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 الحسابات القانونيين الفلسطينية حول جمعية مدققي

 
 

ر ( بموجب الترخيص الصاد1225تحت الرقم ) 1991الفلسطينية سنة  تأسست جمعية مدققي الحسابات القانونيين

( 1ت األهلية رقم )ام قانون الجمعيات الخيرية والهيئوضاعها وفقا ألحكاأوفقت و عن وزارة الداخلية الفلسطينية

( لسنة 9) ق الحسابات رقم( من قانون مزاولة مهنة تدقي11وتم التأكيد على ذلك بموجب المادة رقم ) ،(2222لسنة )

متالك األموال المنقولة وغير إوتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ويحق لها  (،2221)

 هدافها.أالمنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق 

 

، تجتمع بشكل دوري لمناقشة ( عضوا  11وفقا للنظام الداخلي للجمعية يدير الجمعية هيئة إدارية منتخبة تتكون من )

 األمور التي تهم الجمعية، كما ويتم تشكيل لجان متخصصة تغطي مجاالت عمل الجمعية وهي كما يلي:

 ة.ة والمزاوللجنة العضوي 

 .لجنة التأهيل لإلمتحانات 

 والتدريب البحث العلميستمر ومالتعليم ال لجنة. 

 .لجنة المجلة واللجنة اإلعالمية 

 هني.لجنة السلوك الم 

 .لجنة العالقات الخارجية 

 .لجنة صندوق التقاعد 

 .اللجنة التأديبية 

 .لجنة الضرائب 

 داء.لجنة الرقابة على جودة األ 

 . للمهنة غير مزاول عضوا   73و  ،مزاوال   عضوا   211حوالي  يبلغ عدد اعضاء الجمعية حاليا  

 

 الرؤية:

 .قتصاد الفلسطينية في تطوير اإلمنحو مهنة يمكن اإلعتماد عليها والمساه

 

 المهمة:

تشجيع تطبيق المعايير الدولية و، ضمان اإلمتثال لقواعد السلوك األخالقيو ،القدرات المهنية لألعضاء تطوير

 .محليا ودوليا المهنةلإلرتقاء في مستوى 
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 أهداف الجمعية

 

 

ي فلسطين ولها في سبيل انجاز هذه تهدف الجمعية إلى رفع المستوى العلمي والعملي للممارسة المهنية ف

 التالية:األهداف القيام بالمهام 

 

 .كفاءة العلمية والمهنية لألعضاءتطوير مستوى ال .1

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

تطوير بما في الا وتنظيم ممارستها والمساهمة في المحافظة على آداب وسلوكيات المهنة ومبادئها وتقاليده .1

 ذلك القيام بأعمال التدريب.

 تشجيع ورعاية البحث العلمي في المجاالت المختلفة للمهنة. .1

 عقد الدورات التدريبية الهادفة لرفع مستوى مزاولة المهنة  في فلسطين. .1

 المهنة.العمل في المواضيع ذات العالقة ب وورشاتوالندوات  عقد المؤتمرات .5

التنسيق مع االتحادات المحلية والعربية والدولية والتي لها عالقة بالمهنة والحصول على عضويات تلك  .1

 االتحادات والتمثيل في تلك االتحادات والمشاركة في نشاطاتها بما ال يتعارض مع أهدافها.

ك آداب وسلوكيات المهنة العمل على تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ومعايير المحاسبة الدولية وكذل .8

 .الصادرة عن االتحاد الدولي من خالل الميثاق

التنسيق مع جهة االختصاص بخصوص إعداد وعقد االمتحانات الخاصة بالمتقدمين للحصول على  .9

 رخصة مزاولة المهنة.

 إصدار الكتب والمجالت والترجمات والدوريات والمنشورات التي من شأنها تطوير المهنة ورفع مستوى .12

 القائمين عليها.

العمل على توفير الخدمات االجتماعية والصحية وعمل نظام للضمان االجتماعي لألعضاء والعمل على  .11

 إنشاء صندوق التقاعد.

