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حول جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية:

تأسست جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية سنة 1997 تحت الرقم )5026( بموجب الترخيص 
الصادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية ووفقت أوضاعها وفقا ألحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 
رقم )1( لسنة )2000(، وتم التأكيد ىلع ذلك 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( عضوًا، تجتمع بشكل دوري 
ملناقشة األمور التي تهم الجمعية، كما ويتم تشكيل لجان متخصصة تغطي مجاالت عمل الجمعية وهي كما 

يلي:

• لجنة العضوية واملزاولة.	

• لجنة التأهيل لإلمتحانات.	

• لجنة التعليم املستمر والبحث العلمي والتدريب.	

• 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 209 عضوُا مزاواُل، و 55 عضوُا غير مزاول للمهنة. 

الرؤية:
نحو مهنة يمكن اإلعتماد عليها واملساهمة يف تطوير اإلقتصاد الفلسطيني.

املهمة:
تطوير القدرات املهنية لألعضاء، وضمان اإلمتثال لقواعد السلوك األخالقي، وتشجيع تطبيق املعايير الدولية 

لإلرتقاء يف مستوى املهنة محليا ودوليا.

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.  .1

تنمية وتوثيق روح التعاون بين أعضاء الجمعية ورعاية مصالحهم وتدعيم  استقاللية األعضاء العاملين.  .2

املحافظة ىلع آداب وسلوكيات املهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها واملساهمة يف تطوير   .3
ذلك بما يف ذلك القيام بأعمال التدريب.

تشجيع ورعاية البحث العلمي يف املجاالت املختلفة للمهنة.  .4
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عقد الدورات التدريبية الهادفة لرفع مستوى مزاولة املهنة  يف فلسطين.  .5

عقد املؤتمرات والندوات وورشات العمل يف املواضيع ذات العالقة باملهنة.  .6

التنسيق مع االتحادات املحلية والعربية والدولية والتي لها عالقة باملهنة والحصول ىلع عضويات   .7
تلك االتحادات والتمثيل يف تلك االتحادات واملشاركة يف نشاطاتها بما ال يتعارض مع أهدافها.

العمل ىلع تطبيق املعايير الدولية للتدقيق ومعايير املحاسبة الدولية وكذلك آداب وسلوكيات املهنة   .8
الصادرة عن االتحاد الدولي من خالل امليثاق.

ىلع  للحصول  باملتقدمين  الخاصة  االمتحانات  وعقد  إعداد  بخصوص  االختصاص  جهة  مع  التنسيق   .9
رخصة مزاولة املهنة.

إصدار الكتب واملجالت والترجمات والدوريات واملنشورات التي من شأنها تطوير املهنة ورفع مستوى   .10
القائمين عليها.

العمل ىلع توفير الخدمات االجتماعية والصحية وعمل نظام للضمان االجتماعي لألعضاء والعمل ىلع   .11
إنشاء صندوق التقاعد.

التنسيق مع املؤسسات الخاصة والعامة من اجل تفعيل دور الجمعية وتحقيق أهدافها.  .12

أية أهداف أخرى تراها ضرورية وتخدم املهنة.  .13
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

األخوات واألخوة ...

الزمالء والزميالت ...

عام كامل من الجد واملثابرة، عمل دؤوب ومتواصل، تكامل يف األدوار، تناغم وظيفي، تحٍد للعقبات، تجاوز 

املؤسسات  مع  للعالقة  تمتين  األعضاء،  مع  تواصل  األخالقيات،  يف  سمو  املهنة،  بمستوى  ارتقاء  للعثرات، 

الوطنية واملحلية، تمثيل مشرف لفلسطين الوطن والقضية والجمعية ومدققي الحسابات.

هذه هي العناوين وتلك املقدمات أختزل بها انجازات مجلس إدارة الجمعية وطاقمها اإلداري منذ أن شرفتموني 

وجهودكم  دعمكم  لوال  متاحًا  أو  ممكنًا  ذلك  كان  وما  املاضي  آذار  منذ  إدارتها  مجلس  وعضوية  برئاستها 

واستجابتكم ومشاركتكم دون إغفال ملدير الجمعية ومساعديه.
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ولعل أبرز ما تم إنجازه قيام الجمعية بعقد مؤتمرها املهني الدولي الثالث والذي ُعقد بالتعاون مع هيئة 

مكافحة الفساد وجامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2017/3/7 يف مدينة نابلس والذي كان بعنوان »مهنة 

الجمعية بتنفيذ ما  إلى قيام  الفساد« باإلضافة  الحوكمة ومكافحة  الحسابات ودورها يف تعزيز  تدقيق 

يزيد عن خمسة عشر برنامجًا تدريبيًا يف مختلف املواضيع التي من شأنها تطوير مهنة تدقيق الحسابات 

ورفع مستوى الكفاءة املهنية ملدققي الحسابات، باإلضافة إلى تعزيز عالقة الشراكة والتعاون مع كثير 

من املؤسسات داخل الوطن وقيامها بتنفيذ كثير من النشاطات مع تلك املؤسسات، وكان آخرها إعتماد 

القطاع  التنسيقي ملؤسسات  الفلسطينية يف املجلس  القانونيين  الحسابات  عضوية جمعية مدققي 

الخاص كإحدى مؤسساته وذلك يضفي اضافة نوعية ملكانة الجمعية يف املجتمع املدني. 

أما ىلع املستوى الدولي، فقد استمرت الجمعية بجهودها من خالل مشاركتها يف تعزيز وتمتين العالقة 

املهنية مع الجمعيات واملؤسسات والنقابات املهنية يف الوطن العربي والعالم حيث شاركت الجمعية 

اجتماعات  يف  وأيضًا  العربية  الدول  مختلف  يف  ُعقدت  التي  والدورات  العمل  وورشات  املؤتمرات  يف 

 )Action Plan( باإلضافة إلى إلتزامها بالخطة التنفيذية )IFAC( الهيئة العامة لإلتحاد الدولي للمحاسبين

. )SMO’s( لإلتحاد الدولي للمحاسبين والتي تعكس مدى إلتزام الجمعية بمتطلبات التزامات العضوية

بين جميع  الفاعلة  والشراكة  للتكامل  ماسة  الحاجة  تبدو  فقد  وانجاز  وتطور  نجاح  من  تقدم  ما  كل  مع 

األطراف لتذليل كافة العقبات وبذل جهد إضايف للوصول إلى مجتمع مهني يحتكر ملنافسة شريفة.

أخيرًا وبإسمي أتقدم بعظيم الشكر واإلمتنان لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وبإسمهم جميعًا نتقدم لألخوة 

أيضًا  وأتقدم  كما  الجمعية،  ودعم  مساعدة  يف  جهودهم  ىلع  والتقدير  بالشكر  العامة  الهيئة  أعضاء 

بالشكر لطاقم الجمعية ىلع جهودهم يف تنفيذ مهامهم بشكل مميز.

رئيس مجلس اإلدارة          

               خليل رزق
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السيد/ نضال عبد املعطي نيروخ 
نائب رئيس مجلس االدارة

السيد/ محمد رجائي يوسف القيسي
أمين السر

السيد/ شفيق محمد عواشرة 

أمين الصندوق 

السيد/ جمال جميل ملحم 

عضو مجلس ادارة 

السيد/ رامي اسعد عيساوي 

عضو مجلس ادارة 

السيد/ جمال أحمد ابو فرحة 

عضو مجلس ادارة 

السيد/ بشار حمدي فتوح

عضو مجلس ادارة 

السيد/ طارق عيسى الخضور

عضو مجلس ادارة 

السيد/ سمير باسيل سحار 

عضو مجلس ادارة 

السيد/ غسان محمد صوفان

عضو مجلس ادارة 

السيد/ خليل يوسف رزق 
رئيس مجلس االدارة

أعضاء مجلس اإلدارة 
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امللخص التنفيذي 

يحتوي هذا التقرير ىلع أهم اإلنجازات التي حققتها جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 
للفترة مابين 2016/2/27 ولغاية 2017/5/15 وهي فترة تولي مجلس اإلدارة الحالي مهامه إلدارة الجمعية 
التحديات  العامة املنعقد بتاريخ 2016/2/27، وكذلك أهم  منذ ان تم إنتخابه من خالل اجتماع الهيئة 
التي واجهت املجلس والدروس والعبر املستفادة من تلك التجربة، ومن ابرز تلك اإلنجازات التقدم املستمر 
بإتجاه التطوير املهني ومأسسة الجمعية وكان ذلك ضمن خطة عمل مدروسة منذ تولي مجلس اإلدارة 
الحالي مهامه ، حيث لوحظ وجود تطور ىلع أداء الجمعية يف كثير من املجاالت املهنية ويعود الفضل 

يف ذلك إلى آليات العمل املتبعة التي تمكنت الجمعية من تنفيذها وتطويرها واإللتزام بها.

