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   2013لسنة  )9(تعليمات رقم   

  عمالها أبشأن تشكيل اللجان التأديبية و 

  فلسطين - صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات 

 )26، 25، 24،  23، 22، 21،  5( ستنادا للمواد إ

  2004لسنة ) 9(تدقيق الحسابات رقم  من قانون مزاولة مهنة 

   2010لسنة ) 24(من قرار مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية رقم ) 44،  43(والمواد 

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

  

  )1(مادة 

  تعاريف

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

 :غراض هذه التعليمات يكون للكلمات المعاني المحددة االتيةأل .2

 

كـــل موضــوع أو رســـالة أو امــر رفـــع خطيــا إلـــى المجلــس أو جمعيـــة مــدققي الحســـابات القــانونيين الفلســـطينية تضـــمن : الشــكوى

فحواهــا مــا يســتنتج منــه ارتكــاب مــدقق حســابات قــانوني لمخالفــة لقــانون مزاولــة مهنــة تــدقيق الحســابات أو الالئحــة 

بات القانوني المزاول الصادرة عن المجلس سـواء اسـتلمت التنفيذية أو تعليمات ضوابط السلوك المهني لمدقق الحسا

  .ستلمت في مقر المجلس أو الجمعيةأتلك الشكوى بواسطة البريد أو الفاكس أو 

  . أي شخص طبيعي أو معنوي  متضرر أو ذو عالقة يقوم برفع كتاب الشكوى بشكل صريح أو ضمني: الجهة المشتكية

قتصـاد الـوطني أو إلداريـة أو وزارة الماليـة أو وزارة اإلالمسـتلمة مـن ديـوان الرقابـة الماليـة واالشـكاوي : شكاوي الجهات الحكومية

  .شرافية رقابية وما في حكمها من جهات اخرىإاالدارات العامة  للضرائب أو أي هيئة 

الحسابات  كل شخص طبيعي أو معنوي يلحق به ضرر نتيجة ألي عمل أو تصرف مهني صادر عن مدقق: الجهة المتضررة

  .القانوني 

إرتكـاب مــدقق الحسـابات القـانوني ألي فعـل أو إمتناعــه عـن فعـل يعاقـب عليــه قـانون العقوبـات أو أي قــانون  :الجريمـة الجزائيـة

  .آخر أثناء مزاولته لمهنته

 دولة فلسطيـن

 

  احلسابات تدقيق مهنة جملس

 

STATE OF PALESTINE 

 

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

لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات التي توجب عليه القيـام بعمـل معـين أو االمتنـاع عـن القيـام بعمـل 

ــام بــه جريمــة تعاقــب عليهــا القــوانين  معــين، كــون عــدم القيــام بالعمــل أو عــدم االمتنــاع عــن القي

  .السارية في فلسطين

  .ثناء مزاولته مهنة تدقيق الحساباتأعمل مهني يقوم به مدقق الحسابات القانوني  هو كل تقرير أو: التصرف المهني

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

  .مدقق حسابات قانوني

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

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

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

  .العاملين فيها، بناء على تقرير صادر عن لجنة تحقيق مشكلة أصوال

  )2(مادة 

  اإلختصاص 

تشـكيل لجنـة تأديبيـة وفقـا  مهنة تدقيق الحسـابات علـى الجمعيـةتختص هذه التعليمات بالحاالت التي يقتضي فيها قانون مزاولة 

  .جلسللقانون والالئحة التنفيذية وتعليمات الم

 )3(مادة 

   تشكيل اللجان التأديبية

، تكون مدة العضـوية فيهـا ثالثـة سـنوات قابلـة للتجديـد لمـرة واحـدة دارة الجمعية لجنة دائمة تسمى اللجنة التأديبيةإيشكل مجلس 

  .فقط

 )4(مادة  

  إختصاصات اللجان التأديبية

رتكابه مخالفة ألحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات إيقاع العقوبة التأديبية بحق مدقق حسابات قانوني مزاول بسبب إ .1

ي قانون أو مخالفة أو تعليمات ضوابط السلوك المهني الصادرة عن المجلس أأو الالئحة التنفيذية  2004لسنة ) 9(رقم 