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

 أهداف أخرى تراها ضرورية وتخدم المهنة. ةأي .11
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 الملخص التنفيذي 

 

 

 

(، 2219-2215اإلسترتيجي ألربعة أعوام ) التخطيطفي هذه المرحلة هي عملية  عمل الجمعيةهم ما يميز أ

بمشاركة مجلس اإلدارة و أعضاء الهيئة العامة، حيث تم دراسة وتقييم بيئة العمل الداخلية للجمعية والوقوف عند 

ف على الفرص والتهديدات التي يمكن ان تنعكس سلبا قاط الضعف وتجازوها، وكذلك التعر  نقاط القوة وتعزيزها ون

 جابا على األداء المهني للجمعية.او اي

 

 هم اإلنجازات التي حققتها جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية للفترة ماأيحتوي هذا التقرير على كما و

ن تم إنتخابه من خالل اجتماع الهيئة أمنذ مهامه  مجلس اإلدارة استلمث حي 11/12/2219ولغاية  1/1/2219بين 

والدروس والعبر المستفادة من تلك  المجلس هم التحديات التي واجهتأ، وكذلك 22/1/2219العامة المنعقد بتاريخ 

ن ذلك ضمن خطة وكا برز تلك اإلنجازات التقدم المستمر بإتجاه التطوير المهني ومأسسة الجمعيةأالتجربة، ومن 

داء الجمعية في كثير من ار على ، حيث لوحظ وجود تطو  مهامه ي مجلس اإلدارة الحاليمنذ تول   عمل مدروسة

المجاالت المهنية ويعود الفضل في ذلك إلى آليات العمل المتبعة التي تمكنت الجمعية من تنفيذها وتطويرها 

 واإللتزام بها.

 

على جوانب القوة وتسليط الضوء على األهداف المستقبلية ووضع الخطط  وقوفاليهدف هذا التقرير والمرفق طيه 

ليس على مستوى  ،دي صناع القرارأيبين متياز، وهو بمثابة كشف حساب ليات لتحقيقها بنفس الكيفية واإلواآل

عن التقرير يضا هذا أ، حيث يكشف ومؤسساتيا   وماليا   الجمعية فحسب بل على مستوى األداء المجتمعي اقتصاديا  

 .داء مدققي الحساباتال المتميزالمستوى 

 

 

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة ،،،،

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة

 

 ة يجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطين

 

13/31/1132 
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 المنصب اإلسم

 رئيس مجلس اإلدارة  السيد/ خليل يوسف رزق 

 نائب الرئيس  جمال جميل ملحمالسيد/ 

 أمين السر  السيد/ محمد رجائي يوسف القيسي 

 أمين الصندوق   غسان محمد صوفانالسيد/ 

 عضو مجلس إدارة   نضال عبد المعطي نيروخالسيد/ 

 عضو مجلس إدارة  السيد/ سمير باسيل سحار 

 عضو مجلس إدارة   أنور علي فريحاتالسيد/ 

 عضو مجلس إدارة   حسام جليل وهابالسيد/ 

 عضو مجلس إدارة   سعد جالل التميميالسيد/ 

 عضو مجلس إدارة   "محمد اكرم" حسونةالسيد/ 

 عضو مجلس إدارة   حج علي عبد اللطيف مهندالسيد/ 
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 العاملةمجلس اإلدارة واللجان 

 

 
 

 مجلس اإلدارة: 

 اتإجتماع ةشرعتم عقد  11/12/2219ولغاية  22/1/2219مهامه بتاريخ ي مجلس اإلدارة الحالي تاريخ تولمنذ 

يضا بجدول واإللتزام أ حيث تميزت إجتماعات مجلس اإلدارة بالفاعلية واإللتزام بحضور الجلسات ،لمجلس اإلدارة

إحدى ث يتكون مجلس إدارة الجمعية من ، حياألعمال المعلن عنه ومتابعة تنفيذه بمهنية مع الطاقم الوظيفي للجمعية

