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حول جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية:

تأسست جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية سنة 1997 تحت الرقم )5026( 
ألحكام  وفقا  أوضاعها  ووفقت  الفلسطينية  الداخلية  وزارة  عن  الصادر  الترخيص  بموجب 
التأكيد ىلع ذلك  )1( لسنة )2000(، وتم  األهلية رقم  الخيرية والهيئآت  الجمعيات  قانون 
بموجب املادة رقم )17( من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة )2004(، 
وتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ويحق لها إمتالك األموال 

املنقولة وغير املنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها.

وفقا للنظام الداخلي للجمعية يدير الجمعية هيئة إدارية منتخبة تتكون من )11( عضوُا، 
تجتمع بشكل دوري ملناقشة األمور التي تهم الجمعية، كما ويتم تشكيل لجان متخصصة 

تغطي مجاالت عمل الجمعية وهي كما يلي:
• لجنة العضوية.	
• لجنة التأهيل لإلمتحانات.	
• لجنة التعليم املستمر والبحث العلمي.	
• لجنة املجلة واللجنة اإلعالمية.	
• لجنة السلوك املهني.	
• لجنة العالقات الخارجية.	
• لجنة صندوق التقاعد.	
• اللجنة التأديبية.	
• لجنة الرقابة ىلع جودة األداء.	

يبلغ عدد اعضاء الجمعية حاليُا حوالي 206 عضوًا مزاواًل، و 50 عضوًا غير مزاول للمهنة. 

الرؤية:

نحو مهنة يمكن اإلعتماد عليها واملساهمة يف تطوير اإلقتصاد الفلسطيني.

املهمة:

وتشجيع  األخالقي،  السلوك  لقواعد  اإلمتثال  وضمان  لألعضاء،  املهنية  القدرات  تطوير 
تطبيق املعايير الدولية لإلرتقاء يف مستوى املهنة محليا ودوليا.
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أهداف الجمعية: 

تهدف الجمعية إلى رفع املستوى العلمي والعملي للممارسة املهنية يف فلسطين ولها 
يف سبيل انجاز هذه األهداف القيام باملهام التالية:-

• تطوير مستوى الكفاءة العلمية واملهنية لألعضاء.	

• تنمية وتوثيق روح التعاون بين أعضاء الجمعية ورعاية مصالحهم وتدعيم  استقاللية 	
األعضاء العاملين.

• ممارستها 	 وتنظيم  وتقاليدها  ومبادئها  املهنة  وسلوكيات  آداب  ىلع  املحافظة 
واملساهمة يف تطوير ذلك بما يف ذلك القيام بأعمال التدريب.

• تشجيع ورعاية البحث العلمي يف املجاالت املختلفة للمهنة.	

• عقد الدورات التدريبية الهادفة لرفع مستوى مزاولة املهنة  يف فلسطين.	

• عقد املؤتمرات والندوات وورشات العمل يف املواضيع ذات العالقة باملهنة.	

• التنسيق مع االتحادات املحلية والعربية والدولية والتي لها عالقة باملهنة والحصول 	
ىلع عضويات تلك االتحادات والتمثيل يف تلك االتحادات واملشاركة يف نشاطاتها 

بما ال يتعارض مع أهدافها.

• وكذلك 	 الدولية  املحاسبة  ومعايير  للتدقيق  الدولية  املعايير  تطبيق  ىلع  العمل 
آداب وسلوكيات املهنة الصادرة عن االتحاد الدولي من خالل امليثاق.

• التنسيق مع جهة االختصاص بخصوص إعداد وعقد االمتحانات الخاصة باملتقدمين 	
للحصول ىلع رخصة مزاولة املهنة.

• تطوير 	 شأنها  من  التي  واملنشورات  والدوريات  والترجمات  واملجالت  الكتب  إصدار 
املهنة ورفع مستوى القائمين عليها.

• االجتماعي 	 للضمان  نظام  وعمل  والصحية  االجتماعية  الخدمات  توفير  العمل ىلع 
لألعضاء والعمل ىلع إنشاء صندوق التقاعد.

• وتحقيق 	 الجمعية  دور  تفعيل  اجل  من  والعامة  الخاصة  املؤسسات  مع  التنسيق 
أهدافها.

• أي أهداف أخرى تراها ضرورية وتخدم املهنة.	
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الزمالء األعزاء......... 

أعضاء الهيئة العامة لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.....

باألخوة  ونرحب  كما  ترحيب،  أطيب  بكم  أرحب  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وزمالئي  يسرني 
الزمالء الجدد الحاصلين ىلع رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، ونبارك لهم حصولهم 
التي  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  مدققي  جمعية  خالل  من  املزاولة  اذون  ىلع 

أصبحت من أهم املؤسسات ىلع املستوى املحلي والعربي والدولي.

االخوة الكرام،،،

املؤسسات  من  اصبحت  والتي  العريقة  املؤسسة  هذه  إدارة  بمهام  لنا  تكليفكم  شرفنا 
يف  االنفتاح  سياسة  إن  والدولي.  واالقليمي  والعربي  املحلي  املستوى  ىلع  املعروفة 
االنفتاح  التوسع يف هذا  وإن  واٍع وحكيم،  الدولية هو نهج  الساحة  العربي ويف  الوطن 
والتسوية  التوعية  ىلع  يعمل  اخرى  جهة  ومن  وأعضائها  للجمعية  جمة  فوائد  يحقق 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة: 
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للبيئة املحاسبية لجذب االستثمارات الخارجية واتساع االعمال فيها خصوصا وان فلسطين 
اصبحت تحتل موقعا متقدما يف املنطقة فيما يتعلق بمهنة تدقيق الحسابات، هناك 
القادم  االدارة  مجلس  بان  ثقة  ىلع  وأننا  املستقبل  يف  جمعيتنا  امام  صعبة  تحديات 
التعامل معها ومتابعة مسيرة الجمعية الصاعدة وذلك يف  للجمعية سيكون قادرا ىلع 

اطار وضوح الرؤيا والعمل املؤسسي الجاد.

ان تعزيز العالقة مع كافة املؤسسات املحلية واالقليمية والدولية وتوسيع وتعزيز العالقة 
املؤسسات،  تلك  بين  به  يحتذى  مرموقا  مكانا  الجمعية  اكسبت  املؤسسات  كافة  مع 
إقليميا وعربيا تم وضع اسس للتعاون مع الجمعيات املماثلة يف الوطن العربي كافة، وتم 
األردنية  الجمعيات واملؤسسات املهنية يف كل من اململكة  توقيع مذكرات تفاهم مع 
املحاسبة  هيئة  يف  عضوا  واصبحنا  والكويت،  البحرين  لبنان،  تونس،  دولة  الهاشمية، 
واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية يف البحرين، اما بخصوص عضويتنا يف االتحاد 
العام للمحاسبين واملراجعين العرب إستطعنا املحافظة ىلع منصب نائب رئيس االتحاد 

ىلع مدار دورتين متتاليتين.

املتوسطي  االتحاد  يف  عضويتها  ىلع  الجمعية  حافظت  الدولي،  الصعيد  ىلع  أما   
الدولي  اإلتحاد  عضوية  ىلع  الحصول  الذاتية  بجهودها  وإستطاعت   ،)FCM( للمحاسبة 
العضوية  دولة عربية حصلت ىلع هذه  ثالث  تعتبر فلسطين  )IFAC( حيث  للمحاسبين 
املهنية والتي ستؤدي بأعضاء جمعيتنا للوصول إلى تقارير مالية موثوقة وذات مصداقية 
عالية ومقبولة دوليا، ومن مميزات هذه العضوية ايضا انها تقوم بتشجيع  املستثمرين يف 
الخارج إلى االستثمار يف فلسطين وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للعمل مع املؤسسات 
االجنبية الوافدة الى فلسطين، وايضا وبناء القدرات وتطوير كفاءات االعضاء من خالل برامج 
اإلتحاد  عن  الصادرة   )SMO’s( العضوية  إلتزامات  بيانات  من  املستوحاه  املستمر  التعليم 
للتدقيق  الدولية  باملعايير  عالي  إلتزام  الى  الوصول  وأيضا   ،)IFAC( للمحاسبين  الدولي 
)ISA( واملعايير الدولية العداد التقارير املالية )IFRS( وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين 
املهنيين، باإلضافة إلى توحيد اللغة مع العالم الخارجي واإلطالع ىلع تجارب الدول األعضاء 

وتبادل املعلومات والخبرات.

أما ىلع املستوى املحلي، فقد حرصت الجمعية ىلع التواصل الدائم واللقاءات املستمرة 
مع املؤسسات املهنية ذات العالقة، ومؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات املجتمع 
املدني واملجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص والوزارات والغرف التجارية وملتقى 
رجال األعمال وغيرها من املؤسسات يف فلسطين، وصوال إلى عقد العديد من إتفاقيات 
الفساد،  مكافحة  هيئة  واإلدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  املحلي،  الحكم  وزارة  مع  التعاون 
سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس املال الفلسطينية، واملشاركة أيضا يف إعداد 

القوانين ذات العالقة.
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الوطنية،  النجاح  كجامعة  الفلسطينية،  الجامعات  بعض  مع  اتفاقيات  عقد  تم  أكاديميا، 
العربية  والجامعة  خضوري،   / التقنية  فلسطين  وجامعة  املفتوحة،  القدس  وجامعة 

االمريكية يف جنين، وتم تنفيذ برامج مشتركة معهم.

تم  فقد  الخارجية،  واملشاريع  املانحة  املؤسسات  مع  الجمعية  عالقة  مستوى  ىلع  أما 
تنفيذ برنامجا تدريبيا حول زيادة الوعي الضريبي ملدققي الحسابات واملحاسبين بالتعاون 
مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية )USAID(، وتم عقد املؤتمرين املهنيين االول والثاني 
يف فلسطين حيث حققا نجاحا مميزا بشهادة جميع الحضور بدون استثناء ، وال بد من 

كلمة شكر وعرفان لفخامة األخ  الرئيس »محمود عباس«  لتقديم رعايته ودعمه للمهنة.

إن ما يحصل من تنافس شريف ىلع مقاعد الجمعية بين اعضاء الهيئة العامة يدل ىلع 
مدى النجاح الذي حققته الجمعية من خالل رؤية االعضاء يف االستمرار يف تطور الجمعية 
واملهنة والنهج الصحيح الذي وضعته الجمعية ممثلة بمجالس ادارتها املتعاقبة والذين 

لهم الفضل يف ذلك ولهم منا كل التقدير واالحترام.

كل ذلك كان بفضل دعم الهيئة العامة وتفاعل مجلس االدارة، وال ننسى ان الجمعية من 
الجمعيات امللتزمة قانونا ونظاما وملتزمة بقواعد الحكومة والشفافية املطلقة وذلك من 

خالل محافظتها ىلع اجراء االنتخابات يف موعدها املحدد.

أنجزنا بعضُا من طموحاتكم، فإن كنا عملنا وأخطأنا فلنا أجر، وإن كنا  نرجو ان نكون قد 
عملنا واصبنا فلنا اجران.

