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o  
   2013لسنة ) 8(تعلیمات رقم    

  وأعمالها بشأن تشكیل لجان التحقیق 
  فلسطین -صادرة عن مجلس مهنة تدقیق الحسابات 

                                                  )  27،28،29، 26، 25، 24، 21،22،23،  5/5،  5/3( ستنادا للمواد إ
  2004لسنة ) 9(قم لة مهنة تدقیق الحسابات ر و امن قانون مز 

   2010 لسنة) 24(رقم بالالئحة التنفیذیة من قرار مجلس الوزراء ) 45،  44،  43(اد و والم
   الصادرة عن المجلس 2013لسنة ) 6( رقملمدقق الحسابات القانوني المزاول  ضوابط السلوك المهني وتعلیمات

  

  )1(مادة 
  تعاریف

  .على هذه التعلیمات ما لم یستخدم تعریف آخرالتنفیذیة  تسري التعاریف الواردة في القانون والالئحة .1
 :تیةآلغراض هذه التعلیمات یكون للكلمات المعاني المحددة األ .2
 

جمعیـــة مـــدققي الحســـابات القــــانونیین  أوالمجلــــس  إلـــىخطیـــا امــــر رفـــع  أورســـالة  أوكـــل موضـــوع : الشـــكوى
لــة و اقــانوني لمخالفــة لقــانون مز مــا یســتنتج منــه ارتكــاب مــدقق حســابات فحواهــا  الفلســطینیة تضــمن

تعلیمــات ضــوابط الســلوك المهنــي لمــدقق الحســابات  أوالالئحــة التنفیذیــة  أومهنــة تــدقیق الحســابات 
 أوالفـــاكس  أوبواســطة البریــد تلــك الشــكوى ل الصــادرة عــن المجلــس ســـواء اســتلمت و االقــانوني المــز 

  .الجمعیة أواستلمت في مقر المجلس 

الشـكوى بشـكل صـریح  كتاب یقوم برفعذو عالقة  أومتضرر  معنوي  أوطبیعي  شخص أي: الجهة المشتكیة
  . ضمني أو

وزارة  أووزارة المالیـــة  أوي المســـتلمة مـــن دیـــوان الرقابـــة المالیـــة واالداریـــة و االشـــك: ي الجهـــات الحكومیـــةو اشـــك
هیئــة اشــرافیة رقابیــة ومــا  أي أواالدارات العامــة  للضــرائب  أوقتصــاد الــوطني إلا

  .خرىأكمها من جهات في ح
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o  
صــادر  مهنــي تصــرف أوعمــل  يمعنــوي یلحــق بــه ضــرر نتیجــة أل أوكــل شــخص طبیعــي  :الجهــة المتضــررة

  .عن مدقق الحسابات القانوني 

إمتناعــــه عــــن فعــــل یعاقــــب علیــــه قــــانون  أوفعــــل  يرتكــــاب مــــدقق الحســــابات القــــانوني ألإ :الجریمـــة الجزائیــــة
  .ته لمهنتهلو امز  أثناءقانون آخر  أي أوالعقوبات 

مســؤولیته الناشــئة عــن مخالفــة القواعــد القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي التشــریعات : مســؤولیة المــدقق الجزائیــة
لـــة مهنـــة تـــدقیق الحســابات التـــي توجـــب علیـــه القیـــام بعمـــل و االمختلفــة المنظمـــة لمز 

عـدم االمتنـاع  أواالمتناع عن القیام بعمل معین، كون عدم القیام بالعمل  أومعین 
  .عن القیام به جریمة تعاقب علیها القوانین الساریة في فلسطین

لتـه مهنــة تــدقیق و اثنــاء مز أیقــوم بـه مــدقق الحسـابات القــانوني مهنــي عمـل  أوكــل تقریــر  وهـ :التصـرف المهنــي
  .الحسابات 

مة یقـوم بتقیـیم سـالمكلـف بـالتحقیق مـن قبـل الجمعیـة، ل و امز و مدقق حسابات قانوني مرخص  :المدقق النظیر
تصـرف  أوالمهني في عمـل مهنـي  أيابداء الر  أوالعمل المهني لمدقق حسابات قانوني اخر 