  .يقاع العقوبة التأديبيةإخر تقتضي آ

و إللغاء أمخالف مزاولة مدقق حسابات قانوني يقاف إلدارة الجمعية بمخاطبة مجلس المهنة إالتوصية لرئيس مجلس  .2

  .جنبيةأرخصة مدقق حسابات قانوني فرد أو إلغاء إذن مزاولة شخص معنوي شركة تدقيق محلية أو فرع شركة تدقيق 
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  )5(مادة 

  ديبية أجراءات التإلالعقوبات وا

عمالها الصادرة عن المجلس هو مرجعية اللجنة أيكون قرار لجنة التحقيق المشكلة بموجب تعليمات تشكيل لجان التحقيق و  .1

 .للجنة التأديبية إليقاع العقوبة ، كما تكون شكاوي الجهات الحكومية المثبتة بدليل قطعي مرجعيةيقاع العقوبةإلديبية أالت

  :تيآلتكون العقوبات التأديبية كا .2

 .ديبية للجمعيةأالتبيه الخطي بقرار من اللجنة الت  -  أ

 .ديبية للجمعيةأر من اللجنة التاإلنذار الخطي بقرا  - ب

ديبية للجمعية ومصادقة ثلثي أعضاء أاإليقاف عن مزاولة المهنة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات بقرار من اللجنة الت  - ت

 .المجلس

 .إلغاء الرخصة بقرار من اللجنة التأديبية للجمعية ومصادقة ثلثي أعضاء المجلس  - ث

يقاع كل من العقوبة التأديبية ورفع إو فرع شركة تدقيق أجنبية فيتم أذا كان المشتكى عليه شركة تدقيق حسابات إ  - ج

القضية الجزائية على الشركة و مدقق الحسابات القانوني مرتكب المخالفة الشريك في شركة تدقيق الحسابات او ممثل 

ي منهما مرتكب المخالفة الذي أالحسابات القانوني العامل في  فرع شركة التدقيق االجنبية مرتكب المخالفة او مدقق

 .قام بالتوقيع على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني

ديبية بالغاء رخصة مدقق حسابات قانوني شريك في شركة تدقيق حسابات أفي الحاالت التي توقع فيها العقوبة الت  - ح

وقعت على جميعهم أن إما أخالل باقي الشركاء الذين لم توقع عليهم عقوبة مماثلة تستمر الشركة بمزاولة اعمالها من 

 .سهابنفس الوقت أو بنفس الفترة فتلغى مزاولة الشركة نف

حد أو أفي الحاالت التي توقع فيها العقوبة التأديبية بالغاء رخصة مدقق حسابات قانوني ممثل فرع شركة تدقيق اجنبية   - خ

عمالها من خالل اولئك الذين لم توقع عليهم عقوبة أنونيين العاملين فيها تستمر الشركة بمزاولة مدققي الحسابات القا

و باضافة مدقق حسابات قانوني عامل أوضاعها بتعيين ممثل بديل خالل ثالثين يوما أمماثلة على ان تقوم بتصويب 

الفترة فيلغى إذن مزاولة فرع شركة التدقيق األجنبية وقعت على جميعهم بنفس الوقت أو بنفس أن إما أفيها وفقا للقانون 

 .الصادر عن المجلس

الحقا توقع العقوبة التأديبية على مدقق الحسابات القانوني حتى وٕان كان تم قيده في سجل المدققين غير المزاولين   -  د

 . إلرتكابه التصرف والمخالفة

بعدم مسؤوليته الجزائية عن التهمة التي أسندت اليه دون ال تحول تبرئة مدقق حسابات قانوني أمام القضاء أو الحكم   -  ذ

 .رتكاب المدقق للمخالفةإفرض العقوبات التأديبية بحقه عن التهمة نفسها إذا اقتنعت اللجنة التأديبية ب
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وضع لتزام بتعليمات ايقاع العقوبات واإلجراءات التأديبية الصادرة عن المجلس والتي تتضمن إلعلى اللجان التأديبية ا .3