 نتمنى للجمعية ومجلس االدارة القادم دوام التقدم والنجاح واالستمرار فيما تم تحقيقه 
وانجازه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

أخوكم
»محمد أكرم« كاظم حسونة 

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 
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مؤسسة حسونة لتدقيق الحسابات  رئيس مجلس االدارة السيد/ »محمد أكرم« كاظم حسونة 

مجموعة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية نائب رئيس مجلس االدارة السيد/ جمال جميل ملحم 

أمين السر  عضو مجلس ادارة السيد/ سامي »محمد صالح« دحبور 

مؤسسة السالم لتدقيق الحسابات  أمين الصندوق  السيد/ شفيق محمد عواشرة 

مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات 
رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية

 الزراعية يف فلسطين 
عضو مجلس إدارة السيد/ خليل يوسف رزق

شركة ديلويت اند توش – الشرق األوسط  عضو مجلس إدارة  السيد/ احمد عليان دعدوع 

مكتب بسام الشايب للمحاسبة والتدقيق  عضو مجلس ادارة السيد/ بسام عبد الجبار الشايب 

مؤسسة إرفاعية لتدقيق الحسابات  عضو مجلس إدارة  السيد/ محمد محمود إرفاعية 

مؤسسة الشايب لتدقيق الحسابات  عضو مجلس ادارة السيد/ عيسى غرغوري ابو فرحة 

أعضاء مجلس اإلدارة 
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مؤسسة حسونة لتدقيق الحسابات  رئيس مجلس االدارة السيد/ »محمد أكرم« كاظم حسونة 

مجموعة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية نائب رئيس مجلس االدارة السيد/ جمال جميل ملحم 

أمين السر  عضو مجلس ادارة السيد/ سامي »محمد صالح« دحبور 

مؤسسة السالم لتدقيق الحسابات  أمين الصندوق  السيد/ شفيق محمد عواشرة 

مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات 
رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية

 الزراعية يف فلسطين 
عضو مجلس إدارة السيد/ خليل يوسف رزق

شركة ديلويت اند توش – الشرق األوسط  عضو مجلس إدارة  السيد/ احمد عليان دعدوع 

مكتب بسام الشايب للمحاسبة والتدقيق  عضو مجلس ادارة السيد/ بسام عبد الجبار الشايب 

مؤسسة إرفاعية لتدقيق الحسابات  عضو مجلس إدارة  السيد/ محمد محمود إرفاعية 

مؤسسة الشايب لتدقيق الحسابات  عضو مجلس ادارة السيد/ عيسى غرغوري ابو فرحة 

امُللّخص التنفيذي 

يحتوي هذا التقرير ىلع أهم اإلنجازات التي حققتها جمعية مدققي الحسابات القانونيين 
اإلدارة  تولي مجلس  فترة  2015/12/31 وهي  ولغاية   2013/5/18 مابين  للفترة  الفلسطينية 
الحالي، وكذلك أهم التحديات التي واجهتها والدروس والعبر املستفادة من تلك التجربة، 
ومن ابرز تلك اإلنجازات التقدم املستمر بإتجاه التطوير املهني ومأسسة الجمعية وكان ذلك 
ضمن خطة عمل مدروسة ىلع مدار الثالثة سنوات األخيرة منذ بداية تولي مجلس اإلدارة 
الحالي، حيث لوحظ وجود تطور ىلع آداء الجمعية يف كثير من املجاالت املهنية ويعود 
تنفيذها وتطويرها  الجمعية من  تمكنت  التي  املتبعة  العمل  آليات  إلى  الفضل يف ذلك 

واإللتزام بها.

يهدف هذا التقرير واملرفق طيه الوقوف ىلع جوانب القوة وتسليط الضوء ىلع األهداف 
املستقبلية ووضع الخطط واآلليات لتحقيقها بنفس الكيفية واألمتياز، وهو بمثابة كشف 
حساب بين ايدي صناع القرار، ليس ىلع مستوى الجمعية فحسب بل ىلع مستوى األداء 
املجتمعي اقتصاديا وماليا ومؤسساتيا، حيث يكشف ايضا هذا التقرير عن املستوى املتميز 
آلداء مدققي الحسابات الذين اثبتو خالل الحقبة املاضية أنهم رقم صعب اليمكن تجاوزه او 

القفز عنه واليمكن تجاهله او تهميشه. 

محمود  الرئيس  فخامة  املسيرة  لراعي  شكر  كلمة  من  البد  واإلنجاز،  التميز  لهذا  وتتويجُا 
عباس » ابو مازن« ىلع دعمه املستمر ورعايته ألنشطة الجمعية.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة ،،،،

مجلس اإلدارة

جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينة 
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مجلس اإلدارة واللجان التابعة 

مجلس اإلدارة: 

ثمانية  عقد  تم   2013/12/31 ولغاية  بــ2013/5/18  الحالي  اإلدارة  مجلس  تولي  تاريخ  منذ 
للهيئة  واحدُا  واجتماعٌا   2014 العام  خالل  اجتماعات  وعشرة  اإلدارة،  ملجلس  اجتماعات 
العامة، وحوالي سبعة اجتماعات خالل العام 2015، حيث تميزت إجتماعات مجلس اإلدارة 
بالفاعلية واإللتزام بحضور الجلسات، حيث يتكون مجلس إدارة الجمعية من تسعة اعضاء 

تلخصت اجتماعاتهم كالتالي: 

جلسات العام 2013 

عدد الحضورعدد اعضاء املجلستاريخ انعقاد الجلسةرقم الجلسة

2013/5/1899الجلسة األولى

2013/5/2298الجلسة الثانية

2013/7/297الجلسة الثالثة

2013/8/1399الجلسة الرابعة

2013/9/1896الجلسة الخامسة

2013/10/2997الجلسة السادسة

2013/12/497الجلسة السابعة

2013/12/3097الجلسة الثامنة
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جلسات العام 2014 

عدد الحضورعدد اعضاء املجلستاريخ انعقاد الجلسةرقم الجلسة

2014/2/498الجلسة األولى 

2014/3/2598الجلسة الثانية 

2014/5/2597الجلسة الثالثة 

2014/8/1996الجلسة الرابعة  

2014/9/696الجلسة الخامسة 

2014/9/2998الجلسة السادسة 

2014/11/496الجلسة السابعة 

2014/11/2298الجلسة الثامنة 

2014/12/799الجلسة التاسعة 

2014/12/2896الجلسة العاشرة 

جلسات العام 2015 

عدد الحضورعدد اعضاء املجلستاريخ انعقاد الجلسةرقم الجلسة

2015/1/1997الجلسة األولى 

2015/4/2895الجلسة الثانية 

2015/5/2495الجلسة الثالثة 

2015/8/1697الجلسة الرابعة  

2015/9/2095الجلسة الخامسة 

2015/11/1697الجلسة السادسة 

2015/12/2797الجلسة السابعة 
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اللجان العاملة: 
منذ تاريخ تولي مجلس اإلدارة يف 2013/5/18 تم عقد ما يقارب العشرون اجتماعًا للجان 
يقارب  وما  اإلدارية،  الهيئة  اعضاء  الجمعية وبعض  رئيس  الجمعية بحضور  املنبثقة عن 
الستين لقائا مع العديد من املؤسسات الرسمية الفلسطينية، حيث تمخضت عنها العديد 
من القرارات والتوصيات والتي ال يمكن حصرها يف هذا التقرير والتي بدورها عززت بشكل 
املؤسسي،  الصعيد  ىلع  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  مدققي  جمعية  دور  كبير 

وىلع صعيد التشبيك املحلي والعربي والدولي.

لجنة صندوق التقاعد:

السيد/ شفيق عواشرة.  .1
السيد/ روحي كنعان.  .2

السيد/ عبد الغني الشمالي.  .3
السيد/ غسان عبد الرازق.  .4

لجنة السلوك املهني:

السيد/ جمال ملحم.   .1
السيد/ عصام جفال.  .2

السيد/ منذر نجم.   .3
السيد/ نضال نيروخ.  .4

السيد/ احسان عوض.  .5

لجنة التعليم املستمر والبحث العلمي:

1.    السيد/ احمد دعدوع.
السيد/ محمد االطرش.  .2

السيدة/ االء ابو دية.  .3
السيد/ معاذ بلوط.  .4

السيد/ فريد سيد احمد.  .5
السيد/ رامي عيساوي.  .6
السيدة/عبلة معايعة.  .7

اللجنة التأديبية:

السيد/ أكرم حسونه.  .1
السيد/ سامي دحبور.  .2

السيد/ خليل رزق.   .3

السيد/ زياد بالي.  .4
السيد/ موسى ابو دية.  .5

السيد/ ماجد الكسواني.   .6
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لجنة التأهيل لالمتحانات:

السيد/ سمير سحار.  .1
السيد/ فادي قطان.  .2

السيد/ ميرابو شماس.  .3
السيد/ جمال ملحم.  .4

السيد/ عبد الغني الشمالي.  .5

لجنة املجلة واللجنة االعالمية:

السيد/ سامي دحبور.  .1
السيد/ رجائي القيسي.  .2

السيد/ أكرم حسونه.  .3
السيد/ بشار فتوح.  .4

لجنة العضوية:

السيد/ أكرم حسونه.   .1
السيد/ سامي دحبور.  .2

السيد/ خليل رزق.  .3
السيد/ بسام الشايب.  .4

السيد/ شفيق عواشرة.  .5

لجنة الرقابة ىلع جودة اآلداء:

السيد/ جمال ملحم.   .1
السيد/ أحمد دعدوع.  .2

السيد/ سمير سحار.  .3
السيد/ ميرابو شماس.  .4
السيد/ حسام وهاب.  .5



التقرير السنوي  2013 – 2015 14

ملخص بإنجازات جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية:  

الحصول ىلع عضوية االتحاد الدولي للمحاسبين )IFAC(، وذلك بعد استكمال طلب   .1
العضوية وتسديد الرسوم واملصادقة ىلع الخطة التنفيذية املقدمة من الجمعية 
العضوية  إلتزامات  ببيانات  الجمعية  التزام  مدى  ايضا  تعكس  والتي   2014 للعام 

)SMO’s( والتي تعتبر اساسا للحصول ىلع العضوية الكاملة.

من  وذلك   ،)IFAC( للمحاسبين  الدولي  اإلتحاد  الجمعية يف  الحفاظ ىلع عضوية   .2
اإللتزام  إلى  باإلضافة  دوالر،   5,000 والبالغة  السنوية  الرسوم  بتسديد  اإللتزام  خالل 
إلتزام  مدى  تعكس  والتي    2015 و   2014 لعامي   )Action Plan( التنفيذية  بالخطة 
ىلع  للحصول  اساسا  تعتبر  والتي   )SMO’s( العضوية  إلتزامات  ببيانات  الجمعية 
تم  والتي   2016 للعام  التنفيذية  الخطة  ىلع  املصادقة  وكذلك  الكاملة،  العضوية 
الرابط ادناه، حيث أن نشر هذه الخطة  نشرها ىلع موقع اإلتحاد اإللكتروني ىلع 
ىلع املوقع اإللكتروني الخاص باإلتحاد الدولي للمحاسبين يعتبر نجاحا للجمعية 
هذه  بعمل  املطالبة  املهنية  املؤسسات  لجميع  به  يحتذى  نموذجا  بمثابة  وهو 

الخطة: 

-201601/3_http://www.ifac.org/system/files/compliance-assessment/part
Palestine-PACPA.pdf

الحسابات«  »تدقيق  شعار  تحت  الثاني  الدولي  املهني  املؤتمر  عقد  من  اإلنتهاء   .3
كفاءة، جودة، ونزاهة« بمشاركة عربية ومحلية وإقليمية ودولية من ممثلي القطاع 
والجمعيات  النقابات  ورؤساء  وممثلي  املدني  املجتمع  ومؤسسات  والخاص  العام 
رام اهلل، تحت  بتاريخ 2014/5/29/28 يف مدينة  واملؤسسات املهنية، وكان ذلك 

رعاية فخامة األخ الرئيس » محمود عباس« ابو مازن حفظه اهلل. 

القانونيين  الحسابات  تتقاضاها جمعية مدققي  التي  الرسوم  تتضمن  إعداد الئحة   .4
مهنة  مجلس  عن  والصادرة   2016 لسنة   )2( رقم  التعليمات  بموجب  الفلسطينية، 

تدقيق الحسابات. 

اإلنتهاء من تحضير دليل إجراءات ضبط جودة اآلداء ملدققي الحسابات، وذلك ضمن   .5
محليين  مستشاريين  قبل  من  املشروع  هذا  تنفيذ  تم  حيث  الدولي،  البنك  منحة 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  الدليل  وطباعة  تصميم  من  اإلنتهاء  وتم  ودوليين 
يف  الحسابات  مدققي  لجميع  الدليل  هذا  حول  التدريبي  البرنامج  من  واإلنتهاء 

محافظات الوطن.
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واملحاضرات  والندوات  العمل  وورشات  التدريبية  والدورات  البرامج  من  كثير  تنفيذ   .6
العلمية ملدققي الحسابات واملحاسبين والطالب واملهتمين باملهنة.

جميع  يف  اجتماعات  عمل  خالل  من  الحسابات  مدققي  مع  الجمعية  تواصل   .7
خالل  الحسابات  مدققي  يواجهها  التي  القضايا  أهم  ىلع  للوقوف  املحافظات 

ممارسة اعمالهم وخاصة فيما يتعلق بالضرائب.

املؤتمرات  من  كثير  يف  الحسابات  مدققي  جمعية  خالل  من  فلسطين  تمثيل   .8
والورشات والندوات العربية والدولية من خالل املشاركة يف الحضور او إلقاء كلمات 

او تقديم أبحاث علمية. 

تفعيل لجان الجمعية وإشراك الجمعية العمومية يف إتخاذ القرارات.  .9

توقيع وتفعيل مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة من مؤسسات وجامعات ونقابات   .10
دولية مهنية.