قــانوني الحســابات المــدقق زمیلــه طــار الســلوك المهنــي الــذي صــدر عــن إمهنــي ینــدرج ضــمن 
  .وفقا لما ورد في كتاب التكلیف والشكوى المرخص في فلسطین

مــن أعضــاءها ألغــراض متابعــة الســلوك واألداء  ها الجمعیــةاللجنــة التــي تشــكل :لجنــة الســلوك المهنــي للجمعیــة
  .المهني للمدققین

اللجنـــة التـــي یشـــكلها المجلـــس مـــن أعضـــاءه ألغـــراض متابعــــة األداء  :داء المهنـــي للمجلـــسألامتابعـــة لجنـــة 
بحــــق مـــدققي الحســــابات القــــانونیین  المهنـــي واإلطــــالع علـــى الشــــكاوي

صدار توصیات لل ٕ جراءات الجمعیة علیها وا ٕ   .مجلس بشانهاوا

بصـــحة مـــا ورد  التحقیـــق وفقـــا لهـــذه التعلیمـــات وألغـــراض الجمعیـــة المشـــكلة مـــن قبـــل اللجنـــة :لجنـــة التحقیـــق
  .شكوى مقدمة بحق مدقق حسابات قانوني من
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o  
اللجنــة المشــكلة مــن قبــل الجمعیــة وفقــا لهــذه التعلیمــات وألغــراض التوصــیة إلــى مجلــس إدارة : اللجنــة الـــتأدیبیة

مــدقق حســابات قــانوني قــام أو أقــدم   وبــة القانونیــة التــي تتخــذها الجمعیــة بحــقالجمعیــة بالعق
علـــى تصـــرف یخـــل بالمســـؤولیات المنوطـــة بـــه أو بقواعـــد ومعـــاییر وأســـس وآداب المهنـــة أو 

بإرتكــاب تصــرف یســئ إلــى كرامتهــا وكرامــة العــاملین فیهــا، بنــاء علــى تقریــر صــادر عــن  قــام
  .لجنة تحقیق مشكلة أصوال

  )2(مادة 
  ختصاص إلا

 يو اشكلتشكیل لجان التحقیق في الإتباعها  على الجمعیة توجبیالتي لیات آلباتختص هذه التعلیمات 
    :كانت المهنیة سواء

  .ا كانت جهة الشكوىأیالمجلس بحق مدقق حسابات قانوني  إلىي المهنیة المرفوعة و االشك .1
  .ا كانت جهة الشكوى أینوني الجمعیة بحق مدقق حسابات قا إلىي المهنیة المرفوعة و االشك .2

  
 )3(مادة 

  ستالم الشكوى وتحلیلهاإ
  : الشكوى المستلمة في المجلس : ال أو 

أمین  إلىحالتها فور االطالع علیها إالشكوى الخطیة بمستلم موظف المجلس  أویقوم رئیس المجلس  .1
  .السر

مهني الذي یمحص فیها ویقوم مدیر دائرة السلوك ال إلىعلیها اإلطالع فور بإحالتها مین السر أیقوم  .2
في  أوما تعنیه من مخالفات محددة لمواد قانونیة  إلىتفسیري تحلیلي لمضمون الشكوى بردها بإجراء 
تحقق ذلك یقوم  إذاالسلوك المهني لمدقق الحسابات القانوني الصادرة عن المجلس ف ضوابط تعلیمات

رئیس لجنة السلوك  إلىالسر وینسخ أمین  إلىع مدیر السلوك المهني بتعبئة نموذج تحلیلي للشكوى ویرف
  :داء المهني في المجلس ضمن واحدة من التوصیات التالیةألالمهني في الجمعیة ورئیس لجنة متابعة ا

 
رتكاب إالتي ال شك فیها باإلثبات  أدلةفي حالة توفر في الجمعیة  الـتأدیبیةاللجنة  إلى اإلحالة  . أ