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

املاضية أنهم رقم صعب اليمكن تجاوزه او القفز عنه واليمكن تجاهله او تهميشه. 

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

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة ،،،،

مجلس اإلدارة

جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينة 



مجلس اإلدارة: 
منذ تاريخ تولي مجلس اإلدارة الحالي مهامه بتاريخ 2016/2/27 ولغاية 2017/5/15 تم عقد اربعة عشر إجتماعا 
ملجلس اإلدارة، حيث تميزت إجتماعات مجلس اإلدارة بالفاعلية واإللتزام بحضور الجلسات واإللتزام ايضا بجدول 
األعمال املعلن عنه ومتابعة تنفيذه بمهنية مع الطاقم الوظيفي للجمعية، حيث يتكون مجلس إدارة الجمعية 

من إحدى عشر عضوًا تلخصت اجتماعاتهم كالتالي: 

عدد الحضورعدد اعضاء املجلستاريخ انعقاد الجلسةرقم الجلسة

2016/2/271111الجلسة األولى

2016/3/81111الجلسة الثانية

2016/4/51111الجلسة الثالثة

2016/5/18118الجلسة الرابعة

2016/7/261110الجلسة الخامسة

2016/9/6119الجلسة السادسة

2016/9/21119الجلسة السابعة

2016/10/11118الجلسة الثامنة

2016/11/13118الجلسة التاسعة 

2016/12/13119الجلسة العاشرة 

2017/1/91110الجلسة الحادية عشر 

2017/2/71110الجلسة الثانية عشر 

2017/3/211111الجلسة الثالثة عشر 

2017/5/21111الجلسة الرابعة عشر 
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اللجان العاملة: 

منذ تاريخ تولي مجلس اإلدارة يف 2016/2/27 تم عقد ما يقارب الثالثة عشر اجتماعًا للجان املنبثقة عن الجمعية 
بحضور رئيس الجمعية وبعض اعضاء الهيئة اإلدارية، حيث تمخضت عنها العديد من القرارات والتوصيات والتي 
القانونيين  الحسابات  مدققي  جمعية  دور  كبير  بشكل  عززت  بدورها  والتي  التقرير  هذا  يف  حصرها  يمكن  ال 
الفلسطينية ىلع الصعيد املؤسسي، وىلع صعيد التشبيك املحلي والعربي والدولي، حيث كانت اللجان كالتالي: 

لجنة السلوك املهني:

1.    رامي العيساوي

2.   جمال أبو فرحة

3.   محمد األطرش

4.   زهدي شبيطة

5.   عبدالغني الشمالي

6.   وائل نوح

7.   خالد الحايك

8.   معاذ بلوط

لجنة البحث العلمي والتدريب والتعليم 
املستمر:

1.   سمير سحار
2.   غسان صوفان

3.   نضال نيروخ
4.   منذر نجم

5.   ميرابو شماس
6.   مجدي الشوملي

7.   عبدالفتاح سرطاوي
8.   رندة الكسواني

9.   صابر عالمة
10.   رائد سعد

لجنة الضرائب:

1.     خليل رزق

2.    شفيق عواشرة

3.    جمال الطريفي

4.   »محمد رجائي« القيسي

5.    غسان صوفان

6.    زياد بالي

7.    شعيب أبو حاكمة

8.    ناصرالدين العسلي

9.    بشار فتوح

10.  جمال أبو فرحة

لجنة املجلة واللجنة االعالمية:

1.   نضال نيروخ

2.   أيمن اللحام

3.   روحي كنعان

4.   محمد راشد الشيخ

5.   عبدالفتاح سرطاوي

لجنة العضوية واملزاولة:

1.   »محمد رجائي« القيسي

2.   نضال نيروخ

3.   رامي العيساوي

4.   طارق الخضور

5.   غسان صوفان

لجنة الرقابة ىلع جودة االداء: 

1.   جمال ملحم

2.   رائد السعد

3.   شادي قرع

4.   سمير سحار

5.   موسى أبو دية
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جانب من اإلجتماع التشاوري األول للجان املنبثقة عن الجمعية املنعقد بتاريخ 2016/10/11
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نشاطات مجلس اإلدارة: 

ىلع الصعيد اإلستراتيجي: 

الهيئة  ىلع  عرضها  بعد   2019-  2016 لألعوم  للجمعية  اإلستراتيجية  الخطة  ىلع  الجمعية  مصادقة   .1
العامة واإلستنارة بآرائهم.

ىلع الصعيد التنظيمي واإلداري: 

مصادقة الجمعية ىلع التقرير املالي للعام 2016.  .1

مصادقة الجمعية ىلع التقرير اإلداري للعام 2016.   .2

املصادقة ىلع إستمرار التعاقد مع مدقق حسابات الجمعية السيد محمد خالد عرفات للعام 2016.   .3

املصادقة ىلع توصية مدير الجمعية التنفيذي بتعيين املوظفة سيرين عودة.  .4

املصادقة ىلع لوائح عمل لجان الجمعية.  .5

إستمرار التواصل مع فرع الجمعية يف غزة من الناحية اإلدارية.   .6

ىلع الصعيد البرامجي والتشبيك. 

املصادقة ىلع برنامج التعليم والتدريب املستمر للعام 2017.   .1

الحفاظ ىلع عضوية الجمعية يف اإلتحاد الدولي للمحاسبين.  .2

الحفاظ ىلع عضوية الجمعية يف اإلتحاد املتوسطي للمحاسبة.  .3

الحفاظ ىلع عضوية الجمعية يف اتحاد املحاسبين واملراجعين العرب.   .4

الجمعية يف مجلس مهنة  الجمعية يف كثير من املؤسسات واهمها عضوية  الحفاظ ىلع عضوية   .5
تدقيق الحسابات يف فلسطين.

نيل عضوية املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص.   .6
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الحفاظ ىلع عضوية الجمعية يف اإلتحاد الدولي للمحاسبين )IFAC(، وذلك من خالل 
بالخطة  اإللتزام  إلى  باإلضافة  دوالر،   5,000 والبالغة  السنوية  الرسوم  بتسديد  اإللتزام 
التنفيذية )Action Plan( لعامي 2016 و 2017  والتي تعكس مدى إلتزام الجمعية ببيانات 
إلتزامات العضوية )SMO’s( والتي تعتبر اساسًا للحصول ىلع العضوية الكاملة، وكذلك 
نشرها ىلع موقع اإلتحاد الدولي للمحاسبين اإللكتروني ىلع الرابط ادناه، حيث يقوم اإلتحاد بنشر الخطط 

النموذجية ويكون بمثابة نموذجًا يحتذى به لجميع املؤسسات املهنية واملطالبة بعمل هذه الخطة: 

http://www.ifac.org/system/files/compliance-assessment/part_3/201601-Palestine-PACPA.pdf

إنجازات
جمعية مدققي 

الحسابات 
القانونيين 

الفلسطينية  

 IFAC عضوية الجمعية يف اإلتحاد الدولي للمحاسبين 



جمعية  ألهداف  تحقيقًا  املؤتمر  هذا  تنفيذ  وجاء 
مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية واملتمثلة 
يف تبادل الخبرات ونقل املعرفة وبجهود الجمعية  
واعضاء  رئيس  السادة  من  وتوجيهات  وبتعليمات  
تحضيرية  لجنة  تشكيل  تم  الجمعية  إدارة  مجلس 
إلدارة اعمال وتنفيذ هذا املؤتمر حيث تكونت اللجنة 
اثنين عن  ممثلين  اعضاء وهم  التحضيرية من ستة 
وممثلين  الجامعة  عن  اثنين  وممثلين  الجمعية 
عن  انبثق  حيث  الفساد  مكافحة  هيئة  عن  اثنين 
هذه اللجنة )اللجنة العلمية( التي قامت بدورها من 
حيث تقييم األبحاث العلمية واملوافقة عليها، حيث 
عقدت اللجنة ما يزيد عن عشرون اجتماعًا لإلعداد 

وتنظيم هذا املؤتمر.

يعتبر هذا النشاط األول من نوعه يف فلسطين يف 
الذي  الالفت  النجاح  قطاع املحاسبة والتدقيق بعد 
حققه الجمعية يف تنفيذ مؤتمرها األول يف العام 
هذا  واثرى   ،  2014 العام  يف  الثاني  واملؤتمر   2012
املؤتمر املشاركة املتميزة املحلية والعربية والدولية 

 املؤتمر املهني الدولي الثالث يف فلسطين 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مؤسسات  وبحضور 
الفلسطينية  النقد  وسلطة  املختلفة  والوزارات 
الغرف  وإتحاد  واالدارية  املالية  الرقابة  وديوان 
والصناعية ومؤسسات  واالتحادات املهنية  التجارية 
املؤتمر  واثرى  والشركات،  والبنوك  الخاص  القطاع 
بمشاركة الوفود العربية وممثلي ورؤساء الجمعيات 
إذ  العربي،  الوطن  يف  املماثلة  املهنية  والهيئات 
خرج املؤتمر بعدة توصيات مهمة من شأنها تطوير 
مستوى األداء والحفاظ ىلع املهنة، والجدير بالذكر 
بذلوا  قد  الجمعية  وطاقم  اإلدارة  مجلس  اعضاء  ان 
قصارى جهدهم واخذوا ىلع عاتقهم تنظيم وإدارة 
هذا املؤتمر حيث كانت الكلفة املقدرة حسب اقل 
يف  مختصة  جهات  من  املقدمة  االسعار  عروض 
ولكن  دوالر،   60000 مبلغ  املؤتمرات  وتنظيم  رعاية 
وبإدارة واعية من إدارة الجمعية ملواردها ونفقاتها 
فقد كانت كلفة املؤتمر 20,500 دوالر وذلك بجهود 
رئيس  من  بتوجيهات  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 

واعضاء مجلس إدارة الجمعية.  

