةفي أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل  األقلشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة سنة على   . ب

  .في فلسطين
   أو
القانونيين من جمعية مدققي الحسابات كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق   . أ

   .لديه الفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة سنتين بوظيفة مدقق رئيسي
 محددة في أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل األقلشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة سنتين على   . ب

  .في فلسطين
  

  :أو ما يعادلها بتخصص المحاسبة شهادة البكالوريوسحملة  :الخامسة المجموعة
الجامعات المعترف بها من وزارة التربية  إحدىفي المحاسبة صادرة عن  البكالوريوسصورة مصدقة من شهادة   . أ

قرار معادلتها الصادر عن الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي ٕارفاق الفلسطينية و والتعليم العالي 
  .الفلسطينية

القانونيين در عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات كتاب خبرة صا  . ب
   .لديه سنوات بوظيفة مدقق رئيسي خمسةالفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة 

  أو
القانونيين كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات   . أ

   .لديه رئيسيبوظيفة مدقق سنوات  أربعةلمتقدم لمدة الفلسطينية يفيد بعمل ا
في   محددةفي أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل  سنة واحدةشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة   . ب

  .فلسطين
  أو
القانونيين كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات   . أ

   .لديه بوظيفة مدقق رئيسي ثالث سنواتية يفيد بعمل المتقدم لمدة الفلسطين
 محددةفي أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل  األقلشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة سنتين على   . ب

  .في فلسطين
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   أو
القانونيين ت كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابا  . أ

   .لديه الفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة سنتين بوظيفة مدقق رئيسي
 في أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل  األقلشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة ثالث سنوات على   . ب

  .في فلسطين محددة
  

  :االقتصاد أولتجارة كليات ا إحدىمن شهادة البكالوريوس حملة  :السادسةالمجموعة 
صادرة عن احدى الجامعات المعترف بها من وزارة  ذات عالقة صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس في تخصص  . أ

والتعليم العالي  قرار معادلتها الصادر عن الجهة المختصة في وزارة التربيةٕارفاق الفلسطينية و التربية والتعليم العالي 
  .الفلسطينية

القانونيين مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات  كتاب خبرة صادر عن  . ب
   .لديه رئيسيم لمدة سبعة سنوات بوظيفة مدقق الفلسطينية يفيد بعمل المتقد

  أو
القانونيين كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات   . أ

   .لديه رئيسيبوظيفة مدقق م لمدة ستة سنوات الفلسطينية يفيد بعمل المتقد
في أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل  األقلشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة سنة واحدة على   . ب

  .في فلسطين محددة
  أو
القانونيين كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابات   . أ

   .لديه ينية يفيد بعمل المتقدم لمدة خمسة سنوات بوظيفة مدقق رئيسيالفلسط
 محددة في أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل األقلشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة سنتين على   . ب

  .في فلسطين
  أو 
القانونيين ت كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصدق من جمعية مدققي الحسابا  .أ 

   .لديه رئيسيسنوات بوظيفة مدقق  أربعةالفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة 
في أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل  األقلشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة ثالث سنوات على   .ب 

  .في فلسطين محددة
  أو
القانونيين ق من جمعية مدققي الحسابات كتاب خبرة صادر عن مدقق قانوني مرخص في فلسطين ومصد  . أ

   .لديه رئيسيبوظيفة مدقق  األقلالفلسطينية يفيد بعمل المتقدم لمدة ثالث سنوات على 
سنوات على االقل في أعمال المحاسبة والتدقيق لدى جهة عمل  أربعةشهادة خبرة تفيد بعمل المتقدم بالطلب لمدة   . ب

  .في فلسطين  محددة
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  :موظفي القطاع العام :ابعةالمجموعة الس

الجامعات المعترف بها من وزارة  إحدىصادرة عن ذات عالقة صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس في تخصص   .أ 
قرار معادلتها الصادر عن الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي ٕارفاق الفلسطينية و التربية والتعليم العالي 

 .الفلسطينية
 .أو ترك الخدمة في القطاع العام قبل تاريخ التقدم بالطلب/ء ونتهاإثبات إ  .ب 
هيئة ( واإلداريةفي ديوان الرقابة المالية  سابقا كتاب خبرة صادر عن ديوان الموظفين العام بان المتقدم قد عمل  .ج 