 .المخالفة
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o  
  أو

المثبتة بدلیل قطعي  الجهات الحكومیة يو اشكحالة  الجمعیة في في الـتأدیبیةنة اللج إلى اإلحالة  . ب
 من خالل لجنة متابعة االداء المهني في المجلس  أومقبول من قبل مدیر السلوك المهني واضح 
المحاضر والمستندات المنظمة لدى تلك الجهات الحكومیة ومرفقاتها  بوقوع ر اعتبیجوز ا حیث 

 .   الـتأدیبیةجنة لال إلىلإلحالة المباشرة ة جریمة كافی أوالمخالفة 
 أو

 .وفقا لهذه التعلیماتتحقیق من قبل لجنة تحقیق تشكلها الجمعیة إجراء   . ت
  أو

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

فور إحالتها اه بغض النظر عن صفته ومسمخطیة شكوى یستلم في المجلس موظف  أي علىیتوجب  .3
 .مدیر السلوك المهني  إلىبإحالتها السر لیقوم أمین  إلىعلیها واإلطالع تلقیها 

الكتب المنسوخة أو نسخة من جمیع المراسالت إحالة یتوجب على مدیر السلوك المهني في المجلس  .4
 .یهاقلالمهني في المجلس فور تاألداء رئیس لجنة متابعة إلى الواردة من الجمعیة 

  
  : الجمعیة من قبل الشكوى المستلمة : نیا ثا

بحق مدقق حسابات جهة مشتكیة  أیةشكوى خطیة مباشرة من یرده في الجمعیة موظف  أيیتوجب على  .1
رئیس لجنة السلوك المهني في  إلىرئیس الجمعیة الذي یقوم بتحویلها مباشرة  إلىقانوني تحویلها 

ما تعنیه من  إلىخالل لجنته لمضمون الشكوى بردها  من أوإلجراء تفسیري تحلیلي من قبله الجمعیة 
المزاول المهني لمدقق الحسابات القانوني السلوك في تعلیمات ضوابط  أومخالفات محددة لمواد قانونیة 

رئیس الجمعیة وینسخ  إلىتحقق ذلك یقوم بتعبئة نموذج تحلیلي للشكوى یرفعه  إذافالصادرة عن المجلس 
 : ي في المجلس ضمن واحدة من التوصیات التالیة مدیر السلوك المهن إلى

 .التي ال شك فیها بارتكاب المخالفةاإلثبات  أدلةفي الجمعیة في حالة توفر  الـتأدیبیةاللجنة  إلى اإلحالة  . أ
 
 أو
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o  
وي الجهات الحكومیة المثبتة بدلیل قطعي ااإلحالة إلى اللجنة الـتأدیبیة في الجمعیة في حالة شك  . ب

عتبار المحاضر والمستندات إحیث یجوز  ،واضح مقبول من قبل لجنة  السلوك المهني في الجمعیة
المنظمة لدى تلك الجهات الحكومیة ومرفقاتها  بوقوع المخالفة أو جریمة كافیة  لإلحالة المباشرة إلى 

 . جنة الـتأدیبیةلال
 أو

 .قبل لجنة تحقیق تشكلها الجمعیةإجراء تحقیق من   . ت
 أو

 .الحفظ لعدم اإلختصاص أو لعدم وضوح مضمون الشكوى مع ذكر األسباب  . ث
  
من ) 4(دارة الجمعیة وفقا للمادة إبقرار من مجلس عاله أالمنصوص علیها في البند التحقیق لجان تشكل  .2

 . هذه التعلیمات 

 .لجان التحقیق وفقا لما ورد في هذه التعلیمات تعمل  .3

  )4(مادة 
  القواعد العامة لتشكیل لجان التحقیق 

  :تشكل لجان التحقیق للنظر في الشكوى ضمن القواعد العامة التالیة

 أوشـرافیة إهیئـة رقابیـة  تكانـ أومـن القطـاع المصـرفي  أوشـركة مسـاهمة عامـة  ةالمشـتكی ت الجهةكان إذا .1
قق حسـابات قـانوني مـن حملـة الشـهادات مـدمـن ثالثـة أعضـاء أحـدهم  لجنة التحقیـق تشكل ،ما في حكمها