تم اإلنتهاء من عقد املؤتمر املهني الدولي الثالث تحت عنوان "مهنة تدقيق الحسابات ودورها يف تعزيز 
الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وجامعة النجاح الوطنية بمشاركة 
عربية ومحلية وإقليمية ودولية من ممثلي القطاع العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني وممثلي ورؤساء 
النقابات والجمعيات واملؤسسات املهنية  يف الوطن العربي، وكان ذلك بتاريخ 2017/3/7 يف مدينة نابلس، 

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني" د. رامي الحمد اهلل" حفظه اهلل. 
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تمويل املؤتمر املهني الدولي الثالث يف فلسطين 
بناءا ىلع اجتماعات مجلس إدارة الجمعية مع اعضاء الجمعية وخاصة الشركات الكبرى كان للشركات واملؤسسات 

التالية يد الفضل يف تمويل املؤتمر املهني الدولي الثاني يف فلسطين

قيمة التبرع / دوالر الشركة

25,000بنك األردن 

5,000شركة ديلويت اند توش – الشرق األوسط 

5,000شركة ارنست اند يونغ – الشرق األوسط 

5,000شركة برايس واتر هاوس كوبرز – فلسطين املحدودة 

3,000مكتب الزميل سمير سحار – ممثل شبكة  العاملية 

2,000شركة مؤسسة فتوح لتدقيق الحسابات 

12,000مساهمة اعضاء الهيئة العامة بواقع 100 دوالر عن كل مشارك 

57,000املجمــوع
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ــطينية يف املجلس  ــن الفلس ــابات القانونيي ــي الحس ــة مدقق ــة جمعي ــول عضوي قب
التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص

الحسابات  مدققي  جمعية  إدارة  مجلس  أعلن 
القانونيين الفلسطينية من خالل أمانة السر عن قبول 
التنسيقي  املجلس  عضوية  يف  الجمعية  عضوية 
ملؤسسات القطاع الخاص، وتأتي هذه العضوية يف 
القانونيين  الحسابات  مدققي  جمعية  تطوير  إطار 
املستوى  ىلع  عضوياتها  وتوسيع  الفلسطينية 
املحلي من خالل إلتزامها يف إستراتيجيتها وخطط 

عملها يف املرحلة املقبلة.

وأكد مجلس اإلدارة من خالل رئيس املجلس األستاذ 
تأكيدًا  تأتي  الجمعية  عضوية  قبول  أن  رزق  خليل 
مدققي  جمعية  به  تقوم  التي  الدور  أهمية  ىلع 

الحسابات ىلع املستوى املحلي ودورها الفاعل يف 
القطاع الخاص من حيث تمثيل الجمعية ما يزيد عن 
250 مكتب وشركة تدقيق حسابات منها أكبر شركات 
توحيد  بهدف  وذلك  العالم،  مستوى  ىلع  التدقيق 
يضمن  بما  موحد  إطار  ضمن  الخاص  القطاع  جهود 

تحقيق مصالحه وتنفيذ أهدافه. 

القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس  أن  ُيذكر 
قراراته  خالل  من  وتمثيله  حضوره  من  ُيعزز  الخاص 
تمثل  التي  املهنية  املؤسسات  عضويات  بقبول 
القطاع الخاص وصوال لترسية األسس والقواعد العامة 

لقيادة القطاع الخاص الفلسطيني.



إعداد الئحة تتضمن الرسوم التي تتقاضاها جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، بموجب   .1
التعليمات رقم )2( لسنة 2016 والصادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات. 

واملهتمين  والطالب  واملحاسبين  الحسابات  تدريبيًا ملدققي  برنامجًا  مايزيد عن خمسة عشر  تنفيذ   .2
باملهنة.

تواصل الجمعية مع مدققي الحسابات من خالل عمل اجتماعات يف جميع املحافظات للوقوف ىلع   .3
أهم القضايا التي يواجهها مدققي الحسابات خالل ممارسة اعمالهم وخاصة فيما يتعلق بالضرائب.

تمثيل فلسطين من خالل جمعية مدققي الحسابات يف كثير من املؤتمرات والورشات والندوات العربية   .4
والدولية من خالل املشاركة يف الحضور او إلقاء كلمات او تقديم أبحاث علمية. 

تفعيل لجان الجمعية وإشراك الجمعية العمومية يف إتخاذ القرارات.  .5

توقيع وتفعيل مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة من مؤسسات وجامعات ونقابات دولية مهنية.  .6

اعتماد سجل املدققين الغير مزاولين وتصويب أوضاعهم.  .7

تحديث قاعدة بيانات أعضاء الجمعية.  .8

إصدار دليل وأجندة مدقق الحسابات الفلسطيني للعام 2016.   .9

تحديث وتطوير موقع الجمعية اإللكتروني.  .10

تطوير وتحديث لوائح عمل لجان الجمعية.   .11

انشاء حساب من خالل شركة جوال ملدققي الحسابات ضمن نظام الفاتورة.  .12

انشاء حساب خاص يف التأمين الصحي ألعضاء الهيئة العامة للجمعية.   .13

قيام الجمعية بإرسال محاضر اجتماعات اللجان ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة للهيئة العامة، وفتح   .14
املجال امامهم بإبداء آرائهم ومالحظاتهم بكثير من األمور واملواضيع التي تهم عملهم. 

طباعة انظمة قانون ضريبة القيمة املضافة وتوزيعها ىلع شكل إهداء ألعضاء الهيئة العامة لجمعية   .15
مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية. 

التقرير اإلداري  2016 – 2017 20

ىلع الصعيد الداخلي:



جانب من البرنامج التدريبي 

بعنوان" آلية التدقيق ىلع هيئآت 

الحكم املحلي" والذي عقد يف

مدينة رام اهلل، نابلس، الخليل، 

جنين
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جانب من التدريب حول انظمة قانون ضريبة القيمة املضافة والذي عقد يف مدينة 
رام اهلل، بيت لحم ونابلس 

جانب من البرنامج التدريبي حول معيار التدقيق الدولي رقم 701 والذي عقد يف مدينة 
رام اهلل، بيت لحم، طولكرم. 
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جانب من دوره التدقيق الداخلي - مدينة الخليل

جانب من البرنامج التدريبي حول قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين املهنيين 
الذي عقد يف مدينة رام اهلل، نابلس والخليل: 
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التدريب ىلع آخر التحديثات ىلع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يف مدينة 
رام اهلل: 

تدقيق  ملكاتب  اإللكترونية  واألرشفة  الفعاله  اإلدارة  حول  التدريبي  البرنامج 
الحسابات الذي عقد يف مدينة رام اهلل وبيت لحم. 
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البرنامج التدريبي الذي عقد يف شرم الشيخ حول" املعايير الدولية إلعداد التقارير 
املالية" 
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الجمعية وذلك بتاريخ  الذين انضموا لعضوية  الجدد  الحسابات  تنظيم إحتفال ولقاء تعريفي ملدققي   .1
.2016/2/16

تنظيم حفل غداء ألعضاء الهيئة العامة يف مدينة رام اهلل بمناسبة تولي مجلس اإلدارة الجديد مهامه   .2
وذلك بتاريخ 2016/4/16 يف منتزة الردانة. 

التعازي يف  ونشر  التهنئة  برقيات  وارسال  الزيارات  من خالل  العامة  الهيئة  اعضاء  مع  الدائم  التواصل   .3
الصحف املحلية ومن خالل البريد اإللكتروني. 

