قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ( )9لسنة 4002م
رئيس اللجنة التنفيذية دلنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على القانوف األساسي ادلعدؿ،
وعلى القانوف رقم ( )10لسنة  1961بشأف مزاولة مهنة تدقيق احلسابات ادلعموؿ بو يف زلافظات الضفة ،وعلى قرار رقم ()5
لسنة 1997ـ بشأف سرياف قانوف مهنة تدقيق احلسابات رقم ( )10لسنة  1961على مجيع األراضي الفلسطينية ،وعلى
مشروع القانوف ادلقدـ من رللس الوزراء ،وبناء على ما أقره اجمللس التشريعي يف جلستو ادلنعقدة بتاريخ 2002/10/6ـ ،أصدرنا
القانوف التايل-:
الفصل األول
تعريفات وأحكاـ عامة
مادة ()1
يكوف للكلمات والعبارات التالية ادلعاين ادلخصصة ذلا أدناه ما مل تدؿ القرينة على غري ذلك :ادلهنة :مهنة تدقيق احلسابات
اجمللس :رللس مهنة تدقيق احلسابات ادلشكل مبقتضى أحكاـ ىذا القانوف الرئيس :رئيس رللس مهنة تدقيق احلسابات ادلدقق:
مدقق احلسابات ادلرخص لو مبزاولة ادلهنة مبقتضى ىذا القانوف اجلمعية :مجعية مدققي احلسابات القانونيني الفلسطينية اليت تنشأ
مبقتضى أحكاـ ىذا القانوف ادلدقق ادلزاوؿ :ادلدقق احلاصل على رخصة مزاولة مهنة تدقيق احلسابات وادلتفرغ للعمل هبا سواء
حلسابو اخلاص أو لدى الغري .الرخصة :رخصة مزاولة مهنة تدقيق احلسابات.
مادة ()2
ال جيوز ألي شخص مزاولة مهنة تدقيق احلسابات يف فلسطني إال بعد حصولو على ترخيص بذلك من اجمللس وفقا للقانوف
والالئحة التنفيذية.

الفصل الثاني
رللس مهنة تدقيق احلسابات
مادة ()3
 .1ينشأ مبوجب أحكاـ ىذا القانوف رللس دلهنة تدقيق احلسابات يسمى "رللس مهنة تدقيق احلسابات" يتمتع بالشخصية
اإلعتبارية واألىلية القانونية .2 .يشكل رللس مهنة تدقيق احلسابات على النحو التايل * :وكيل وزارة ادلالية  :رئيسا * نائب

رئيس ىيئة الرقابة العامة  :نائبا للرئيس * مراقب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطين  :عضوا * مراقب البنوؾ يف سلطة النقد:
عضوا * شلثلني ( )2اثنني عن مجيعية مدققي احلسابات * أكادديي سلتص يف احملاسبة يسميو وزير الرتبية والتعليم العايل.
مادة ()4
ي توىل أعماؿ أمانة السر موظف ذو كفاءة ،يعينو رئيس اجمللس ويصادؽ عليو اجمللس ،على أف يكوف متفرغا ألعماؿ اجمللس،
ويساعده عدد من ادلوظفني بالقدر الذي تدعو إليو احلاجة ،ويكوف مسؤوال عن إدارة أعماؿ اجمللس مبا يف ذلك إعداد جداوؿ
أعمالو وزلاضر اجتماعاتو وقراراتو ومراسالتو وحفظ القيود وادللفات والسجالت اخلاصة بو.
مادة ()5
ديارس اجمللس االختصاصات وادلهاـ التالية .1 :منح رخص مزاولة مهنة التدقيق وفق أحكاـ ىذا القانوف .2 .اقرتاح اللوائح
التنفيذية لتطبيق ىذا القانوف .3 .توقيع اجلزاءات التأديبية على ادلدققني ادلخالفني .4 .إجراء االمتحانات ادلطلوبة للرتخيص وفقا
لالئحة التنفيذية .5 .أيا من ادلهاـ والصالحيات األخرى ادلنصوص عليها هبذا القانوف واألنظمة الصادرة مبوجبو.
مادة ()6
 .1يعقد اجمللس اجتماعاتو بشكل دوري كل ثالثة أشهر ،وجيوز عقد اجتماع غري عادي للمجلس كلما دعت الضرورة بناء
على دعوة من الرئيس وبناء على طلب كتايب يقدمو ثالثة من األعضاء .2 .حيل نائب الرئيس زلل الرئيس يف حالة غيابو.
مادة ()7
ال يكوف اجتماع رللس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره مخسة أعضاء شريطة أف يكوف من بينهم الرئيس أو نائبو وتصدر قرارات
اجمللس بأغلبية أربعة أعضاء ،فإذا تساوت األصوات رجح اجلانب الذي فيو الرئيس.
مادة ()8
 .1يعد اجمللس السجالت التالية :أ .سجل ادلدققني القانونيني ادلرخصني ادلزاولني للمهنة .ب .سجل ادلدققني القانونيني
ادلرخصني غري ادلزاولني للمهنة .ج .أية سجالت أخرى يقررىا اجمللس .2 .تدوف يف السجالت ادلشار إليها يف الفقرة السابقة
مجيع ادلعلومات والبيانات اخلاصة بادلدققني وأية تعديالت تطرأ عليها .3 .تعترب السجالت اليت يتم تنظيمها مبقتضى أحكاـ
ىذه ادلادة بينة قانونية رمسية إلثبات زلتوياهتا.