 صت اجتماعاتهم كالتالي: تلخ  ضوا  عشر ع

 

 عدد الحضور عدد اعضاء المجلس تاريخ انعقاد الجلسة رقم الجلسة

 33 33 11/4/1132 الجلسة األولى

 33 33 12/4/1132 الجلسة الثانية

 33 33 31/6/1132 الجلسة الثالثة

 33 33 1/7/1132 الجلسة الرابعة

 6 33 6/8/1132 الجلسة الخامسة

 33 33 1/2/1132 الجلسة السادسة

 2 33 37/2/1132 الجلسة السابعة

 7 33 32/31/1132 الجلسة الثامنة

 31 33 4/33/1132 الجلسة التاسعة 

 7 33 4/31/1132 الجلسة العاشرة 

 

 

 

 : اللجان العاملة
للجان المنبثقة عن الجمعية بحضور رئيس  اجتماعا   عشر الخمسةعقد ما يقارب  تم 22/1/2219منذ تاريخ تولي مجلس اإلدارة في 

عنها العديد من القرارات والتوصيات والتي ال يمكن حصرها في هذا التقرير والتي  ض، حيث تمخ  مجلس اإلدارةعضاء أعية وبعض الجم

صعيد المحلي والعربي الوعلى  المؤسسي،ة على الصعيد دور جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطيني بدورها عززت بشكل كبير

 تشكيل اللجان كالتالي:  ، حيث كانوالدولي

 

 

 :لجنة السلوك المهني- 

 
  مقرر الجلسة –حسام وهاب 

 طارق الخضور 

 عبد الغني الشمالي 

 وليد الخليلي 

 وائل نوح 

 حسني جلبوش 

 محمد أكرم حسونة 

 :ستمرلجنة البحث العلمي والتدريب والتعليم الم
  مقرر الجلسة –غسان صوفان 

  زياد بالي 

 اشرف عوض 

 نسرين يحيى 

 امجد حمدان 

 عزت نوح 

 سهيل نيروخ 

 سمير سحار 

 :لجنة المجلة واللجنة االعالمية

  مقرر الجلسة –خليل رزق 

 محمد رجائي القيسي 

 جمال ملحم 

 نذر الجعبريم 

 رامي عيساوي 

 نضال نيروخ 

 :لجنة العضوية والمزاولة

  مقرر الجلسة –القيسي محمد رجائي 

 غسان صوفان 

 نضال نيروخ 

 خليل رزق 

 سمير سحار 
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 اللجنة التأديبية:

  مقرر الجلسة –سمير سحار 

 سامي دحبور 

 ابراهيم محاميد 

 : لجنة الرقابة على جودة االداء

  مقرر الجلسة –جمال ملحم 

 سمير سحار 

 مهند حج علي 
 معاذ بلوط  

 أيمن لحام 

 :لجنة الضرائب

   مقرر الجلسة –خليل رزق 

 غسان صوفان 

 محمد رجائي القيسي 

 بشار فتوح 

 جمال حوسو 

 جمال الطريفي 

 انور فريحات 

 ناصر العسلي 

 

 
 

 مجلس اإلدارةنشاطات 

 

 

 

 على الصعيد اإلستراتيجي: 

رائهم والبدء بآعلى الهيئة العامة واإلستنارة  بعد عرضها  2219- 2215مصادقة الجمعية على الخطة اإلستراتيجية للجمعية لألعوم   

 بتطبيقها.

