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   2013لسنة ) 8(تعليمات رقم    

  وأعمالها بشأن تشكيل لجان التحقيق 

  فلسطين - صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات 

 ) 27،28،29، 26، 25، 24، 21،22،23،  5/5،  5/3( ستنادا للمواد إ

  2004لسنة ) 9(لة مهنة تدقيق الحسابات رقم و امن قانون مز 

   2010 لسنة) 24(رقم بالالئحة التنفيذية من قرار مجلس الوزراء ) 45،  44،  43(اد و والم

  الصادرة عن المجلس  2013لسنة ) 6( رقملمدقق الحسابات القانوني المزاول  ضوابط السلوك المهني وتعليمات

  

  )1(مادة 

  فتعاري

  .على هذه التعليمات ما لم يستخدم تعريف آخرالتنفيذية تسري التعاريف الواردة في القانون والالئحة  .1

 :تيةآلغراض هذه التعليمات يكون للكلمات المعاني المحددة األ .2

 

 منجمعيـــة مــدققي الحســـابات القــانونيين الفلســـطينية تضـــ أوالمجلــس  إلـــىخطيــا امــر رفـــع  أورســـالة  أوكـــل موضــوع : الشــكوى

الالئحــة  أولــة مهنــة تــدقيق الحســابات و امــا يســتنتج منــه ارتكــاب مــدقق حســابات قــانوني لمخالفــة لقــانون مز فحواهــا 

ل الصادرة عن المجلس سـواء اسـتلمت و اتعليمات ضوابط السلوك المهني لمدقق الحسابات القانوني المز  أوالتنفيذية 

  .الجمعية أور المجلس استلمت في مق أوالفاكس  أوبواسطة البريد تلك الشكوى 

  . ضمني أوالشكوى بشكل صريح  كتاب يقوم برفعذو عالقة  أومتضرر  معنوي  أوطبيعي شخص  أي: الجهة المشتكية

 أوقتصـاد الـوطني إلوزارة ا أووزارة الماليـة  أوي المسـتلمة مـن ديـوان الرقابـة الماليـة واالداريـة و االشـك: ي الجهات الحكوميةو اشك

  .خرىأهيئة اشرافية رقابية وما في حكمها من جهات  أي أوللضرائب  االدارات العامة

صادر عن مدقق الحسابات  مهني تصرف أوعمل  يمعنوي يلحق به ضرر نتيجة أل أوكل شخص طبيعي  :الجهة المتضررة

  .القانوني

قــانون  أي أوانون العقوبـات إمتناعــه عـن فعـل يعاقـب عليــه قـ أوفعـل  يرتكـاب مــدقق الحسـابات القـانوني ألإ :الجريمـة الجزائيـة

  .لته لمهنتهو امز  أثناءآخر 

 دولة فلسطيـن

 

  احلسابات تدقيق مهنة جملس

 

STATE OF PALESTINE 

 

Board of Auditing Profession 



  
 

 

 

       

  لجان التحقيق وأعمالهاتشكيل بشأن   2013لسنة ) 8(تعليمات رقم            2

 

 

مســؤوليته الناشــئة عــن مخالفــة القواعـد القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات المختلفــة المنظمــة : مسـؤولية المــدقق الجزائيــة

االمتنـاع عـن القيـام بعمـل  أولة مهنة تدقيق الحسابات التي توجب عليه القيـام بعمـل معـين و المز 

ــام بــه جريمــة تعاقــب عليهــا القــوانين  أون، كــون عــدم القيــام بالعمــل معــي عــدم االمتنــاع عــن القي

  .السارية في فلسطين

  .لته مهنة تدقيق الحساباتو اثناء مز أيقوم به مدقق الحسابات القانوني مهني عمل  أوكل تقرير  وه :التصرف المهني

يقــوم بتقيــيم ســالمة العمــل المهنــي بــالتحقيق مــن قبــل الجمعيــة، مكلــف ل و امــز و مــدقق حســابات قــانوني مــرخص  :المــدقق النظيــر

