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 الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة

 والمدقق، المحاسب بشؤون تهتم ربحية غير مهنية نقابية مؤسسة الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة
 والحقوق، األموال في والتصرف التملك حق ولها مستقلة، مالية وبذمة المعنوية بالشخصية النقابة تتمتع
 غزة مدينتي في للنقابة ويكون لها مؤقتا   مقرا   غزة مدينة من وتتخذ القدس، مدينة الرئيسي مقرها ويكون
 فلسطين. من مكان أي في لها فروعا   تنشئ أن وللنقابة رئيسية مراكز اهلل ورام

 عام من مارس شهر في غزة بقطاع العرب القانونيين والمراجعين المحاسبين جمعية باسم تأسست
 حصلت م،1980 عام من يوليو شهر في رسمية بصفة الجمعية بتسجيل اإلذن على وحصلت م1979
 17/9/2002 بلجيكا في انعقدت التي الدولية التقييم معايير لجنة في مراقب عضوية على الجمعية
 م.1985 عام منذ العرب والمراجعين للمحاسبين العام االتحاد في عضو والجمعية

 لدى م2000 لسنة (1) رقم األهلية والهيئات الخيرية الجمعيات قانون ألحكام وفقا   أوضاعها توفيق أعيد
 المحاسبين جمعية باسم ،30/5/2001 بتاريخ 1974 رقم تحت غزة محافظات في المختصة الدائرة

 الفلسطينية. والمراجعين

 باسم: لتصبح (2013) لسنة (2) رقم النقابات قانون إقرار بعد 2016 عام في أوضاعها توفيق أعيد
 رقم تحت العدل وزارة لدى للنقابات العام السجل في تسجيلها وتم الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة

(11.) 
 

  



 

 

 

 .رؤيتنا.
 أعضاء خاللها من يطل المعاصرة والتدقيقية المحاسبية المعرفة نوافذ إحدى تكون رائدة مهنية نقابة بناء

 المحاسبة مهنة بيئة في تطرأ التي المعاصرة والتغيرات التطورات على الفلسطينية والمؤسسات النقابة

 .العالمي المستوى على والتدقيق

 

 

 رسالتنا..
 والقعععدرات الطاقعععات كافعععة وتسععع ير النقابعععة ألعضعععاء األداء مسعععتوى لتطعععوير العععدائ  السععععي

 أعضائنا. توقعات انجازاتنا تت طى بحيث

 

 

 قيمنا..
 واالبداع التطوير  بالجودة االلتزام  الشفافية  المصداقية  النزاهة

  



 :أهدافنا
 وفقييييا   لمزاولتهييييا السييييليمة القواعييييد ووضييييع بهييييا، واالرتقييييا  مسييييتواها ورفييييع المحاسييييبة مهنيييية مزاوليييية تنظيييييم .1

  المهنية. المشورة وتقديم ظروفها تحسين على والعمل والعملية، العلمية واألصول للمعايير
 ذلك. لهم تكفل التي والوسائل الطرق بكافة لألعضا  المهني المستوىب االرتقا  .2
 قواعيييييد وتطبييييييق ،المعتميييييدة والتيييييدقيق محاسيييييبةال فيييييي الحديثييييية الدوليييييية معييييياييرال تطبييييييقب االلتيييييزام تعزييييييز .3

 المهنة. سلوك وآداب
 األخرى. المجاالت كافةو  والصحي االجتماعيو  الثقافي المستوى ورفع النقابي الوعي نشر .4
 المختلفة. المهنية والموضوعات للمشاكل السليمة الحلول إيجاد .5
 بالنقابة. المالي التحكيم مركز خالل من المالية المنازعات وحل تسوية في المساهمة .6
 ظييييييروفهم وتحسييييييين وحمايتهييييييا المشييييييروعة مصييييييالحهم عيييييين والييييييدفاع األعضييييييا  حقييييييوق علييييييى المحافظيييييية .7

 بينهم. التعاون روح وتنمية
 الحسابات. وتدقيق السليم المحاسبي التطبيق وفوائد بأهمية الفلسطيني المجتمع توعية .8
 عيييييين المهنيييييية بمزاوليييييية يتعلييييييق فيمييييييا أخييييييرى جهيييييية أي أو األعضييييييا  بييييييين تنشييييييأ التييييييي الخالفييييييات تسييييييوية .9

 التحكيم. أو المصالحة طريق
 النقابي. العمل دور وتعزيز وأهدافها غاياتها لتحقيق األخرى النقابات مع التعاون .10
 الفعاليات. هذه في النقابة دور تؤكد بدورها والتي المهنية والمؤتمرات بالفعاليات المشاركة .11
 المختلفييييية المؤسسيييييات فيييييي للعميييييل جييييياهزين الجيييييدد الخيييييريجين مييييين متمييييييز مهنيييييي كيييييادر وتيييييدريب تأهييييييل .12

 األخرى. األماكن وكافة والمكاتب
 والنظام. القانون مع تتعارض ال أخرى فعاليات أو أنشطة أية .13
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 :والمدققين المحاسبين نقابة بها تقوم التي النشاطات أهم
 عام كل من مارس شهر في الفلسطيني المحاسب بيوم السنوي االحتفال. 

 والنشرات المجالت واصدار توزيع. 

 االجتماعية والمعايدات الزيارات. 

 وعليييييييى والحاصييييييلين، المحاسيييييييبين أبنييييييا  مييييييين المتفييييييوقين الجييييييدد، المنتسيييييييبين لتكييييييريم الدوريييييييية االحتفيييييياالت عمييييييل 

 .المحاسبة في العليا الشهادات

 الثقافية المسابقات. 

 رمضان في الجماعي االفطار. 

 الرياضية المباريات. 

 األخرى المؤسسات مع المتنوعة والمؤتمرات العمل ورش في المشاركة. 

 العمل. عن والعاطلين األعضا  من المحتاجين على المساعدات توزيع 

 التدريبية. الدورات عقد خالل من العمل لسوق المحاسبين تأهيل 

 للخريجين. تشغيل مشاريع توفير 

 والتجارية. المالية المنازعات حل 

 والخاصة. العامة المؤسسات في للعمل المحاسبين ترشيح 

 الصحي. التأمين 

 المجانية. الطبية األيام 

 المدني. المجتمع مؤسسات مع التشبيك 

 الترفيهية. والرحالت الصيفية المخيمات إقامة 

 

 

 



  فروعنا..

 

 الجغرافي.. التواجد
 غزة. قطاع محافظة على موزعين ومحاسبة محاسب 8407 حوالي الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة تخدم

 

 

 

 

 

 غزة 
55% 

 الشمال 
11% 

 رفح 
7% 

 وسطى 
10% 

 خانيونس 
17% 

 عدد المنتسبين 

 خانيونس  وسطى  رفح  الشمال  غزة 



اللجان 
 المركزية

لجنة التدريب 
 المركزية

لجنة 
العالقات 
العامة 
 واإلعالم

لجنة قبول 
 العضويات

اللجنة 
القانونية 
وشؤون 
 المهنة

لجنة 
 المشاريع

 لجنة المكاتب 

اللجنة 
 الرياضية

لجنة 
 المحاسبات

 المركزي: النقابة إدارة مجلس أعضاء
 النقابة رئيس              هين أبو حسن إياد

 النقيب نائب              شعت موسى حيدر
 السر أمين          هويدي أبو اسحق نهاد

 الصندوق أمين    المصري سمير محمد محمود
 عضو          بسيسو زياد محمد زيد

 عضو       دهليز العزيز عبد محمد
 عضو     يوسف أبو عطوة رياض

 عضو     عسلية يوسف يحيى طه
 عضو               السك زكريا هيثم
 عضو              الداية يحيى منذر
 عضو       هداف أبو سعيد ربه عبد