 

 على الصعيد التنظيمي واإلداري: 

 .2218مصادقة الجمعية على التقرير المالي للعام  .1

  .2218جمعية على التقرير اإلداري للعام مصادقة ال .2

 . 2219المصادقة على إستمرار التعاقد مع مدقق حسابات الجمعية السيد محمد خالد عرفات للعام  .1

 عمل لجان الجمعية. المصادقة على لوائح .1

 لقيدهم ضمن سجالت مدققي الحسابات في الجمعية. الناحية اإلدارية، وصوال   إستمرار التواصل مع فرع الجمعية في غزة من .1
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 على الصعيد الداخلي

 

 
( لسنة 2تعليمات رقم )ب البموجإعداد الئحة تتضمن الرسوم التي تتقاضاها جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية،  .1

 صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات. وال 2215

 خارجيا وداخليا. اسبين والطالب والمهتمين بالمهنةلمدققي الحسابات والمح تدريبيا   برنامجا    عشرونيزيد عن  ماتنفيذ  .2

 إعداد لوائح العمل المنظمة لشهادة مستشاري الضرائب.  .1

هها هم القضايا التي يواجأجتماعات في جميع المحافظات للوقوف على إحسابات من خالل عمل مع مدققي ال تواصل الجمعية .1

 .مالهم وخاصة فيما يتعلق بالضرائبعأمدققي الحسابات خالل ممارسة 

المؤتمرات والورشات والندوات العربية والدولية من خالل  كثير منتمثيل فلسطين من خالل جمعية مدققي الحسابات في  .1

 كة في الحضور او إلقاء كلمات او تقديم أبحاث علمية. المشار

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

 توقيع وتفعيل مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة من مؤسسات وجامعات ونقابات دولية مهنية. .1

 اعتماد سجل المدققين الغير مزاولين وتصويب أوضاعهم. .8

 يانات أعضاء الجمعية.تحديث قاعدة ب .9

 تطوير وتحديث لوائح عمل لجان الجمعية.  .12

 شاء حساب من خالل شركة جوال لمدققي الحسابات ضمن نظام الفاتورة.إن .11

 عضاء الهيئة العامة للجمعية. شاء حساب خاص بالتأمين الصحي ألإن .12

بداء امهم إلللهيئة العامة، وفتح المجال أمرة جتماعات مجلس اإلداجان ومحاضر إماعات الل  جتقيام الجمعية بإرسال محاضر إ .11

 آرائهم ومالحظاتهم بكثير من األمور والمواضيع التي تهم عملهم. 

 

 

 

 

 

 

 
 مقر جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية الجديد

 

 

 

يد وذلك الجدعضاء مجلس اإلدارة استكمال تشطيب ودفع باقي تكاليف المقر أاستطاعت الجمعية من خالل رئيس و

عضاء الهيئة العامة حيث بلغت كلفة شراء المقر ما يقارب أعضاء مجلس اإلدارة ومن خالل تكاتف جهود أ

صدت لتشطيب المقر وبحمد هللا استطاعت الجمعية )دوالر امريكي( ر   916551و  )دوالر امريكي(   250,000

 هذا الوقت.  حتى% من تكاليف المقر 82دفع ما يزيد عن 

 

 

 : شراء مقر الجمعية الجديدتكاليف ملخصا  عن ي فيما يل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعر المقر $ 121,111

 تكاليف التشطيب $ 22,667

 المجموع $ 142,667

 المبالغ المدفوعة حتى تاريخه $ 111,222

 المبالغ المتبقية حتى تاريخه $ 43,671
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حيث تمت متر مربع،  212ساحه الف دوالر( بم )مائتان وخمسون 250,000بلغ ثمن مقر الجمعية 

 الدفعات عن طريق شيكات كانت كما يلي:
 

 

 

 

 

 