طــار إتصــرف مهنــي ينــدرج ضــمن  أوالمهنــي فــي عمــل مهنــي  أيابــداء الــر  أوخــر آلمــدقق حســابات قــانوني 

وفقــا لمــا ورد فــي  المــرخص فــي فلســطينقــانوني الحســابات المــدقق زميلــه الســلوك المهنــي الــذي صــدر عــن 

  .كتاب التكليف والشكوى

  .ها ألغراض متابعة السلوك واألداء المهني للمدققينئمن أعضا اللجنة التي تشكلها الجمعية :السلوك المهني للجمعية لجنة

ه ألغـراض متابعـة األداء المهنـي واإلطـالع علـى ئاللجنـة التـي يشـكلها المجلـس مـن أعضـا :داء المهني للمجلسألامتابعة لجنة 

ـــة عليهـــا وٕاصـــدار  بحـــق مـــدققي الحســـابات القـــانونيين الشـــكاوي وٕاجـــراءات الجمعي

  .نهاأتوصيات للمجلس بش

شـكوى مقدمـة بحـق  بصـحة مـا ورد مـن التحقيـق وفقـا لهـذه التعليمـات وألغـراض الجمعية المشكلة من قبل اللجنة :لجنة التحقيق

  .مدقق حسابات قانوني

راض التوصــية إلـى مجلــس إدارة الجمعيــة بالعقوبــة اللجنــة المشـكلة مــن قبــل الجمعيـة وفقــا لهــذه التعليمـات وألغــ: اللجنـة الـــتأديبية

مــدقق حســابات قــانوني قــام أو أقــدم علــى تصــرف يخــل بالمســؤوليات  قانونيــة التــي تتخــذها الجمعيــة بحــقال

بإرتكـــاب تصـــرف يســـئ إلـــى كرامتهـــا وكرامـــة  المنوطـــة بـــه أو بقواعـــد ومعـــايير وأســـس وآداب المهنـــة أو قـــام

  .در عن لجنة تحقيق مشكلة أصوالالعاملين فيها، بناء على تقرير صا

  )2(مادة 

  ختصاص إلا

    :كانت المهنية سواء يو اشكلتشكيل لجان التحقيق في الإتباعها  على الجمعية توجبيالتي ليات آلباتختص هذه التعليمات 

  .ا كانت جهة الشكوىأيالمجلس بحق مدقق حسابات قانوني  إلىي المهنية المرفوعة و االشك .1

  .ا كانت جهة الشكوىأيالجمعية بحق مدقق حسابات قانوني  إلىالمرفوعة ي المهنية و االشك .2
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 )3(مادة 

  ستالم الشكوى وتحليلهاإ

  : الشكوى المستلمة في المجلس: الأو 

  .السرأمين  إلىحالتها فور االطالع عليها إالشكوى الخطية بمستلم موظف المجلس  أويقوم رئيس المجلس  .1

تفسيري بإجراء مدير دائرة السلوك المهني الذي يمحص فيها ويقوم  إلىعليها اإلطالع ر فو بإحالتها مين السر أيقوم  .2

السلوك المهني  ضوابط في تعليمات أوما تعنيه من مخالفات محددة لمواد قانونية  إلىتحليلي لمضمون الشكوى بردها 

ك المهني بتعبئة نموذج تحليلي للشكوى تحقق ذلك يقوم مدير السلو  إذالمدقق الحسابات القانوني الصادرة عن المجلس ف

داء المهني في المجلس ألرئيس لجنة السلوك المهني في الجمعية ورئيس لجنة متابعة ا إلىالسر وينسخ أمين  إلىويرفع 

  :ضمن واحدة من التوصيات التالية

 .رتكاب المخالفةإا بالتي ال شك فيهاإلثبات  أدلةفي حالة توفر في الجمعية  الـتأديبيةاللجنة  إلى اإلحالة . أ

  أو

مقبول من قبل المثبتة بدليل قطعي واضح  الجهات الحكومية يو اشكحالة  الجمعية في في الـتأديبيةاللجنة  إلى اإلحالة . ب