الجامعية األولى  بعد حيازته الشهادة متتالية) 10(للحسابات مدة عشر سنوات  مفتشا أو مدققاً  )الرقابة العامة سابقا
 .)البكالوريوس أو ما يعادلها(
سنوات مدققا للحسابات  10كتاب خبرة صادر عن ديوان الموظفين العام بان المتقدم قد عمل لمدة ال تقل عن أو   .د 

) البكالوريوس أو ما يعادلها(بعد حيازته الشهادة الجامعية األولى ي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أفي 
  .توضيح المدد والمسمى الوظيفي للمتقدم طيلة فترة عمله في الخدمة المدنية مع

) 4(أربع سنوات  هى شهادة الدكتورامن هذه المجموعة يحتسب للمتقدم بالطلب الحاصل عل) 3 ، 2(لغايات الفقرة   .ه 
   .اجتياز االمتحان ، شريطةبدل خبرة) 2(دة الماجستير سنتين ويحتسب للمتقدم بالطلب الحاصل على شها ،بدل خبرة

 
  

   :التي يعتمدها المجلس شهادات في المهنةالإحدى حملة  :الثامنة المجموعة
لسنة ) 5(رقم وحسب تعليمات الشهادات في المهنة  الجهة المختصة الصادرة عن - صورة الشهادة في المهنة  . أ

 . الصادرة عن المجلس 2013
الجامعات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم  إحدىعن صادرة للمتقدم صورة مصدقة من الشهادات العلمية   . ب

  .قرار معادلتها الصادر عن الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةٕارفاق الفلسطينية و العالي 
   .ن وجدتإ جمعيات أو مؤسسات المدققين القانونيينإلحدى صورة مصدقة من شهادة االنتساب   . ت
 )ن وجدتإ(  فلسطينالصادرة عن جهة خارج  من شهادة مزاولة مهنة تدقيق الحساباتصورة مصدقة   . ث
لمدة  المدقق القانوني المتقدم لدىبما يفيد عمل  في فلسطين كتاب خبرة صادر عن مدقق حسابات قانوني مرخص  . ج

 .ال تقل عن سنة واحدة وفي أعمال التدقيق في فلسطين
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  :األجنبيلطبيعي وينطبق على الشخص ا/ عام  .3
 

المجموعات المذكورة إحدى الشروط الواردة في إنطباق التي تؤكد الخاصة بالمتقدم ع المستندات الثبوتية يجمإرفاق  )1
 : بحيث من القانون ) 9( من المادة )  4،  3،  2( من هذه المادة انسجاما مع الفقرات ) ب ( في الفقرة 

  .األهليةيكون متمتعا بكامل  أن  .أ 
في البلد التي يحمل جنسيتها وكذلك في  األمانة أوكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف ي الأ  .ب 

  .اعتباره إليهما لم يكن قد رد  فلسطين
) ب ( ها في الفقرة يالمجموعات المنصوص عل ألحدوفقا  المطلوبالعلمي  التأهيليكون حاصال على  أن  .ج 

   .من هذه التعليمات)  5( من المادة 
  .مزاولة المهنة السارية المفعول في البلد الذي يحمل جنسيته )اذن( وٕاجازةرخصة ارفاق النسخة االصلية من  )2
يفيد باقامته في  ةن جهة االختصاص في السلطة الوطنيالساري المفعول في فلسطين صادر ع اإلقامة إذنارفاق  )3

 .فلسطين
  .عنوان دائم لممارسة العمل في فلسطينإثبات  )4
 .عدم المحكوميةهادة شإرفاق  )5
حماية أو بأي عدم تمتعه وبالصيغه التي يحددها المجلس وذلك لقبول التقاضي في فلسطين و عدلي التعهد توقيع ال )6

مع ضمانة مناسبة يقتنع بها  التنفيذية وقواعد السلوك المهني والالئحةوالقوانين  األنظمةإلحترام  حصانة قانونية و
 .أخرىوحسبما ينطبق على المدقق المحلي من شروط   المجلس تعليمات تصدر عن وأية المجلس

ويتم تصديق الشهادات من  دولة ترتبط باتفاقية التعامل بالمثل مع السلطة الوطنية الفلسطينيةسية يحمل جنأن  )7
 .حسب االصول الممثلية الفلسطينية في ذلك البلد أوالسفارة 

   .وتعليمات المجلس وتعديالتها التنفيذية فيذ القانون والالئحةضرورية لضمان تن نهاأيرى المجلس  أخرىشروط  أية )8
  