 حاله الشيك قيمة الشيك / دوالر امريكي تاريخ الشيك الرقم

 تم الصرف 70,000 28/1/2218 .3

 تم الصرف 10,000 28/2/2218 .1

 تم الصرف 15,000 30/1/2218 .1

 تم الصرف 15,000 30/1/2218 .4

 تم الصرف 15,000 30/1/2218 .2

 تم الصرف 3,472 12/9/2218 .6

 تم الصرف 3,472 12/12/2218 .7

 تم الصرف 3,472 12/11/2218 .8

 تم الصرف 3,472 12/12/2218 .2

 تم الصرف 3,472 12/1/2219 .31

 تم الصرف 3,472 28/2/2219 .33

 تم الصرف 3,472 12/1/2219 .31

 تم الصرف 3,472 12/1/2219 .31

 تم الصرف 3,472 12/1/2219 .34

 تم الصرف 3,472 12/5/2219 .32

 تم الصرف 3,472 12/1/2219 .36

 تم الصرف 3,472 12/8/2219 .37

 تم الصرف 3,472 12/9/2219 .38

 تم الصرف 3,472 12/12/2219 .32

 تم الصرف 3,472 12/11/2219 .11

 تم الصرف 3,472 12/12/2219 .13

 تم الصرف 3,472 12/1/2222 .11

 تم الصرف 3,472 28/2/2222 .11

 تم الصرف 3,472 12/1/2222 .14

 تم الصرف 3,472 12/1/2222 .12

 تم الصرف 3,472 12/1/2222 .16

 تم الصرف 3,472 12/5/2222 .17

 تم الصرف 3,472 12/1/2222 .18

 تم الصرف 3,472 12/8/2222 .12

 -- 118,118 مجموع المدفوع 

 لم يتم الصرف 3,472 12/9/2222  .3

 لم يتم الصرف 3,472 12/12/2222  .1

 لم يتم الصرف 3,472 12/11/2222  .1

 لم يتم الصرف 3,472 12/12/2222  .4

 لم يتم الصرف 3,472 12/1/2221  .2

 لم يتم الصرف 3,472 28/2/2221  .6

 لم يتم الصرف 3,472 12/1/2221  .7

 لم يتم الصرف 3,472 12/1/2221  .8

 لم يتم الصرف 3,472 12/1/2221  .2

 لم يتم الصرف 3,472 12/5/2221  .31

 لم يتم الصرف 3,472 12/1/2221  .33

 لم يتم الصرف 3,480 12/8/2221  .31

 250,000 المجموع 
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 : 2211عين للمقر من العام ء المتبرفيما يلي كشف بأسما
 

 

 / دوالرقيمة التبرع العنوان االسم
 500 جنين ابراهيم محمد صالح دحبور

 540 طولكرم احسان تحسين يوسف عوض

 515 رام هللا احمد عبد الجليل حسن انجاص

 434 قلقيلية اسامة مصطفى موسى صبري

 2000 رام هللا اسماعيل محمد احمد سليمان

 500 رام هللا اشرف فايز عبد هللا عوض

 1600 جنين انور علي ابراهيم فريحات

 113 رام هللا باجس زكي باسيل بيترو

 1000 نابلس بسام عبد الجبار عبد هللا شايب

 1000 نابلس بشار حمدي رفيق فتوح

 1000 جنين جمال احمد عبد الهادي ابو فرحة

 1000 بيت لحم حسام جليل جريس وهاب

 500 جنين حسني ابراهيم اسعد ربايعه

 884 رام هللا حسني ابراهيم حسن جلبوش

 500 نابلس   حنين عبد الكريم محمد سالم

 500 القدس خليل ابراهيم علي عريقات

 12,000 رام هللا خليل يوسف احمد رزق 

 896 نابلس رامي اسعد سليمان عيساوي/ شركة مؤسسة الطريفي

 180 رام هللا رنده احمد حسين اسماعيل

 2260 جنين سامي محمد صالح دحبور

 2000 الخليل سعد محمد عمر جالل التميمي

 2000 القدس سحار/شركة ديلويت اند توشسمير بسيل جورج 

 10000 غزة -رام هللا  الشرق االوسط–شركة ارنست ويونغ 

 10000 غزة -رام هللا  فلسطين المحدودة -شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 