المحاضر والمستندات ر اعتبيجوز ا متابعة االداء المهني في المجلس حيث من خالل لجنة أومدير السلوك المهني 

 .  الـتأديبيةجنة لال إلىلإلحالة المباشرة ة جريمة كافي أوبوقوع المخالفة  لحكومية ومرفقاتهاالجهات االمنظمة لدى تلك 

 أو

 .وفقا لهذه التعليماتتحقيق من قبل لجنة تحقيق تشكلها الجمعية إجراء  . ت

  أو

 .األسبابلعدم وضوح مضمون الشكوى مع ذكر  أوالحفظ لعدم االختصاص  . ث

 

واإلطالع فور تلقيها إحالتها بغض النظر عن صفته ومسماه خطية شكوى لم يستفي المجلس موظف  أي علىيتوجب  .3

 .مدير السلوك المهني إلىبإحالتها السر ليقوم أمين  إلىعليها 

الكتب المنسوخة الواردة من الجمعية أو نسخة من جميع المراسالت إحالة يتوجب على مدير السلوك المهني في المجلس  .4

 .يهاقلالمهني في المجلس فور تء األدارئيس لجنة متابعة إلى 

  

  : الجمعيةمن قبل الشكوى المستلمة : ثانيا

بحق مدقق حسابات قانوني تحويلها جهة مشتكية  أيةشكوى خطية مباشرة من يرده في الجمعية موظف  أييتوجب على  .1

جراء تفسيري تحليلي من قبله إلرئيس لجنة السلوك المهني في الجمعية  إلىرئيس الجمعية الذي يقوم بتحويلها مباشرة  إلى

في تعليمات ضوابط  أوما تعنيه من مخالفات محددة لمواد قانونية  إلىخالل لجنته لمضمون الشكوى بردها  من أو

تحقق ذلك يقوم بتعبئة نموذج تحليلي للشكوى  إذافالصادرة عن المجلس المزاول المهني لمدقق الحسابات القانوني السلوك 

 :مدير السلوك المهني في المجلس ضمن واحدة من التوصيات التالية إلىمعية وينسخ رئيس الج إلىيرفعه 

 .التي ال شك فيها بارتكاب المخالفةاإلثبات  أدلةفي الجمعية في حالة توفر  الـتأديبيةاللجنة  إلى اإلحالة . أ
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 أو

ليل قطعي واضح مقبول من قبل الحكومية المثبتة بد وي الجهاتااإلحالة إلى اللجنة الـتأديبية في الجمعية في حالة شك . ب

ى تلك الجهات الحكومية عتبار المحاضر والمستندات المنظمة لدإحيث يجوز  ،السلوك المهني في الجمعية لجنة

 . جنة الـتأديبيةللإلحالة المباشرة إلى ال ومرفقاتها بوقوع المخالفة أو جريمة كافية

 أو

 .يق تشكلها الجمعيةإجراء تحقيق من قبل لجنة تحق . ت

 أو

 .الحفظ لعدم اإلختصاص أو لعدم وضوح مضمون الشكوى مع ذكر األسباب . ث

  

 . من هذه التعليمات) 4(دارة الجمعية وفقا للمادة إبقرار من مجلس عاله أالمنصوص عليها في البند التحقيق لجان تشكل  .2

 .لجان التحقيق وفقا لما ورد في هذه التعليماتتعمل  .3

  )4(مادة 

  قواعد العامة لتشكيل لجان التحقيقال 

  :تشكل لجان التحقيق للنظر في الشكوى ضمن القواعد العامة التالية

 ،مـا فـي حكمهــا أوشــرافية إهيئـة رقابيـة  تكانــ أومــن القطـاع المصـرفي  أوشــركة مسـاهمة عامـة  ةالمشـتكي ت الجهـةكانـ إذا .1

تعليمـــات ل وفقـــا ني مـــن حملـــة الشـــهادات فـــي المهنـــةمـــدقق حســـابات قـــانو مـــن ثالثـــة أعضـــاء أحـــدهم  لجنـــة التحقيـــق تشـــكل