زيارتهم  اثناء  الغداء  مائدة  ىلع  املرافق  والوفد  العرب  واملراجعين  املحاسبين  اتحاد  رئيس  دعوة   .4
لفلسطين وذلك بتاريخ 2017/3/27
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النشاطات اإلجتماعية:



عضوية الجمعية يف اإلتحادات املهنية العربية والدولية:

:)IFAC(  عضوية الجمعية يف اإلتحاد الدولي للمحاسبين

لم تدخر الجمعية جهودًا من أجل الحفاظ ىلع عضويتها يف اإلتحاد الدولي للمحاسبين، حيث تتزايد املسؤولية 
إلتزامات العضوية الصادرة عن اإلتحاد  ىلع كاهل الجمعية من سنة إلى اخرى وذلك بإلتزامها يف متطلبات 
الدولي للمحاسبين، وبجهود مجلس اإلدارة وطاقم الجمعية التنفيذي تحظى الجمعية سنويا بموافقة مجلس 
الجمعية  إلتزام  بالتأكد من  اإلتحاد  قيام  بعد  وذلك  التنفيذية  للمحاسبين ىلع خطتها  الدولي  اإلتحاد  إدارة 

بتنفيذ بنود الخطة السنوية، حيث يتم نشر خطة الجمعية السنوية ىلع موقع اإلتحاد اإللكتروني. 

جاء طلب الجمعية يف عضوية اإلتحاد استكماال لرؤية الجمعية لتحقيق اهدافها، التي تتضمن وضع اسس خاصة 
لتطوير معايير دولية يف مجاالت سلوك وآداب املهنة واملراجعة والتأكيدات والتعليم واملعايير املحاسبية 
للقطاع العام، وايضا اصدار وثائق إرشادية لدعم املحاسبين املهنيين واملوظفين العاملين باملكاتب الصغيرة 

واملتوسطة واملحاسبين العاملين يف القطاعات التجارية والقطاع العام.          

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

وهيئته العامة من منتسبي واعضاء اإلتحاد الدولي للمحاسبين واغلبهم هيئات محاسبية مهنية ووطنية. 

مهنتي  لدعم  دورها  تعزيز  يف  الجمعية  تستمر  سوف  فلسطين  يف  املدققين  مجتمع  خدمة  أجل  ومن   
بمعايير  االلتزام  ىلع  التأكيد  خالل  من  الفلسطيني  اإلقتصاد  تطوير  يف  واملساهمة  والتدقيق،  املحاسبة 
املرتبطة  املواضيع  عن  بوضوح  والتعبير  املعايير،  هذه  حول  الدولي  التقارب  وزيادة  الجودة  عالية  مهنية 

باملصلحة العامة، حيث تكون الخبرة املهنية أكثر األمور صلة بذلك.

ملخص بإجتماعات اإلتحاد الدولي للمحاسبين IFAC التي شاركت فيها الجمعية. 

مكان اإلنعقاد تاريخ اإلجتماع موضوع اإلجتماع الرقم 

.1 )IFAC( البرازيل2016/11/16اإلجتماع السنوي لإلتحاد الدولي للمحاسبين

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

حيث   ،1998 العام  منذ  العرب  واملراجعين  املحاسبين  إتحاد  يف  فعال  عضو  فلسطين  ان  إلى  اإلشارة  تجدر 
حافظت الجمعية ىلع عضويتها يف هذا اإلتحاد من خالل التزامها بدفع رسوم العضوية السنوية ومشاركتها 
التدقيق  التى ترعى مهنتي  التواصل مع الهيئات  يف انشطة اإلتحاد انطالقا من ايمان الجمعية يف تعزيز 

واملحاسبة ىلع النطاق اإلقليمي والدولي وإستخدام ممارسات مهنية عالية الجودة. 
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ملخص بالنشاطات املشتركة مع إتحاد املحاسبين واملراجعين العرب.

مكان اإلنعقاد تاريخ اإلجتماع موضوع اإلجتماع الرقم 

.1
املشاركة يف الدورة التدريبية املنظمة قبل اإلتحاد حول 

Audit Pack التدريب ىلع برنامج التدقيق الجديد
القاهرة2016/8/31

القاهرة2016/12/17 اليوم العلمي املهني 2.

.3
ورشة عمل حول آليات اإللتزام بمتطلبات التزامات 

العضوية 
2017/1/21

البحر امليت / 
األردن 

.4
اجتماع مجلس ادارة الجمعية بالسيد رئيس اتحاد 

املحاسبين واملراجعين العرب 
رام اهلل 2017/3/27

:)FCM( عضوية الجمعية يف اإلتحاد املتوسطي للمحاسبة
FCM وإلتزامها بمتطلبات العضوية، فقد  حفاظًا ىلع عضوية الجمعية يف االتحاد املتوسطي للمحاسبة  
للمحاسبة،  املتوسطي  اإلتحاد  عقدها  التي  العمل  وورشات  واملؤتمرات  االجتماعات  بحضور  الجمعية  قامت 
إضافة إلى دفع رسوم العضوية، ومن الجدير ذكره ان اإلتحاد املتوسطي يضم يف عضويته حوالي 127 دولة 

عربية وأجنبية والتي من شأنها تبادل الخبرات واملعرفة. 

:)AAOIFI( عضوية هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
الحصول ىلع عضوية هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف العام 2014 وهي إحدى أبرز 
املنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات املالية اإلسالمية، تأسست يف العام 1991م ومقرها الرئيس 
مملكة البحرين، وتعنى بتطوير وإصداراملعايير 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 والذي يضم ممثلين 
الجمعية من  إدارة املجلس املكون من سبعة اعضاء، فقد حرصت  الجمعية ضمن تشكيلية  اثنين تسميهم 
خالل ممثليها ىلع اإلرتقاء بمستوى املهنة من خالل املشاركة الفاعلة يف املجلس، حيث كان للجمعية 
دورا هاما وبارزا وخاصة فيما يتعلق بإعداد اللوائح والتعليمات وتوفيق اوضاع مدققي الحسابات وفقا للقانون 

انطالقا من تكاملية العالقة ما بين املجلس والجمعية. 
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اإلجتماعية:



العالقات مع الجامعات الفلسطينية واملؤسسات التعليمية: 

تحرص الجمعية  ىلع االرتباط املتواصل مع كافة الجامعات الفلسطينية مساهمة منها يف تطوير التعليم 
الدولية  املعايير  يف  وخاصة  املحاسبة  لطلبة  تعليمية  مساقات  ادراج  ىلع  الجامعات  وتشجيع  الجامعي 
للمحاسبين  األخالقي  السلوك  قواعد  إلى  باإلضافة  الدولية  التدقيق  معايير  ويف  املالية  التقارير  إلعداد 
املهنيين الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين والتي تشكل اساسا يف مهنتي التدقيق واملحاسبة، ويف 
الجامعات  مع  املشترك  والعمل  التعاون  أواصر  تقوية  تحرص ىلع  الجمعية  فإن  ذلك  وانجاز  تحقيق  سبيل 
التعاون والتفاهم مع تلك  التعاون اشكاال مختلفة يتمثل يف توقيع مذكرات  الفلسطينية، حيث يأخذ هذا 
إلى عقد برامج تدريبية وتعليمية  الجمعية ومؤتمراتها باإلضافة  الجامعات يف نشاطات  الجامعات وإشراك 
استعداد  الخريجين مع  للطالب  وتوعوية  تثقيفية  وتنظيم ورشات عمل  الجامعات  الحسابات يف  ملدققي 
الجمعية بشكل مستمر للتعاون مع الجامعات لتدريب خريجيها من خالل مكاتب تدقيق الحسابات األعضاء يف 
جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، حيث ان الجمعية قد ابرمت مذكرات تفاهم مع غالبية 
مسودات  صياغة  ىلع  العمل  وجاري  املجتمع،  وخدمة  العلمي  البحث  برامج  يف  معها  للتعاون  الجامعات 

مشاريع اتفاقيات تعاون مع باقي جامعات الوطن. 

الجامعة العربية األمريكية.  -

-  جامعة فلسطين التقنية )خضوري(.

-  جامعة القدس/ أبوديس.

جامعة النجاح الوطنية.   -

جامعة القدس املفتوحة.  -

جامعة الخليل.  -

جامعة بيت لحم   -
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تلك  عن  تمخضت  حيث  الفلسطينيي،  املحلي  الحكم  وزارة  مع  عديدة  اجتماعات  الجمعية  عقدت   .1
اإلجتماعات صياغة كراسة الشروط املرجعية لتدقيق حسابات البلديات وهيئات الحكم املحلي، إضافة 
آليات  حول  وجنين  والخليل  ونابلس  اهلل  رام  مدينة  من  كل  يف  عمل  ورش  أربع  وتنفيذ  تنظيم  الى 

التدقيق ىلع هيئات الحكم املحلي خالل العام 2016 وتدريب ما يزيد عن 150 مدقق حسابات.

عقدت الجمعية إجتماعا مع وزير املالية / رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات بحضور رئيس واعضاء   .2
مجلس اإلدارة وذلك ملناقشة سبل التعاون مع وزارة املالية.