اعتماد سجل املدققين الغير مزاولين وتصويب أوضاعهم.  .11

تحديث قاعدة بيانات أعضاء الجمعية.  .12

الفلسطيني لألعوام 2013، 2014،  إصدار دليل وأجندة مدققي الحسابات الحسابات   .13
 .2016 ،2015

إصدار مجلة “املدقق الفلسطيني” الغير دورية يف عددها السادس، السابع، والثامن.  .14

لقد صممت الهيئة االدارية للجمعية منذ توليها مهامها أن تفي بوعدها وأن تبر 
زمنية  جداول  وضع  من  بد  ال  فكان  بحملها،  تنوء  وأال  بعطائها  تبخل  وأال  بعهدها 
وخطط آنية ومستقبلية تتناول املتطلبات املحلية واملهنية والدولية والتعليمية 
من خالل مناقشة حثيثة من مجلس االدارة ىلع مدار جلسات مجلس اإلدارة، اضافة 
وبالنيابة  بإسمكم  ألعضائها  نقدم  التي  املختلفة  اللجان  ونشاطات  فعاليات  إلى 

عنكم شكرًا خاصا لكل عضو فيها.
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عقدت الهيئة العامة لالتحاد الدولي للمحاسبين )IFAC( اجتماعها الدوري “ يف سيئول 
يف كوريا الجنوبية” بحضور 73 عضوًا من الهيئة العامة وبحضور جمعية مدققي الحسابات 
القانونين الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس اإلدارة األستاذ “محمد أكرم” كاظم حسونة 
ونائب الرئيس األستاذ جمال جميل ملحم، حيث كان مطروحًا ىلع جدول األعمال التصويت 
لقبول فلسطين عضوًا يف االتحاد الدولي للمحاسبين وقد حازت الجمعية ىلع ثقة كافة 
الهيئات والجمعيات والنقابات الدولية الحاضرة وحصلت ىلع 73 صوتًا بإجماع كامل الحضور 
وبهذا التصويت تصبح فلسطين ممثلة بجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 

 . )IFAC( عضوًا رسميًا يف االتحاد الدولي للمحاسبين

إنجازات ونشاطات جمعية مدققي الحسابات 
القانونيين الفلسطينية.

فيما يلي أهم اإلنجازات وأبرز النشاطات لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 
ىلع الصعيد الدولي واملحلي والبناء املؤسسي والحوكمة:

أوال: حصول الجمعية ىلع عضوية اإلتحاد الدولي 
للمحاسبين )IFAC( يف العام 2013:

ىلع الصعيد الدولي:
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 ،)IFAC( حيث ان هذا الطلب هو الطلب الثاني لالنضمام لعضوية االتحاد الدولي للمحاسبين
حيث قامت الجمعية يف العام 2009 بتقديم الطلب األول، ولم تتمكن الجمعية يف حينها 
من استكمال كافة متطلبات العضوية، حيث أعيد تقديم الطلب الثاني عام 2011 وعملت 
الدولي  االتحاد  بمالحظات  آخذة  الشروط  كافة  استيفاء  وبإصرارىلع  كلل  بال  الجمعية 
للمحاسبين )IFAC(، حيث وضعت خطة إستراتيجية ومنهجية لالرتقاء باملهنة للوصول 
العضوية  استيفاء كافة املتطلبات وكامل شروط  إلى املستوى املهني املطلوب، وبعد 
الجمعية  جاهزية  من  االتحاد  تأكد  وبعدما  االتحاد  ادراة  ملجلس  االنجازات  تلك  رفع  تم 
وبعد املوافقة ىلع الخطة التنفيذية للجمعية وبعد التأكد من االلتزام ببيانات التزامات 
رفع  االتحاد  إدارة  مجلس  قرر   )IFAC( للمحاسبين  الدولي  االتحاد  عن  املنبثقة  العضوية 
توصياته للهيئة العامة لالتحاد للتصويت ىلع قبول جمعية مدققي الحسابات القانونيين 
 13 بتاريخ  العامة املنعقدة يف سيئول  الجمعية  االتحاد بجلسة  الفلسطينية عضوا يف 
االتحاد،  يف  فلسطين  عضوية  بقبول  دولة   73 بتأكيد  التصويت  تم  حيث   2013/11/14 و 
ومؤسساته  االتحاد  يصدر عن  ما  بكافة  منها  التزاما  االتحاد  الجمعية يف  وتعتبر عضوية 
مثل مجلس معايير املحاسبة الدولية ومؤسسة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية من 
)معايير محاسبة وتدقيق دولية واملعايير الدولية املتعلقة بالسلوك األخالقي للمحاسبين 
املهنيين(، كذلك االلتزام بتحقيق رؤية وأهداف الجمعية يف تعزيز مهنة املحاسبة ويف 
تطوير اقتصاديات دولية قوية، وذلك بتحقيق ورفع مستوى االلتزام بمعايير مهنية عالية 
التوافق الدولي لتبني هذه املعايير، وذلك لتحقيق ورفع مستوى االلتزام  الجودة، وتعزيز 
بمعايير مهنية ذات مستوى وجودة عالية من خالل التدريب والتعليم والنشرات واالهتمام 
باملدققين ومعدي ومستخدمي البيانات املالية، كذلك طلبة املحاسبة واملحاسبون يف 

القطاعين العام والخاص.

الدولي  االتحاد  االعضاء يف  العرب  األشقاء  الجمعية وتثمن موقف  املنبر تشكر  ومن هذا 
للمحاسبين  )IFAC( لحضورهم ودعمهم لعضوية الجمعية يف االتحاد كما وتشكر كل من 
املتعاقبة  اإلدارة  ومجالس  الحالي  الجمعية  إدارة  مجلس  وخاصه  االنجاز  هذا  يف  ساهم 

وموظفيه وطاقم الجمعية. 
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دولة  يف  تدريبيا  برنامجا  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  مدققي  جمعية  اختتمت 
تونس الشقيق بالتعاون مع هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية  ملدة ستة ايام حول 
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والتركيز ىلع آخر املستجدات ىلع تلك املعايير 
وايضا حول املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم 
حيث ضم البرنامج ما يقارب 35 مشاركا من اعضاء الهيئة العامة لجمعية مدققي الحسابات 

القانونيين الفلسطينية. 

ثالثا: الحفاظ ىلع عضوية الجمعية يف اإلتحاد املتوسطي للمحاسبة 
.)FCM(

واملراجعة  املحاسبة  هيئة  يف  الجمعية  عضوية  ىلع  الحفاظ  رابعا: 
.)AAOIFI( للمؤسسات املالية اإلسالمية

خامسا: املشاركة يف املؤتمرات وورشات العمل والندوات التي تنظمها 
اإلتحادات والهيئآت املهنية املمالثة يف الوطن العربي. 

والهيئآت  اإلتحادات  مع  التفاهم  مذكرات  توقيع  وتجديد  إبرام  سادسًا: 
املهنية يف الوطن العربي والعالم.

التحديثات ىلع املعايير  آخر  التدريبي حول  البرنامج  اإلنتهاء من  ثانيا: 
املالية  التقارير  الدولية إلعداد  واملعايير  املالية  التقارير  الدولية إلعداد 

للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم يف تونس خالل العام 2015. 
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ىلع الصعيد املحلي:

املالية منحة من  وزارة  الفلسطينية عن طريق  الوطنية  السلطة  2011 حصلت  العام  يف 
البنك الدولي )من صندوق التنمية املؤسسية( التابع للبنك الدولي بقيمة 250,000 دوالر 
االوسع  بمضمونه  املالية  التقارير  اعداد  تعزيز  الى  املشروع  هذا  يهدف  حيث  امريكي، 
الحسابات  تدقيق  مهنة  مجلس  طريق  عن  التراخيص  منح  آلية  تطوير  ىلع  ويحتوى 
تدريبية  ورشات عمل  الحسابات وعقد  آداء مدققي  لضبط جودة  إجراءآت  دليل  وتحضير 
لتطبيق هذا الدليل عن طريق جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، حيث 
تكونت املنحة من مشروع يقع ىلع تنفيذه ىلع عاتق مجلس مهنة تدقيق الحسابات 
ومشروع آخر يقع تنفيذه ىلع عاتق الجمعية. بخصوص الجزء الخاص بمجلس املهنة فقد 
انتهى مجلس املهنة من الجزء الخاص به حيث تم انهاء مراجعة اللوائح التنفيذية لقانون 
مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لعام 2004 واإلنتهاء من رسم ووضع آليات لتطوير آلية 

منح التراخيص للمتقدمين للحصول ىلع ترخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 

اما بخصوص الجزء الخاص بالجمعية فقد قامت الجمعية بتعيين مستشارين من داخل البالد 
وخارجها للبدء بتحضير دليل مراقبة جودة األداء، وتم تنفيذ هذا املشروع بنجاح واإلنتهاء 
وكان  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  نسخة   1000 وتصميم  بطباعة  الجمعية  وقامت  منه، 
ذلك بطريقة تتيح تحديث الدليل بأي وقت بما يتالئم وآخر التعديالت ىلع املعيار الدولي 
ومن   ،ISA  220 رقم  للتدقيق  الدولي  املعيار  وكذلك   ISQC  )1( رقم  الجودة  للرقابة ىلع 
ثم القيام بدورات تدريبية ضمت غالبية مدققي الحسابات يف منطقة الشمال والجنوب 
والوسط. ويأتي هذا النشاط يف الوقت ذاته تماشيا والتزاما من جمعية مدققي الحسابات 

االتحاد  عن  املنبثقة   )SMO’s( العضوية  التزامات  بيانات  يف 
للحصول  فيها  اساسا  اإللتزام  يشكل  والتي  للمحاسبين  الدولي 

واملحافظة ىلع عضوية اإلتحاد الدولي للمحاسبين.

لجنة  لجنة تسمى  قد شكلت  الجمعية حديثا  ان  بالذكر  الجدير 
للبدء  خطة  بوضع  اللجنة  وستقوم  اآلداء،  جودة  ىلع  الرقابة 
بتطبيق دليل الرقابة ىلع جودة اآلداء خالل العام 2016، وجاري 
للمؤسسات  املشروع  هذا  تنفيذ  مقترحات  تقديم  ىلع  العمل 
املانحة ليتسنى للجمعية القيام بهذه املهمة ىلع أكمل وجه.

اوال: اإلنتهاء من تنفيذ منحة 
البنك الدولي حول تحضير دليل 

إجراءات ضبط جودة اآلداء ملدققي 
الحسابات يف العام 2013.                                                           
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تحقيقا ألهداف جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية واملتمثلة يف تبادل 
الخبرات ونقل املعرفة وبجهود الجمعية الذاتية، عقدت الجمعية املؤتمر املهني الدولي 
الثاني يف فلسطين برعاية سيادة الرئيس محمود عباس “ابومازن” تحت شعار “ تدقيق 
الحسابات... كفاءة، جودة ونزاهة » حيث يعتبر هذا النشاط الثاني من نوعه يف فلسطين 
يف قطاع املحاسبة والتدقيق بعد النجاح الالفت الذي حققه املؤتمر املهني الدولي األول 
املنعقد يف عام 2012، وذلك بمشاركة محلية وعربية ودولية وبحضور مؤسسات السلطة 
الوطنية الفلسطينية ورئاسة الوزراء والوزارات املختلفة وسلطة النقد الفلسطينية وديوان 
الرقابة املالية واالدارية وإتحاد الغرف التجارية واالتحادات املهنية والصناعية ومؤسسات 
القطاع الخاص والبنوك والشركات، واثرى املؤتمر بمشاركة الوفود العربية وممثلي ورؤساء 
الجمعيات والهيئات املهنية املماثلة يف الوطن العربي، إذ خرج املؤتمر بعدة توصيات 
اعضاء  ان  بالذكر  والجدير  املهنة،  ىلع  والحفاظ  األداء  مستوى  تطوير  شأنها  من  مهمة 
مجلس اإلدارة وطاقم الجمعية الوظيفي قد بذلوا قصاري جهدهم واخذوا ىلع عاتقهم 
تنظيم وإدارة هذا املؤتمر حيث كانت الكلفة املقدرة حسب اقل عروض االسعار املقدمة 
من جهات مختصة يف رعاية وتنظيم املؤتمرات مبلغ 100,000 دوالر، ولكن وبإدارة واعية 
من إدارة الجمعية ملواردها ونفقاتها فقد كانت كلفة املؤتمر اقل بكثير من املبلغ املذكور 

وذلك بجهود مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي والطاقم الوظيفي. 