 عضو         دلول مصطفى فاروق
 عضو           المدهون حسنى آمنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رالمستم والتعليم التدريب لجنة
تأهيل وتطوير قدرات المحاسب المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، من خالل تصميم برامج  العام: الهدف

 تدريبية تتناسب مع سوق العمل.
 :العام بداية منذ المستمر والتعليم التدريب لجنة أنشطة

 اتمحاسبالو  ينمحاسبال من عدد بتخريج العام بداية من التدريب مجال في نجاحاتها والمدققين المحاسبين نقابة جتتو  
كسابهم مهنيا   كفييا تهم رفع هو تدريبهم من العام الهدف وكان  النظرية. المعرفة جانب إلى العملية المهارات وا 

 
 

 

 

 

 

 المحاسبات: لجنة

 بناء شخصية المحاسبة واالهتمام بكل النواحي االجتماعية والثقافية للمحاسباتالهدف العام: 

 :العام بداية منذ المحاسبات لجنة أنشطة

 اللجنة رئيس اللجنة منسق اللجنة

 البيطار نصر رياض الداية يحيي منذر المستمر والتعليم التدريب لجنة
 المدهون حسني آمنة المدهون حسني آمنة المحاسبات لجنة

 سميرمحمد  محمود الرياضية اللجنة
 المصري

 مسمار مصطفى

 الخولي جمعة فوزي الدهليز عبد العزيز محمد المكاتب لجنة
 السكزكريا  هيثم السك زكريا هيثم العضويات قبول لجنة

 بكر عبداهلل بيان السك زكريا هيثم واإلعالم العامة العالقات لجنة
 الجعيدي عيد عمر د. هداف أبو ربه عبد المهنة وشؤون القانونية اللجنة

 مهنا نظير الناصر عبد يوسف أبوعطوه  رياض المشاريع لجنة
   

 هويدي أبو اسحق نهاد هويدي أبو اسحق نهاد التحكيم مركز

 المتدربين عدد الدورات عدد  الدورة اسم  م
 52 2 حكومي مالي مراقب 1
 39 1 التدقيق مهنة مزاولة امتحان تأهيل 2
 70 2 جمركي مخلص 2
 161 4  المجموع  



 جامعات مختلف من 2016-2015 العام عن الجدد المحاسبة خريجات لتكريم حفال   المحاسبات لجنة أقامت .1
 .غزة محافظة

 بالوزارات مالتالعا المحاسبات جميع بزيارة المحاسبات لجنة قامت "العالمي المرآة يوم " آذار من الثامن بمناسبة .2
 .وتكريمهم الحكومية

 40شارك فيها  السياحي الشاليهات منتجع في الفروع كافة من أعضائها لجميع ترفيهية رحلة بعمل اللجنة قامت .3
 .محاسبة

 غزة قطاع في الجامعات مختلف من المحاسبة قسم لخريجات وانطلقي تميزي مخيم المحاسبات لجنة أقامت .4
 .محاسبة 17وشارك في المخيم 

 .الثقافي الشوا رشاد مركزب أقيم الذي والثالثين السابع الفلسطيني اسبالمح بيوم السنوي االحتفال في المشاركة .5
 الحصار". ضد نقابيون " التشريعي المجلس أمام أقيمت التي الجماهرية المسيرة في المشاركة .6
 الترفيهية. بارك شارم مدينة في أقيم الذي والمحاسبات المحاسبين أبنا  لتكريم السنوي االحتفال في المشاركة .7
 

  :الرياضية اللجنة

 كافة المباريات والدوريات الرياضية.تطوير قدرات المحاسبين الرياضية وتمثيل النقابة في  العام: الهدف

 :العام بداية منذ الرياضية اللجنة أنشطة

 النقابة بفروع الرياضية الفرق جميع ضم كروي مهرجان والمدققين المحاسبين بنقابة الرياضية اللجنة أقامت .1
 .الرياضي الدرج نادي ملعب في غزة، بقطاع

 .غزة غرب النقابات لتجمع الرمضاني الدوري ببطولة المحاسبين نقابة فريق فوز .2
 على وحصلت والدوريات المباريات من العديد بعقد المختلفة والجمعيات المؤسسات الرياضية اللجنة شاركت  .3

 .الرياضية والكؤوس البطوالت من العديد
 اهداف. بخمسة المهندسين شباك يزلزل المحاسبين نقابة فريق .4
 

 

  :المكاتب لجنة

 الضريبية السياسات واقع لمناقشة والجمارك، والمضافة الدخل ضريبة مدرا  مع مفتوح لقا  المكاتب لجنة عقدت .1
 بها. المتعلقة والقوانين واالجرا ات

 .م 2017 عام في المطلوبة للشروط استفائهم بعد المحاسبة مكاتب من 6 لعدد تراخيص منح تم .2



 
 :العضويات لجنة

 يمين. حلف جلسات 8 وعقد العام بداية من عضوية 276 قبول تم .1
 .محاسبة 1474 و محاسب 6933 منهم ،م2017 عام نهاية حتى 8407 األعضا  المحاسبين عدد بلغ .2
 : المحافظات على األعضا  توزيع .3

 المجموع رفح النصيرات الشمال خانيونس غزة الضفة

5 4851 1328 850 826 547 8407 

 

  :التحكيم مركز

 حييل فيي مسيياهمةلل الميالي للتحكييم مركييز إنشيا  تييم وقيد ،المحاسيبين نقابيية عين بذاتييه مسيتقال   مركيزا   التحكيييم مركيز يعتبير
 هميليوتييأه الخبييرا  المحاسييبين ميين عييددا   بتييدريب النقابيية قامييت النظييرة هييذه إطييار وفييي ،المجتمييع فييي المالييية المنازعييات
 خاللها من خرجت المالي التحكيم في دورات ثالث النقابة نظمت وقد القانونية، األصول حسب المالي التحكيم لممارسة

 المختصية الجهيات من الواردة المنازعات بإحالة النقابة شرعتو  العدل، وزارة من المعتمدين الماليين المحكمين من عددا  
 كمؤسسية العيدل وزارة من المالي للتحكيم مركزا   العتماد النقابة وتسعى االختصاص، حسب لديها معتمدين محكمين إلى

 التحكييم مركيز اعتمياد حيين إليى مؤقتيا   مجلسا   وشكلت نظاما   ذلك سبيل في واقترحت التحكيم، قانون وفق معتمدة تحكيم
 التحكيم. قانون وفق العدل وزارة لدى

 المركز أهداف أواًل:
 االساسي للنظام (3) رقم المادة على بنا    وذلك المحاسبين بنقابة المالي التحكيم لمركز التالية األهداف تحديد تم 

 :التحكيم لمركز

 جمييييع لحسيييم وبدائليييه التحكييييم طرييييق عييين المركيييز عليييى تعيييرض التيييي والدوليييية واإلقليميييية المحليييية النزاعيييات فيييض .1
  .المرعية لألصول وطبقا   والدولية واإلقليمية المحلية للمعايير وفقا النزاعات

 .التحكيم مجال في العاملة الدوليةو  واإلقليمية المحلية التحكيم مراكز مع التعاون .2
 .البديلة بالطرق والدعاوى لنزاعاتا حل وتسريع العب  لتخفيف الفلسطيني القضا  مع التعاون .3
جيييرا ات قواعيييد وضيييع .4 جيييرا ات قواعيييد وكيييذلك التحكييييم هيئيييات تتبعهيييا التيييي التحكييييم وا   ال بميييا والوسييياطة التوفييييق وا 

  .القانونية األصول مع يتعارض
 .المتخصصة التدريبية والدورات راتوالمؤتم الندوات خالل من األخرى البديلة والوسائل التحكيم وثقافة وعي نشر .5
 والقانونية. المالية االستشارات تقديم .6



 والتجارة االستثمار وقواعد بالتحكيم المتعلقة واالجنبية الوطنية القوانين عن ومتجددة حديثة معلومات قاعدة تكوين .7
  الدولية.