  )6(مادة 
  المستندات التي ترفق بالطلب للشخص المعنوي

المجلس وفي مقره وذلك بتعبئة ممثل الشخص المعنوي المتقدم بالطلب  إلى المزاولة إذنلحصول على تقدم طلبات ا
  :المستندات اآلتيةالمعتمد من قبل المجلس، ويرفق به  )3(المعنويين نموذج رقم  باألشخاصللنموذج الخاص 

  :لشركة التدقيق المحلية: أوال
المحلية في فلسطين او صورة عنها مصدقة من مراقب الشركات في وزارة االقتصاد  التدقيق شهادة تسجيل شركة .1

مصدقة من مراقب الشركات مستندات اخرى للشركة أو صورة عنها  وأي التأسيسعقد  اضافة الى الوطني الفلسطينية
 .في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية

 .صورة من هوية كل شريك من الشركاء .2
 .لكل شريك من الشركاء مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الصادرة عن الجهة المختصة صورة من رخصة .3
جمعية مدققي  صادر عن ساري المفعولللشركاء ومقيد مزاولتهم من خالل الشركة ويكون المزاولة  إذنصورة من  .4

 .الفلسطينيةالحسابات القانونيين 
 .)وجدتإن ( لكل شريك من الشركاءفي المهنة صورة من الشهادات  .5
   .)وجدت إن(من جهات ذات عالقة ة صورة من شهادات الزمال .6
  .امن خالل تلك الشركة بعينهإال بعدم مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من الشركاء تعهد خطي من كل شريك  .7
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  :األجنبيةلفرع شركة التدقيق  :ثانيا

 مجلس في مقره وذلك بتعبئة ممثل شركةال إلى جنبيةاألتدقيق الشركة  فرعل مزاولة إذنالحصول على  تقدم طلبات
قبل  المعتمد من )3( المعنويين نموذج رقم باألشخاصالخاص  )النموذج( للطلب ،الفلسطيني التدقيق األجنبية

  :اآلتية لمستنداتالمجلس، ويرفق به ا
في  مراقب الشركات كما يحددها جنبية في فلسطينا لشركةمتطلبات تسجيل صورة مصدقة طبق االصل من  .1

  :كاألتي فلسطين و
موضحا فيه اسم مدقق الحسابات القانوني الفرع  لذلك) األم(االجنبية  الشركة او التفويض الصادر عنسند الوكالة   . أ

 .الشركةتلك المقيم الذي يمثل 
 .جميع المدققين القانونيين المرخصين في فلسطين العاملين في الفرع على ان ال يقل عددهم عن اثنينأسماء   . ب
الصادرة عن الجهة المختصة لدى البلد التي ) األم( االجنبية الشركةب ةالتسجيل الخاصشهادة صورة مصدقة من   . ت

  .تحمل جنسيتها
التي تريد فتح فرع في فلسطين لتزاول عملها من خالل ذلك ) ألماالشركة ( األجنبيةعقد التأسيس الخاص بالشركة   . ث

 .الفرع
 .في فلسطينلها بافتتاح فرع ) األمالشركة (األجنبية الشركة إدارة صادر عن مجلس  قرار  . ج

  .مصدقة من مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية في فلسطين األجنبية شهادة تسجيل الشركة .2
سوف تتحمل األم بان الشركة  س مهنة تدقيق الحسابات الفلسطينين الشركة االم موجه الى مجلتعهد صادر ع .3

 .وموظفيها في فلسطين فرعها المشورة والخدمات المهنية عن طريق لتقديم مسؤوليتها المهنية 
 جميعيات صور هو إضافة إلى ، المقيمالفلسطيني ممثل الفرع / المزاول مدقق الحسابات القانونيصورة هوية  .4

 .شريطة ان ال يقل عددهم عن اثنين الفرع العاملين لدىفي فلسطين  المرخصين والمزاولين المدققين
الصادرة عن الجهة المختصة لممثل  في فلسطين تدقيق الحسابات مزاولة مهنة من رخصةطبق االصل صورة  .5

 .الفرع العاملين لدىالقانونيين  الحسابات مدققي ولجميعالفرع 
الصادر للفرع و  العاملين لدىالقانونيين مدققي الحسابات وللممثل الفرع  الساري المفعول المزاولة إذن صورة من .6
الشركة فرع تلك تكون مزاولتهم مقيدة من خالل ة ان شريط الفلسطينيةجمعية مدققي الحسابات القانونيين  عن