ثانيا: اختتام فعاليات املؤتمر املهني الدولي الثاني تحت شعار
         »تدقيق الحسابات... كفاءة، جودة ونزاهة« يف العام 2014.
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تمويل املؤتمر املهني الدولي الثاني يف فلسطين 

للشركات  كان  الكبرى  الشركات  وخاصة  الجمعية  اعضاء  مع  مكثفة  اجتماعات  ىلع  بناءا 
واملؤسسات التالية يد الفضل يف تمويل املؤتمر املهني الدولي الثاني يف فلسطين

قيمة التبرع / دوالر الشركة

6,000مجموعة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية 

5,000شركة ديلويت اند توش – الشرق األوسط 

5,000شركة ارنست اند يونغ – رام اهلل 

3,400شركة HLB  فلسطين / مكتب الزميل سمير سحار 

WB 5,000البنك الدولي

 USAID 10,000الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

5,263شركة قرش موتور مول / وكالء اوبل، شيفروليه، و اسوزو 

5,000البنك التجاري األردني 

10,000مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية 

3,000شركة بير زيت لألدوية 

57,663املجموع

اضافة إلى الدعم املادي واملؤازرة ومساهمة اعضاء الهيئة العامة التي دلت ىلع صدق 
اإلنتماء واملبادرة يف إنجاح تطلعات الجمعية. 
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الحسابات  ملدققي  الضريبية  التوعية  برنامج  من  اإلنتهاء  ثالثا: 
الدولية ضمن  للتنمية  األمريكية  الوكالة  قبل  من  املمول  واملحاسبين 

مشروع تطوير املناخ اإلستثماري يف فلسطين يف العام 2013.

اختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية البرنامج التدريبي حول »زيادة 
الوعي الضريبي ملدققي الحسابات واملحاسبين« والذي عقد ىلع مدار ثالثة أشهر يف 
منطقة الشمال والوسط والجنوب بالتعاون مع مشروع تطوير املناخ االستثماري املمول من 

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية.

استهدف التدريب حوالي 350 مدقق حسابات ومحاسب، واشتمل ىلع 24 دورة تدريبة تم 
تقسيمها ىلع محافظات الوطن حيث تم عقد 8 دورات يف منطقة الوسط يف مدينة رام 

اهلل، و4 دورات يف كل من نابلس، و جنين، الخليل و بيت لحم. 

الدخل  ضريبة  كقانون  واملحاسبين  املدققين  لعمل  هامة  مواضيع  التدريب  وتناول 
والتعليمات ذات العالقة، وانظمة قانون ضريبية القيمة املضافة، واملعيار الدولي رقم )1( 
حول اعداد وعرض البيانات املالية، كما تم تدريب املشاركين ىلع بعض املهارات االدارية 
الضوء  الى تسليط  اإلدارية ومهارات اإلتصال والتواصل، إضافة  الوقت واملهارات  ادارة  مثل 
ىلع قانون الجمارك وقانون الشركات، حيث تم تنفيذ التدريب بواسطة عدد من املدربين 

األكفاء ذوي الخبرات امللية الواسعة كال يف اختصاصه. 

جانب من التدريب يف منطقة الشمال 
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اختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية البرنامج التدريبي حول التدريب 
ىلع«دليل الرقابة ىلع جودة اآلداء« والذي عقد ىلع مدار ثالثة ايام يف منطقة الشمال 

والوسط والجنوب خالل شهر 2014/4.

تدريب  دورات   3 واشتمل ىلع  ومحاسب،  مدقق حسابات   200 التدريب حوالي  استهدف 
عقدت يف كل من مدينة جنين، والخليل، ورام اهلل.  

لشركة  ذلك  كان  سواء  التدقيق  مهام  لتنفيذ  املحددة  االجراءات  دراسة  التدريب  تناول 
ايضا ىلع وضع نظام ملراقبة  والتركيز  التدقيق،  للمراجع ىلع عمل شركات  او  التدقيق 
تنفيذ  من  للتأكد  أساسية  خطوة  ذلك  يعتبر  حيث  التدقيق  شركة  داخل  الجودة  وضبط 
مهام التدقيق بمستوى جيد، وإن اهتمام مدقق الحسابات بالجودة ومقوماتها وإيصال ذلك 
للموظفين ُيعتبر داعم أساسي لنظام مراقبة فّعال للجودة، و ناقش ذلك املعيار الدولي 
للرقابة ىلع الجودة رقم ISQC 1 واملعايير الدولية للتدقيق، واملتطلبات األساسية لضبط 

الجودة ىلع مستوى جمعية مدققي الحسابات وشركات التدقيق واملدققين الفرديين

جانب من التدريب يف منطقة الجنوب 

رابعا: اإلنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي حول الرقابة ىلع جودة اآلداء 
يف العام 2014. 

جانب من التدريب يف منطقة الشمال 
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األخالقي  السلوك  قواعد  حول  التدريبي  البرنامج  من  اإلنتهاء  خامسا: 
للمحاسبين املهنيين يف العام 2014.

اختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية البرنامج التدريبي حول التدريب 
ىلع«قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين« والذي عقد ىلع مدار ثالثة ايام يف 

منطقة الشمال والوسط والجنوب خالل شهر 2014/9.

استهدف التدريب حوالي 180 مدقق حسابات ، واشتمل ىلع 3 دورات تدريبية عقدت يف 
كل من مدينة نابلس، وبيت لحم، ورام اهلل.  

اإلتحاد  عن  الصادر  املهنيين  للمحاسبين  األخالقي  السلوك  قواعد  دراسة  التدريب  تناول 
ويعتبر  عام  كل  تنفيذه  يتم  دوري  تدريب  التدريب  هذا  يعتبر  حيث  للمحاسبين  الدولي 
شرطا اساسيا لتجديد اذن املزاولة السنوي ملدققي الحسابات، حيث تم التأكيد ىلع ذلك 
يف الخطة التنفيذية املقدمة لإلتحاد الدولي للمحاسبين وكذلك تعليمات ولوائح لجنة 

التعليم املستمر.  
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سادسا: اإلنتهاء من البرنامج التدريبي »حول زيادة الوعي الضريبي للمدققين 
واملهتمين باملهنة/حيث شمل البرنامج قانون ضريبة الدخل وانظمة قانون 

ضريبة القيمة املضافة والجمارك واملكوس يف العام 2015.  

اختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية البرنامج التدريبي حول »زيادة 
الوعي الضريبي للمدققين واملهتمين باملهنة، حيث يشمل البرنامج قانون ضريبة الدخل 
وانظمة قانون ضريبة القيمة املضافة والجمارك واملكوس والذي عقد ىلع مدار ثالثة ايام 

يف مدينة رام اهلل، ومدينة نابلس ومدينة الخليل خالل شهر 1 و 2 من العام 2015.  

سابعا: اإلنتهاء من البرنامج التدريبي »معيار التدقيق الدولي 701« يف العام 2015.
اختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية البرنامج التدريبي حول “معيار 
التدقيق الدولي 701” حول تقرير مدقق الحسابات املستقل، حيث عقد هذا التدريب ىلع 
مدار يومين متتاليين يف مدينة رام اهلل يف مقر الجمعية خالل العام 2015 وحضر التدريب 
ما يقارب 45 عضوا من اعضاء الهيئة العامة ملدققي الحسابات، وجاري العمل ىلع تنفيذ 

هذا التدريب يف منطقة الشمال والجنوب.

ثامنا: اإلنتهاء من البرنامج التدريبي »انظمة قانون ضريبة القيمة املضافة« 
يف العام 2015. 

اختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية البرنامج التدريبي حول »انظمة 
قانون ضريبة القيمة املضافة«  والذي عقد ىلع مدار يومين يف كل من مدينة بيت لحم 
منطقة  يف  البرنامج  عقد  تأجل  البالد  شهدتها  التي  الظروف  وبسبب  اهلل  رام  ومدينة 

الشمال حيث سيتم تنفيذ البرنامج  خالل الفترة القريبة القادمة.  
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ىلع صعيد البناء املؤسسي والحوكمة: 

حرصت إدارة الجمعية ىلع التأسيس لبناء مؤسسي راسخ وكامل يقوم ىلع مبدأ الشفافية 
ومعتمدة  الحوكمة  ومعايير  بمبادىء  ملتزمة  اإلستمرارية  لتحقيق  واملوضوعية  والنزاهة 

ىلع البناء والتنظيم الواضح واملوثق لتسير اعمال الجمعية من خالل مايلي: 

املصادقة ىلع التقرير املالي للعام 2013 و 2014.   .1

القانونيين  الحسابات  مدققي  لجمعية  واإلداري  املالي  النظام  ىلع  املصادقة   .2  
الفلسطينية املعد من قبل مجلس اإلدارة. 

إدارة  مجلس  قبل  من  أعد  والذي  اللجان  لعمل  املنظمة  اللوائح  ىلع  املصادقة   .3
الجمعية. 

وتعليمات  العملية،  الخبرة  شهادات  بتصديق  الخاصة  التعليمات  ىلع  املصادقة   .4
تجديد اذون املزاولة والتعليمات املنظمة للرسوم واإلشتراكات. 

إلتزام اعضاء الجمعية العمومية بتسديد اشتراكاتهم السنوية.   .5

فتح باب العضوية يف الجمعية ملدققي الحسابات الحاصلين ىلع ترخيص ملزاولة   .6
مهنة تدقيق الحسابات من مجلس مهنة تدقيق الحسابات يف فلسطين والذي بلغ 

عددهم يف العامي 2014 و 2015 )26( عضوا. 

تحديث قاعدة بيانات االعضاء من حيث تنظيم السجالت، اسماء موظفي املكاتب،   .7
اسماء املكاتب، اسماء الشركاء، ارقام هواتف اإلتصال، والبريد اإللكتروني الخاص بكل 

عضو وتحديثها بشكل دوري ومستمر لضمان إستمرارية التواصل مع االعضاء. 

خدمات  وتقديم  استفساراتهم  ىلع  والرد  العمومية  الجمعية  اعضاء  مع  التواصل   .8
الجمعية لهم. 

تحديث سجل مدققي الحسابات املزاولين وغير املزاولين وتصويب اوضاعهم وفقا   .9
للقانون.

تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم.  .10

الدولي  االتحاد  عن  الصادرة  املهنيين  للمحاسبين  االخالقي  السلوك  قواعد  تبني   .11
للمحاسبين.

تحديث موقع الجمعية اإللكتروني وترجمته للغة اإلنجليزية.   .12

التأسيس لعقد مؤتمرات دولية يف املستقبل من خالل تجربة عقد املؤتمر املهني   .13
الدولي األول والثاني بمشاركة دولية ومحلية من ممثلي و رؤوساء النقابات والهيئات 
تقديم  العمل ىلع  2014، وجاري  و   2012 املماثلة يف عامي  املهنية  والجمعيات 
عروض طلب منح من املؤسسات املانحة املختلفة من اجل الحصول ىلع تمويل 
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اصبح عقد هذا  )2016( حيث  العام  الثالث يف هذا  الدولي  املهني  مؤتمرنا  لعقد 
املؤتمر منسجما وإستراتيجية الجمعية لعقده كل سنتين.

التأسيس لعالقة متميزة مع املؤسسات املحلية والرسمية من خالل عقد املؤتمر   .14
الرسمية  املؤسسات  مع  والعالقة  اآلداء  نحو ضمان جودة  بعنوان”  الثاني  املهني 

الفلسطينية”، والذي تم عقده يف مدينة رام اهلل/ فندق السيزر.

اعادة تشكيل وتفعيل لجان الجمعية من خالل اشراك الجمعية العمومية يف هذه   .15
اللجان ومتابعة اجتماعاتها.

توثيق حضور الجمعية عامليا من خالل إستكمال طلب الجمعية يف اإلتحاد الدولي   .16
 .FCM كذلك عضوية اإلتحاد املتوسطي للمحاسبة ،IFAC للمحاسبين
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اإلنجازات املهنية 

اوال: النظام املالي واإلداري والنظام االساسي املعدل

املصادقة  تمت  خارجيين  بمستشارين  اإلستعانة  وبدون  الجمعية  إدارة  مجلس  بجهود 
الفلسطينية، حيث  القانونيين  الحسابات  مدققي  لجمعية  واإلداري  املالي  النظام  ىلع 
ذلك  يف  بما  واإلداري  املالي  عملها  ينظم  بما  لإلستعانة  ماسة  بحاجة  الجمعية  كانت 
اعداد نظام إلدارة املوارد البشرية واعداد الهيكيلة اإلدارية والتنظيمية للجمعية، وقد أعد 
هذه األنظمة الزميل سامي دحبور وقدرت كلفة إعداد هذه األنظمة وتنقيحها بمبلغ 5000 

دوالر لو أعدت من قبل مختصين من الخارج، 

اما بخصوص النظام األساسي للجمعية فقد عرض ىلع الهيئة العامة يف اجتماعها يف 
2013/5/18 يف جلسة غير عادية للهيئة العامة ونال مصادقة الهيئة العامة ومصادقة 

وزارة الداخلية عليه.