معايير وضوابط للعقوبات التأديبية المرتبطة بمخالفات السلوك المهني وتعليمات ضوابط السلوك المهني الصادرة عن 

خالفة او المجلس بما يضمن نسقا معينا وعدالة وبتطبيق نفس المعايير على مدققي الحسابات القانونيين مرتكبي نفس الم

 .نفس العدد من المخالفات

ديبية المرتبطة بمخالفات أر الالزمة والضوابط للعقوبات التلى المجلس والتوافق معه لتطبيق المعاييإتقوم الجمعية بالتنسيب  .4

السلوك المهني بما يضمن نسقا معينا وعدالة وتطبيق نفس المعايير على مدققي الحسابات القانونيين مرتكبي نفس 

ع العقوبات واإلجراءات ويصدرها المجلس بموجب تعليمات تسمى تعليمات إيقاو نفس العدد من المخالفات أالمخالفة 

  .التأديبية

  

  )6(مادة 

  وجود الجريمة الجزائية 

ديبية وفي الحاالت التي تتضمن فيها توصيات وقرار لجنة التحقيق إرتكاب مدقق الحسابات القانوني أو أتقوم اللجنة الت  .1

تجة عن مخالفة القانون او الالئحة او تعليمات ضوابط السلوك المهني الصادرة عن المجلس االشتباه بإرتكابه لجريمة جزائية نا

دلة االثبات ورفعه الى رئيس مجلس اداراة الجمعية التخاذ المقتضى القانوني بإحالة الملف أبتنظيم وضبط ملف المخالفة و 

 .الى تلك النتيجةيام عمل من تاريخ توصلها أالتحقيقي الى النائب العام خالل ثالثة 

على رئيس مجلس ادارة الجمعية بإحالة الملف التحقيقي الى النائب العام وفقا لتعليمات إحالة الملف للمخالفات الجزائية  .2

 .الصادرة عن المجلس

  .جراءات وفق االصولإعلى امين سر المجلس المتابعة مع الجمعية واشعار رئيس المجلس بما يتخذ من  .3

  

  )7(مادة 

  السجالت والوثائقحفظ 

تحال جميع السجالت و الملفات الالزمة والوثائق وأدلة اإلثبات المتعلقة بعقوبة تأديبية التي فرضت على مدقق الحسابات  .1

القانوني الى االرشيف الخاص بذلك لدى الجمعية، وكذلك  تحال جميع السجالت والملفات الالزمة والوثائق وأدلة اإلثبات 

س وتحفظ لدى دائرة السلوك ديبية فرضت أو شكوى انتهى التحقيق فيها الى الجهة المختصة في المجلالمتعلقة بعقوبة تأ

 .المهني

 .حالةإحالة ورفع تقرير الى المجلس عن كل إعلى مدير السلوك المهني في المجلس متابعة كل كتاب  .2
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  )8(مادة 

  عتراض إلا

و المجلس أيحق لمدقق الحسابات القانوني اإلعتراض خطيا لدى كل من الجمعية والمجلس على كل من قرار الجمعية  .1

، وعلى الجمعية البت في خالل شهر من تاريخ تبليغه القراروفق أحكام القانون أو الالئحة التنفيذية أو التعليمات وذلك 

 .ستالمهإعتراض على العقوبة المفروضة  خالل شهر من تاريخ إلا قرار

ال يحق لمدقق حسابات قانوني اوقعت بحقه عقوبة إلغاء الرخصة بمصادقة المجلس، التقدم بطلب للحصول على  .2

الترخيص لمزاولة المهنة من جديد اال بعد مضي ثالث سنوات على القرار وللمجلس بعد دفع ذلك المدقق التكاليف 

 .باستثناء حاالت الجرائم الجزائيةو انقضاء المدة باعادة الرخصة أو المجلس أعلقة بالتحقيق التي تكبدتها الجمعية المت

  

  )9(مادة 

  النفاذ والنشر والتنفيذ

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

  .أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة ويعمل بها من تاريخ إصدارهااإللكتروني 

 

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

    

  منى معروف المصري                                                                               

  رئيس المجلس                                                                                                  

            