 .االجنبية
 .الفرع العاملين لدىمدققي الحسابات ول لممثل الفرع  )ان وجدت(في المهنة صورة من الشهادات  .7
 .الفرع العاملين لدى ينيالقانون ولمدققي الحسابات لممثل الفرع )ان وجدت( الزمالةصورة من شهادات  .8
لعاملين لدى يين انالقانو مدققي الحسابات جميع ممثل الفرع و : تعهد بعدم ممارسة المهنة خارج الفرع لكل من .9

  .الفرع
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  )7(مادة 

  لمكاتب والشركاتفروع ا
 مكتب مدققوفروع  ع شركة تدقيق اجنبية فر المكاتب الفرعية التابعة لشركة تدقيق حسابات محلية أو مكاتب تابعة ل

  .بصورة عامة قانوني فرد حسابات
او فرع لمكتب مدقق حسابات  جنبيةتدقيق اشركة ل فرع أومحلية لشركة تدقيق  فرع يرغب بفتح يتوجب على من .1

شريطة ان تنحصر صالحية التوقيع على جميع ما يتعلق بمهنة . الحصول على موافقة المجلس الخطيهرد فمنقانوني 
أو  )المحلية أو فرع شركة التدقيق االجنبيةتدقيق الشركة ( الشخص المعنوي عنبالتوقيع المخولين بالحسابات تدقيق 

 .وتحت طائلة المسؤوليةالفرد بمدقق الحسابات القانوني 
 .عمل في ذلك الفرع مدقق رئيسي اضافة الى مدقق ومساعد مدقق على األقليجب أن ي .2
 .الفنية اقمهاو طتغيير في  وبأيوهواتفها  للمكاتب عناوين الدقيقةالير في يالتغالمجلس ب إبالغيجب  .3

   
  )8(مادة 

    استكمالهالنموذج بعد  استالم
المستندات المرفقة حسب ما صرح  اكتمالمن  تأكدبالالتي تقوم  ترخيصلدى دائرة شؤون ال مكتمالوذج مالنيسلم  .1

من من وجود النسختين البيضاء والزرقاء وتتأكد  .االستالم والتوقيع بتاريخالنموذج  تقوم بختم به مقدم الطلب ثم
 .بينما تسلم الصفراء للمتقدم بالطلب وتستوفي توقيعه بذلك النموذج

ووضع قائمة النقص في  السارية ترخيصوفقا لتعليمات ال هبدراسة الطلب ومرفقات ترخيصدائرة شؤون التقوم  .2
المجلس تعليمات من ) 5(المتقدم حسب المادة من حيث قبول الطلب والمجموعة التي تنطبق على  توصيتهاو الطلب 

 النسخة  وذلك في الزاوية المخصصة من النموذج وتحتفظ بالنسخة الزرقاء ثم تحيل السارية بتاريخ رفع التوصية 
 .السر أمين إلى هاومرفقات يضاءالب
تجهيزها و  ضمن كشوفات في مجموعاتإلحالتها  الفحوصات الالزمة وتجهيز الطلبات بإجراءالسر  أمينيقوم  .3

المزاولة إذن بينما يسلم نماذج طلب  المشكلة من قبل المجلس ترخيصلجنة ال إلىويسلم نماذج طلب الترخيص 
     .المشكلة من قبل المجلس لجنة المزاولةإلى المعنويين لألشخاص 
  

 )9(مادة 
  لجنة الترخيصأعمال 

المشكلة بموجب قرار من المجلس بناء على دعوة امين السر وتنتخب رئيسا لها في اول الترخيص تجتمع لجنة 
 :واألتيالتنفيذية   لالئحةتنظر لجنة الترخيص في الطلبات بدراستها وفقا و  ،جلساتها

د من استيفاء جميع متطلبات الطلب من مرفقات وشهادات ورسوم وفق أحكام القانون تقوم لجنة الترخيص بالتأك .1
 .السارية وتعليمات المجلس والالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه

تقوم لجنة الترخيص بالتأكد ضمن أعمالها أن جميع المتقدمين من األشخاص الطبيعيين يجلسون لالمتحان  .2
 :بإستثناء حالتين فقط