ثانيا: التعليمات واللوائح:

اللوائح  ىلع  املصادقة  تمت  واملزاولة،  العضوية  ولجنة  الجمعية  إدارة  مجلس  بجهود 
والتعليمات املنظمة ألعمال  الجمعية وتنفيذ نظامها الداخلي حيث اعدت هذه اللوائح 
تكلفة  لفاقت  خارجيين  مستشارين  قبل  من  إعدادها  تم  ولو  الذاتية  الجمعية  بجهود 
شهادات  تصديق  تعليمات  التعليمات  تلك  ومن  أمريكي،  دوالر   5,000 من  اكثر  تحضيرها 
الخبرة العملية، تعليمات تجديد اذون املزاولة، تعليمات بشأن الرسوم الخاصة بمدققي 
التدقيق  شركات  خالل  من  واملقيدين  تدقيق  شركات  يف  والشركاء  األفراد  الحسابات 

والشركات األجنبية واملحلية وممثلي الشركات األجنبية وفروعها. 

ثالثا: مقر الجمعية الجديد:

بحمد اهلل تم إستئجار مقر جديد للجمعية بدال من املقر القديم حيث بلغت مساحة املقر 
الجديد يف  القديم، يقع املقر  الضعف عن حجم املقر  اي  الجديد حوالي 170 متر مربع 
مدينة البيرة / منطقة البالوع / عمارة وكالة الغوث الدولية سابقا، وتبلغ االجرة السنوية 
للمقر8,110 دوالر أمريكي شاملة ضريبة املعارف وباقي الخدمات، ومن املفيد بمكان ذكره 
أن اجرة املقر القديم كانت تبلغ 3,600 دوالر أمريكي. وبوجود املقر الجديد استطعنا عمل 
اصبحنا نقوم بجميع نشاطاتنا  لحوالي 40 شخصا حيث  واجتماعات تتسع  تدريب  قاعة 
بالترويج  إلى قيامنا  باإلضافة  لقاعات،  استئجارنا  الذي قلل من مصاريف  األمر  القاعة  يف 
لهذه القاعة لكي يتم تأجريها ألي جهات خارجية ترغب بعمل اي نشاط لها بحاجة لقاعة 

تدريب واجتماعات.
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ان  إال  الهيئة  اعضاء  وابى  أمريكي،  دوالر   10,413 حوالي  الجديد  املقر  تجهيز  كلفة  بلغت 
يقدمو دعمهم املعنوي واملادي وتأيدهم لقرار مجلس اإلدارة وبلغت التبرعات من بعض 
اعضاء الهيئة العامة حوالي 4,400 دوالر مقدمين لهم اصاله عنا وعن الهيئة العامة اسمى 

عبارات الشكر والتقدير.
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ابو  الدكتور/ طالل  بسعادة  الجمعية  إدارة  مجلس  اجتماع  نتائج  رابعا: 
بتاريخ  غزالة   ابو  طالل  مجموعة  ومؤسس  التنفيذي  الرئيس  غزالة، 

 .2015/6/7

بسعادة  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  مدققي  جمعية  وأعضاء  رئيس  للقاء  الحقا 
الدكتور طالل أبو غزالة ىلع هامش املؤتمر الدولي املنظم من قبل املجمع الدولي العربي 
 ،2015/2 شهر  يف  املنعقد   املتحدة  العربية  االمارات  دولة  يف  القانونيين  للمحاسبين 
فقد تم تحديد موعدًا لجلسة رسمية مع سعادة الدكتور طالل أبو غزالة بتاريخ 2015/6/7 

ملناقشة جدول األعمال التالي:

بحث واقع الجمعية والتحديات والخطط املستقبلية.  .1

شرح عن الجمعية وانجازاتها خالل الفترة السابقة.  .2

االستماع لتوجيهات السيد طالل أبو غزالة للنهوض بمستوى املهنة يف فلسطين.  .3

حيث نتج عن اإلجتماع مايلي: 

التوصية بعقد ورشة عمل يف فلسطين حول تطبيق الحوكمة يف الشركات العائلية   .1
للحفاظ ىلع إستمراريتها.

واملجمع  الجمعية  بين  ما  مبرمة  كانت  التي  التفاهم  مذكرة  تجديد  ىلع  العمل   .2
الدولي العربي للمحاسبين القانونيين.

القانونيين يف  للمحاسبين  العربي  الدولي  اعتماد شهادة املجمع  متابعة موضوع   .3
الحصول ىلع ترخيص ملزاولة مهنة تدقيق الحسابات يف فلسطين.

توزيع اصدارات املجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين وخاصة فيما يتعلق باملعايير   .4
الدولية إلعداد التقارير املالية ومعايير التدقيق الدولية لجميع مدققي الحسابات.
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التوصية من قبل سعادة الدكتور طالل أبو غزالة بعقد دورات تدريبية وورشات عمل   .5
مكثفة حول اصدارات املعايير.

الضمان  بصندوق  العمل  بإيقاف  غزالة  أبو  طالل  الدكتور  سعادة  قبل  من  التوصية   .6
االجتماعي.

التبرع بإيجار املقر الجديد للجمعية بحوالي 7500 دوالر سنويًا.  .7

التبرع بطابق يف مبنى مجموعة طالل أبو غزالة املستقبلي يف مدينة رام اهلل.  .8

التبرع بإنشاء وتجهيز مركز طالل أبو غزالة للمعرفة يف مقر الجمعية الجديد.  .9

والتعليم  التدريب  ساعات  برفع  غزالة  أبو  طالل  الدكتور  سعادة  قبل  من  االقتراح   .10
املستمر الى 40 ساعة تدريب سنويًا.

أبو غزالة بعقد جلسة مشتركة مع مجلس  الدكتور طالل  االقتراح من قبل سعادة   .11
مهنة تدقيق الحسابات يف فلسطين.

بحث إمكانية تطبيق معايير املحاسبة الدولية يف القطاع العام يف فلسطين.   .12
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خامسا: تصويب اوضاع فرع الجمعية يف قطاع غزة: 

قامت الجمعية بعقد كثير من اإلجتماعات مع األخوة اعضاء مجلس اإلدارة يف فرع الجمعية 
يف قطاع غزة، حيث كانت اول مبادرة من رئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية يف الضفة 
حيث تم عقد اول اجتماع يضم املجلسين يف القاهرة يف العام 2013، واستكمل مجلس 
اإلجتماع مع  االخوة االعضاء يف غزة حيث تم  التواصل مع  اإلدارة جهوده يف استمرارية 
عضو اإلدارة السيد شحادة بدر الدين يف تونس خالل العام 2015 واخيرا اجتماعا مع السيد 
اسكندر نشوان رئيس فرع الجمعية يف غزة خالل شهر 12 من العام 2015 حيث تمخضت 

الجلسة عن العديد من القرارات والتوصيات نجمل منها: 

• تصويب اوضاع الزمالء املدققين يف غزة لدى مجلس مهنة تدقيق الحسابات يف 	  
فلسطين ولدى جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية يف الضفة.

• دراسة النظام الداخلي للجمعية من قبل الزمالء يف غزة للتوصل إلى نظام داخلي 	  
موحد ومتوافق عليه من جميع األطراف.

• إجراء اإلنتخابات بشكل موحد بتاريخ 2015/2/27.	  

• اجل 	 للجمعية يف غزة من  املالية  بالبيانات  الغربية  الضفة  الجمعية يف  تزويد   
إصدار بيانات مالية موحدة.

• تزويد الجمعية بأسماء مدققي الحسابات املزاولين يف غزة.	  

• التوافق حول تمثيل الزمالء يف غزة يف مجلس إدارة الجمعية.	  

• مراسلة الدكتور اسكندر بواسطة مكتبه او البريد اإللكتروني حول متطلبات تصويب 	  
األوضاع لدى مجلس املهنة والجمعية يف الضفة، كذلك تزويده بكل املراسالت 

السابقة.

• اي 	 لبحث  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  الزمالء  بين  والتواصل  اإلتصال  تفعيل   
مستجدات والحد من اي معيقات تحول دون الوحدة
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العالقة املهنية الداخلية والخارجية

عضوية الجمعية يف اإلتحادات املهنية العربية والدولية:

• 	:)IFAC(  عضوية الجمعية يف اإلتحاد الدولي للمحاسبين

بجهود مجلس إدارة الجمعية وبدون اإلستعانة بمستشارين خارجيين، استكملت جمعية 
الدولي  اإلتحاد  عضوية  ىلع  الحصول  طلب  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  مدققي 
ما  الطلب  تقديم  عملية  استغرقت  حيث   ،2013 آذار  يف  كامل  بشكل    IFACللمحاسبين
يقارب السنتين من العمل املتواصل، ومن املتوقع ان تحصل الجمعية ىلع عضوية كاملة 
   IFAC خالل العام 2016،  ونظرا إلصرار الجمعية ىلع اإلنضمام لإلتحاد الدولي للمحاسبين
وبجهودها  اإلدارية  الهيئة  تعهدت  فقد  معيقاته  اهم  من  املادية  الكلفة  كانت  والتي 
الذاتية بإستكمال وإعداد وتنظيم طلب العضوية، ومن الجدير ذكره ان إعداد ومتابعة 
طلب العضوية هذا من قبل مستشارين خارجيين يستدعي كلفة بمبلغ اليقل عن 

50,000 دوالر، باإلضافة إلى الجهد املكمل من مجلس إدارة الجمعية.  

املحاسبة  مهنة  ترعى  التي  املنظمة  الجهة  هو  للمحاسبين  الدولي  اإلتحاد  ان  يذكر 
عضوا   157 عددهم  البالغ  ومنتسبيه  أعضائه  مع  االتحاد  يعمل  حيث  العالم،  نطاق  ىلع 
بكافة  املحاسبين  العامة من خالل تشجيع  املصلحة  لحماية  دولة   118 واملنتشرين يف 
أنحاء العالم ىلع استخدام ممارسات مهنية عالية الجودة، ويتكون اإلتحاد وهيئتة العامة 
من منتسبي واعضاء اإلتحاد الدولي للمحاسبين واغلبهم هيئات محاسبية مهنية ووطنية. 

اهدافها،  لتحقيق  الجمعية  لرؤية  استكماال  اإلتحاد  عضوية  يف  الجمعية  طلب  جاء 
وآداب  سلوك  مجاالت  يف  دولية  معايير  لتطوير  خاصة  اسس  وضع  تتضمن  التي 
وايضا  العام،  للقطاع  املحاسبية  واملعايير  والتعليم  والتأكيدات  واملراجعة  املهنة 
باملكاتب  العاملين  واملوظفين  املهنيين  املحاسبين  لدعم  إرشادية  وثائق  اصدار 
العام.           والقطاع  التجارية  القطاعات  يف  العاملين  واملحاسبين  واملتوسطة   الصغيرة 
ومن أجل خدمة مجتمع املدققين يف فلسطين سوف تستمر الجمعية يف تعزيز دورها 
لدعم مهنتي املحاسبة والتدقيق، واملساهمة يف تطوير اإلقتصاد الفلسطيني من خالل 
التأكيد ىلع االلتزام بمعايير مهنية عالية الجودة وزيادة التقارب الدولي حول هذه املعايير، 
والتعبير بوضوح عن املواضيع املرتبطة باملصلحة العامة، حيث تكون الخبرة املهنية أكثر 

األمور صلة بذلك.
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ملخص بإجتماعات اإلتحاد الدولي للمحاسبين IFAC التي شاركت فيها الجمعية.  

