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  م2021لسنة ) 03(تعليمات رقم 
  لجنة التحقيق إجراءات الشكاوى وتشكيلب

  في مجلس مهنة تدقيق الحسابات
  

  ،مجلس مهنة تدقيق الحسابات
 منه،) 71(م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة 2003ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة  ااستنادً 

  منه،) 34( ادةم وتعديالته، السيما أحكام الم2004لسنة ) 9( قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقمكام ألحو 
م، 2004لسنة ) 9(رقم  بالالئحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات م،2010 لعام) 24(قرار مجلس الوزراء رقم وألحكام 

  منه، )91، 6( وادالمالسيما أحكام 
  م،18/04/2021 بتاريخ المجلسقرار وبناء على 

  الصالحيات المخولة لنا، وعلى
  وتحقيقا للمصلحة العامة،
  :أصدرنا التعليمات اآلتية

 
   )1( مادة

  إجراءات الشكوى
 .المرخص القانوني خطيًا للمجلس على مدقق الحساباتالشكوى تقدم  .1
 :بالشكوى يتضمن اآلتيخاص وسجل فتح ملف بالمجلس  الموظف الذي يكلفه أو يقوم أمين السر .2

 .رقم الشكوى وتاريخ ورودها  .أ 
 .اسم المشتكي واسم المدقق المشتكى عليه  .ب 
 :بها بما فيها المتعلقةاإلجراءات المتخذه في الشكوى والبيانات   .ج 

 .قرار المجلس بشأنهاو  تاريخ اإلحالة إلى لجنة التحقيق، وملخص عن توصياتها )1
 .هاتها وقرار المجلس بشأناجنة التأديبية، وملخص عن توصيللإلى ا تاريخ االحالة )2
 .د االعتراض، وملخص عن قرار المجلس بشأنهتاريخ ورو  )3
 .وملخص عن قرارها -ان وجدت- الطعن أمام المحكمة اإلدارية رقم دعوى )4

 .للمجلس خالل ثالثة أيام من قيدهاقوم أمين السر بإحالة الشكوى ي .3
  

   

  



  

 دولة فلسطيـن
 

  احلسابات تدقيق مهنة جملس

 

STATE OF PALESTINE 

 
Board of Auditing Profession  

 إجراءات الشكاوى وتشكيل لجنة التحقيقب م2021 لسنة) 03(ليمات رقم تع               2

 
 

   )2( مادة
  تحقيقالتشكيل لجنة 

  :مة له على النحو اآلتيللنظر في الشكاوى المقد أعضاء ثالثةمن  دائمة مجلس لجنة تحقيقاليشكل 

 .للجنة رئيساً  عضو من أعضاء المجلس .1

 .على األقل عشرة سنوات القانونيين ممن زاول المهنة من مدققي الحساباتعضو  .2

 .عضو من ديوان الرقابة المالية واإلدارية يسميه رئيس الديوان .3

 .قابلة للتجديد لمرة واحدة ثالث سنواتفيها ة عضويمدة التكون  .4
  

   )3( مادة
   ضوية في لجنة التحقيقشروط الع

  :يشترط في عضو لجنة التحقيق
 .ما لم يمض عليها عشرة سنوات أال يكون قد سبق إدانته بعقوبة تأديبية .1
 .قبل إحالة المشتكى عليه إلى التحقيق أال يكون مقدمًا بحقه شكوى قيد النظر .2
بينهم نزاع قضائي  يكونال أن و  الرابعةقرابة أو مصاهرة حتى الدرجة  صلةالمشتكى عليه بين عضو اللجنة و  ال يكونأ .3

أي عالقة تعاقدية أو أن  متربطهال بدعوى منظورة أو مفصولة بتاريخ سنتين قبل إحالة المشتكى عليه إلى التحقيق، وأن
 .يكون شريكا مع المشتكى عليه قبل سنة من عضويته في اللجنة

ترة خمسة أيام من تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق يحق للمشتكى عليه االعتراض على عضوية أعضاء اللجنة خالل ف .4
  .على أن يتم الفصل في ذلك االعتراض من قبل المجلس في أول جلسة يتم عقدها بعد تاريخ تقديم االعتراض

  
   )4( مادة

  متابعة الشكوى وٕاجراءات التحقيق
  :يتم متابعة الشكوى وٕاجراءات التحقيق وفق اآللية اآلتية