 5000 رام هللا شركة ديلويت اند توش )إم.إي(

 2500 نابلس -رام هللا  شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات

 1000 رام هللا شركة نوح وأبو حاكمة لتدقيق الحسابات

 1000 رام هللا شفيق محمد حسين عواشرة

 1300 الخليل طارق عيسى حسن خضور

 600 جنين عبد الغني صبري خليل شمالي

 500 رام هللا عبد هللا عدنان عبد هللا صبرة

 500 رام هللا عبله سميح يعقوب معايعة

 300 رام هللا اصرعمران حمدان محمد ن

 2000 البيرة غسان محمد سليم صوفان

 1571 الخليل محمد اكرم" كاظم حسونه

 400 الرام محمد جمال محمد بلبيسي

 2025 رام هللا محمد راشد احمد الشيخ

 1000 الخليل محمد رجائي" يوسف القيسي

 1000 نابلس محمد نضال" بسام عرموش

 1000 الخليل محمود شاكر حرب البدارين

 300 رام هللا مصطفى عودة حسين طويل

 1470 الخليل منذر ماجد عاشور الجعبري

 500 جنين مهنا صالح محمد سنان

 600 رام هللا ميرابو نائل بولص شماس

 500 رام هللا ناصر الدين اكرم راغب عسلي

 500 رام هللا ناصر عدنان سليمان طاهر

 2000 الرام نضال عبد المعطي شكري نيروخ

 1000 جنين   هشام محمود يوسف مساد

 80,488 المجموع 
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 :والمحلية العربية والدوليةالمهنية عضوية الجمعية في اإلتحادات 

 

 

  عضوية الجمعية في اإلتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)|  
حرصت الجمعية على المشاركة في النشاطات المنبثقة عن االتحاد الدولي للمحاسبين وحضور 

الجتماعات الدورية والمشاركة في ورشات العمل التي يعقدها االتحاد بالتعاون مع كثير من المؤسسات ا

ضافة إلى حرص الجمعية على االلتزام بمتطلبات عضوية االتحاد في الوطن العربي والعالم، باإل المهنية

قد تم اختيار دولة فلسطين من حيث االلتزام بتنفيذ خطة العمل وااللتزام بدفع الرسوم، ونتيجة  لذلك ف

رئيسا  لمجموعة العمل المنبثقة عن االتحاد الدولي للمحاسبين، حيث أن هذه المجموعة تعمل على تطوير 

 .مهنة تدقيق الحسابات في الشرق األوسط وشمال افريقيا

  في القاهرة والمراجعين العرب تحاد المحاسبينإالجمعية في عضوية (AFAA) | 

ى هذه العضوية من خالل حرصها على المشاركة في اجتماعات االتحاد والمشاركة حافظت الجمعية عل

 .في النشاطات وورشات العمل التي يعقدها االتحاد باالضافة إلى تسديد الرسوم

  المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاصعضوية الجمعية في | 
اع الخاص من خالل االلتزام حافظت الجمعية على عضويتها في المجلس التنسيقي لمؤسسات القط

 .بحضور االجتماعات والمشاركة في النشاطات

 

 

 

 

 

 

 

 جان العاملةمن خالل الل   األنشطة وتعزيز الكفاءة المهنية

 

 

 

 :عليم المستمر والتدريب والتأهيلاوال: الت

 

لهندف وريينة  ا  تحقيقنقامت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية بعقد عدد منن الندورات التدريبينة 

، حيث تميزت هذه الدورات بمسنتوى مهنني محافظات الوطنفي مختلف  لجنة التعليم المستمر في الجمعية

حيث تم عقد غالبية دورات التدريب وورشنات العمنل فني ، مدققي الحساباتمستوى عالي ساهم في تطور 

 يلي:  ماوالبرامج حيث نذكر من الدورات القاعة التدريبية في مقر الجمعية، 
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  9102الدورات والبرامج التدريبية للعام 

 

 

مصروف  ايراد الدورة تاريخ اإلنعقاد مكان اإلنعقاد اسم البرنامج التدريبي الرقم

 الدورة

صافي 

 اإليراد

 االتصال والتواصل التقني 1

 
 