مكان اإلنعقاد تاريخ اإلجتماع موضوع اإلجتماع الرقم 

.1
اإلجتماع السنوي لإلتحاد الدولي 

 )IFAC( للمحاسبين
2013/11/13

كوريا الجنوبية/ 
سيئول

.2 Online meeting & voting
 participation2014/2/11Online Meeting

.3
اجتماع نائب رئيس الجمعية مع اإلتحاد 

الدولي للمحاسبين ملناقشة الخطة 
التنفيذية للجمعية للعام 2016 

نيويورك2015/5/11

.4
اإلجتماع السنوي لإلتحاد الدولي 

 )IFAC( للمحاسبين
سينغافورة2015/11/4

• عضوية  الجمعية يف اتحاد املحاسبين واملراجعين العرب يف 	
:)AFAA( القاهرة

مع  التواصل  يف  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  مدققي  جمعية  سياسة  مع  تماشيا 
املؤسسات املهنية العربية والدولية التي ترعى مهنة املحاسبة والتدقيق ىلع النطاق 
مجتمع  خدمة  أجل  ومن  الجودة،  عالية  مهنية  ممارسات  واستخدام  والدولي  اإلقليمي 
مدققي الحسابات الفلسطينيين، دأبت الجمعية يف تعزيز دورها لنقل التجربة والخبرات 
والرقي بمهنة تدقيق الحسابات يف فلسطين، وذلك من خالل املحافظة ىلع عضوية 
الجمعية يف اتحاد املحاسبين واملراجعين العرب، حيث حصلت فلسطين ممثلة بجمعية 
مدققي الحسابات يف العام 2012 ىلع منصب نائب رئيس االتحاد، اضافة الى تولي رئيس 
الجمعية رئاسة املعهد العربي للمحاسبين القانونيين ومقره يف بغداد، ويف العام 2014 
عقدت جلسة للهيئة العام إلتحاد املحاسبين واملراجعين العرب وتم انتخاب السيد رئيس 
الجمعية األستاذ اكرم حسونة نائبا لرئيس اإلتحاد لشؤون العالقات الخارجية، وجاء انتخاب 
الذي  لالتحاد  املعدل  االساسي  للنظام  تطبيقا  فلسطين  دولة  ممثال عن  السيد حسونة 
تحول بموجبه اختيار الرئيس من نظام الرئاسة الدورية للدول االعضاء تبعا لتسلسل اسماء 
الرئيس من قبل أعضاء  الرئيس ونائب  آلية االنتخاب املباشر لكل من منصبي  الى  الدول، 
الجمعية العمومية لالتحاد، كما تم بموجب التعديل تمديد فترة الرئاسة الى سنتين بدال 
من سنة واحدة وفق النظام السابق، وكان قد ترشح ملنصب رئيس مجلس االتحاد و نائب 

الرئيس بعض ممثلي الجمعيات املهنية يف الدول العربية األعضاء. 
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إتحاد املحاسبين واملراجعين  أن دولة فلسطين هي عضو فعال يف  إلى  اإلشارة  وتجدر 
العرب منذ إنضمام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية  لإلتحاد يف العام 
العالقات  اإلتحاد لشؤون  لرئيس  نائب  كـ  اإلدارة   رئيس مجلس  السيد  انتخاب  1998، وجاء 
العامة تجسيدا لرؤية ورسالة الجمعية يف تطوير املهنة محليا وعربيا ودوليا، ويذكر ان 
ابدوه من روح  اإلدارة املنتخب ملا  ابدو استحسانهم وقبولهم ملجلس  اعضاء اإلتحاد قد 

التعاون واستعدادهم لإلرتقاء بمستوى ومكانة اإلتحاد ىلع الصعيد الدولي.

غالبية  وحصل  اإلتحاد  اعضائها يف  اوضاع  قد صوبت  الجمعية  ان  ايضا  ذكره  يجدر  ومما 
الجمعية  جهد  بعد  وخاصة  العرب  واملراجعين  املحاسبين  اتحاد  عضوية  ىلع  االعضاء 
الكبير يف الوصول إلى تسوية مالية مع اإلتحاد وخاصة لألعضاء املتراكمة عليهم رسوم 

العضوية، حيث وصلت التسوية إلى مبلغ 60 دوالر أمريكي عن الفترة السابقة.

ملخص بإجتماعات إتحاد املحاسبين واملراجعين العرب: 

مكان اإلنعقاد تاريخ اإلجتماع موضوع اإلجتماع الرقم 

.1
املشاركة يف اجتماع مجلس إدارة 

اإلتحاد 
القاهرة2013/5/10

.2
حضور جلسة الهيئة العامة إلتحاد 

املحاسبين واملراجعين العرب 
القاهرة2014/6/6

• 	:)FCM( عضوية الجمعية يف اإلتحاد املتوسطي للمحاسبة

حفاظا ىلع عضوية الجمعية يف االتحاد املتوسطي للمحاسبة  FCMوإلتزامها بمتطلبات 
العضوية، فقد قامت الجمعية بحضور االجتماعات واملؤتمرات وورشات العمل التي عقدها 
اإلتحاد املتوسطي للمحاسبة، إضافة إلى دفع رسوم العضوية، ومن الجدير ذكره ان اإلتحاد 
تبادل  والتي من شأنها  وأجنبية  127 دولة عربية  املتوسطي يضم يف عضويته حوالي 

الخبرات واملعرفة. 
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• عضوية هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 	
:)AAOIFI(

الحصول ىلع عضوية هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف العام 
2014 وهي إحدى أبرز املنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
البحرين، وتعنى بتطوير وإصداراملعايير  الرئيس مملكة  العام 1991م ومقرها  تأسست يف 
الشرعية ومعايير املحاسبة واملراجعة والحوكمة واألخالقيات للصناعة املالية اإلسالمية 
الدولية، وسوف تقوم الجمعية بالحصول ىلع معايير املحاسبة اإلسالمية وتعميمها ىلع 

اعضاء الهيئة العامة. 

• 	 :)PBA( عضوية الجمعية يف مجلس مهنة تدقيق الحسابات

وفقا لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة )2004( بشأن تشكيل املجلس 
من  املكون  املجلس  إدارة  تشكيلية  ضمن  الجمعية  تسميهم  اثنين  ممثلين  يضم  والذي 
سبعة اعضاء، فقد حرصت الجمعية من خالل ممثليها ىلع اإلرتقاء بمستوى املهنة من 
خالل املشاركة الفاعلة يف املجلس، فقد بلغت عدد اإلجتماعات التي عقدت ما يقارب 
تفعيل  يف  الرئيس  الدور  الجمعية  إلدارة  كان  الذي  املجلس  إنعقاد  منذ  اجتماعا   )30(
املجلس وإنعقاده، حيث كان للجمعية دورا هاما وبارزا وخاصة فيما يتعلق بإعداد اللوائح 
تكاملية  من  انطالقا  للقانون  وفقا  الحسابات  مدققي  اوضاع  وتوفيق  للقانون  التنفيذية 

العالقة ما بين املجلس والجمعية. 

العالقات مع الجمعيات واملؤسسات املهنية املماثلة يف الوطن العربي 
والتي من شأنها ترسيخ التعاون يف عقد البرامج التدريبية املشتركة 

وتبادل الخبرات والنشاطات .

جددت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية توقيع مذكرة التفاهم مع   .1
جمعية املحاسبين القانونيين  األردنيين.

وقعت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية مذكرة التفاهم مع جمعية   .2
املحاسبين واملراجعين الكويتية.

وقعت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية مذكرة التفاهم مع هيئة   .3
الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية .

تبادل الخبرات واملعرفة من خالل الحضور واملشاركة يف املؤتمرات والندوات وورشات   .4
العمل التي تعقدها هذه الجمعيات ىلع مدار السنة يف مختلف الدول العربية.

.ACCA جاري العمل ىلع صياغة مذكرة تفاهم مع املعهد البريطاني للمحاسبين  .5
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من  التي  التعليمية  واملؤسسات  الفلسطينية  الجامعات  مع  العالقات 
شأنها ترسيخ ٌأسس التعاون يف املجال األكاديمي: 

وقعت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية مذكرة تفاهم مع كال من:  .1
- الجامعة العربية األمريكية.   

جامعة فلسطين التقنية )خضوري(.  -   
- جامعة القدس/ أبوديس.   

تنظيم ورشة عمل مشتركة ما بين جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية   .2
والجامعة العربية األمريكية يف مدينة جنين للطالب الخريجين حول مهنة تدقيق 
الحسابات ودور الجمعية يف تطوير املهنة، وحول فوائد انضمام الجمعية لإلتحاد 

الدولي للمحاسبين، وشرح متطلبات الحصول ىلع رخصة مزاولة املهنة.
تنظيم ورشة عمل مشتركة ما بين جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية   .3
الخريجين حول مهنة تدقيق  للطالب  نابلس  الوطنية يف مدينة  النجاح  وجامعة 

الحسابات ودور الجمعية يف تطوير املهنة. 
تنظيم ورشة عمل مشتركة ما بين جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية   .4
الخريجين حول مهنة تدقيق  للطالب  نابلس  الوطنية يف مدينة  النجاح  وجامعة 

الحسابات وكيفية الحصول ىلع رخصة ملزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 

الخليل،  جامعة  التقنية،  فلسطين  جامعة  مع  لقاءات  تنظيم  ىلع  العمل  جاري   .5
جامعة بيت لحم للطالب الخريجين حول دور الجمعية يف تطوير مهنتي املحاسبة 
الدولي  لإلتحاد  الجمعية  انضمام  فوائد  إلى  باإلضافة  فلسطين  يف  والتدقيق 

للمحاسبين وكيفية الحصول ىلع ترخيص ملزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 

جاري العمل ىلع صياغة مسودات مشاريع اتفاقيات تعاون مع باقي الجامعات الفلسطينة.  .6
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العالقات مع املؤسسات الرسمية الفلسطينية:  

وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  مدققي  وقعت جمعية   .1
الحكم املحلي من شأنها تبادل الخبرات واملشاركة يف املؤتمرات وورشات العمل 
ذات العالقة، إضافة الى فتح املجال امام مكاتب تدقيق الحسابات املحلية للتقدم 
لتدقيق البلديات وهيئآت الحكم املحلي من خالل اإلتفاق ىلع شروط ومتطلبات 

معينة ما بين الطرفين.

العالقات  لجنة  بحضور  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  عقدت جمعية مدققي   .2
العامة املنبثقة عن الجمعية اجتماعا مع وزير املالية ووزير اإلقتصاد ملناقشة سبل 

التعاون مع الجمعية. 

وقعت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية مذكرة تفاهم مع ديوان   .3
وتنظيم  التعاون  سبل  تعميق  شأنها  من   2013 العام  يف  واإلدارية  املالية  الرقابة 
العالقة ما بين الديوان والجمعية يف عدة مجاالت من شأنها تبادل الخبرات مابين 

مدققي الحسابات والديوان. 

وقعت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية مذكرة تفاهم مع هيئة   .4
مكافحة الفساد يف العام 2013 وتم تجديدها يف العام 2015 ىلع شكل إستراتيجية 
)اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد( وبرنامج عمل منظم مع الهيئة من شأنه 

تبادل الخبرات والتعرف ىلع آلية مكافحة الفساد يف فلسطين.

جاري العمل ىلع توقيع اتفاقية تعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، هيئة سوق   .5
رأس املال الفلسطينية، وزارة اإلقتصاد الوطني، وزارة املالية، ومعهد الضرائب التابع 

لوزارة املالية.  

بتاريخ  ومساعديه  املضافة  القيمة  ضريبة  عام  مدير  مع  لقاءا  الجمعية  نظمت   .6
الوطن ملناقشة  يزيد عن 120 مدقق حسابات من محافظات  2015/4/6 بحضور ما 

االمور الضريبية و آليات عمل الدوائر.

يف  والجمارك  املضافة  القيمة  ضريبة  عام  مدير  نائب  مع  اتفاقا  الجمعية  وقعت   .7
تسهيالت  منح  بخصوص  الخليل  محافظة  ضريبة  دائرة  مكتب  ومدير  املالية  وزارة 
وإعفاء من الغرامات ملكلفي الضريبة املضافة وتسوية ملفاتهم وتسديد املتأخرات 

الضريبية.
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األنشطة وتعزيز الكفاءة املهنية: 
اواًل: التعليم املستمر والتدريب والتأهيل. 

قامت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية بعقد عدد من الدورات التدريبية 
تحقيقا لهدف ورؤية لجنة التعليم املستمر يف الجمعية يف مختلف محافظات الوطن، 
حيث تميزت هذه الدورات بمستوى مهني عالي ساهم يف تطور مستوى مدققي الحسابات، 

حيث نذكر من الدورات والبرامج ما يلي: 

م 
رق

ال

مكان تاريخ االنعقاد  اسم البرنامج التدريبي 
االنعقاد 

عدد مدققي 
الحسابات 

املستفيدين 

اإلقرارات الضريبية بالتعاون مع وزارة التخطيط 1.
35رام اهلل 2013/2/17واملالية

اإلقرارات الضريبية بالتعاون مع وزارة التخطيط 2.
29بيت لحم 2013/2/19واملالية

اإلقرارات الضريبية بالتعاون مع وزارة التخطيط 3.
31نابلس2013/2/21واملالية

.4
برنامج الوعي الضريبي ملدققي الحسابات 

واملحاسبين ضمن منحة الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية 

65رام اهلل 2013/3/20-17

.5
برنامج الوعي الضريبي ملدققي الحسابات 

واملحاسبين ضمن منحة الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية 

50رام اهلل 2013/3/27-24

.6
برنامج الوعي الضريبي ملدققي الحسابات 

واملحاسبين ضمن منحة الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية 

39نابلس 2013/4/24-21

.7
برنامج الوعي الضريبي ملدققي الحسابات 

واملحاسبين ضمن منحة الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية 

43جنين2013/4/30-27

.8
برنامج الوعي الضريبي ملدققي الحسابات 

واملحاسبين ضمن منحة الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية 

30الخليل2013/5/8-5

.9
برنامج الوعي الضريبي ملدققي الحسابات 

واملحاسبين ضمن منحة الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية 

40بيت لحم 2013/5/9-6 

محاضرة بعنوان »فوائد انضمام الجمعية لعضوية 10.
100 بير زيت 2014/1/14 اإلتحاد الدولي للمحاسبين« 

30رام اهلل 2014/1/21ورشة عمل حول نظام إدارة اإليرادات الجديد11.