 .تحقيق خالل عشرة أيام من تاريخ إحالتها إليهيحيل المجلس الشكوى للجنة ال .1
 .إذا كانت غير جدية الشكوى بحفظ وترفع توصياتها للمجلس بدراسة الشكوى التحقيق لجنةتقوم   .2
 :جراءات اآلتيةإذا اقتنعت لجنة التحقيق بجدية الشكوى تدعو أطراف الشكوى لسماع بيناتهم، وفق اإل .3

 .بشكل واضح وبمكان وزمان انعقاد اللجنةليه إمخالفة المنسوبة بال المشتكى عليه خطياً اللجنة غ تبل  .أ 
وتثبيت حضوره وحضور أعضاء اللجنة في لجنة عملها بحضور جميع أعضائها وحضور المشتكى عليه التباشر   .ب 

 .ديباجة محضر الجلسة
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وتثبيت هذه  من مستندات ماوضم ما يتم ابرازه من قبله ثم أقوال المشتكى عليه تبدأ اللجنة بسماع أقوال المشتكي  .ج 
 .اإلجراءات في محضر الجلسة ويوقعان عليه

 .تستمر اللجنة بنظر الشكوى إذا تبلغ أطراف الشكوى بموعد الجلسة ولم يحضروا أو لم يحضر أحدهما  .د 
 .أو طلب أي مشروحات من أي جهة الشهودع اسمتطلب أن  للجنة التحقيق  .4
تها للجنة، وترفع تقريرها بشأن الشكوى وتوصياتها من تاريخ إحالخالل شهر تنهي لجنة التحقيق أعمالها في نظر الشكوى  .5

 .للمجلس بإحالة المشتكى عليه للجنة التأديبية إذا تبين وجود مخالفة
  
   )5( مادة

  جلسات التحقيق وسرية أعمال لجنة التحقيق
، وفي حال تغيبه محاميعليه الحق بحضور جميع الجلسات واالستعانة ب ىتجري جلسات التحقيق بصورة علنية وللمشتك .1

 .يحق له االطالع على ما تم من تحقيقات، وعلى كافة األوراق المتعلقة بها
 .تلتزم لجنة التحقيق بالحفاظ على سرية أعمالها وما يعرض أو يناقش في جلساتها تحت طائلة المسؤولية .2

  
  
   )6( مادة

  توصيات لجنة التحقيق
من خالل تقريرها النهائي إلى المجلس بشكل مكتوب  باألغلبية توصياتهاعلى لجنة التحقيق بعد االنتهاء من أعمالها أن ترفع 

  .ومسبب متضمنا ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وتوصيات خالل أسبوع من انتهاء التحقيق
  
  
   )7( مادة

  االشتباه بوقوع جريمة
ن ارتكاب المشتكى عليه تلتزم لجنة التحقيق برفع األوراق المتعلقة بالشكوى إلى رئيس المجلس ورئيس الجمعية إذا تبي .1

 .جريمة جزائية أو االشتباه بارتكابها
ايام  عشرةيلتزم رئيس الجمعية بإحالة أوراق الشكوى للنائب العام التخاذ االجراءات القانونية بحق المشتكى عليه خالل  .2

  .من تاريخ تسلمها من لجنة التحقيق
  :لحالتين اآلتيتينيقوم رئيس المجلس بإحالة أوراق الشكوى للنائب العام في ا .3

  .من هذه المادة) 2(إذا لم يلتزم رئيس الجمعية بإحالتها خالل المدة المحددة في الفقرة   .أ 
  .من هذه المادة) 1(إذا كان رئيس الجمعية هو المشتكى عليه وفق أحكام الفقرة   .ب 
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   )8( مادة
  مكافآت أعضاء لجنة التحقيق

، على أن كل جلسة تعقدها اللجنةالحضور الفعلي لبدل  يكيأمر  دوالر 100 بمبلغمالية  ةمكافآ قيقحجنة التل عضويستحق 
 .أمريكي دوالر 1000لكل عضو عن  اليزيد اجمالي مبالغ المكافأة السنوي

  
  

   )9( مادة
  لغاءاإل 

  .تعارض مع أحكام هذه التعليماتيل ما كيلغى 

  
  

   )10( مادة
  السريان والنفاذ

ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة  هذه التعليمات،أحكام  على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ
  .الرسمية

  
 

  ميالدية 18/04/2021 :صدرت في مدينة رام اهللا بتاريخ
  هجرية 1442/ رمضان /06لموافق ا     
            

  
  

  شكري بشارة                                                                                            
  رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات                                                                           