الفصل الثالث
شروط الرتخيص
مادة ()9

يشرتط دلنح الرخصة ما يلي .1 :أف يكوف طالب الرخصة فلسطينيا .2 .أف يكوف متمتعا بكامل األىلية .3 .أال يكوف قد
سبق عليو احلكم يف جردية سللة بالشرؼ أو االمانة ما مل يكن قد رد إليو إعتباره .4 .مع مراعاة أحكاـ الفقرة ( )5من ىذه
ادلادة جيب أف يكوف طالب الرخصة حاصال على أحد ادلؤىالت التالية :أ .الشهادة اجلامعية األوىل بكالوريوس أو ما يعادذلا
ختصص زلاسبة ولو خربة عملية دلدة ال تقل عن مخس سنوات يف أعماؿ احملاسبة والتدقيق من ضمنها سنتني على األقل يف
أعماؿ التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصولو على تلك الشهادة .ب .الشهادة اجلامعية األوىل بكالوريوس أو ما يعادذلا على األقل
من إحدى كليات التجارة أو االقتصاد مع خربة عملية ال تقل مدهتا عن سبع سنوات يف أعماؿ احملاسبة والتدقيق من ضمنها
ثالث سنوات على األقل يف أعماؿ التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصولو على ادلؤىل العلمي .ج .الشهادة اجلامعية الثانية
ماجستري أو ما يعادذلا يف احملاسبة ولو خربة عملية ال تقل عن ثالث سنوات يف أعماؿ احملاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة
على األقل يف أعماؿ التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصولو على تلك الشهادة .د .شهادة الدكتوراة يف احملاسبة ولو خربة عملية ال
تقل عن سنة واحدة يف أعماؿ التدقيق بعد حصولو على تلك الشهادة أو قاـ بتدريس التدقيق يف إحدى اجلامعات أو الكليات
الفلسطينية دلدة سنتني على األقل بعد حصولو على الدكتوراة .ىػ .أف يكوف منتسبا ألحد مجعيات أو مؤسسات ادلدققني
القانونيني وحاصل على شهادة مزاولة مهنة تدقيق احلسابات يعتمدىا اجمللس بشرط أف يكوف لو خربة ال تقل عن سنة واحدة يف
أعماؿ التدقيق يف فلسطني .و .كل من عمل مدققا للحسابات يف ىيئة الرقابة العامة أو يف أي من الدوائر الرمسية أو مؤسسة
عامة من مؤسسات الدولة مدة عشرة سنوات وحيمل الشهادة اجلامعية األوىل (بكالوريوس أو ما يعادذلا) خالفا دلا ىو منصوص
عليو يف البند (د) من الفقرة ( )4من ىذه ادلادة .5 :يرتتب على أي من األشخاص احلاصلني على أي من الشهادات ادلنصوص
عليها يف البنود (أ ،ب ،ج ،و) من الفقرة ( )4من ىذه ادلادة أف جيتاز امتحانا جيريو اجمللس لو يف أعماؿ احملاسبة والتدقيق ويف
التشريعات ذات العالقة باحملاسبة والتدقيق واألمور الضريبية ادلعموؿ هبا يف فلسطني.
مادة ()10
تعترب وزارة الرتبية والتعليم العايل اجلهة ادلختصة مبعادلة وتقييم الشهادات العلمية ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف ،وأما الشهادات
ادلهنية وادلستندات األخرى فيتوىل اجمللس تقييمها.
مادة ()11
بالتنسيق مع وزارة االختصاص جيوز منح رخصة مزاولة ادلهنة دلن حيمل جنسية غري فلسطينية إذا كاف مرخصا لو مبزاولة ادلهنة يف
الدولة اليت حيمل جنسيتها ،على أف تتوفر شروط الرتخيص ادلنصوص عليها يف البنود ( )4 ،3 ،2من ادلادة ( ،)9بشرط ادلعاملة
بادلثل.