 المركز. من المعتمدين والخبرا  للمحكمين ومتجددة متكاملة قوائم إعداد .8
عداد تدريب .9  قدراتهم. وتطوير خبراتهم لصقل المحكمين وا 

 
 التحكيم مركز إدارة مجلس ثانيًا: 
 إدارة مجلييس يتكييون الفلسييطينية والمييدققين المحاسييبين بنقابيية التحكيييم لمركييز األساسييي للنظييام (5) رقييم المييادة علييى بنييا    

 في بما النقابة ادارة مجلس من بقرار تعيينهم يتم المركز لدى المعتمدين المحكمين من أعضا  خمسة من التحكيم مركز
 اإلدارة مجلييس قييرار علييى وبنييا    األعضييا ، بيياقي ميين المييالي والمسييئول السيير وأمييين النائييب انتخيياب ويييتم الييرئيس ذلييك

 نهيياد أ. اختيييار تييم م31/10/2016 بتيياريخ 1/2016 رقييم جلسييته فييي الفلسييطينية والمييدققين المحاسييبين لنقابيية المركييزي
 عضوية على المصادقة تم م05/12/2016 بتاريخ 2/2016 رقم الجلسة وفي التحكيم لمركز رئيسا   هويدي أبو اسحق
 سيييمير محميييد محميييود وأ. ،بركييية أبيييو ربيييه عبيييد محميييد وأ. ،البيطيييار نصييير ريييياض وأ. ،الباشيييا راغيييب عيييوني أ. مييين كيييل

  المصري.

 المحكمين عدد ثالثًا: 
 مييين متنوعييية مجييياالت فيييي متخصصيييا   محكمااااً  97 المحاسيييبين بنقابييية التحكييييم مركيييز ليييدى المعتميييدين المحكميييين عيييدد 

 التجارية. المالية المجاالت

 م2017 عام خالل التحكيم زمركل المحولة بالقضايا إحصائية :رابعاً 
 تم وقد ،نظامية محاكم عدة من وكذلك ،العامة والنيابة العسكرية كالشرطة قضائية جهات عدة من قضية 37 تحويل تم
 مسيتمرة قضيايا 10 هناليك والزال ،أخيرى وقانونيية قضيائية بجهيات واالسيتعانة مالتحكيي مركيز طرييق عين قضية 27 حل

 .حلهاو  المركز على لعرضها
 االخرى والمؤسسات الوزارات مع المشاركة خامسًا:
 التحكيم واقع فيها تتدارس العدل وزارة عقدتها عمل بورشة المحاسبين بنقابة التحكيم مركز رئيس شارك 

 .المؤسسي

  



 2017 لعام الفلسطينية والمدققين المحاسبين لنقابة المركزية األنشطة
 الثقافي. الشوا رشاد مركز بقاعة والثالثين السابع الفلسطيني المحاسب بيوم االحتفال 
 رفح. بمحافظة النقابة مقر في الدوري اجتماعه المركزي اإلدارة مجلس عقد 
 ييييونس خيييان نقابييية مبنيييى إنشيييا  موقيييع بزيييارة قييياموا المركيييزي االدارة مجليييس وأعضيييا  والميييدققين المحاسيييبين نقيييب 

 اإلنشا . عملية لها وصلت التي والمراحل المستجدات آخر على لالطالع
 المضييربين االسييرى مييع التضييامنية االعتصييام خيميية والمييدققين، المحاسييبين نقابيية فييي المركييزي االدارة مجلييس زار 

 الطعام. عن
 بمشياركة غيزة، بمدينية األميل بمعهيد السنوي الرمضاني الجماعي االفطار مأدبة والمدققين المحاسبين نقابة أقامت 

 ومحاسبة. محاسب 1500 يقارب ما
 الماليييية التقيييارير ومناقشييية لعيييرض للنقابييية، العاديييية العموميييية الجمعيييية اجتمييياع تعقيييد والميييدققين المحاسيييبين نقابييية 

 .2016 للعام واإلدارية
 الترفيهيية بيارك شيارم بمدينية المتفيوقين المحاسيبين أبنيا  لتكيريم احتفيال غيزة فرع والمدققين المحاسبين نقابة أقامت 

 .طالب من أبنا  المحاسبين المتفوقين 650وتم تكريم 
 الحصار. ضد نقابيون" بعنوان الحاشدة الجماهيرية المسيرة في شاركت الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة 
 الدفعة بتخريج الحسابات، تدقيق مهنة مجلس مع بالتعاون الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة احتفلت  
 الفيروع سير أمنيا  هوييدي أبيو اسيحق نهياد .أ المركيزي اإلدارة مجلس سر أمين التقى نوعه من األول هو لقا  في 

 تكييريم احتفيياالت مناقشيية تييم كمييا وتمييزهييا تنويعهييا وسييبل الفييروع أنشييطة االجتميياع وتنيياول غييزة، فييي النقابيية بمقيير
 تواجيييه التيييي العقبيييات مناقشييية تيييم وكيييذلك النقابييية، فيييروع بكافييية تنظيمهيييا تيييم التيييي المحاسيييبين أبنيييا  مييين المتفيييوقين
 بالفروع. الخاصة اإلدارية األمور مناقشة تم كما لتداركها الفروع في المحاسبين

 وعيددهم  للعام الحرام اهلل بيت حجاج المحاسبين لإلخوة خاصا حفال الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة نظمت
 محاسب. 59

 لتهنئتيه الحاييك ىعل الفلسطيني األعمال لرجل زيارة ،غزة فرع الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة من وفد نظم 
 .جديدة لدورة غزة بقطاع الفلسطينيين األعمال رجال جمعية إدارة مجلس برئاسة بفوزه

 وزارة ميع بالتعياون النقابية عقيدتها التيي جمركي مخلص دورة بتخريج تحتفل الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة 
 .المالية

 االجتماعي. والتكافل للتنمية اإلسالمية الوطنية اللجنة من المستوى رفيع وفد والمدققين المحاسبين نقابة استقبلت 
 مقير أميام العام القطاع في الموظفين نقابة أقامتها اعتصام بخيمة ،الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة شاركت 

 بحقوقهم. للمطالبة بالقطاع الوزرا  مجلس
 



 

 

 

 

 
 

 

 الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة

 

 غزة فرع
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 غزة: فرع إدارة مجلس أعضاء

 
 الفرع رئيس          بسيسو زياد محمد زيد

 الفرع رئيس نائب              الداية يحيى منذر
 الفرع سر أمين               السك زكريا هيثم
 الفرع صندوق أمين    الجدبة حسن علي
 عضو    مهنا نظير الناصر عبد
 عضو       هويدي أبو اسحق نهاد

 عضو    المصري سمير محمد محمود
 عضو     لبن أبو فوزي حاتم

 عضو               دلول مصطفى فاروق
 عضو           المدهون حسنى آمنة
 عضو       )شعت( خليل مصطفى آال 

 

 
 غزة فرع الفلسطينية واملدققني احملاس بني نقابة يف العامةل اللجان

 اللجنة رئيس اللجنة منسق اللجنة

 البيطارنصر  رياض الداية يحيى منذر المستمر والتعليم التدريب لجنة

 قويدر محمد باسم خليل مصطفى آال  الثقافية اللجنة

 المشهراوي خليل محمد مهنا نظير الناصر عبد االجتماعية اللجنة

 المدهون حسنى آمنة المدهون حسنى آمنة المحاسبات لجنة

 مهاني نمر محمود لبن ابو فوزي حاتم الصحية اللجنة

 الداية يحيى منذر الداية يحيى منذر الخريجين لجنة



 

 
 :والتطوير التدريب لجنة

الهدف العام: تأهيل وتطوير قدرات المحاسب المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، من خالل تصميم برامج 
 تدريبية تتناسب مع سوق العمل.