 نابلس -الخليل  –رام هللا 

 

12/5/2219 

8/1/2219 

11/1/2219 

7,450 
 

1,982 
 

5,468 
 

 التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات 2

 
 

 جنين  -بيت لحم –رام هللا 

21/1/2219 

29/1/2219 

1/8/2219 

0777 
 

2,375 
 

4,625 
 

 15المعيار رقم  1

 

 

 

 الخليل -نابلس  –رام هللا 

21/8/2219 

21/9/2219 

12/12/2219 

21/12/2219 

12,814 
 
 

999 
 
 

11,815 
 
 

 1,235- 35,600 34,365 21/9/2219 ماليزيا غش في البيانات الماليةكشف االحتيال وال 1

 2577 223 2,800 19/11/2219 رام هللا مخاطر غسل األموال 1
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 قواعد السلوك االخالقي والتحليل المالي

 
 

 الخليل -نابلس  –رام هللا 

18/12/2219 

21/12/2219 

28/12/2219 

6,600 
 

1,363 
 

5,237 
 

 13,004 6,596 19,600  رام هللا أهيلية لمزاولة مهنة تدقيق الحساباتالدورة الت 1

 43,423 42,318 21,612 المجموع
 

  :يالسلوك المهنثانيا: 

 

لدراسات والمقترحات راء اإجعد السلوك المهني وعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بمتابعة اإللتزام بقواإ .1

 داء. حول تطوير األ

جنة حالة لل  الم   طراف خارجيةأي أمن خالل  أومقدمة للجمعية من خالل الزمالء لا ىدراسة وبحث الشكاو .2

 . 2219العام خالل وى اشك 10يزيد عن  في ماحيث تم النظر السلوك المهني 

 عداد الالئحة الجزائية حول مخالفات آداب السلوك المهني.إ .1

 

 ثالثا: العضوية والمزاولة:

 

 .2019للعام اولة مهنة تدقيق الحسابات ون مزأذدراسة الطلبات المقدمة لتجديد  .1

 .2019ذون المزاولة للعام ( من الحاصلين على تجديد أ1رقم ) نشر القائمة .2

  . 2019حتى العام تحديث بيانات األعضاء والمكاتب  .1

 ذون المزاولة. ألوائح تجديد  تحديث .1

 

 :وخارجيا   داخليا   –: العالقات العامة خامسا

 

مع النقابات والجمعيات  لإلتصاالت الخارجيةتملك من طاقات لوضع مشروع  عملت الجمعية بكل ما

المهنية والمؤتمرات النشاطات ت المماثلة في الوطن العربي حيث حرصت على حضور ومتابعة اوالهيئ

 وورشات العمل ودورات التدريب ذات العالقة. 
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 ملخص بنشاطات الجمعية 

 

 

 

 
 

 ذمشاريع تحت التنفي
 

 |منحة البنك الدولي حول تطبيق الرقابة على جودة اآلداء

 

ل تطبيق الرقابة على جودة األداء، فقد وقعت الجمعية الحقا  لطلب التمويل المقدم من الجمعية للبنك الدولي حو

النشاطات )دوالر أمريكي( وقد بدأت الجمعية بتنفيذ  156581لتنفيذ هذا البرنامج بقيمة البنك الدولي مع فاقية ات

حسابات فردي وتم اختيار عشرون مدقق المنصوص عليها باالتفاقية من خالل لجنة الرقابة على جودة األداء 

 حتى نهاية العام. 1/1/2222باالضافة إلى تعيين المراجعيين على أن تبدأ الزيارات بتاريخ  وستة شركات

 تاريخ االنعقاد 2219نشاطات الجمعية للعام  الرقم

مقر الجمعية الدائم بمشاركة وزير المالية، محافظ محافظة رام هللا حفل افتتاح   .1
والبيرة، مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية، رئيس ديوان الرقابة 
المالية واالدارية بمشاركة ممثلي ورؤساء مختلف المؤسسات الفلسطينية العامة 