الفصل الرابع
إجراءات الرتخيص
مادة ()12
يقدـ طلب احلصوؿ على رخصة مزاولة ادلهنة إىل اجمللس مرفقا بو ادلستندات الالزمة ،وفق الئحة تنفيذية يصدرىا رللس الوزراء.

مادة ()13
 .1على اجمللس التثبت من صحة ادلستندات ادلرفقة بطلب الرتخيص واستكماذلا .2 .حيدد اجمللس موعد عقد االمتحاف ويعلم
مقدـ الطلب بذلك ادلوعد .3 .يعلن اجمللس نتائج االمتحانات وموعد إصدار الرخصة دلن جيتاز االمتحاف .4 .تدفع الرسوـ
ادلقررة إلستكماؿ إجراءات االمتحاف والرتخيص.
مادة ()14
يؤدي ادلدقق قبل مزاولة ادلهنة اليمني التايل أماـ رئيس اجمللس أو من يفوضو ويثبت ذلك يف زلاضر اجمللس" :أقسم با هل العظيم
أف أقوـ بواجبات مهنيت يف التدقيق بشرؼ وأمانة دوف حتيز ،وأف أتقيد بالقوانني واللوائح ادلعموؿ هبا ،وإف أحافظ على أسرار
ادلهنة وأراعي آداهبا وقواعدىا".
مادة ()15
تعترب الرخصة ملغاة حكما يف مجيع األحواؿ إذا مل يزاوؿ ادلدقق ادلهنة ثالث سنوات متتالية إال يف حالة طلب التوقف عن ادلزاولة
مبقتضى ادلادة ( )19من ىذا القانوف.
مادة ()16
 .1جيوز إنشاء شركات عادية بني مدققني مرخصني ،على أف تشكل الشركة لدى مسجل الشركات وفقا للقوانني ادلعموؿ هبا،
ويشرتط يف ذلك أال يكوف ادلدقق شريكا يف أكثر من شركة واحدة وأال يزاوؿ ادلهنة خارج نطاقها ،سواء بصورة مستقلة أو لدى
الغري .2 .يتعني إعالـ اجمللس عند إنضماـ أي مدقق إىل الشركة أو انسحابو منها.

الفصل الخامس
مجعية مدققي احلسابات
مادة ()17
 .1ينشأ يف فلسطني مبقتضى أحكاـ ىذا القانوف مجعية مهنية دلدققي احلسابات تسمى "مجعية مدققي احلسابات القانونيني
الفلسطينية" تقوـ أىدافها على رعاية مصاحل أعضائها والعمل على تنمية روح التعاوف بينهم ،وتسعى إىل رفع مستواه العلمي
وادلهين .2 .يكوف االنتساب إىل مجعية مدققي احلسابات إلزاميا حتت طائلة ادلسؤولية وادلنع من مزاولة ادلهنة وحسب نظاـ
اجلمعية الداخلي.
مادة ()18
 .1على كل من رخص لو مبزاولة ادلهنة أف يعلم اجلمعية بعنواف مكتبو الذي يزاوؿ فيو ادلهنة حلسابو اخلاص أو ادلكتب الذي
يزاوؿ فيو ادلهنة حلساب الغري ،وذلك خالؿ ستة أشهر من تاريخ منحو الرخصة ،وإذا مل يقم بذلك ينقل إىل سجل ادلدققني غري