 :العام بداية منذ والتطوير التدريب لجنة أنشطة
 غزة. محافظة في للمحاسبين المتخصصة الدورات من عدد عقد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الثقافية اللجنة
 العمل. أمانة تحمل على قادراً  ليكون متيناً  ومهنياً  ووطنياً  اسالمياً  بناءً  المحاسب شخصية بناء هو :العام الهدف
 :العام بداية منذ الثقافية اللجنة أنشطة

 الجبين( فوق )نجوم بعنوان الفلسطيني الشهيد ليوم مقال الثقافية اللجنة أصدرت .1
 في أبنائهم لتضحيات وتقديرا   بالجميل العرفان من نوع في المحاسبين الشهدا  رأس لتكريم حفل اللجنة أقامت .2

 وكان الشهدا  موزعون على الفروع كالتالي: الوطن سبيل
 رفح الوسطى الشمال خانيونس غزة

13 6 1 6 1 

 وتم تكريم أسير محرر في نفس االحتفال.

  المتدربين عدد الدورات عدد  الدورة اسم  م
 235 13  للمحاسبة األصيل برنامج 1
 66 4  متقدم اكسل 2
 ICDL 3 70 دورة 3
 25 1  اقتصادية جدوى دراسة 4
 34 2  مالية تقارير كتابة 5
 25 1  ضريبية منازعات 6
 214 3  ضرائب محاسب 7
 30 1 الموظفين ديوان المتحان تأهيلية دورة 8
 26 1 ذكي محاسب 9

 10 1 الصرافة محالت محاسبة 10
 16 1 والعملة بالمستندات التزوير اكتشاف مهارات 11
 751 31  المجموع  



 استمر غزة، قطاع محافظات مختلف من النقابة فروع بين ثقافي دوري المحاسبين بنقابة الثقافية اللجنة افتتحت .3
 مراحل. ثالث على

 بالنقابة. الخاصة بوك الفيس صفحة على نشرها وتم النموذجية واالجابات محاسبية أسئلة سلسلة اللجنة أصدرت .4
 الفلسطيني. االسير يوم بذكرى االسرائيلي االحتالل سجون في االسرى مع تضامنية بوقفة اللجنة شاركت .5
 .2017لعام الرمضانية الثقافية بالمسابقة للفائزين تكريميا   حفال   الثقافية اللجنة نظمت .6

 
 االجتماعية: اللجنة
 .األخرى االجتماعية المناسبات وكافة واطراحهم أفراحهم في المحاسبين مشاركة العام: الهدف
 :العام بداية منذ االجتماعية اللجنة أنشطة
 المحاسبين بين والترابط التواصل لتعزيز علينا(، حق )لكم حملة العام بداية منذ االجتماعية اللجنة أطلقت 

 .والنقابة
 وتنظيم احتفال مركزي لتكريم الحجاج  العودة وسالمة الحج فريضة بأدا  حاسبينمال من اهلل بيت حجاج تهنئة

 .حاج 59وعددهم 
  محاسب في أفراحهم ومناسباتهم المختلفة. 63تم مشاركة 
  تعاون متبادل بينها وبين النقابة. مؤسسة للتواصل وتشبيك العالقات وفتح افق 17تمت زيارة 
 .المشاركة في فعاليات وأنشطة النقابة المختلفة من ووقفات واحتفاالت ومهرجانات 
  محاسب بتوزيع كيلو جرام لكل محاسب. 200توزيع لحوم أضاحي على 

 
 المحاسبات: لجنة

 والثقافية للمحاسباتبناء شخصية المحاسبة واالهتمام بكل النواحي االجتماعية الهدف العام: 
 :العام بداية منذ المحاسبات لجنة أنشطة

 ودورة األصيل، برنامج ودورة الشامل، برنامج دورة من بكل للمحاسبات مجانية دورات المحاسبات لجنة أقامت .1
 .غزة بفرع خاصة رمزية برسوم سباحة

 للنقابة المنتسبين لمحاسبينا أطفال المخيم استهدف حيث 2 الصغير المحاسب مخيم المحاسبات لجنة أقامت .2
 المنتسبين األطفال عدد بلغ وقد سنوات 12 وحتى 6سن من أعمارهم تتراوح الذين األطفال المخيم استهدف حيث
 .طفل 45

 القطاعات في والعامالت النقابة في المنتسبات المحاسبات تخص اجتماعية ومناسبات زيارات بعدة القيام .3
 .غزة مدينة في المختلفة



 بين العالقة وتوطيد االجتماعي التواصل تعزيزل النقابة في أقيمت التي للقا اتا لبعص والحضور المشاركة .4
 القطاعات. كافة في والمحاسبات اللجنة أعضا 

 تتحمل أن على مخفضة برسوم المحاسبين بأبنا  خاصة صيفية مخيمات عملو  للطفولة زهرة جمعية مع التنسيق .5
 التكلفة. من جز  بدفع اللجنة

 التواصل لتعزيز"  قهوة فنجان على" شعار تحت متميزة لقا ات ثالثة العام مدار على المحاسبات لجنة أقامت .6
 .محاسبة 74وحضر اللقا ات  القطاعات كافة في والمحاسبات اللجنة أعضا  بين العالقة وتوطيد االجتماعي

 أن على مخفضة برسوم المحاسبين بأبنا  خاصة صيفية مخيمات بعمل للقيام وجمعيات مؤسسات مع التشبيك .7
 .التكلفة من جز  بدفع اللجنة تتحمل

  .ل شهر رمضان وتم تكريم الفائزات في المسابقةعمل مسابقة الكترونية خال .8
 

 

  :الصحية اللجنة
تقديم التوعية الطبية وتوفير تخفيضات للمحاسبين من خالل ابرام اتفاقيات مع مؤسسات وعيادات  العام: الهدف

 طبية وتنظيم أيام طبية مجانية للمحاسبين.
 :العام بداية منذ الصحية اللجنة أنشطة

 والمحاسبات المحاسبين لجموع مجاني طبي يوم الفلسطينية والمدققين المحاسبين بنقابة الصحية اللجنة نظمت .1
 .محاسب 43واستفاد من اليوم الطبي  الطبي لليوم الزائرين لجميع مجاني عالج صرف وتم وعائالتهم

 واألطبا  الصحية والجمعيات والعيادات الطبية المؤسسات من العديد مع بالتواصل الصحية اللجنة قامت .2
 عاتق على الملقى العب  من لتخفيف وذلك معهم التعاقد تم وقد والصيدليات، الطبية والمختبرات المتخصصين

  الصحي. النشاط لتطوير الجمعية إدارة من دوما   والسعي المحاسبين
 لجميع والعمليات والعالج الكشفية قيمة تخفيض على السالم دار مستشفى مع اتفاق وقعت الصحية اللجنة .3

 المحاسبين. نقابة عضوية بطاقة الحاملين
 طبية محاضرة عقد إلى باإلضافة باألسنان خاص مجاني طبي يوم ونظمت فعالياتها الصحية اللجنة واصلت .4

  واالسنان. الفم صحة عن
 من نفسك تحمي كيف بعنوان للمحاسبين تثقيفي توعوي لقا  والمدققين المحاسبين بنقابة الصحية اللجنة عقدت .5

 علي. الشيخ محمود الدكتور واستضافت الزائد الوزن
 
 الخريجين: لجنة

 والخاص الحكومي بالقطاع للخريجين عمل فرص وخلق التدريب تشجيع :العام الهدف



 :العام بداية منذ الخريجين لجنة أنشطة

 ."الخارجية للمنح التقدم وآليات شروطو  الدراسية "المنح بي   خاصة عمل ورشة اللجنة، عقدت .1
 واالتحاد النقابة بين التعاون لياتآ لطرح األعمال، رجال وجمعية نيينالفلسطي للمقاولين العام االتحاد اللجنة زارت .2