املدراء  بحضور  الضفة  وجنوب  وشمال  وسط  يف  عمل  ورشات  ثالث  وتنفيذ  بتنظيم  الجمعية  قيام   .3
التجارية  الغرف  اتحاد  وممثلي  الحسابات  ومدققي  املضافة  القيمة  وضريبة  الدخل  لضريبة  العامون 
أثناء  الحسابات  مدققي  يواجهها  التي  املشاكل  من  كثير  ملناقشة  فلسطين  يف  الصناعية  الزراعية 
ممارساتهم ألعمالهم الضريبية ونتج عن اإلجتماعات تفاهمات عديدة من شأنها تحسين اداء العمل نذكر 

منها ىلع سبيل املثال:

تسهيل مهمة املكلفين امللتزمين ضريبيا مع دوائر الضريبية.  -

التعاون ىلع متابعة املكلفين غير امللتزمين ضريبيا.  -

الضريبية  اإلقرارات  تقديم  الغرامات ىلع  فيها  بما  والفوائد  الغرامات  املكلفين من جميع  كافة  اعفاء   -
حتى نهاية العام 2015 ضمن شروط وضوابط.

التسهيل ىلع املكلفين بخصوص إجراءآت فك الحجز لدى الضابطة الجمركية وفق التعميمات الصادرة   -
بالخصوص والتي تم تعميمها ىلع جميع مدققي الحسابات. 
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تجديد توقيع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد   .4
وذلك لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وذلك لألعوام 2016 -2019 ، حيث قامت الجمعية 
بعقد كثير من اإلجتماعات مع هيئة مكافحة الفساد وجاري العمل ىلع تنفيذ اإلستراتيجية من خالل 

القيام بالنشاطات التالية: 

قيام الجمعية بتسمية األستاذ/ نضال نيروخ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للقيام بمهمة تدريب   -
وبناء قدرات اعضاء النيابة يف هيئة مكافحة الفساد حول قراءة البيانات املالية والتحليل املالي بحضور 
ما يقارب 15 مشارك من الهيئة وذلك ىلع مدار ثالث ايام غير متتالية خالل شهري 5 + 2016/6 بواقع 25 

ساعة تدريب.

الكسواني  ماجد  الطريفي،  مروان  عواشرة،  السادة/ شفيق  الحسابات  مدققي  بتسمية  الجمعية  قيام   -
للقيام بتدقيق حسابات هيئة مكافحة الفساد مجانًا لألعوم 2015-2013. 

تنفيذ املؤتمر املهني الدولي الثالث بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وجامعة النجاح الوطنية بعنوان   -
" مهنة تدقيق الحسابات ودورها يف تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد" وذلك يف مدينة نابلس بتاريخ 

 .2017/3/7
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إستكمال اجتماعات ونشاطات الجمعية املشتركة ما بين سلطة النقد الفلسطينية، هيئة سوق رأس املال،   .5
ديوان الرقابة املالية واإلدارية وغيرها من املؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات القطاع العام. 

تعاون الجمعية مع وزارة الداخلية الفلسطينية وخاصة اإلدارة العامة للجمعيات من حيث إصدار التعميمات   .6
املهنية ملدققي الحسابات حول البيانات املالية للجمعيات.

للمهنة  املزاوليين  الحسابات  مدققي  قوائم  لتعميم  الدولة  مؤسسات  مختلف  مع  الجمعية  تعاون   .7
والحاصلين ىلع تجديد أذون املزاولة لألعوم 2016 و 2017.

واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  وخاصة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مؤسسات  مع  الجمعية  تواصل   .8
معايير  تطبيق  تبني  ىلع  تشجيعهم  اجل  من  املالية  ووزارة  الفلسطيني  الوزراء  مجلس  ورئاسة 
املحاسبة الحكومية IPSASS واهداء نسخة من املعايير وإطالعهم ىلع تجارب الدول التي طبقت هذه 
املعايير مع استعداد الجمعية لعمل ورشات عمل متخصصة لتدريب موظفي القطاع العام ىلع تطبيق 
تلك املعايير التزاما من الجمعية بتطبيق ما جاء يف خطتها التنفيذية ضمن بيانات التزامات العضوية 

املنبثقة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين. 

وزارة  من  تحضيرية  لجنة  وتشكيل  للتعاونيات(  العامة  )اإلدارة  الفلسطينية  العمل  وزارة  مع  التعاون   .9
العمل وبعض أعضاء الهيئة العامة للجمعية لتنظيم ورشة عمل ملدققي الحسابات حول آليات تدقيق 

الجمعيات التعاونية وتوحيد تبويب القوائم املالية بتمويل من معهد أريج للدراسات. 
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نتائج إجتماع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية مع اإلدارة العامة 
لضريبة القيمة املضافة يف وزارة املالية

إستكماال لسياسة الجمعية يف التشبيك مع املؤسسات الرسمية الفلسطينية وتعزيز العالقة املهنية وصوال 
لبيئة عمل صحية ملدققي الحسابات وخاصة اثناء ممارساتهم اليومية ملهامهم من خالل دوائر ضريبة القيمة 
املضافة، فقد تم عقد اجتماع بحضور مدير عام ضريبة القيمة املضافة السيد لؤي حنش وعدد من مساعديه 

ومجلس إدارة الجمعية بتاريخ 2017/5/8، وتلخصت نتائج اإلجتماع بالتالي:.

تشكيل لجنة دائمة لبحث ما يستجد من مسائل تجتمع دورّيًا، حيث ستشكل من مدراء دوائر ومن اإلدارة   .1
انعقاد وجاهزية ملتابعة كافة  الحاجة تكون يف حالة  العامة، تكون لجنة قائمة وصاحبة قرار وعند 

األمور واملشاكل التي قد تطرأ.

إعداد مذكرة تفاهم تحتوي ىلع مبادئ تنظم العالقة وتوطيد أواصر التعاون وصواًل ملشاركة تكفل انسيابية   .2
العالقة وسالسة األداء وتحول دون نشوء أي إشكاليات تأسيسًا لعالقة عنوانها اإللتزام واإلحترام املتبادل.

تجميد العمل يف ما يعرف )بتعليمات بنك الفواتير( ملا بعد تشكيل اللجنة املذكورة وتوقيع مذكرة   .3
التفاهم ومن ثم بحث اإلمكانيات املتاحة للتطبيق.

تقدير دورمدققي الحسابات ودعوتهم ملزيد من التعاون البّناء ملا فيه من مصلحة للوطن واملواطن.  .4

سيتم مراجعة كافة أرصدة اإلرجاعات للمكلفين من خالل مدققي الحسابات.  .5

تم الطلب بتقدير دور مدققي الحسابات واعتبار تعهداته مقبولة لدى الدوائر واحترام وتقدير ذلك ىلع   .6
أن يتم االلتزام بتلك التعهدات من قبل مدراء الدوائر وأيضا من قبل الزمالء املحترمين.

تم االتفاق ىلع أن تقدم طلبات الكشوف الدورية لإلرجاع أو الخصم من الرصيد جميعها مختومة ومدققة   .7
من قبل مدقق حسابات فقط مع إرفاقها بشهادة مدقق حسابات قانوني إذا اقتضت الضرورة ذلك.



اوال: التعليم املستمر والتدريب والتأهيل:
لهدف  تحقيقا  التدريبية  الدورات  من  عدد  بعقد  الفلسطينية  القانونيين  الحسابات  مدققي  جمعية  قامت 
ورؤية لجنة التعليم املستمر يف الجمعية يف مختلف محافظات الوطن، حيث تميزت هذه الدورات بمستوى 
مهني عالي ساهم يف تطور مستوى مدققي الحسابات، حيث تم عقد غالبية دورات التدريب وورشات العمل 
يف القاعة التدريبية يف مقر الجمعية ويف قاعات الغرف التجارية الصناعية الزراعية يف مختلف محافظات 
الوطن التي كانت تقدم للجمعية مجانًا نظرًا للعالقة املميزة التي تربط الجمعية بإتحاد الغرف التجارية يف 

فلسطين، حيث نذكر من الدورات والبرامج ما يلي: 

م 
رق

ال

مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد  اسم البرنامج التدريبي 
عدد مدققي 

الحسابات 
املستفيدين 

ايراد 
الدورة 
بالدوالر

مصروف 
الدورة 
بالدوالر

.1
اإلدارة املحوسبة ملكاتب تدقيق 

3130001909,84مقر الجمعية 7+2016/2/8 الحسابات 

2016/4/10 معيار التدقيق الدولي رقم 701 2.
غرفة تجارة 
322800304بيت لحم 

2016/4/11 معيار التدقيق الدولي رقم 701 3.
غرفة تجارة 

8800303طولكرم 

غرفة تجارة 2016/4/19انظمة ضريبة القيمة املضافة 4.
161600595,50نابلس 

.5
قواعد السلوك األخالقي 

غرفة تجارة 2016/8/9للمحاسبين املهنيين 
331436,17269,36الخليل

.6
قواعد السلوك األخالقي 

غرفة تجارة 2016/8/10للمحاسبين املهنيين 
22901236,34نابلس 

.7
قواعد السلوك األخالقي 

فندق الرتنو/ 2016/8/13للمحاسبين املهنيين 
4521061816,50رام اهلل 

24884451مقر الجمعية 2016/8/21معيار التدقيق الدولي رقم 701 8.