  .الشهادات في المهنة الصادرة عن المجلس

  .لينو ابمدققي حسابات قانونيين من المقيدين في سجل غير المز ستعانة إليجوز الجان التحقيق لعضوية  .2

ث يحملـون صـفة الخبــراء بمـدققي حسـابات قــانونيين مـن الملغـاة رخصـهم حكمــا حيـسـتعانة إليجــوز الجـان التحقيـق لعضـوية  .3

  .في المجال

 أومــن المجلــس  يأل مرفوعــةمهنيــة مــدقق حســابات يوجــد عليــه شــكوى  أين يشــارك فــي عضــوية لجــان التحقيــق أال يجــوز  .4

عمـال أنتهـاء مـن إلحـين ا إلـىرفعت عليه شكوى بعـد تشـكيل اللجنـة فيؤجـل النظـر فيهـا  أما إذا ،قبل تشكيل اللجنة الجمعية

سـتبدال المـدقق بنـاء علـى إلجمعيـة ل ذلـك يجـوز نحـي ،ثبـاتإاستثناء الشكوى المرفق معها دليل بشارك بها لجنة التحقيق الم

  .داري للجمعيةإلالمدير ا أوللمجلس مدير السلوك المهني من توصية 

د اكثــر مهمــة التحقــق والبــت فــي وجــو  أوتوكــل لكــل عضــو كــأن ها ئعمــال التحقيــق بــين اعضــاأيجــوز للجنــة التحقيــق تجزئــة  .5

 .في حالة تعدد المخالفات المخالفة

 .بوجود المخالفة ملزمة للجمعية والمجلس الـتأديبيةاللجنة  إلىالمحال لجنة التحقيق وقرارها  عمالأتكون نتائج  .6

 .التحقيقأعمال تمام إليصدر قرار تشكيل لجنة التحقيق محددا فيه المدة الممنوحة للجنة  .7
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  )5(مادة 

  الشكوى وقرارها نظر لجان التحقيق في

ة مدقق الحسابات القانوني ثم تقوم بالتحديد الدقيق للمخالفة التي قام بها مدقق ياتنظر لجان التحقيق في الشكوى بعن .1

مخالفة محددة لتعليمات ضوابط السلوك المهني الصادرة عن المجلس بحيث  إلىالحسابات القانوني المشتكى عليه وردها 

  .تم مخالفتهاتبين انه  بند في مادة أو لبند وتسجل النص الحرفي لكل مادةوا تسجل المخالفة ورقم المادة

، ترفع لجنة جزائية جريمةاشتبهت بوجود  أوجزائية  جريمةثناء قيامها بالتحقيق وجود أتبين للجنة التحقيق في حال  .2

 .رئيس مجلس المهنة إلىوتنسخه نتهاء التحقيق إنتظار إرئيس الجمعية بذك مباشرة ودون  إلى تقريرهاالتحقيق 

إسم مدقق الحسابات فتحدد لجنة التحقيق في قرارها جنبية أفرع شركة تدقيق  أوشركة تدقيق محلية  كانت الشكوى بحق إذا .3

مدقق الحسابات  أو الشركة االجنبية مرتكب المخالفة ممثل فرع أوالشريك في الشركة المحلية  مرتكب المخالفةالقانوني 

المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني وقام  قام بالتوقيع على البيانات فيها مرتكب المخالفة الذيالقانوني العامل 

 .المهنيبالتصرف 

داء المهني في المجلس ألا متابعة رئيس لجنة إلىفي الجمعية منسوخا  الـتأديبيةرئيس اللجنة  إلىترفع لجنة التحقيق قرارها  .4

 .ني في المجلس متضمنا توجيهاتهمدير السلوك المه إلىالذي يحيله 

 

  )6(مادة 

  الـتأديبيةجراءات إلالعقوبات وا 

جراءات إ فرض عقوبات و وفقا لما ورد في القانون على الجمعية ، خرآقانون  أية عقوبة أشد في أيمع عدم اإلخالل ب .1

 الصادرة عن المجلس، الـتأديبيةت جراءاإلقاع العقوبات وايإوفقا لتعليمات  المخالف مدقق الحسابات القانونيديبية بحق أت