 وتدريب تأهيل في للمساهمة آليات طرح وكذلك للمحاسبين عمل فرص توفير أجل من المقاوالت وشركات
 المقاوالت. شركات في العاملين المحاسبين

 لخريجي المهني المستقبل أفاق بعنوان قصى،األ بجامعة المحاسبة قسم طالب مع مفتوحا   لقا  اللجنة، نظمت .3
 المحاسبة. قسم

 المحاسبة وخريجات لخريجي تكريميا   حفال اليوم الفلسطينية، والمدققين المحاسبين بنقابة الخريجين لجنة نظمت .4
 غزة. محافظة جامعات مختلف من 2017 للعام الجدد

 لقا  بتنظيم الشمال فرع المحاسبين نقابة مع بالتعاون ،غزة فرع والمدققين المحاسبين بنقابة الخريجين لجنة قيام .5
 والمختصين. األكاديميين من عدد بحضور "نفسك اصنع"

 تأهيل سبل " بعنوان بغزة األقصى بجامعة والتمويل االدارة كلية نظمتها عمل بورشة الخريجين لجنة شاركت .6
 "العمل لسوق المحاسبة قسم خريجي

 المؤقت التشغيل برنامج ضمن المحاسبين وتشغيل تدريب إلى تهدف العمل، وزارة مع تفاهم مذكرة اللجنة وقعت .7
 العمل. وزارة قبل من عنه   اإلعالن تم الذي

 مع بالتعاون الخريجين، قدرات تنمية برنامج في المقبولين المحاسبين عقود توقيع على باإلشراف اللجنة قامت .8
 األعمال. رجال وجمعية العمل، وزارة

التشغيل المؤقت حسب الجدول التالي:وتم تشغيل محاسبين على بند   

 المجموع رفح الوسطى الشمال خانيونس غزة

53 15 27 13 12 120 

 

  



 

 
 

 

 الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة

 

 يونس خان فرع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خان يونس فرع إدارة مجلس أعضاء

 
 الفرع رئيس شعت موسى حيدر
 الفرع رئيس نائب األعرج ساير محمد
 الفرع سر أمين حمدان محمد فريد
 الفرع صندوق أمين خاطر أبو قزو مر  ثابت

 عضو بكري صبحي محمود
 عضو هداف أبو سعيد ربه عبد

 عضو دقة أبو أحمد سامر

 
 

 يونس خان فرع الفلسطينية واملدققني احملاس بني نقابة يف العامةل اللجان

 

 اللجنة رئيس اللجنة منسق اللجنة

 أبوعبداهلل  ثابت والتطوير التدريب لجنة
 خاطر

 خاطر أبو عبداهلل ثابت

 دقة أبو أحمد سامر دقة أبوأحمد  سامر الثقافية اللجنة

 حمدان محمد فريد حمدانمحمد   فريد االجتماعية اللجنة
 اهلل خلف بشرى األعرج ساير محمد المحاسبات لجنة

 أبو سعيد ربه عبد الرياضية اللجنة
 هداف

 هداف أبو سعيد ربه عبد

 

 :والتطوير التدريب لجنة
الهدف العام: تأهيل وتطوير قدرات المحاسب المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، من خالل تصميم برامج 

 تدريبية تتناسب مع سوق العمل.
 :العام بداية منذ والتطوير التدريب لجنة أنشطة



 يونس. خان محافظة في للمحاسبين المتخصصة الدورات من عدد عقد .1

 وابنائهم للمحاسبين انجليزي مستوي 12 طرح بخصوص والتطوير للغات الدولي المركز مع مشترك عقد إبرام .2
 مخفضة. بأسعار

3.  

 المتدربين عدد الدورات عدد الدورة اسم م

 30 2 الذهبي األصيل برنامج 1

 50 1 حسابات مدقق لوظيفة الديوان اختبار اجتياز دورة 2

 22 1 ضريبي محاسب إعداد مهارات 3

 19 1 الذكي المحاسب برنامج 4

 23 1 العملي الواقع في وتطبيقها المحاسبية المفاهيم 5

 144 6 االجمالي  

 
 

 :الثقافية اللجنة
 العمل. أمانة تحمل على قادراً  ليكون متيناً  ومهنياً  ووطنياً  اسالمياً  بناءً  المحاسب شخصية بناءالهدف العام: هو 

 :العام بداية منذ الثقافية اللجنة أنشطة
 نقابة مقر في عقدت والتي النقابات بقانون دورة النقابات تجمع أقام حيث النقابات، قانون دورة في المشاركة .1

 .يونس خان فرع المهندسين

  الرئيس. المقر في عقد الذي الثقافي الدوري في المشاركة .2

 

 :االجتماعية اللجنة
 .األخرى االجتماعية المناسبات وكافة واطراحهم أفراحهم في المحاسبين مشاركة العام: الهدف
 :العام بداية منذ االجتماعية اللجنة أنشطة

 محاسبين عدة زيارة وتم المرض((، يي الوفاة ي ))الزواج بهم الخاصة المناسبات كافة في األعضا  كافة مشاركة  .1
  .محاسب 36وتمت مشاركة  الفترة خالل

 الشهدا  أهالي بتكريم احتفال الرئيسي الفرع أقام حيث المحاسبين من الشهدا  أهالي تكريم احتفال في المشاركة .2
  المحافظات. مستوي ىعل

 .يونس خان فرع – المحاسبين نقابة مقر ببنا  الفعلي البد  تم 6/2/2017 بتاريخ .3

  الثقافي. الشوا رشاد مركز قاعة في الفلسطيني المحاسب يوم باحتفال المشاركة .4

  .المؤقت التشغيل برنامج ضمن من ومحاسبة محاسب (15) وعددهم المحاسبين من لعدد عمل فرص توفير .5

 



  .يونس خان بحر علي وذلك سبينتالمن ألعضائها جماعيا إفطارا المحاسبين نقابة أقامت .6

 والمالي. االداري التقرير لمناقشة التمثيلية العادية العمومية الجمعية اجتماع في االدارة مجلس شارك .7

  التشريعي. إلى السرايا من انطلقت والتي الحصار ضد التضامنية الوقفة في االدارة مجلس شارك .8

 وتسهيالت منح قدموا انهم حيث المحاسبين، أبنا  تخص تعاون اتفاقية لعقد الفرع لمقر غزة جامعة من وفد زيارة .9
 المختلفة. الدراسية برامجهم في لاللتحاق المحاسبين ألبنا 

 وحفظة العليا الشهادات حملة إلى باإلضافة تكريمهم تم وقد المتفوقين المحاسبين أبنا  تكريم احتفال إقامة .10
  الكريم. القران

  الحجازية. الديار من سالمين لعودتهم لتهنئتهم المحاسبين من حجاج (9) زيارة .11

 

 المحاسبات: لجنة
 المحاسبة واالهتمام بكل النواحي االجتماعية والثقافية للمحاسباتبناء شخصية الهدف العام: 

 :العام بداية منذ المحاسبات لجنة أنشطة
 النور. مدينة في للمحاسبات ترفيهية رحلة بعمل المحاسبات لجنة قامت .1

 :ةالرياضي اللجنة
 تطوير قدرات المحاسبين الرياضية وتمثيل النقابة في كافة المباريات والدوريات الرياضية. العام: الهدف

 :العام بداية منذ الرياضية اللجنة أنشطة
 وحصول يونس، خان محافظة في المختلفة النقابات بين النقابات تجمع عقده الذي التنس دوري في المشاركة .1

 النجار. يوسف أبو صالة في عقد الذي األول المركز على يونس خان فرع المحاسبين نقابة

 في سبت يوم كل تمرين بعمل يقوم انه حيث المحاسبين، من العب (15) حوالي يضم للنقابة فريق تشكيل تم .2
 خانيونس. خدمات نادي

 .المركز على وحصولنا القدم كرة لخماسيات 2017 لعام الوفاق بطولة في المشاركة .3

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة

 

 رفح فرع
 

 

  



 اإلدارة: مجلس أعضاء

 
 الفرع رئيس دهليز العزيز عبد محمد
 الفرع رئيس نائب الحشاش سلمان أحمد
 الفرع سر أمين درغام أحمد ياسر
 الفرع صندوق أمين الشاعر جمعة عال 
 عضو عوض رشدي فاطمة

 
 رحف فرع الفلسطينية واملدققني احملاس بني نقابة يف العامةل اللجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 :والتطوير التدريب لجنة
تصميم برامج الهدف العام: تأهيل وتطوير قدرات المحاسب المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، من خالل 

 تدريبية تتناسب مع سوق العمل.