ادلزاولني ،على أنو حيق لو التقدـ بطلب احلصوؿ على رخصة جديدة دلزاولة ادلهنة .2 .على كل من رخص لو مبزاولة ادلهنة وسجل
ادلزاولني ،أف يقدـ طلبا للجمعية لتجديد إذف ادلزاولة سنويا وفق الشروط ادلنصوص عليها يف النظاـ الداخلي للجمعية.3 .
للجمعية أو دلن تفوضو إلجراء الكشف على ادلكتب الذي يزاوؿ فيو ادلدقق ادلهنة للتحقق من تقيده بأحكاـ ىذه ادلادة مبا يف
ذلك التفرغ دلزاولة ادلهنة ويف حالة تغيري عنواف ادلكتب جيب تبليغ اجلمعية بالعنواف اجلديد خالؿ ثالثني يوما من تاريخ التغيري
وإال جاز للجمعية توقيع إحدى العقوبات التأديبية ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف.
مادة ()19
للمدقق الذي يرغب يف التوقف عن مزاولة ادلهنة أف يطلب إىل اجلمعية نقل امسو إىل سجل ادلدققني غري ادلزاولني ،وللجمعية أف
تسمح لو مبزاولة ادلهنة إذا طلب إعادة قيد امسو يف سجل ادلدققني ادلزاولني ،وكانت شروط الرتخيص ال تزاؿ متوافرة فيو ،وذلك
بعد تسديد الرسوـ ادلقرره.
مادة ()20
للمدقق الذي يرغب يف العمل خارج فلسطني يف مهنة التدقيق ،أو يف أعماؿ تتعلق بالتدقيق ،أف يطلب إىل اجلمعية نقل امسو
إىل سجل ادلدققني غري ادلزاولني ،ويسمح لو مبزاولة ادلهنة بعد عودتو إىل فلسطني ،إذا طلب قيد امسو يف سجل ادلدققني ادلزاولني،
وكانت شروط ترخيصو ال تزاؿ متوافرة فيو يف ذلك الوقت ،على أف يدفع يف ىذه احلالة الرسم ادلقرر.

الفصل السادس
احلقوؽ والواجبات
مادة ()21
حيق للمدقق تقدمي ادلشورة واخلربة ادلهنية والقياـ بأعماؿ التحكيم والتصفيات يف اجملاالت احملاسبية وادلالية والضريبية ،باإلضافة إىل
فحص وتدقيق حسابات األفراد والشركات وادلؤسسات واذليئات.
مادة ()22
على ادلدقق عند مزاولة ادلهنة إجراء ما يلي .1 :اإلطالع على مجيع الدفاتر والسجالت وادليزانيات ادلتعلقة باألشخاص الطبيعيني
وادلعنويني الذين يتعامل معهم ويقوـ بتدقيق حساباهتم وأف يطلب منهم موافاتو مبا يراه ضروريا للقياـ بعملو على أحسن وجو.
 .2التثبت من أف الدفاتر والسجالت اليت يقوـ بتدقيقها منظمة حسب األصوؿ ،وأف يشري خطيا إىل أي سلالفة يكتشفها،
ويطلب معاجلتها وتصويبها .3 .القياـ بإعداد تقارير وافية بشأف احلسابات اليت قاـ بفحصها ،وااللتزاـ بقواعد التدقيق ادلعموؿ
هبا يف فلسطني وكذلك آداب وسلوكيات ادلهنة يف شهادتو على صحة وسالمة احلسابات اخلتامية وادليزانيات اليت يقوـ مبراجعتها.
مادة ()23

حيظر على ادلدقق ادلزاوؿ للمهنة القياـ باألعماؿ التالية .1 :العمل موظفا لدى احلكومة أو لدى أي من ادلؤسسات العامة أو
البلديات أو لدى أية جهة خاصة أخرى من غري مزاويل ادلهنة .2 .إحرتاؼ التجارة أو الصناعة أو العمل يف أية مهنة أخرى.3 .
مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكوف شريكا فيها .4 .القياـ بالدعاية لنفسو بأية وسيلة من وسائل اإلعالف بطريقة سللة
بكرامة ادلهنة .5 .مضاربة أو منافسة أي مدقق آخر للحصوؿ على العمل بصورة تسئ إىل ادلهنة .6 .إفشاء ادلعلومات واألسرار
اليت إطلع عليها من خالؿ عملو مدققا إال يف احلاالت اليت يستوجبها القانوف وللجهات اليت يسمح أو يستوجب تقدمي تلك
ادلعلومات واألسرار إليها .7 .إبداء رأي خيالف حقيقة ما تضمنتو الدفاتر والسجالت والبيانات احملاسبية والتوقيع على تقارير
حسابات مل يدققها ىو أو أحد العاملني حتت إمرتو .8 .الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات ال
تعكس الوضع ادلايل الصحيح للجهة اليت كلف بتدقيق حساباهتا .9 .تدوين بيانات كاذبة يف أي تقرير أو حسابات أو وثيقة
قاـ بإعدادىا يف إطار مزاولتو ادلهنة .10 .وضع تقارير غري صحيحة أو ادلصادقة على وقائع مغايرة يف أية وثيقة يتوجب إصدارىا
مبوجب قواعد مزاولة ادلهنة .11 .ادلصادقة على توزيع أرباح صورية أو غري حقيقية.
مادة ()24
ال جيوز ألية مؤسسة أو شركة يتطلب القانوف أف يكوف ذلا مدقق مبا يف ذلك األفراد القياـ بتغريه خالؿ السنة ادلالية اليت يقوـ
بتدقيق حساباهتا عنها إال يف حاالت الوفاة أو صدور قرار من اجمللس ،مع مراعاة أحكاـ ادلادة ( )25من ىذا القانوف.