  .تعلیمات الشهادات في المهنة الصادرة عن المجلسل وفقا في المهنة
  .لین و ابمدققي حسابات قانونیین من المقیدین في سجل غیر المز ستعانة إلیجوز الجان التحقیق لعضویة  .2
ة رخصــــهم حكمـــا حیــــث بمـــدققي حســــابات قـــانونیین مــــن الملغـــاســــتعانة إلیجـــوز الجـــان التحقیــــق لعضـــویة  .3

  .یحملون صفة الخبراء في المجال
 يأل مرفوعــةمهنیـة مـدقق حســابات یوجـد علیـه شــكوى  أين یشـارك فــي عضـویة لجـان التحقیــق أال یجـوز  .4

رفعـت علیـه شـكوى بعـد تشـكیل اللجنـة فیؤجـل النظـر  أمـا إذا  ،قبـل تشـكیل اللجنـة الجمعیـة أومن المجلس 
 ،ثبـاتإاسـتثناء الشـكوى المرفـق معهـا دلیـل بلجنـة التحقیـق المشـارك بهـا عمـال أنتهاء مـن إلحین ا إلىفیها 
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o  
المـدیر  أوللمجلـس مـدیر السـلوك المهنـي مـن ستبدال المدقق بناء علـى توصـیة إلجمعیة ل ذلك یجوز ن حی
  .داري للجمعیة إلا

لتحقــق اكثــر مهمــة ا أوتوكــل لكــل عضــو كــأن عمــال التحقیــق بــین اعضــاءها أیجــوز للجنــة التحقیــق تجزئــة  .5
 .في حالة تعدد المخالفات والبت في وجود المخالفة

بوجــود المخالفــة ملزمــة للجمعیـــة  الـــتأدیبیةاللجنــة  إلــىالمحـــال عمــال  لجنــة التحقیــق وقرارهــا أتكــون نتــائج  .6
 .والمجلس

 .التحقیقأعمال تمام إلیصدر قرار تشكیل لجنة التحقیق محددا فیه المدة الممنوحة للجنة  .7
  

  )5(مادة 
  جان التحقیق في الشكوى وقرارهانظر ل

ة مدقق الحسابات القانوني ثم تقوم بالتحدید الدقیق للمخالفة التي یاتنظر لجان التحقیق في الشكوى بعن .1
مخالفة محددة لتعلیمات ضوابط السلوك  إلىقام بها مدقق الحسابات القانوني المشتكى علیه وردها 

فة ورقم المادة والبند وتسجل النص الحرفي لكل مادة  المهني الصادرة عن المجلس بحیث تسجل المخال
  .تم مخالفتهاتبین انه  بند في مادة أو

جزائیة ،  جریمةاشتبهت بوجود  أوجزائیة  جریمةثناء قیامها بالتحقیق وجود أتبین للجنة التحقیق في حال  .2
 إلىوتنسخه التحقیق  نتهاءإنتظار إرئیس الجمعیة بذك مباشرة ودون  إلى تقریرهاترفع لجنة التحقیق 
 .رئیس مجلس المهنة 

إسم فتحدد لجنة التحقیق في قرارها جنبیة أفرع شركة تدقیق  أوشركة تدقیق محلیة  كانت الشكوى بحق إذا .3
ممثل فرع الشركة االجنبیة  أوالشریك في الشركة المحلیة  مرتكب المخالفةمدقق الحسابات القانوني 

ت القانوني العامل فیها مرتكب المخالفة الذي قام بالتوقیع على مدقق الحسابا أو مرتكب المخالفة 
 .المهني المالیة وتقریر مدقق الحسابات القانوني وقام بالتصرف  البیانات

داء ألا متابعة رئیس لجنة إلىفي الجمعیة منسوخا  الـتأدیبیةرئیس اللجنة  إلىترفع لجنة التحقیق قرارها  .4
 .مدیر السلوك المهني في المجلس متضمنا توجیهاته  لىإالمهني في المجلس الذي یحیله 
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  الـتأدیبیةجراءات إلالعقوبات وا 
فرض وفقا لما ورد في القانون على الجمعیة ، قانون اخر  أية عقوبة أشد في أیمع عدم اإلخالل ب .1

