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   2013لسنة ) 10(تعليمات رقم    

  حالة الملفات في الجريمة الجزائية إبشأن 

   فلسطين-صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات

  2004لسنة ) 9(سابات رقم تدقيق الح من قانون مزاولة مهنة) 26(لمادة ستنادا لإ

   2010لسنة ) 24(رقم  بالالئحة التنفيذيةمن قرار مجلس الوزراء ) 45،  44،  43(والمواد 

  

  )1(مادة 

  تعاريف

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

 :عاني المحددة االتيةغراض هذه التعليمات يكون للكلمات المأل  .2

 

يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي قانون أو إمتناعه عن فعل ي فعل ألرتكاب مدقق الحسابات القانوني إ: الجريمة الجزائية

  .آخر أثناء مزاولته لمهنته

المختلفة المنظمة  عن مخالفة القواعد القانونية المنصوص عليها في التشريعات مسؤوليته الناشئة: مسؤولية المدقق الجزائية

لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات التي توجب عليه القيام بعمل معين أو االمتناع عن القيام بعمل 

متناع عن القيام به جريمة تعاقب عليها القوانين السارية إلمعين، كون عدم القيام بالعمل أو عدم ا

  .في فلسطين

 .الحسابات ثناء مزاولته مهنة تدقيقأدقق الحسابات القانوني و عمل مهني يقوم به مأهو كل تقرير : التصرف المهني

 

  )2(مادة 

  ختصاص والسرياناإل

لى النائب العام إحالة الملف التحقيقي إتختص هذه التعليمات بالحاالت التي يقتضي فيها قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ب

  . جزائية جريمةقانوني  الرتكاب مدقق الحسابات إشتباه بإلرتكاب أو اإبسبب 

  

  

  

 دولة فلسطيـن

 

  احلسابات تدقيق مهنة جملس

 

STATE OF PALESTINE 

 

Board of Auditing Profession 
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 )3(مادة 

   تحريك الشكوى لدى النائب العام

لى النائب إديبية وكامل الملف التحقيقي والشكوى أحالة قرار لجنة التحقيق وتوصيات اللجنة التإعلى الجمعية ممثلة برئيسها ب

 .لى رئيس المجلسإستالمه ونسخه إيخ يام عمل من تار أالعام وفقا لهذه التعليمات الصادرة عن المجلس وذلك خالل ستة 

  )4(مادة 

 النفاذ والنشر والتنفيذ

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

  .اإللكتروني أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة ويعمل بها من تاريخ إصدارها

 

  م 2013/ 21/7 :ام اهللا بتاريخصدرت في مدينة ر 

                     

  منى معروف المصري                                                                                  

  رئيس المجلس                                                                                   

                      