 :العام بداية منذ والتطوير التدريب لجنة أنشطة
 محاسيييييييييييب 82 يقيييييييييييارب ميييييييييييا بتخيييييييييييريج العيييييييييييام بدايييييييييييية مييييييييييين التيييييييييييدريب مجيييييييييييال فيييييييييييي نجاحاتهيييييييييييا النقابييييييييييية توجيييييييييييت

كسييييييييابهم مهنيييييييييا   كفييييييييييا تهم رفييييييييع هييييييييو تييييييييدريبهم ميييييييين العييييييييام الهييييييييدف وكييييييييان ومحاسييييييييبة  إلييييييييى العملييييييييية المهييييييييارات وا 
 النظرية. المعرفة جانب

 

 اللجنة رئيس اللجنة منسق اللجنة

 دهليز محمد الشاعر سامر المستمر والتعليم التدريب لجنة
 درغام ياسر الشاعرجمعة  عال   الثقافية لجنةال

 دهليز محمد الحشاش سلمان أحمد االجتماعية لجنة
 عوض رشدي فاطمة قشطة فاطمة المحاسبات لجنة

 شقفة أمين النجدي اللطيف عبد الصحية لجنة
 الشاعر جمعة عال  البلبيسي خالد الرياضية لجنة
 دهليز عبدالعزيز محمد  الغول جمعة الخريجين لجنة



 

 

 

 
  :الثقافية اللجنة

 العمل. أمانة تحمل على قادراً  ليكون متيناً  ومهنياً  ووطنياً  اسالمياً  بناءً  المحاسب شخصية بناءالهدف العام: هو 

 :العام بداية منذ الثقافية اللجنة أنشطة

 غزة. المركزي اإلدارة مجلس قبل من الجبين فوق شهدا  باحتفال رفح فرع المحاسبين نقابة مشاركة تم .1
 جولة. ولأ من والخروج النقابة لفروع الثقافي الدوري في المشاركة تم .2

.3 التسيييييييييجيل وينتهيييييييييي المحاسيييييييييبين أبنيييييييييا  مييييييييين الطلبييييييييية األوائيييييييييل لحفيييييييييل التسيييييييييجيل عييييييييين اإلعيييييييييالن تيييييييييم حييييييييييث 
عييييييييييييييييييييدادي %95 االبتييييييييييييييييييييدائي كانييييييييييييييييييييت والنسييييييييييييييييييييبة 31/7 حتييييييييييييييييييييى  وتييييييييييييييييييييوجيهي %90 والثييييييييييييييييييييانوي %90وا 

85.%  
.4 بواقييييييييييع المهنييييييييييية النقابييييييييييات تجمييييييييييع قاعيييييييييية فييييييييييي المتفييييييييييوقين المحاسييييييييييبين أبنييييييييييا  تكييييييييييريم احتفييييييييييال عقييييييييييد تييييييييييم 

 مييييييييين اليييييييييدكتوراه وحملييييييييية السيييييييييابق اإلدارة مجليييييييييس أعضيييييييييا  تكيييييييييريم تيييييييييم وكيييييييييذلك اهييييييييياليهم ميييييييييع طاليييييييييب165
   المحاسبين.

 :االجتماعية اللجنة
 .األخرى االجتماعية المناسبات وكافة واطراحهم أفراحهم في المحاسبين مشاركة العام: الهدف

 :العام بداية منذ االجتماعية اللجنة أنشطة

 وتييييم حجيييياج((، يييييي المييييرض يييييي الوفيييياة يييييي ))الييييزواج بهييييم الخاصيييية المناسييييبات كافيييية فييييي األعضييييا  كافيييية مشيييياركة .1
 .العام خالل المحاسبين من لعدد زيارة 38 عقد

 رفح. بلدية رئيس زيارة .2
 المحاسبين. من 100 عدد بحضور ه 1438 رمضان الجماعي اإلفطار تنفيذ .3
 فقرات الحفل تخلل حيث عيد فرحة األطفال مهرجان في السعيد الفطر عيد يوم ثالث في المشاركة تم .4

 األطفال.

 

 المتدربين عدد الدورات عدد الدورة اسم
 45 5 للمحاسبة األصيل برنامج

 16 2 متقدم اكسل
ICDL 1 11 

 10 1 ضرائب محاسب
 82 9 المجموع



 :المحاسبات لجنة
 بناء شخصية المحاسبة واالهتمام بكل النواحي االجتماعية والثقافية للمحاسباتالهدف العام: 

 :العام بداية منذ المحاسبات لجنة أنشطة
 مجلنس وأعضنا  المحاسنبي  أبننا  من  االسرى ذوي وبحضور والنكبة االسرى فعالية المحاسبات لجنة أقامت .1

 المحاسبي . م  ولفيف النقابة وتجمع اإلدارة
 برفح. السنوي المتفوقين أبنا  تكريم حفل في المحاسبات لجنة مشاركة تم .2
  المحاسبات. على اجتماعية زيارات لعمل المحاسبات لجنة من فريق تشكيل تم .3

 

 :الصحية اللجنة
تقديم التوعية الطبية وتوفير تخفيضات للمحاسبين من خالل ابرام اتفاقيات مع مؤسسات وعيادات  العام: الهدف

 طبية وتنظيم أيام طبية مجانية للمحاسبين.
 :العام بداية منذ الصحية اللجنة أنشطة

 برفح. الكويتي والمستشفى المحاسبين نقابة بين للمحاسبين تخفيض اتفاقية عقد تم 
 
 :الرياضية اللجنة

 تطوير قدرات المحاسبين الرياضية وتمثيل النقابة في كافة المباريات والدوريات الرياضية. العام: الهدف

 :العام بداية منذ الرياضية اللجنة أنشطة
 حصنننننل حيننننن  طاولييييية تييييينس دوري بعميييييل رفيييييح فيييييرع والميييييدققين المحاسيييييبين بنقابييييية الرياضيييييية اللجنييييية أقاميييييت .1

  الزب . محمد والثاني هللا نصر يحيى األول المركز على
  .رفح فرع للمياه الساحل مصلحة وبين بينها ودية مباراة بعمل رفح فرع الرياضية اللجنة أقامت .2

 حيث المحافظات مستوى على الثاني المركز على والحصول الفروع باقي مع رفح فرع الرياضية اللجنة شاركت .3

  غزة. فرع االخوة األول المركز على حصل

 

 :الخريجين لجنة
 والخاص الحكومي بالقطاع للخريجين عمل فرص وخلق التدريب تشجيع: العام الهدف

 :العام بداية منذ الخريجين لجنة أنشطة



 المحاسبين. تشغيل برنامج في الفاعلة للمشاركة رفح وصناعة تجارة غرفة في االخوة مع االجتماع تم .1
 العمل مكتب شروط ضمن لديها المحاسبين تشغيل في ترغب التي والشركة التجارية الغرفة مع وبالتعاون .2

 والغرفة النقابة من مكونة لجنة بحضور برفح النقابة مقر داخل للمحاسبين مقابالت اجرا  تم والشركات والنقابة
  المشروع. هذا ضمن للعمل ومحاسبة محاسب 12 اختيار تم عليه وبنا  بالتشغيل المعنية والشركات التجارية

 