.9
آليات التدقيق ىلع هيئآت الحكم 

4+2016/9/5املحلي 
غرفة تجارة   

28701,3065,41رام اهلل 

.10
آليات التدقيق ىلع هيئات 

غرفة تجارة 3+2016/10/4الحكم املحلي 
221170,21122,11نابلس

.11
آليات التدقيق ىلع هيئات 

9+2016/10/10الحكم املحلي 
غرفة تجارة 

331732,28108,97الخليل

.12
آخر التحديثات ىلع املعايير 

362329519918شرم الشيخ 22+2016/10/23الدولية إلعداد التقارير املالية 

.13
اإلدارة الفعالة ملكاتب تدقيق 

20+2016/11/21الحسابات 
فندق شبرد / 

2739752022بيت لحم 

.14
آخر التحديثات ىلع املعايير 

غرفة تجارة   20+2016/12/21الدولية إلعداد التقارير املالية 
2030001286,68رام اهلل 
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األنشطة وتعزيز الكفاءة املهنية من خالل اللجان العاملة: 



.15
آليات التدقيق ىلع هيئات 

غرفة تجارة 27+2016/12/28الحكم املحلي 
101500939,20جنين

.16
التدقيق الداخلي وكيفية كتابة 

191026573,85مقر الجمعية 2017/2/26تقارير التدقيق الداخلي 

48,90030,347املجموع الكلي

18,553صايف الربح )الخسارة(

ثانيا: السلوك املهني: 

اعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بمتابعة اإللتزام بقواعد السلوك املهني وإجراء الدراسات واملقترحات   .1
حول تطوير اآلداء. 

دراسة وبحث الشكاوي املقدمة للجمعية من خالل الزمالء أو من خالل أي أطراف خارجية امُلحالة للجنة   .2
السلوك املهني حيث تم النظر يف ما يزيد عن 15 شكوى خالل العام 2016 ولغاية تاريخه. 

إعداد املسودة األولى من الالئحة الجزائية حول مخالفات آداب السلوك املهني.  .3

ثالثا: العضوية واملزاولة:

دراسة الطلبات املقدمة لتجديد أذون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات للعام 2017.  .1

نشر القائمة رقم )1( من الحاصلين ىلع تجديد أذون املزاولة للعام 2017.  .2

نشر القائمة رقم )2( من الحاصلين ىلع تجديد أذون املزاولة للعام 2017.  .3

تحديث بيانات األعضاء واملكاتب حتى العام 2017.    .4

إعداد لوائح تجديد أذون املزاولة.   .5

رابعا: اإلعالم واملجلة:

جاري العمل ىلع إصدار العدد العاشر من   .1
مجلة »املدقق الفلسطيني«. 

إصدار دليل وأجندة مدقق الحسابات   .2
الفلسطيني للعام 2017/2016. 

تحديث وترجمة موقع الجمعية اإللكتروني.   .3
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خامسا: العالقات العامة – داخليًا وخارجيًا:
عملت الجمعية بكل ما تملك من طاقات لوضع مشروع لإلتصاالت الخارجية مع النقابات والجمعيات والهيئات 
املماثلة يف الوطن العربي حيث حرصت ىلع حضور ومتابعة النشاطات املهنية واملؤتمرات وورشات العمل 

ودورات التدريب ذات العالقة. 

واإلقليمية  والدولية  املحلية  والندوات  التدريبية  والدورات  واملؤتمرات  العمل  بورشات  ملخص 
والتي  العامة  الهيئة  اعضاء  من  وعددا  اإلدارة  مجلس  واعضاء  رئيس  فيها  شارك  التي  واإلجتماعات 

يمكن تلخيصها بالجدول التالي:

م 
رق

ال

مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد  اسم البرنامج التدريبي 

اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع رئيس هيئة مكافحة 1.
مقر الهيئة / رام اهلل 2016/1/8الفساد الفلسطينية ملناقشة سبل التعاون

إجتماع مجلس إدارة الجمعية مع ديوان الرقابة املالية 2.
مقر الديوان / رام اهلل 2016/2/22واإلدارية ملناقشة سبل التعاون 

.3
ورشة عمل حول دور التدقيق الخارجي يف تحديث 

حوكمة الشركات بالتعاون مع معهد الحوكمة 
الفلسطينية 

مدينة نابلس 2016/2/23

ورشة عمل مابين مدققي الحسابات وقيادة الضابطة 4.
غرفة تجارة محافظة 2016/3/21الجمركية 

رام اهلل والبيرة 

اجتماع مع وزارة الحكم املحلي ملناقشة سبل التعاون 5.
مقر الجمعية 2016/3/28مع الوزارة والجمعية

ورشة عمل مع البنك الدولي  ممارسات الشركات الصغيرة 6.
مبنى املساعدات 2016/3/30ومتوسطة الحجم 

LACS اإلنسانية

ورشة عمل ملناقشة مسودة قانون الشركات بتنظيم من 7.
مدينة اريحا 2016/4/9وزارة اإلقتصاد الوطني 

غرفة تجارة الخليل 2016/4/24ورشة عمل حول قانون الضمان اإلجتماعي 8.

اجتماع مدققي حسابات منطقة الوسط مع مدير دائرة 9.
دائرة ضريبة رام اهلل 2016/5/24ضريبة القيمة املضافة يف مدينة رام اهلل 

.10
ورشة عمل منظمة من قبل اإلتحاد الدولي للمحاسبين 

IFAC  حول ممارسات املؤسسات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم 

2016/6/15 Online

ورشة عمل تعريفية ملدققي الحسابات حول برنامج 11.
 Advance Smart Audit األردن/ فندق الديز ان2016/7/23التدقيق الجديد

ورشة عمل تدريبية حول استخدام برنامج املحاسبة 12.
فندق األنكرز / رام اهلل 2016/7/26مع شركة داتا ست 
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.13
اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع البنك الدولي 

ملناقشة سبل التعاون واهمها تمويل تطبيق نظام 
الرقابة ىلع جودة اآلداء 

 2016/11/8 Online

2016/12/6Onlineورشة عمل حول البنوك اإلسالمية 14.

ورشة عمل تعريفية حول نظام بيرفكت للمحاسبة / 15.
مقر الجمعية 2016/12/12شركة األندلس 

مدينة رام اهلل / فندق 2016/12/13اعداد البيانات املالية للجمعيات التعاونية 16.
فلسطين بالزا 

اجتماع مدققي حسابات الوسط مع اإلدارة العامة 17.
2017/1/12لضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة 

غرفة تجارة محافظة 
رام اهلل والبيرة 

.18

ورشة عمل حول اإللتزام ببيانات التزامات عضوية 
اإلتحاد الدولي للمحاسبين بتنظيم ما بين جمعية 

املحاسبين القانونيين األردنيين واإلتحاد الدولي 
للمحاسبين وقيام الجمعية بتقديم ورقة عمل حول 

آداء جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 

األردن / البحر امليت 2017/1/21

مشاركة الجمعية بعضوية الفريق الفني املتخصص 19.
2017/1/23ملكافحة غسيل األموال وحضور اول اجتماع للجنة 

سلطة النقد 
الفلسطينية 

اجتماع مدققي حسابات منطقة الشمال مع اإلدارة 20.
2017/2/6العامة لضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة 

غرفة تجارة محافظة 
نابلس 

املشاركة يف املؤتمر املهني الخامس املنظم من 21.
دولة الكويت 2017/2/16قبل جمعية املحاسبين واملراجعين الكويتية 

اجتماع مدققي حسابات منطقة الجنوب مع اإلدارة 22.
2017/2/21العامة لضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة 

غرفة تجارة محافظة 
بيت لحم 

املشاركة يف ورشة العمل حول تجارة الخدمات / 23.
مدينة رام اهلل 2017/3/14قطاعي التدقيق واملحاسبة 

املشاركة بورقة عمل حول التهرب الضريبي يف ورشة 24.
2017/3/22العمل املنظمة من قبل مؤسسة أمان 

مدينة رام اهلل / الهالل 
األحمر 

.25
املشاركة يف املؤتمر الصحفي لعرض نتائج تقرير 

واقع النزاهة ومكافحة الفساد املنظم من قبل 
مؤسسة أمان 

2017/4/3
مدينة رام اهلل / الهالل 

األحمر 

املشاركة يف إجتماع مع معالي وزيره اإلقتصاد 26.
مقر الوزارة2016/1/10الوطني  
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ــبين حول بيانات التزامات العضوية  ــة عمل اإلتحاد الدولي للمحاس ــاركة الجمعية يف ورش مش
يف البحر امليت بتاريخ 2017/1/20

جانب من مشاركة الجمعية يف مؤتمر ديمومة وتطوير الشركات العائلية/ فرص وتحديات املنعقد يف مدينة الخليل 
بتاريخ 2017/4/12