ٕ عقوبات و  قاع العقوبات یإوفقا لتعلیمات  المخالف مدقق الحسابات القانونيدیبیة بحق أجراءات تا
قررت لجنة التحقیق المنصوص علیها في هذه  إذاوذلك  الصادرة عن المجلس، الـتأدیبیةجراءات إلوا

لة مهنة تدقیق الحسابات رقم و اقانون مز  لحسابات القانوني مخالفة ألحكامرتكاب مدقق اإالتعلیمات ثبوت 
بموجب  ،وك المهني الصادرة عن المجلسالسلضوابط تعلیمات  أوالالئحة التنفیذیة  أو 2004لسنة ) 9(

ة أیب أوبالجهة المشتكیة ثر المالي الناتج بالضرر المالي الذي لحق ألتقریر وافي بالمخالفة موضحا فیه ا
ٕ جهة كانت بما فیها وزارة المالیة و   .دارة الضرائبا

التحقیق في الشكوى  ها الجمعیة في سبیلتلمخالفة التكالیف التي تكبدبایتحمل مدقق الحسابات المدان   .2
 .المهنیة بحقه

  )7(مادة 
  حالة الجریمة الجزائیةإ

حالة إلى النائب العام إلتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق مدقق الحسابات القانوني إلعلى رئیس الجمعیة ا .1
تكابه شتباه بإر إلطالع على تقریر لجنة التحقیق وتوصیاتها، إرتكابه أو اإلدیبیة بعد اأالذي تبین للجنة الت

السلوك المهني لمدقق  ضوابطو تعلیمات أ التنفیذیة و الالئحةألجریمة جزائیة ناتجة عن مخالفة القانون 
حالة إلرسال نسخة من كتاب اإالحسابات القانوني المزاول الصادرة عن المجلس ، ویقوم بنفس الوقت ب

 .لى رئیس المجلسإ

 .حالة إلى المجلس عن كل إحالة ورفع تقریر إب على مدیر السلوك المهني في المجلس متابعة كل كتا .2
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  المسؤولیة عن أعمال المرؤوسین 
 یتحمل مدقق الحسابات القانوني الذي قام بـالتوقیع علـى البیانـات المالیـة المسـؤولیة المهنیـة عـن المخالفـات .1

مرتـــه وال یعفیـــه مـــن إحـــت و تأو تســـبب بهـــا المـــوظفین العـــاملین لدیـــه أرتكبهـــا إالمهنیـــة التـــي  والتصـــرفات
   .طالع طالما حمل التصرف المهني توقیعه كمدقق حسابات قانونيإلدعاء بعدم اإي أالمسؤولیة 

و أرتكــاب تصــرف مهنــي إلو وجههــم ألــى موظفیــه إیتحمــل مــدقق الحســابات القــانوني المســؤولیة اذا طلــب  .2
ق الحســـابات القـــانوني المـــزاول و خـــروج عـــن القـــوانین واألنظمـــة وضـــوابط الســـلوك المهنـــي لمـــدقأمخالفـــة 

  .ي طریقة كانتأالصادرة عن المجلس والتعلیمات ذات العالقة ب
و عــدم مســاءلتهم أیتحمــل مــدقق الحســابات القــانوني المســؤولیة عــن التقــاعس فــي اإلشــراف علــى موظفیــه  .3

وبمــا یلتــزم بــه  كــد مــن التــزامهم بقواعــد ومعــاییر التــدقیقأعــن أعمــالهم، او تقیــیم أدائهــم او التقــاعس فــي الت
ي تصـرف مهنـي یحمـل توقیعـه كمـدقق حسـابات ألـى إدت أمدقق الحسابات القانوني مـن معـاییر وضـوابط 

 .قانوني
  )9(مادة 

  النفاذ والنشر والتنفیذ
 أو/على الجهات المختصة كافة، كل فیما یخصه، تنفیذ أحكام هذه التعلیمات، ، وینشرها المجلس في مقره و

  .وسیلة أخرى یراها مناسبة ویعمل بها من تاریخ إصدارها أيب أوي على موقعه اإللكترون

 
  م 21/7/2013:في مدینة رام اهللا بتاریخ تصدر 

    

  رئیس المجلس                                                                                  

  منى معروف المصري

                                                                                