ورشة عمل بالتعاون مع بال تريد حول تصدير 12.
--رام اهلل 2014/1/21الخدمات املهنية 
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ورشة عمل بعنوان » تطوير آلية منح التراخيص 13.
50رام اهلل 2014/1/26 ملدققي الحسابات يف فلسطين« 

30نابلس2014/1/27ورشة عمل حول نظام إدارة اإليرادات الجديد14.

32الخليل2014/2/4ورشة عمل حول نظام إدارة اإليرادات الجديد15.

--ابوديس2014/2/24ورقة عمل فوائد انظام الجمعية لإلتحاد الدولي للمحاسبين16.

اليوم الدراسي املحاسبي السنوي السادس بعنوان » 17.
180بيرزيت 2014/4/5مهنة تدقيق الحسابات اآلفاق والتحديات« 

ورشة عمل بالتعاون مع الجامعة العربية األمريكية 18.
--جنين2014/4/22حول عضوية الجمعية يف اإلتحاد الدولي للمحاسبين 

البرنامج التدريبي حول » نظام الرقابة ىلع جودة 19.
30الخليل2014/4/26اآلداء« 

البرنامج التدريبي حول » نظام الرقابة ىلع جودة 20.
29جنين2014/4/27اآلداء« 

البرنامج التدريبي حول » نظام الرقابة ىلع جودة 21.
33رام اهلل 2014/4/28اآلداء« 

ورشة عمل حول » تقرير واقع النزاهة ومكافحة 22.
--رام اهلل 2014/4/29الفساد« املنظم من قبل مؤسسة امان 

اإلجتماع الخاص ملناقشة اإلجراءات الجديدة 23.
--رام اهلل 2014/8/26ملمارسة األعمال ومناقشة مسودة قانون الشركات 

ورشة عمل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي 24.
--رام اهلل 2014/8/27حوادث الطرق 

--ابوظبي 2014/6/10املؤتمر السنوي للبنك الدولي حول معايير التدقيق الدولية 25.

.26
قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين 

 Code of Ethics for Professional Accountants
38الخليل 2014/8/31

.27
قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين 

 Code of Ethics for Professional Accountants
29نابلس 2014/9/1

.28
قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين 

 Code of Ethics for Professional Accountants
40رام اهلل 2014/9/2

ورشة عمل حول املعيار املحاسبي رقم 15 بتنظيم 29.
--عمان 2014/9/13من جمعية املحاسبين القانونيين األردنيين 

.30 Integrated Financial Reporting / World Bank 2014/11/18 20رام اهلل

.31
زيادة الوعي الضريبي للمدققين واملهتمين باملهنة، 

حيث يشمل البرنامج قانون ضريبة الدخل وانظمة 
قانون ضريبة القيمة املضافة والجمارك واملكوس 

30رام اهلل 2014/12/23-21

.32
زيادة الوعي الضريبي للمدققين واملهتمين باملهنة، 

حيث يشمل البرنامج قانون ضريبة الدخل وانظمة 
قانون ضريبة القيمة املضافة والجمارك واملكوس 

40الخليل2015/1/28-26
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.33
زيادة الوعي الضريبي للمدققين واملهتمين باملهنة، 

حيث يشمل البرنامج قانون ضريبة الدخل وانظمة 
قانون ضريبة القيمة املضافة والجمارك واملكوس 

30نابلس 2015/2/25-23

20رام اهلل 2015/6/8ورشة العمل البنك الدولي 34.

ورشتي عمل بعنوان توحيد املصطلحات املحاسبية 35.
--القاهرة2015/6/10واملستجدات ىلع معيار املراجعة الدولي 701 

50رام اهلل 2015/8/23معيار التدقيق الدولي 701 36.

35رام اهلل 2015/10/11انظمة ضريبة القيمة املضافة 37.

32بيت لحم 2015/10/13انظمة ضريبة القيمة املضافة 38.

.39
آخر التحديثات ىلع املعايير الدولية إلعداد التقارير 

املالية واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم

40تونس2015/10/29-24

20رام اهلل 2+2016/2/3اإلدارة املحوسبة ملكاتب تدقيق الحسابات40.

ثانيا: السلوك املهني: 
واجراء  املهني  السلوك  بقواعد  اإللتزام  بمتابعة  الخاصة  التنفيذية  اللوائح  اعداد   .1

الدراسات واملقترحات حول تطوير اآلداء. 
اطراف  اي  او من خالل  الزمالء  للجمعية من خالل  الشكاوي املقدمة  دراسة وبحث   .2
خارجية املحالة للجنة السلوك املهني حيث تم النظر يف ما يزيد عن 30 شكوى 

خالل عامي 2014 2015. 
اعداد املسودة األولى من الالئحة الجزائية حول مخالفات آداب السلوك املهني.  .3

ثالثا: العضوية واملزاولة:
دراسة الطلبات املقدمة لتجديد آذون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات سنويا.   .1

تحديث بيانات األعضاء واملكاتب حتى العام 2015.    .2
إعداد لوائح تجديد اذون املزاولة.   .3

رابعا: صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي.
الهيئة  اعضاء  لألخوة  اإلدارية  الهيئة  اوصت  فقد  اإلجتماعي  الضمان  صندوق  بخصوص 
التي  املالحظات  من  كثير  بسبب  وذلك  اإلجتماعي  الضمان  بصندوق  العمل  بإيقاف  العامة 
الحسابات  الزمالء حول هذا املوضوع، وبسبب ان متوسط اعمار مدققي  وردت للجمعية من 
املشتركين بالصندوق يصل إلى 55 سنة وان عدد املشتركين اليكاد يصل إلى 200 مشترك األمر 
الذي سيسبب عجزا يف الصندوق ويحول به إلى عدم النجاح وعدم تحقيق الغرض املرجو منه 

كوفاة العضو القدر اهلل او الوقوف عن العمل ألي سبب كان ىلع سبيل املثال ال الحصر. 



43 التقرير السنوي  2013 – 2015 

وكانت توصية مجلس اإلدارة مقرونة بموافقة 51% من اعضاء الهيئة العامة، وبحمد اهلل 
الهيئة  اعضاء  ردا من  اكثر من 140  الجمعية يف هذا املوضوع ووردنا  االعضاء مع  تعاون 
العامة بتأييد توصية مجلس اإلدارة، وعليه قامت الجمعية بفتح املجال امام األخوة االعضاء 
بالتصرف باإلرصدة املتراكمة لهم إما بإعتبارها رسوم مدفوعة مقدما من رسوم تجديد اذون 
املزاولة او بالتبرع بها لصالح الجمعية او اعادتها لهم.  وجاري العمل ىلع تصويب األوضاع 

بناءا ىلع الردود الواردة من األخوة املشتركين.

خامسا: اإلعالم واملجلة:

طباعة وتصميم )Stickers( للسيارات يحمل شعار الجمعية.   .1

إصدار مجلة” املدقق الفلسطيني” العدد السابع والثامن والتاسع.   .2

جاري العمل ىلع إصدار العدد العاشر من مجلة “املدقق الفلسطيني”.   .3

إصدار دليل واجندة مدقق الحسابات الفلسطيني لألعوام 2013،2014 ،2015، و2016.     .4

تحديث وترجمة موقع الجمعية اإللكتروني.   .5
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ملخص بورشات العمل واملؤتمرات والدورات التدريبية والندوات املحلية والدولية 
واإلقليمية التي شارك فيها رئيس واعضاء مجلس اإلدارة وعددا من اعضاء الهيئة 

العامة والتي يمكن تلخيصها بالجدول التالي: 
قم

الر

مكان تاريخ االنعقادنشاطات الجمعية للعام 2013 
االنعقاد

لقاء الطاولة املستديرة ملناقشة مسودة تقرير »فعالية ومناعة 1.
رام اهلل 2013/5/27نظام النزاهة يف إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات« 

ورشة عمل بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بعنوان« دور 2.
رام اهلل2013/6/17مدققي الحسابات يف محاربة الفساد« 

عمان 18-2013/6/20مؤتمر البنك الدولي 3.

اجتماع مجلس اإلدارة مع معالي الدكتور رامي الحمد اهلل رئيس 4.
2013/6/24مجلس الوزراء الفلسطيني 

رام اهلل 

ندوة بعنوان » املعايير املحاسبية الدولية يف القطاع العام آداة 5.
2013/6/26إلصالح اإلدارة املالية والحد من الفساد اإلداري واملالي« 

العراق 

سادسا: العالقات العامة – داخليا وخارجيا. 

النقابات  الخارجية مع  لوضع مشروع لإلتصاالت  ما تملك من طاقات  الجمعية بكل  عملت 
ومتابعة  حضور  ىلع  حرصت  حيث  العربي  الوطن  يف  املماثلة  والهيئآت  والجمعيات 

النشاطات املهنية واملؤتمرات وورشات العمل ودورات التدريب ذات العالقة.
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رام اهلل 2013/7/3اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع وزارة الحكم املحلي 6.

املؤتمر الدولي للتنمية اإلقتصادية املستدامة » دور الغرف 7.
2013/8/20التجارية بالتكامل مع املؤسسات ذات العالقة« 

الخليل

ورشة عمل بعنوان “التقارير السنوية للشركات املدرجة، 8.
ومتطلبات اإللتزام بمباديء الحوكمة” املنظمة من قبل معهد 

الحوكمة الفلسطيني وهيئة سوق رأس املال الفلسطينية
رام اهلل 2013/8/21

املؤتمر املهني العلمي الدولي العاشر بعنوان” دور مهنة 9.
التدقيق يف تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد”  املنظم من قبل 

جمعية املحاسبين القانونيين االردنيين
عمان2013/9/11

جلسة نقاش حول تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية الخاص 10.
بالحساب الختمامي للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2010 

املنظم من مؤسسة أمان 
رام اهلل 2013/9/18 

املؤتمر الدولي حول اإلحصاءات الرسمية للعام 2013 املنظم من 11.
رام اهلل 2013/9/24قبل الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

ورشة عمل إقليمية بعنوان » النزاهة بالعالقة بين القطاعين 12.
املغرب 2013/9/25الخاص والعام« 

املؤتمر الثاني لديوان الرقابة املالية اإلدارية بعنوان » تعزيز الحكم 13.
رام اهلل 2013/9/30 الرشيد« 

ورشة عمل بعنوان » اساليب مكافحة الفساد« املنظمة من قبل 14.
رام اهلل 2013/10/2 هيئة مكافحة الفساد 

لقاء موسع لعقد عرض نظام قياس مدى اإللتزام بقواعد حوكمة 15.
رام اهلل2013/11/11الشركات 

املؤتمر الدولي الثامن عشر بعنوان »دور املحاسبة والتدقيق يف 16.
خدمة اإلقتصاد واملجتمع« املنظم من قبل نقابة خبراء املحاسبة 

املجازين يف لبنان 
بيروت 2013/11/27

رام اهلل2013/12/4اليوم العاملي ملكافحة الفساد17.

رام اهلل 2013/12/8مؤتمر فلسطين للتحكيم الدولي 18.

رام اهلل 2013/12/9 ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي حول معايير التدقيق الدولية 19.
املؤتمر الدولي املنظم من قبل هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد 20.

تونس2013/12/13التونسية
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قم
الر

تاريخ االنعقادنشاطات الجمعية للعام 2014 
مكان 

االنعقاد

ورشة عمل بعنوان دور »التدقيق الخارجي يف تحديث الحوكمة، 1.
املعوقات ومتطلبات التفعيل« املنظم من قبل معهد الحوكمة 

الفلسطيني 

رام اهلل 2014/1/15 

رام اهلل 2014/1/16املؤتمر الختامي ملشروع تفعيل دور الشباب يف مكافحة الفساد 2.

حفل تكريم رئيس واعضاء مجلس إدارة هيئة سوق رأس املال 3.
الفلسطينية 

رام اهلل 2014/1/29

مؤتمر الحوار اإلقتصادي الرابع مابين القطاعين العام والخاص 4.
املنظم من قبل املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص 

رام اهلل 2014/2/5

مشروع تعزيز الجودة لبرنامج نظم املعلومات املحاسبية يف 5.
جامعة فلسطين التقنية 

طولكرم2014/2/19

املؤتمر الدولي الرابع للمحاسبة والتدقيق والحوكمة بعنوان » 6.
املحاسبة والتدقيق يف اإلقتصاد والصيرفة اإلسالمية« 

دبي 2014/3/9

رام اهلل 2014/3/16حفل إطالق فعاليات األسبوع املصريف لألطفال والشباب 7.