إدارة املشاريع املمولة. 
من  الطلب  تم  فقد   ،2016/11/8 بتاريخ  الدولي  البنك  ممثلي  مع  الجمعية  إدارة  مجلس  اجتماع  خالل   .1
الجمعية بإرسال عرض تقديمي يحتوي ىلع شرح مفصل إلحتياجات الجمعية، حيث وافق البنك الدولي 
ىلع تقديم منحة للجمعية بحوالي 200 الف دوالر أمريكي خالل العام 2017، حيث تلخصت املشاريع 

التي قدمتها الجمعية كالتالي:
تطبيق نظام الرقابة ىلع جودة األداء، حيث تم تصميم هذا الدليل يف العام 2014 من خالل املنحة   -

األولى التي قدمها البنك الدولي للجمعية. 
باملعايير  يتعلق  فيما  وخاصة  الحسابات  مدققي  قدرات  لبناء  مهني  تدريبي  برنامج  وتنفيذ  تصميم   -

الدولية إلعداد التقارير املالية ومعايير التدقيق الدولية.
بناء نظام ارشفة الكترونية للجمعية.   -

مشاريع تحت التنفيذ:
يف   2017/3/7 بتاريخ  املنعقد  الثالث  الدولي  املهني  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  إجتماعات  استمرار   .1

مدينة نابلس للتحضير لعقد املؤتمر الرابع خالل العام 2018.
البدء بالتحضير لجدول زيارات ملكاتب اعضاء الهيئة العامة لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.  .2
التحضير للبدء بتطبيق دليل الرقابة ىلع جودة األداء من خالل لجنة الرقابة ىلع الجودة يف الجمعية.  .3

تقديم طلبات تمويل يف مواضيع مختلفة من املؤسسات املانحة يف فلسطين.  .4
التواصل مع مدققي حسابات قطاع غزة لتصويب اوضاعهم وتسجيلهم يف سجالت الجمعية وفق القانون.   .5
العمل مع الجامعات الفلسطينية إلعتماد خطة تدريس لطلبة املحاسبة أساسها املعايير الدولية إلعداد   .6

التقارير املالية ومعايير التدقيق الدولية. 
شراء مقر لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.   .7

إستمرار ومتابعة اإلتصال مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني   .8
وديوان الرقابة املالية واإلدارية ووزارة املالية لتطبيق املعايير الدولية يف القطاع العام يف فلسطين.

تنظيم لوائح وتعليمات خاصة لتحديد وتوحيد الرسوم واألتعاب املهنية.    .9

تطلعات الجمعية وخططها املستقبلية يف املدى املنظور: 
تطبيق اإللتزام ببيانات إلتزامات العضوية SMO’s بحسب متطلبات عضوية اإلتحاد الدولي للمحاسبين   .1

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 املهنة.  .5
التحضير لعقد املؤتمر املهني الدولي الرابع يف فلسطين بعد النجاح الالفت يف املؤتمر األول والثاني والثالث.  .6

مواصلة العمل لتوقيع اتفاقات  تعاون مع الجامعات الفلسطينية واملؤسسات الرسمية الفلسطينية.   .7
اإلشتراك اإللكتروني مع مجلس معايير املحاسبة الدولية للبقاء ىلع علم بآخر مستجدات وتعديالت املعايير املحاسبية.  .8
مواصلة الجهود مع ديوان الرئاسة الفلسطيني لتسجيل قطعة األرض باسم الجمعية ومحاولة إختيار موقع مناسب.  .9

مواصلة اإلجتماعات مع املؤسسات املختلفة إلعتماد تقارير مدققي الحسابات املحليين.  .10
رفد الجمعية بكادر وظيفي مهني.   .11

 .IFAC مشاركة الجمعية يف اللجان املنبثقة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين  .12
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كشف بمصاريف الجمعية املجمعة
خالل العام 2016

  

املصاريف / دوالرالشـهـر 

7,155شهر كانون ثاني 2016/1

14,070شهر شباط2016/2

7,096شهر مارس2016/3

8,146شهر نيسان 2016/4

6,853شهر أيار2016/5

7,276شهر حزيران2016/6

6,776شهر تموز2016/7

6,788شهر آب2016/8

7,010شهر أيلول2016/9

6,791تشرين أول2016/10

6,293شهر تشرين ثاني2016/11

10,795شهر كانون اول 2016/12

95,049املجمــوع

يتكون الكشف الظاهر أعاله من مجموع املصاريف االدارية والعمومية الشهرية لسنة 2016 وكما هو موضح 
بالتقرير املالي ضمن ايضاح رقم )13( .
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املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

15 1 1 1 0 0 0 3,234مصروف الرواتب/العادي0
15 1 1 1 1 0 0 83.33اتعاب التدقيق0
15 1 1 1 1 1 0 918 مواصالت  مجلس االدارة 0 .09
15 1 1 1 2 0 0 30عموالت بنكية0
15 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
15 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
15 1 1 3 0 0 0 278اتصاالت وانترنت0 .3
15 1 1 6 0 0 0 199قرطاسية ومطبوعات0 .97
15 1 1 9 0 0 0 86.07دعاية واعالن0
15 1 2 3 0 0 0 266اتعاب ادارة حسابات الجمعية0 .667
15 1 3 0 0 0 0 200مصروف إستهالكات0
15 1 4 0 0 0 0 273.525مصروف استشارات قانونية0
15 1 8 6 0 0 0 403.5مصروف نهاية الخدمة 0

7154.89مصاريف عمومية شهر  2016/01 

كشف تفصيلي باملصاريف االدارية 
والعمومية خالل العام 2016

املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

25 1 1 1 0 0 0 3,434مصروف الرواتب/العادي0
25 1 1 1 1 0 0 83.33اتعاب التدقيق0
25 1 1 1 2 0 0 67.59عموالت بنكية0
25 1 1 1 5 0 0 278.58ضيافة0
25 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
25 1 1 1 9 0 0 28.69مواصالت0
25 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
25 1 1 3 0 0 0 600.76اتصاالت وانترنت0
25 1 1 4 0 0 0 .234كهرباء ومياه وصرف صحي0 1 1
25 1 1 6 0 0 0 .484قرطاسية ومطبوعات0 15
25 1 1 7 0 0 0 127صيانة اجهزة0 .38
25 1 1 9 0 0 0 351دعاية واعالن0 .46
25 1 2 3 0 0 0 266اتعاب ادارة حسابات الجمعية0 .667
25 1 3 0 0 0 0 200مصروف إستهالكات0
25 1 4 0 0 0 0 273.525مصروف استشارات قانونية0
25 1 2 3 4 0 0 3987.95املؤتمر السنوي0
25 1 1 1 4 0 0 2047.2تصوير وطباعة صور0
25 1 8 4 0 0 0 19جرائد ومجالت0 .8
25 1 8 6 0 0 0 403.5مصروف نهاية الخدمة 0

14070.1مصاريف عمومية شهر  2016/02 
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املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

35 1 1 1 0 0 0 3,234مصروف الرواتب/العادي0
35 1 1 1 1 0 0 8333اتعاب التدقيق0
35 1 1 1 2 0 0 46.28عموالت بنكية0
35 1 1 1 5 0 0 31ضيافة0 .99
35 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
35 1 1 1 9 0 0 1مواصالت0 19 .76
35 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
35 1 1 2 4 0 0 522صيانة وتطوير املوقع اإللكتروني0
35 1 1 3 0 0 0 402.06اتصاالت وانترنت0
35 1 1 4 0 0 0 51كهرباء ومياه وصرف صحي0 . 18
35 1 1 6 0 0 0 249.76قرطاسية ومطبوعات0
35 1 1 8 0 0 0 30.71صياتة وتنظيف املكتب0
35 1 2 3 0 0 0 266اتعاب ادارة حسابات الجمعية0 .667
35 1 3 0 0 0 0 200مصروف إستهالكات0
35 1 4 0 0 0 0 273.525مصروف استشارات قانونية0
35 1 8 6 0 0 0 403.5مصروف نهاية الخدمة 0

7096.2مصاريف عمومية شهر  2016/03 

املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

45 1 1 1 0 0 0 3,435مصروف الرواتب/العادي0
45 1 1 1 1 0 0 83.33اتعاب التدقيق0
45 1 1 1 2 0 0 144.56عموالت بنكية0
45 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
45 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
45 1 1 2 1 0 0 150مكافاة وتدريب موظفين 0
45 1 1 3 0 0 0 262.81اتصاالت وانترنت0
45 1 1 5 0 0 0 952مصاريف سفر للخارج0
45 1 1 6 0 0 0 139قرطاسية ومطبوعات0 .59
45 1 1 7 0 0 0 192.5صيانة اجهزة0
45 1 1 9 0 0 0 460.62دعاية واعالن0
45 1 2 3 0 0 0 266اتعاب ادارة حسابات الجمعية0 .667
45 1 3 0 0 0 0 200مصروف إستهالكات0
45 1 4 0 0 0 0 273.525مصروف استشارات قانونية0
45 1 8 6 0 0 0 403.5مصروف نهاية الخدمة 0