 رفح: لفرع االخرى األنشطة

 عدد بحضور الثقافي الشوا رشاد مركز بقاعة والثالثين السابع الفلسطيني المحاسب بيوم االحتفال في المشاركة .1
 المحاسبين. من

 عيين الفييرع أنشييطة علييى واطلييع جلسيية وعقييد رفييح لفييرع المركييزي اإلدارة مجلييس فييي االخييوة قبييل ميين الزيييارة تمييت .2
 .كثب

 العالقات المؤتمر لحضور برفح النقابة دعوة تم العليا للدارسات والسياسة اإلدارة اكاديمية مع بالتعاون .3
 الفلسطينية. المصرية

 غزة. المركزي اإلدارة مجلس قبل من الجبين فوق شهدا  باحتفال رفح فرع المحاسبين نقابة مشاركة تم .4
 النقابات تجمع باص في انطالق ثم ومن العودة دوار امام التجمع تم حيث الحصار ضد مسيرة في المشاركة .5

  بغزة. التشريعي المجلس الى ثم من السرايا الى برفح
 عمل لتنظيم االدارية االمور كافة مناقشة وتم المركزي النقابة سر امين مع الفرع سر امنا  اجتماع عقد تم .6

 المركزي االدارة مجلس من العتماده تمهيدا للنقابة والمالي االداري النظام اعداد في المشاركة تمت وقد النقابة
 شهور. 3 كل االجتماع عقد على االتفاق تم وقد

 المحاسبين. من عدد بحضور المؤسساتي العمل دورة في المشاركة .7

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة

 

 الوسطى فرع
 

 

 

 

 

 

  



 : الإدارة جملس أ عضاء

 

 الفرع رئيس يوسف أبو عطوة رياض
 الفرع رئيس نائب نجم عدنان وفا 
 الفرع سر أمين حسن غسان همام
 الفرع صندوق أمين الطالع حسن أحمد

 عضو الجواد عبد عطا سعدات
 

 

 الوسطى فرع الفلسطينية واملدققني احملاس بني نقابة يف العامةل اللجان

 

 

 

 

 

 

 

 :والتطوير التدريب لجنة
الهدف العام: تأهيل وتطوير قدرات المحاسب المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، من خالل تصميم برامج 

 تدريبية تتناسب مع سوق العمل.

 :العام بداية منذ والتطوير التدريب لجنة أنشطة
 ومحاسبة محاسب 36 يقارب ما بتخريج العام بداية من التدريب مجال في نجاحاتها والمدققين المحاسبين نقابة توجت
كسابهم مهنيا   كفييا تهم رفع هو تدريبهم من العام الهدف وكان  النظرية. المعرفة جانب إلى العملية المهارات وا 

 
 

 اللجنة رئيس اللجنة منسق اللجنة

  شاهين ابراهيم  حسن غسان همام  التدريب لجنة

 نبهان توفيق  الطالعحسن  احمد الثقافية اللجنة

 الجواد عبد المنعم عبد الجواد عبدعطا  سعدات االجتماعية اللجنة

  نجم عدنان وفا   نجم عدنان وفا   المحاسبات لجنة

  رحمة ابو اياد  يوسف ابو عطوة رياض  الرياضية اللجنة



 

 

 

 : الثقافية اللجنة
 العمل. أمانة تحمل على قادراً  ليكون متيناً  ومهنياً  ووطنياً  اسالمياً  بناءً  المحاسب شخصية بناءالهدف العام: هو 

 :العام بداية منذ الثقافية اللجنة أنشطة
 وتقديرا بالجميل العرفان من نوع في المحاسبين الشهدا  اسر لتكريم بحفل الوسطى فرع النقابة شاركت .1

  الوطن. سبيل في أبنائهم لتضحيات
 مختلف من النقابة فروع بين ثقافي بدوري الوسطى فرع المحاسبين بنقابة الثقافية اللجنة فريق اشارك .2

  االول. المركز على الوسطى فرع وحصل، مراحل ثالث على استمر غزة، قطاع محافظات
 يوم بذكرى االسرائيلي االحتالل سجون في االسرى مع تضامنية بوقفة الوسطى فرع في النقابة شاركت .3

 الفلسطيني. االسير
 شاركت في المسيرة النقابية )نقابيون ضد الحصار(. .4
 .المشاركة في خيمة االعتصام للمطالبة بحقوق الموظفين .5

 
 االجتماعية: اللجنة
 .األخرى االجتماعية المناسبات وكافة واطراحهم أفراحهم في المحاسبين مشاركة العام: الهدف
 :العام بداية منذ االجتماعية اللجنة أنشطة
 وتهاني– بالزواج تهاني– )تعازي المحاسبين للزمال  االجتماعية الزيارات من بعدد 2017 علم مطلع منذ النقابة قامت

 (.اخرى وتهاني – بالسالمة وتهاني -العلمية بالدرجات

زيارة للزمال  المحاسبين والمحاسبات وتهنئتهم او مواساتهم  56بانجاز قامت نقابة المحاسبين في فرع الوسطى  .1
 في المناسبات المختلفة.

،  زيارة الغرفة الصناعية والتجارية )المنطقة الوسطى( وبحث سبل التعاون المشترك في المنطقة الوسطى .2
 لخدمة الخريجين وأعضا  النقابة.

وسى السماك وتهنئته بمنصبه الجديد ، وخالل الزيارة تم التطرق زيارة الزميل المحاسب وكيل وزارة العمل أ. م .3
 للتحديات التي تواجه الخريجين وأعضا  النقابة العاطلين عن العمل.

 محاسبين  4وعددهم  2017تكريم الزمال  الحاصلين على درجة الماجستير خالل العام .4
 محاسبين. 7تكريم الزمال  الذين أدوا مناسك الحج وعددهم  .5

  المتدربين عدد الدورات عدد  الدورة اسم  م
 26 3  للمحاسبة األصيل برنامج 1
 10 1 المحاسب لغير المحاسبة 2
 36 4  المجموع  



حتفال لتكريم ابنا  المحاسبين المتفوقين في المراحل الدراسية )ابتدائي واعدادي وثانوي ( وكان عددهم عمل ا .6
 طالب وطالبة. 66

 طالب. 5تكريم ابنا  المحاسبين المتفوقين في الثانوية العامة والحاصلين معدالت االمتياز وعددهم  .7
، حيث استفاد  ق برنامج تنمية قدرات الخريجينمحاسب للعمل وف 20ستيعاب عدد العمل مقابالت للمحاسبين  .8

 محاسبين كدفعة اولى.  13من البرنامج 
 .الفلسطينيات المهنيات ملتقى ينظمه الريادي الذي النقابي المخيم استضافة .9

 
 الرياضية: اللجنة

 تطوير قدرات المحاسبين الرياضية وتمثيل النقابة في كافة المباريات والدوريات الرياضية. العام: الهدف

 :العام بداية منذ الرياضية اللجنة أنشطة
 الذي تقيمه بلدية النصيرات برعاية بنك  القدم لكرة النصيرات دوري في بالمشاركة الرياضية اللجنة قامت ،

 فلسطين ، وحصلت النقابة على المركز الثاني في الدوري. 
   والذي حصلت على المركز الرابع. الفروع مع المحاسبين نقابةوشاركت في دوري ، 
 ركز برعاية مكتب الوسيط للمحاسبة ، وحصلت النقابة على الم المشاركة في دوري بطولة شهدا  النصيرات

 الثاني.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة

 

 الشمال فرع
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشمال: فرع إدارة مجلس أعضاء

 
 الفرع رئيس عسلية يحيى طه
 الفرع رئيس نائب الزعانين نبيل أيمن
 الفرع سر أمين الكرد أحمد آمال
 الفرع صندوق أمين أغا ورش محمود رجب نضال
 عضو الجواد عبد عطا سعدات



 
 غزة شامل فرع - الفلسطينية واملدققني احملاس بني نقابة يف العامةل اللجان

 اللجنة رئيس اللجنة منسق اللجنة

 مهادي أبو محمود اللوقة علي المستمر والتعليم التدريب لجنة
 الهجين محمد السيد رامي الثقافية اللجنة
 الجمل عال  الشلفوح الرحمن عبد االجتماعية اللجنة
 الكرد أمال عاشور خوله المحاسبات لجنة

 عوض حسن  محجز بالل الرياضية اللجنة

 

 :والتطوير التدريب لجنة
الهدف العام: تأهيل وتطوير قدرات المحاسب المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، من خالل تصميم برامج 

 تدريبية تتناسب مع سوق العمل.