ة الدكتوراه في تخصص المحاسبة دون سواها من التخصصات ولديه خبرة ال تقل عن سنة واحدة في حملة شهاد  -  أ
  . أعمال التدقيق في فلسطين وتنطبق عليه شروط تقدم الشخص الطبيعي
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كان يحمل رخصة مزاولة مهنة تدقيق حسابات يعتمدها المجلس وتنطبق عليه شروط تقدم الشخص   من   - ب
ديه خبرة ال تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق في فلسطين بوظيفة ال تقل عن الطبيعي شريطة أن يكون ل

مدقق رئيسي، على أن تكون شهادة الخبرة صادرة عن مدقق حسابات قانوني مرخص ومزاول في فلسطين 
وشريطة المعاملة بالمثل من قبل الدولة التي  ومصدقة من جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية،

 . صدرت الرخصة فيها
 

مصدقة من جمعية مدققي الحسابات وفق الشروط  مدقق رئيسيشهادات الخبرة للأن تقوم اللجنة بالتحقق من  .3
  :التالية
  :مكاتب مدققي الحسابات الشهادات من :أوال
 .االصولبما يتوافق و  تحري توافق كتب الخبرة المقدمة مع سجالت الجمعية الخاصة بالمدققين والعاملين لديهم -
  

  :الجهات الحكومية :ثانيا
   .التدقيق أعمالأن تكون قد قضيت في   .أ 
حاصال على درجة  المتقدم بالطلب إذا كان التدقيق أعمالفي  سنوات عن عشرالمدة المقبولة أال تقل   .ب 

 إذا كان حاصال على درجة الماجستير في سنواتثمانية تخفض إلى أو ما يعادله و ) تخصص محاسبة(س البكالوريو 
 .في المحاسبة أو ما يعادلها الدكتوراهإذا كان حاصال على درجة  سنواتستة  إلى المحاسبة أو ما يعادلها و

 
أن  :الخبرةاحتساب  غراضألو والمؤسسات الفردية  األخرىالشركات المساهمة العامة والشركات الشهادات من  :ثالثا

  .راجعة الداخلية واإلدارة الماليةسبة والمراجعة مثل المطبيعة إشرافية على أعمال المحا ذيتكون قد قضيت في عمل 
  

جميع  في الرأي ولم يتحقق اجماع  ترخيصص باالجماع واذا اختلف اعضاء لجنة اليخلتر اتكون قرارات لجنة : رابعا
طلب االعضاء يحول الطلب الى المستشار القانوني للمجلس الذي يضع توصياته للجنة وان لم تتحقق القناعة يرفع ال

  .بحيثياته لقرار المجلس
  )10(مادة 

  لجنة المزاولةأعمال  
  :المقدمة من الشركات وتقوم باالتيالمزاولة في طلبات اذن المزاولة  تنظر لجنة

  .والالئحة التنفيذية وتعليمات المجلسة طلب اذن المزاولة وفقا للقانون دراس .1
هذه التعليمات على أي من الشركات  المتقدمة  بطلب  من) 6(فحص مدى انطباق الشروط الواردة في المادة . 2

  .الحصول على إذن مزاولة سواء لشركة تدقيق محلية أو فرع شركة تدقيق أجنبية
  :فحص صحة تكوين الشركات  والتي تتمثل في حالتين اثنتين فقط وهما .3

مرخصين ومزاولين في  طبيعين هم مدققي حسابات قانونيينأشخاص جميع الشركاء فيها  شركة عادية عامة  . أ
  .فلسطين

في فلسطين وال يضم اي شريك محلي سواء شخص  تتدقيق اجنبية مسجل في سجل الشركافرع لشركة   . ب
  .طبيعي اوشركات بل يقتصر على الشركاء االصليين في الشركة االم

وال تمنح ، االوضاع ال يتم منح شركة تدقيق محلية او فرع شركة اجنبية اذن المزاولة ان وجد ما يستدعي تصويب. 4
  .لألصولالتي تثبت التصويب وفقا   جمبع المستنداتإرفاق بعد إال 
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  )11(مادة 

  المجلسإلى توصية اللجان 
السر توصيتها الخاصة بكل طلب موضحة خطيا في الزاوية  أمين المجلس و من خالل إلى ترخيصلجنة الترفع  .1

حسب ما  و وتحدد فيه حالة الطلب ،اللجنة أعضاءيع اللجنة في كل طلب والتوقيع من قبل جم لرأيالمخصصة 
 :الطبيعيينلألشخاص  اآلتيعلى الطلب من  ينطبق