8145.54مصاريف عمومية شهر  2016/04 
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املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

55 1 1 1 0 0 0 3,431مصروف الرواتب/العادي0
55 1 1 1 1 0 0 83.33اتعاب التدقيق0
55 1 1 1 2 0 0 16عموالت بنكية0 .28
55 1 1 1 5 0 0 17ضيافة0 .4
55 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
55 1 1 1 9 0 0 61مواصالت0 .42
55 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
55 1 1 3 0 0 0 361اتصاالت وانترنت0 .33
55 1 1 4 0 0 0 132كهرباء ومياه وصرف صحي0 .04
55 1 1 6 0 0 0 41قرطاسية ومطبوعات0 .2
55 1 2 3 0 0 0 266اتعاب ادارة حسابات الجمعية0 .667

55 1 3 0 0 0 0 200مصروف إستهالكات0

55 1 4 0 0 0 0 273.525مصروف استشارات قانونية0

55 1 5 0 0 0 0 230مصاريف وايرادات سنوات سابقة0

55 1 8 4 0 0 0 34.29جرائد ومجالت0

55 1 8 6 0 0 0 403.5مصروف نهاية الخدمة 0

55 1 8 9 0 0 0 1مصاريف متفرقة0 19 .51
6852.93مصاريف عمومية شهر  2016/05 

املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

65 1 1 1 0 0 0 3591مصروف الرواتب/العادي0 ,25
65 1 1 1 1 0 0 83.33اتعاب التدقيق0
65 1 1 1 2 0 0 0.85عموالت بنكية0
65 1 1 1 5 0 0 .28ضيافة0 15
65 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
65 1 1 1 9 0 0 67.81مواصالت0
65 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
65 1 1 3 0 0 0 405.6اتصاالت وانترنت0
65 1 1 4 0 0 0 51كهرباء ومياه وصرف صحي0 . 18
65 1 1 6 0 0 0 99.29قرطاسية ومطبوعات0
65 1 1 7 0 0 0 70.37صيانة اجهزة0

65 1 1 8 0 0 0 145.86صياتة وتنظيف املكتب0

65 1 1 9 0 0 0 76.77دعاية واعالن0

65 1 2 3 0 0 0 266اتعاب ادارة حسابات الجمعية0 .667

65 1 3 0 0 0 0 200مصروف إستهالكات0

65 1 4 0 0 0 0 273.525مصروف استشارات قانونية0

65 1 5 0 0 0 0 330مصاريف وايرادات سنوات سابقة0

65 1 8 6 0 0 0 403.5مصروف نهاية الخدمة 0
7275.59مصاريف عمومية شهر  2016/06 
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املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

75 1 1 1 0 0 0 3560,49مصروف الرواتب/العادي0

75 1 1 1 1 0 0 83.33اتعاب التدقيق0

75 1 1 1 2 0 0 33.45عموالت بنكية0

75 1 1 1 5 0 0 6.65ضيافة0

75 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0

75 1 1 1 9 0 0 15مواصالت0 .35

75 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0

75 1 1 2 1 0 0 200مكافاة وتدريب موظفين 0

75 1 1 3 0 0 0 255.39اتصاالت وانترنت0

75 1 1 6 0 0 0 135قرطاسية ومطبوعات0 .37

75 1 1 9 0 0 0 153دعاية واعالن0 .54

75 1 3 0 0 0 0 200مصروف إستهالكات0

75 1 4 0 0 0 0 273.525مصروف استشارات قانونية0

75 1 8 6 0 0 0 403.5مصروف نهاية الخدمة 0

75 1 8 7 0 0 0 274مصاريف صيانة برنامج الشامل0
6776.03مصاريف عمومية شهر  2016/07 

املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

85 1 1 1 0 0 0 3582,53مصروف الرواتب/العادي0

85 1 1 1 1 0 0 83.33اتعاب التدقيق0

85 1 1 1 2 0 0 13عموالت بنكية0 . 12

85 1 1 1 5 0 0 106ضيافة0 .71

85 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0

85 1 1 1 9 0 0 34.03مواصالت0

85 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0

85 1 1 3 0 0 0 259.99اتصاالت وانترنت0

85 1 157كهرباء ومياه وصرف صحي140000 .63

85 1 1 6 0 0 0 105قرطاسية ومطبوعات0 . 17

85 1 1 7 0 0 0 310.44صيانة اجهزة0

85 1 1 9 0 0 0 76.77دعاية واعالن0

200مصروف إستهالكات851300000

273.525مصروف استشارات قانونية851400000

403.5مصروف نهاية الخدمة 851860000
6788.18مصاريف عمومية شهر  2016/08 
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املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

95 1 1 1 0 0 0 3,756مصروف الرواتب/العادي0
95 1 1 1 1 0 0 83اتعاب التدقيق0 .34
95 1 1 1 2 0 0 20.49عموالت بنكية0
95 1 1 1 4 0 0 562.98تصوير وطباعة صور0
95 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
95 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
95 1 1 2 1 0 0 200مكافاة وتدريب موظفين 0
95 1 1 3 0 0 0 252.06اتصاالت وانترنت0
95 1 1 9 0 0 0 76.77دعاية واعالن0
200مصروف إستهالكات951300000
273.525مصروف استشارات قانونية951400000
403.5مصروف نهاية الخدمة 951860000

7010.1مصاريف عمومية شهر  2016/09 

املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

105 1 1 1 0 0 0 3,587مصروف الرواتب/العادي0
105 1 1 1 1 0 0 83اتعاب التدقيق0 .34
105 1 1 1 2 0 0 18عموالت بنكية0 .63
105 1 1 1 5 0 0 106.02ضيافة0
105 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
105 1 1 1 9 0 0 145.81مواصالت0
105 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
105 1 1 180صيانة وتطوير املوقع اإللكتروني24000
105 1 1 3 0 0 0 419اتصاالت وانترنت0 .52
105 1 52.36كهرباء ومياه وصرف صحي140000
105 1 1 6 0 0 0 63.09قرطاسية ومطبوعات0
105 1 1 9 0 0 0 76.77دعاية واعالن0
200مصروف إستهالكات1051300000
273.525مصروف استشارات قانونية1051400000
403.5مصروف نهاية الخدمة 1051860000

6791مصاريف عمومية شهر  2016/10 
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املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

125 1 1 1 0 0 0 5,086مصروف الرواتب/العادي0
125 1 1 1 1 0 0 83اتعاب التدقيق0 .34
125 1 1 1 2 0 0 16عموالت بنكية0 .9
125 1 1 1 5 0 0 127ضيافة0 .73
125 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
125 1 1 1 9 0 0 .164مواصالت0 1
125 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
125 1 1 3 0 0 0 397اتصاالت وانترنت0 . 12
125 1 289.84كهرباء ومياه وصرف صحي140000
125 1 1 5 0 0 0 440مصاريف سفر للخارج0
125 1 1 6 0 0 0 1978قرطاسية ومطبوعات0 .29
125 1 1 8 0 0 0 .56صياتة وتنظيف املكتب0 1 1
125 1 1 9 0 0 0 95.96دعاية واعالن0
201مصروف إستهالكات1251300000
273.525مصروف استشارات قانونية1251400000
403.5مصروف نهاية الخدمة 1251860000

10794.9مصاريف عمومية شهر  2016/12 

املبلغ / دوالراسم الحساب رقم الحساب  الشهر 

115 1 1 1 0 0 0 3,587مصروف الرواتب/العادي0
115 1 1 1 1 0 0 83اتعاب التدقيق0 .34
115 1 1 1 2 0 0 15عموالت بنكية0 .49
115 1 1 1 7 0 0 505.583رسوم واشتراكات0
115 1 1 2 0 0 0 675.854االيجار0
115 1 1 3 0 0 0 250.78اتصاالت وانترنت0
115 1 1 6 0 0 0 105قرطاسية ومطبوعات0 .69
115 1 1 7 0 0 0 192.5صيانة اجهزة0
200مصروف إستهالكات1151300000
273.525مصروف استشارات قانونية1151400000
115 403.5مصروف نهاية الخدمة 1860000

6293.26مصاريف عمومية شهر  2016/11 
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األخبار الصحفية 2016 - 2017 



” تميز ... إنجاز ... تحقيق لألهداف“ 

PALESTINIAN ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

جمعيــة مدققي الحسـابــات القـانـونيين الفلسطينيـة

Member of International Federation of Accountants ــــن ــي ــ ــب ــ ــاس ــ ــح ــ ــم ــ ــل ــ عــــــضــــــو االتــــــــــحــــــــــاد الــــــــــدولــــــــــي ل

التقرير اإلداري ٢٠١٦ – ٢٠١٧ 

البيانات املالية وتقرير مدقق الحسابات ٢٠١٦
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