 والقطاع الخاص

2/7/2102  

لقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مع معالي رئيس مجلس الوزراء   .2
 بل التعاونالفلسطيني الدكتور محمد اشتيه لبحث س  

22/7/2102  

لقاء رئيس وبعض أعضاء مجلس اإلدارة معالي وزير الحكم المحلي المهندس   .1
ين مجدي الصالح، لمناقشة سبل التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة ما ب

 الطرفين

2/2/2102  

مشاركة مميزة للهيئة العامة برئاسة رئيس المجلس السيد خليل رزق في   .1
المؤتمر المهني الدولي العاشر المنظم من قبل اتحاد المحاسبين والمراجعين في 

 القاهرة

22/01/2102  

استضافة معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك في مقر   .1
يع مذكرة تعاون ما بين الطرفين بحضور من يزيد عن أربعون الجمعية وتوق

توعوية حول مخاطر مشاركاً من أعضاء الهيئة العامة وتقييم ورشة عمل 
 الفساد وآليات التبليغ

5/00/2102  

استضافة طالب جامعة النجاح الوطنية )تسعون طالباً( من خريجي قسم   .5
لي الدكتور سائد الكوني وتقديم المحاسبة في الجامعة ممثلين برئيس القسم معا

ورشة عمل توعوية حول أهمية مهنة تدقيق الحسابات وكيفية الحصول على 
 الترخيص

7/00/2102  

استضافة مدير عام ضريبة القيمة المضافة ومساعديه في مقر الجمعية لتعزيز   .1
 سبل التعاون ما بين االدارة العامة لضريبة القيمة المضافة والجمعية

01/00/2102  

تنظيم ورشة عمل توعوية لمدققي الحسابات حول مكافحة غسل األموال من   .8
 خالل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال

02/00/2102  

استضافة معالي رئيس سلطة النقد عزام الشوا في مقر الجمعية لمناقشة سبل   .9
 التعاون ما بين الطرفين

02/00/2102  

 اسبة في حرم الجامعة العربية األمريكيةعقد لقاء متخصص لخريجي قسم المح  .12
حول أهمية مهنة تدقيق الحسابات وتعريف الطلبة بالقوانين الناظمة  جنين –

 وكيفية الحصول على الترخيص للمهنة في فلسطين

22/00/2102  

المدراء العامين ولقاء ما يزيد عن خمسون عضواً من أعضاء الهيئة العامة   .11
افة في مقر وزراة المالية لمناقشة القضايا الهامة لضريبة الدخل والقيمة المض

 وتعزيز سبل التعاون

2/02/2102  

مشاركة الجمعية بالمؤتمر المهني الدولي الذي عقد في ماليزيا بعنوان تطوير   .12
 القدرات المحاسبية في الدول النامية المنظم من قبل االتحاد الدولي للمحاسبين

05/02/2102  
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 في المدى المنظور وخططها المستقبلية تطلعات الجمعية

 

 

 .ل لجان الجمعيةتفعي .1

 عقد وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريب مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية. .2

 فيد المهنة.اإلستمرار في مواصلة اإلجتماعات مع الجهات المانحة للحصول على مشاريع ت   .1

 ياألول والثانفي فلسطين بعد النجاح الالفت في المؤتمر  الرابعالتحضير لعقد المؤتمر المهني الدولي  .1

 والثالث.

 ات  تعاون مع الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية. يمواصلة العمل لتوقيع اتفاق .1

 مدققي الحسابات المحليين.تقارير مواصلة اإلجتماعات مع المؤسسات المختلفة إلعتماد  .5

 رفد الجمعية بكادر وظيفي مهني.  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ..عيتنا مزيدا  من التقدم والنجاحعيتنا مزيدا  من التقدم والنجاحولجمولجملكم بالتوفيق لكم بالتوفيق   أمنياتناأمنياتنامع خالص مع خالص 
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