  .وذلك فقط لحملة شهادات الدكتوراة في المحاسبة وينطبق عليهم النص القانوني لإلمتحانمقبول دون الجلوس  -
  .المجموعةوتحديد  لإلمتحانمقبول للجلوس  -
  .المجلس عة من المجموعات الواردة في القانون والالئحة وتعليماتمجمو  أيمرفوض وال ينطبق عليه  -
ترفع لجنة المزاولة إلى المجلس و من خالل أمين السر توصيتها الخاصة بكل طلب موضحة خطيا في الزاوية  .2

د فيه حالة الطلب و حسب ما المخصصة لرأي اللجنة في كل طلب والتوقيع من قبل جميع أعضاء اللجنة، وتحد
  :المعنويينلألشخاص على الطلب من اآلتي  ينطبق

  .مقبول وطلب الشخص المعنوي مستوفي للشروط الواردة في القانون والالئحة وتعليمات المجلس -
 .مرفوض لمخالفته للقانون والالئحة وتعليمات المجلس وتوضح تلك المخالفة بالتفصيل -
وذلك بعد كل جلسة  أعاله حسب المجلس لىإا ترفعه بم متسلسلةأرقاما تحمل  كشوفات ترخيصلجنة ال تنظم .3

 .تعقدها
متسلسلة بما ترفعه إلى المجلس حسب أعاله وذلك بعد كل جلسة أرقاما تنظم لجنة المزاولة كشوفات تحمل  .4

 .تعقدها
  

  )12(مادة 
  النظر في الطلباتمهلة 

ضمن  الطبيعيينشخاص األبطلبات لجنة الترخيص تنظر من هذه التعليمات ) 3(ما ورد في المادة  مع مراعاة .1
بغير  أشهروذلك خالل ستة  المهلة الزمنية المنصوص عليها وفق أحكام القانون والالئحة التنفيذية الصادرة بموجبه

إمتحان  أولفي لإلمتحان  للجلوس دعوة مقدمهالسر أمين ويتوجب على لإلمتحان للجلوس  ذلك يعتبر الطلب مقبول
المجلس الذي يقوم بدعوة  إلىوفي حالة عدم دعوته يحق للمتقدم التظلم  ،تقدير ثرأكالذي يليه على  أويعقده المجلس 

 .الثامنة وحتى الثانية كان من المجموعات  نإخالل شهر من قبول تظلمه المتقدم للجلوس لالمتحان 
الل فترة قرارها خإصدار المعنويين وعليها لألشخاص المزاولة إذن تنظر لجنة المزاولة في طلبات الحصول على  .2

استالم الطلب و في حالة التجاوز يحق للمتقدم التظلم للمجلس الذي يتخذ االجراءات من تاريخ أشهر ستة ال تتجاوز 
  .الالزمة للبت والنظر في الطلب فورا
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  )13(مادة 
  صادر في فلسطين بترخيص سابقاإلعتراف 

سريان  أو رخصة تتعلق بصحة إشكاالتها من تقوم لجنة الترخيص في النظر في ما يقوم المجلس بتحويله ل .1
 .وترفع تنسيبها للمجلس حيازة رخصة مدقق قانونيبإدعاء  أو رخصة

الموافقة الخطية التي كانت قد منحتها بان الالئحة التنفيذية من  )41( بمراعاة نص المادةتقوم لجنة الترخيص  .2
 وال يجوزليست ترخيصا لمزاولة المهنة ، واإلداريةابة المالية اة حاليا ديوان الرقهيئة الرقابة العامة الفلسطينية المسم

ديوان الرقابة ب الخاصةبعد التثبت من السجالت  إال للجلوس لالمتحانالتنسيب بقبول تلك الموافقات نهائيا للجنة 
 .هيئة الرقابة العامة سابقا/ واإلداريةالمالية 

 
  

  )14(مادة 
 النفاذ والنشر والتنفيذ

أو على /المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، وينشرها المجلس في مقره وعلى الجهات 
المعدلة ) 1(إصدارها، وتلغى تعليمات رقم موقعه اإللكتروني أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة ويعمل بها من تاريخ 

   .نشخاص المعنوييألين ومزاولة ايشخاص الطبيعألبشأن ترخيص ا 2011لسنة 
  
  

  م 16/7/2013 :صدرت في مدينة رام اهللا بتاريخ
                 
      

  منى معروف المصري                                                                               
  رئيس المجلس                                                                               

 
                   