 :العام بداية منذ والتطوير التدريب لجنة أنشطة

 محاسب 70 يقارب ما بتخريج العام بداية من التدريب مجال في نجاحاتها والمدققين المحاسبين نقابة توجت .1
كسابهم مهنيا   كفييا تهم رفع هو تدريبهم من العام الهدف وكان ومحاسبة  المعرفة جانب إلى العملية المهارات وا 
 النظرية.

 ضمن ومحاسبه محاسب واربعون( )اثنان 42 لعدد تشغيل عقود بعمل والتعليم المستمر التدريب ةقامت لجن .2
 .الخاص والقطاع العمل ةزار وو  الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة بين بالشراكة الخريجين تشغيل مشروع

 النقابة بين االتفاق حسب الخاص القطاع في ومحاسبه محاسب عشر( )سبعة 17 عدد بتوظيف اللجنة قامت  .3
 .للخريجين المقابالت اجرا  بعد الشمال محافظه في والشركات

 

 

 

 

 :الثقافية اللجنة

 المتدربين عدد الدورات عدد الدورة اسم م.
 20 2  للمحاسبة األصيل برنامج 1
 10 1  ضرائب محاسب 2
 10 1 الداخلي التدقيق 3
 15 1 المشاريع وكتابه التقرير كتابه 4
 25 1 المقابالت دخول واليه الذاتية السيرة كتابه 5
 70 4  المجموع  



 العمل. أمانة تحمل على قادراً  ليكون متيناً  ومهنياً  ووطنياً  اسالمياً  بناءً  المحاسب شخصية بناءالهدف العام: هو 
 :العام بداية منذ الثقافية اللجنة أنشطة
 العمل. أمانة تحمل على قادرا   ليكون متينا   ومهنيا   ووطنيا   اسالميا   بنا    المحاسب شخصية بنا  /العام الهدف
 النقابة مقر في اقيمت والتي المحاسبين نقابة نظمتها والتي الثقافية المسابقة في الثاني المركز على الحصول .1

 .بغزة
 15 عدد وتكريم الجوائز. لتوزيع احتفال وعمل بوك، الفيس صفحة على نشرها وتم الكترونية رمضانية مسابقة .2

  ومحاسبة محاسب عشر( )خمسه
 من 200 عدد تكريم تم وقد السالمة صالة في المحاسبين ابنا  من المتفوقين احتفال بعمل اللجنة اقامت .3

  المحاسبين ابنا  من المتفوقين الطالب
 غزة شمال محافظة في الشخصيات من والعديد الحفل إلحيا  نسمان على الفنان ةاستضاف تم .4
 .عليميةتال المرحلة حسب متفوق طالب لكل قرطاسية مع مدرسية حقيبة توزيع .5
 .الحفل في الجوائز من العديد توزيع .6
 بغزة. السامي المندوب مقر أمام تضامنية وقفة في المشاركة .7
 

 االجتماعية: اللجنة
 .األخرى االجتماعية المناسبات وكافة واطراحهم أفراحهم في المحاسبين مشاركة العام: الهدف

 :العام بداية منذ االجتماعية اللجنة أنشطة

 .للمحاسبين زيارات مجموعة بعمل االجتماعية اللجنة قامت .1
 اعضا  لكل بالمئة اربعون 40 بنسبة تخفيضات لعمل اسنان( )طبيب نعيم اسماعيل الدكتور عيادة مع االتفاق .2

 النقابة
 .محاسب 270 االفطار حضر وقد غزة شمال المحاسبين لجموع ه1438 رمضان جماعي افطار عمل .3
 100 عدد وتسليم والمحاسبات. المحاسبين من العمل عن العاطلين لمساعدة رمضانية ذائيةغ طرود توزيع .4

  شيكل 100 الواحد الطرد قيمة غذائي طرد 100 محاسب

 المحاسبات: لجنة
 للمحاسباتبناء شخصية المحاسبة واالهتمام بكل النواحي االجتماعية والثقافية  العام: الهدف

 :العام بداية منذ المحاسبات لجنة أنشطة
 الرياضي. نما  لنادي رحلة اقامة تخلله يومين مدار على شتوي مخيم بعمل المحاسبات لجنة قامت .1
 الزيارات. من مجموعة بعمل المحاسبات لجنة قامت .2



 رمضان شهر استقبال على اللقا  في المشاركات المحاسبات حث تم وقد رمضان بقدوم احتفال يوم عمل .3
 السليمة بالصورة

 غزة. شمال - والمهنيات النقابيات لمجمع واالجتماعات والورشات بالمخيمات المحاسبات مشاركة .4
 المحاسبات للجنة المركزية أنشطة في المحاسبات لجنة مشاركة .5
 بيوم وتهنئتهن محاسبات سبعة عددهن والتي غزة شمال في العام القطاع في العامالت المحاسبات زيارة تم قد .6

  العالمي المرأة
 45 بحضور متتاليين يومين مدار على دافئ شتا  بعنوان مخيم المحاسبات لجنه نظمت دافئ شتا  مخيم .7

 هين أبو اياد األستاذ: استضافه تم وقد محاضرات عن عباره االول اليوم كان ةمحاسب واربعون( ة)خمس
 نادى اسوار داخل استجمام ةرحل عن ةعبار  الثاني اليوم وكان ،بعلوشة حنين :واألستاذة الزبدة ماجد واألستاذ:

 .وبخار وجاكوزى وساونا للمحاسبات مسبح على احتوت نما 
 

 الرياضية اللجنة
 تطوير قدرات المحاسبين الرياضية وتمثيل النقابة في كافة المباريات والدوريات الرياضية. العام: الهدف

 :العام بداية منذ الرياضية اللجنة أنشطة
 وتم القطاع مستوى على المباريات من مجموعة الفلسطينية والمدققين المحاسبين بنقابة الرياضية اللجنة نظمت .1

 .بالفرع الخاصة التمرينات إلجرا  المعشب مزايا ملعب تأجير
 ةالمبار  ةتغطي تم وقد االياب مباره في 7:4و الذهاب في 5:3 بنتيجة وايابا ذهابا االسرا  ةجامع على الفوز .2

 .الصلة ذات الويب ومواقع ةالمختلف االعالم وسائل قبل من
 ةبنتيج النقابة ذات ىلعو  والفوز الذهاب ةمبار  في 8:1 ةساحق بنتيجة الشمال فرع المهندسين نقابة على الفوز .3

 .العودة مباراة في 3:1
  الثالث المركز على والحصول الدرج ملعب على المحاسبين نقابة بطولة في المشاركة .4
 الدرج ملعب على المحاسبين نقابة نظمتها التي البطولة في العب بأفضل مهدى محمد الالعب تتويج .5
 ةغز  شمال اقيمت والتي (قطر لحصار ال) ةبطول في الثاني المركز على الحصول .6
  سالم جمعيه برعاية الشمال فرع النقابة نظمتها التي الودية البطولة في الثاني المركز على الحصول .7
 وايابا ذهابا الرياضي نما  نادى على الفوز .8
 وتكريم ةغز  شمال المهنية النقابات تجمع نظمها والتي الطاولة تنس ةبطول في االول بالمركز النقابة فوز .9

 .األول بالمركز شاليل اشرف الالعب
 
 