جلسات اليوم الدراسي املحاسبي السادس » مهنة تدقيق 8.
الحسابات اآلفاق والتحديات« 

بيرزيت2014/4/5

.9 Exchange ابو ظبي 2014/6/10املؤتمر السنوي للبنك الدولي

املؤتمر املحاسبي الدولي املنظم من قبل هيئة خبراء املحاسبة 10.
املجازين بالبالد التونسية 

تونس2014/9/17

.11 World Congress of Accountants2014/11/13 روما

املؤتمر املصريف الفلسطيني الدولي للعام 2014 املنظم من قبل 12.
سلطة النقد الفلسطينية 

رام اهلل 2014/11/26

املؤتمر الدولي التاسع عشر بعنوان »تأثير التكامل يف التدقيق 13.
ىلع األعمال« املنظم من قبل نقابة خبراء املحاسبة املجازين 

يف لبنان

بيروت 2014/11/27

املؤتمر الوطني األول يف التعليم والتعلم الجامعي »نحو مبادرات 14.
إبداعية يف التعليم والتعلم الجامعي« املنظم من قبل مركز 

التميز يف التعليم والتعلم 

الخليل2014/12/3

املؤتمر املهني الدولي الرابع للمحاسبة واملراجعة املنظم من 15.
قبل جمعية املحاسبين واملراجعين الكويتية 

الكويت 2014/12/4

احتفالية اليوم العاملي ملكافحة الفساد املنظم من قبل هيئة 16.
مكافحة الفساد 

رام اهلل 2014/12/7

إحتفال الشفافية السنوي لتكريم فرسان وفارسات النزاهة للعام 17.
2014 املنظم من قبل مؤسسة أمان 

رام اهلل 2014/12/10

عمان 2014/12/15ورشة عمل البنك الدولي حول الحوكمة 18.

ورشة عمل حول العالقة ما بين القطاعين والخاص والجامعات 19.
املحلية

الخليل2014/12/17
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قم
الر

نشاطات الجمعية للعام 2015 
تاريخ 

االنعقاد
مكان 

االنعقاد
املؤتمر العربي الدولي بعنوان » املحاسبة كأداة إلتخاذ القرار 1.

اإلقتصادي املنظم من قبل جمعية املحاسبين اإلماراتية املجمع 
العربي للمحاسبين

ابو ظبي 2015/2/10

لقاءآت بير زيت القانونية 2.
2015/3/11

جامعة بير 
زيت 

رام اهلل2015/3/26مناقشة قانون البنك املركزي الفلسطيني 3.

ورشة عمل بعنوان جرائم الفساد بين القانون والتطبيق املنظم 4.
رام اهلل2015/3/31من قبل جامعة بير زيت وهيئة مكافحة الفساد 

رام اهلل2015/4/8ورشة عمل حول مناقشة اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد5.

ورشة عمل حول املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املنظمة 6.
2015/4/19LACSبالتعاون مع البنك الدولي 

عمان2015/4/18مؤتمر البنك الدولي حول املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 7.

امللتقى التاسع ملكاتب وشركات املحاسبة واملراجعة لدول 8.
البحرين2015/5/6مجلس التعاون الخليجي 

ابو ظبي 2015/5/29مؤتمر البنك الدولي حول املعايير الدولية 9.

اإلجتماع مع الرئيس التنفيذي ملجموعة طالل ابو غزالة الدولية / 10.
عمان2015/6/7معالي الدكتور طالل ابو غزالة 

2015/6/8LACSورشة عمل البنك الدولي حول البنوك اإلسالمية 11.

املؤتمر املهني الدولي الحادي عشر املنظم من قبل جمعية 12.
عمان2015/9/9املحاسبين القانونيين االردنيين

املؤتمر الفلسطيني الدولي الرابع للحاسوب وتكنولوجيا 13.
بوليتكنيك 2015/10/7املعلومات 

فلسطين
ورشة عمل منظمة من هيئة مكافحة الفساد حول تعزيز الوصول 14.

2015/10/20إلى نظم املعلومات يف فلسطين
فندق 
االنكرز

تونس2015/10/29مؤتمر مال واعمال تونس 15.

 املؤتمر الثامن لهيئة الخبراء املحاسبين 16.
2015/11/26 بمراكش- اململكة املغربية

مراكش

املشاركة يف اليوم العاملي ملكافحة الفساد 17.
2015/12/14

الهالل 
االحمر

مقر الوزارة2016/1/10املشاركة يف إجتماع مع معالي وزيره اإلقتصاد الوطني  18. 
تكريم رئيس هيئة مكافحة الفساد19.

2016/1/10
مقر الهيئة

املشاركة يف اجتماع مع هيئة مكافحة الفساد حول تطبيق 20
2016/2/10اإلستراتيجية املشتركة للعام 2016  

مقر الهيئة
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تواصل الجمعية مع اعضاء الهيئة العامة:

حرصت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ىلع التواصل مع اعضاء الهيئة 
العامة واعالمهم بجديد الجمعية ونشاطاتها خالل دورة مجلس االدارة االخير مثل إرسال 
التعميمات، ودعوات لورشات العمل املحلية والدولية، والدورات التدريبية املنظمة من قبل 
مختلف  يف  الفلسطينية  الرسمية  املؤسسات  مع  العمل  ولقاءآت  واجتماعات  الجمعية، 
الرسائل االلكترونية املرسلة  البريد االلكتروني، فقد بلغ عدد  الوطن من خالل  محافظات 
إلكترونيا،  بريدا   120 يقارب  ما    2015 و   2014 و   2013 االعوام  خالل  العامة  الهيئة  العضاء 
ولضمان وصول املعلومة لألعضاء فقد كانت الجمعية تلحق الرسائل االلكترونية  بارسال 

الفاكسات واجراء املكاملات الهاتفية.

ملخص باإلجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة مع الهيئة العامة للجمعية: 

قم
الر

تاريخ اإلنعقادمكان اإلنعقادموضوع الجلسة 

2013/5/18رام اهللاجتماع الهيئة العامة العادي 1.

2013/6/5نابلساجتماع مع الهيئة العامة بخصوص الضرائب 2.

2013/6/5طولكرماجتماع مع الهيئة العامة بخصوص الضرائب 3.

2013/6/6جنيناجتماع مع الهيئة العامة بخصوص الضرائب 4.

2013/6/8الخليل / بيت لحماجتماع مع الهيئة العامة بخصوص الضرائب 5.

2013/6/9رام اهللاجتماع مع الهيئة العامة بخصوص الضرائب 6.

اجتماع اليوم املفتوح ملدققي الحسابات 7.
واملحاسبين 

2013/7/7نابلس

اجتماع مع مدققي منطقة الخليل حول 8.
الضرائب 

2013/12/25الخليل

اجتماع مع مدققي منطقة الجنوب مع 9.
دائرة ضريبة القيمة املضافة

2014/1/6الخليل

اجتماع مع مدققي منطقة رام اهلل حول 10.
الضرائب 

2014/1/14رام اهلل

2014/12/7رام اهللاجتماع الهيئة العامة العادي 11.

اجتماع الهيئة العامة مع مدراء ضريبة 12.
القيمة املضافة والجمارك 

2015/4/6رام اهلل
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إدارة املشاريع املمولة. 

حرصت إدارة الجمعية ىلع الحصول ىلع تمويل مشاريع تحقق رؤيتها وأهدافها وقد تم 
ذلك من خالل:

املهني  األداء  اجل تطوير  116000 دوالر من  بقيمة  تمويلية  اتفاقية  املصادقة ىلع   .1
ملدققي الحسابات من ضمنها إنشاء »دليل إجراءات لضبط جودة األداء« ويتبعه تصميم 
برنامج تدريبي مكثف من خالل البنك الدولي والذي تم انجازه خالل العام 2014-2013.  

املصادقة ىلع اتفاقية اخرى مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية بقيمة 47500   .2
دوالر حول تنفيذ وتصميم برنامج تدريبي ملدققي الحسابات واملحاسبين بعنوان 
“زيادة الوعي الضريبي ملدققي الحسابات واملحاسبين« والذي تم تحديده بعد 
الدراسة الخاصة التي أعدت حول تقييم اإلحتياجات التدريبية ملدققي الحسابات، 
حيث تم تنفيذ املشروع بنجاح واستهدف ما يزيد عن 280 مدقق حسابات ومحاسب 
يف جميع محافظات الوطن. وبجهود ذاتية تم تقديم طلب املنحة وتنفيذها وادارة 
ما يزيد عن 30 دورة تدريب يف جميع محافظات الوطن، حيث أن كلفة إدارة وتنفيذ 
هذا البرنامج قدرت بـ 7000 دوالر، وتم تنفيذ هذا البرنامج خالل االعوام 2012 و 2013. 

مشاريع تحت التنفيذ:

عقد مؤتمر دولي مشترك مابين الجمعية وهيئة مكافحة الفساد بحسب اإلستراتيجية   .1
الوطنية ملكافحة الفساد.

للحد من  الحسابات  الفساد ملدققي  بالتعاون مع هيئة مكافحة  عقد ورشة عمل   .2
ظواهر الفساد واإلحتيال. 

التحضير لعقد املؤتمر املهني الدولي الثالث يف فلسطين خالل العام 2016.   .3

البدء بتطبيق دليل الرقابة ىلع جودة اآلداء من خالل لجنة الرقابة ىلع الجودة يف   .4
الجمعية.

تقديم طلبات تمويل يف مواضيع مختلفة من املؤسسات املانحة يف فلسطين.  .5

تصويب اوضاع مدققي حسابات قطاع غزة وتصويب الوضع القانوني لفرع الجمعية   .6
يف القطاع.

اساسها  املحاسبة  لطلبة  تدريس  الفلسطينية إلعتماد خطة  الجامعات  العمل مع   .7
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ومعايير التدقيق الدولية. 

يف  الدولية  املعايير  لتطبيق  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مع  اإلتصال  متابعة   .8
القطاع العام يف فلسطين.
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تطلعات الجمعية وخططها املستقبلية يف املدى املنظور: 

تطبيق اإللتزام ببيانات إلتزامات العضوية SMO’s بحسب متطلبات عضوية اإلتحاد   .1
الدولي للمحاسبين لنيل العضوية الكاملة يف اإلتحاد. 

اإللتزام بإصدار مجلة املدقق الفلسطيني بشكل دوري.   .2

تفعيل لجان الجمعية.  .3

عقد وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريب مع املؤسسات الرسمية الفلسطينية.  .4

اإلستمرار يف مواصلة اإلجتماعات مع الجهات املانحة للحصول ىلع مشاريع تفيد   .5
املهنة.

التحضير لعقد املؤتمر املهني الدولي الثالث يف فلسطين بعد النجاح الالفت يف   .6
املؤتمر األول والثاني.

واملؤسسات  الفلسطينية  الجامعات  مع  تعاون  اتفاقات   لتوقيع  العمل  مواصلة   .7
الرسمية الفلسطينية. 

بأخر  علم  ىلع  للبقاء  الدولية  املحاسبة  معايير  مجلس  مع  اإللكتروني  اإلشتراك   .8
مستجدات وتعديالت املعايير املحاسبية.

مواصلة الجهود مع ديوان الرئاسة الفلسطيني لتسجيل قطعة األرض باسم الجمعية   .9
ومحاولة إختيار موقع مناسب.

مواصلة اإلجتماعات مع املؤسسات املختلفة إلعتماد مدققي الحسابات املحليين.  .10

تعيين موظفين اثنين.  .11

تحديد حد ادنى من الرسوم واألتعاب املهنية.   .12

تطلعات الجمعية وخططها املستقبلية: 

مواصلة الجهود إليجاد تمويل مناسب لتمويل نشاطات الجمعية .  .1

بناء مقر ومعهد تدريب لجمعية مدققي الحسابات.  .2

مواصلة الجهود لتوقيع اتفاقيات وعمل مؤتمرات ودورات تدريب مشتركة مع الهيئآت   .3
املهنية يف قبرص وماليزيا. 

 .IFAC مشاركة الجمعية يف اللجان املنبثقة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين  .4

رفد الجمعية بكادر وظيفي مهني.   .5
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مع خالص أمنياتنا لكم بالتوفيق ولجمعيتنا مزيدًا من التقدم والنجاح

رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينين

رام اهلل  2015/12/31

“نهاية املستند”    
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التقرير املالي



التقرير السنوي  2013 – 2015 54

القوائم املالية وتقرير مدقق الحسابات املستقل

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2015
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