الفصل السابع
التأديب والعقوبات
مادة ()25
 .1إذا إرتكب ادلدقق أية سلالفة ذلذا القانوف ،أو أقدـ على تصرؼ خيل بادلسؤوليات ادلنوطة بو أو بقواعد ومعايري وأسس وآداب
ادلهنة أو ارتكب تصرفا يسئ إىل كرامتها وكرامة العاملني فيها ،حياؿ إىل جلنة تأديبية تشكلها اجلمعية .2 .يعاقب ادلدقق ادلداف
بإحدى العقوبات التأديبية التالية :أ .التنبيو اخلطي .ب .اإلنذار اخلطي .ج .اإليقاؼ عن مزاولة ادلهنة دلدة ال تزيد عن ثالث
سنوات .3 .يكوف قرار اللجنة التأديبية خاضعا دلصادقة اجمللس بثلثي أعضائو ،إذا كاف يقضي بإدانة ادلدقق بالعقوبة ادلنصوص
عليها يف الفقرة ( )2بند (ج) أعاله ،أو عند إلغاء الرخصة.
مادة ()26
إذا تبني للجنة التأديبية أو جلنة التحقيق أثناء التحقيق يف الشكوى ادلقدمة حبق ادلدقق إرتكابو أو اشتباه بإرتكابو جردية جزائية
ضد ادلدقق فيرتتب عليها رفع مجيع األوراؽ ادلتعلقة بالشكوى إىل رئيس اجلمعية إلحالتها إىل النائب العاـ إلختاذ اإلجراءات
القانونية حبقو.
مادة ()27

ال حتوؿ تربئة ادلدقق أماـ القضاء أو احلكم بعدـ مسؤوليتو عن التهمة اليت أسندت إليو دوف إختاذ اإلجراءات التأديبية حبقو عن
التهمة نفسها مبقتضى أحكاـ ىذا القانوف إذا تبني للمجلس ما يربر ذلك.
مادة ()28
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة مالية ال تزيد على  500دينار أردين أو ما يعادذلا بالعملة ادلتداولة قانونا كل من
زاوؿ ادلهنة دوف احلصوؿ على الرخصة ادلقررة مبقتضى أحكاـ ىذا القانوف أو زاوؿ ادلهنة خالؿ مدة إيقاؼ رخصتو أو بعد
شطب امسو من سجل ادلدققني ادلزاولني ،ويف حالة العود يعاقب بالعقوبتني معا.
مادة ()29
مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة أشد ينص عليها قانوف آخر :يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة سنوات أو بغرامة ال تزيد على
 1000دينار أردين أو ما يعادذلا بالعملة ادلتداولة قانونا أو بكلتا ىاتني العقوبتني كل من ارتكب فعال من األفعاؿ ادلنصوص
عليها يف البنود ( )11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6من ادلادة ( )23من ىذا القانوف.

الفصل الثامن
أحكاـ انتقالية وختامية
مادة ()30
يعترب ادلدقق ادلرخص لو مبزاولة ادلهنة قبل العمل بأحكاـ ىذا القانوف حائزا للرتخيص كما لو كاف قد رخص لو وفقا للقانوف.
مادة ()31
ال تسري أحكاـ ىذا القانوف على ادلدققني من موظفي ادلؤسسات التابعة للسلطة الوطنية أو اخلاضعة إلشرافها أو اذليئات احمللية
وادلؤسسات العامة.

تنشر قرارات منح رخصة مزاولة ادلهنة يف اجلريدة الرمسية.

مادة ()32

مادة ()33
يلغى العمل بالقانوف رقم ( )10لسنة  1961بشأف مزاولة مهنة تدقيق احلسابات ،وكل حكم خيالف أحكاـ ىذا القانوف.
مادة ()34
يصدر رللس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف ،ويصدر اجمللس القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذىا.

مادة ()35
على مجيع اجلهات ادلختصة ،كل فيما خيصو ،تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف ويعمل بو بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.
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دلنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني  -ادلقتفي  ،-اعداد معهد احلقوؽ يف جامعة بريزيت.