 لحسابات القانوني مخالفة ألحكامرتكاب مدقق اإقررت لجنة التحقيق المنصوص عليها في هذه التعليمات ثبوت  إذاوذلك 

السلوك المهني الصادرة ضوابط تعليمات  أوالالئحة التنفيذية  أو 2004لسنة ) 9(لة مهنة تدقيق الحسابات رقم و اقانون مز 

 أوبالجهة المشتكية ثر المالي الناتج بالضرر المالي الذي لحق ألبموجب تقرير وافي بالمخالفة موضحا فيه ا ،جلسعن الم

 .دارة الضرائبإ ة جهة كانت بما فيها وزارة المالية و أيب

 .ية بحقهها الجمعية في سبيل التحقيق في الشكوى المهنتلمخالفة التكاليف التي تكبدبايتحمل مدقق الحسابات المدان   .2

  )7(مادة 

  حالة الجريمة الجزائيةإ

حالة إلى النائب العام إلتخاذ اإلجراءات القانونية بحق مدقق الحسابات القانوني الذي تبين للجنة إلعلى رئيس الجمعية ا .1

ة عن مخالفة شتباه بإرتكابه لجريمة جزائية ناتجإلطالع على تقرير لجنة التحقيق وتوصياتها، إرتكابه أو اإلديبية بعد اأالت

السلوك المهني لمدقق الحسابات القانوني المزاول الصادرة عن المجلس،  ضوابطو تعليمات أ التنفيذية و الالئحةأالقانون 

 .لى رئيس المجلسإحالة إلرسال نسخة من كتاب اإويقوم بنفس الوقت ب

 .حالةإمجلس عن كل لى الإحالة ورفع تقرير إعلى مدير السلوك المهني في المجلس متابعة كل كتاب  .2

  



  
 

 

 

       

  لجان التحقيق وأعمالهاتشكيل بشأن   2013لسنة ) 8(تعليمات رقم            6

 

 

  

  )8(مادة 

  المسؤولية عن أعمال المرؤوسين 

 والتصــرفات يتحمــل مــدقق الحســابات القــانوني الــذي قــام بــالتوقيع علــى البيانــات الماليــة المســؤولية المهنيــة عــن المخالفــات .1

طـالع إلدعـاء بعـدم اإي ألية مرته وال يعفيه مـن المسـؤو إو تحت أو تسبب بها الموظفين العاملين لديه أرتكبها إالمهنية التي 

   .طالما حمل التصرف المهني توقيعه كمدقق حسابات قانوني

و خــروج أو مخالفــة أرتكــاب تصــرف مهنــي إلو وجههــم ألــى موظفيــه إيتحمــل مــدقق الحســابات القــانوني المســؤولية اذا طلــب  .2

الصــادرة عــن المجلــس والتعليمــات ذات عـن القــوانين واألنظمــة وضــوابط السـلوك المهنــي لمــدقق الحســابات القــانوني المـزاول 

  .ي طريقة كانتأالعالقة ب

و عــدم مســاءلتهم عــن أعمــالهم، او أيتحمــل مــدقق الحســابات القــانوني المســؤولية عــن التقــاعس فــي اإلشــراف علــى موظفيــه  .3

القـانوني مـن معـايير  كد من التزامهم بقواعد ومعايير التـدقيق وبمـا يلتـزم بـه مـدقق الحسـاباتأتقييم أدائهم او التقاعس في الت

 .ي تصرف مهني يحمل توقيعه كمدقق حسابات قانونيألى إدت أوضوابط 

 

  )9(مادة 

  النفاذ والنشر والتنفيذ

على موقعه  أو/وينشرها المجلس في مقره و على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات،

  .سبة ويعمل بها من تاريخ إصدارهاوسيلة أخرى يراها منا أيب أواإللكتروني 

 

  م 21/7/2013 :في مدينة رام اهللا بتاريخ تصدر 

    

  منى معروف المصري                                                                                  

  رئيس المجلس                                                                                                  

                                                                                


