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 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في 

ولتحقيق أهداف الدراسة صممت استبانة تتناسب مع , المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة
اسة المتمثلة في المؤسسات استبانة على عينة الدر  111وقد وزعت , موضوع الدراسة وأهدافها

وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي , استبانة 49وتم استرداد  ,األهلية العاملة في قطاع غزة
 SPSSوقد استخدم الباحث برنامج , لوصف متغيرات الدراسة وتحليلها واختبار فرضياتها

 .اإلحصائي لتحليل البيانات

ُتعد سمعة مدقق الحسابات الخارجي  :تائج كان أهمهاقد توصلت الدراسة إلى العديد من الن  
وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية من أهم العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات 

هناك موافقة قليلة من قبل أفراد عينة الدراسة على أن هناك , الخارجي والتي احتلت المرتبة األولي
, ؤسسة والمدقق الخارجي في عملية اختياره مدققا  لهذه المؤسسةللعالقة بين مجلس إدارة الم ا  دور 

تشير النتائج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء المبحوثين حول العوامل المؤثرة 
في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تعزى إلي كل 

, عدد فروع المؤسسة, عمر المؤسسة, سنوات الخبرة داخل المؤسسةعدد , من التخصص العلمي
طبيعة , زيارة المدقق الخارجي للمؤسسة, ميزانية المؤسسة, إدارة العمليات المحاسبية في المؤسسة

 .مكتب تدقيق الحسابات المكلف بتدقيق حسابات المؤسسة

للتغلب على  الدراسة توصي :وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات كان أهمها   
المؤسسة ببأن يكون هناك لجنة تدقيق , سيطرة مجلس اإلدارة على اختيار المدقق الخارجي
ضرورة إعادة النظر في , مدقق الخارجياليكون لها دور مباشر في عملية ترشيح وتعيين 

العمل  عقد ورشضرورة , التشريعات والقوانين المنظمة لعملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي
للعاملين في مكاتب التدقيق خصوصا  في مجال التدقيق الخارجي فيما يتعلق  وندوات ودورات

تفعيل وتعزيز دور الهيئات الرقابية والتشريعية من أجل ضرورة , بمجال المؤسسات األهلية
 .السعي لتطوير القوانين واللوائح المنظمة لعملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي
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Abstract 
The study aims at identifying the factors that influence the appointment of 

the external auditor in the local civil associations operating in the Gaza 

Strip, To achieve the objectives of this study a questionnaire was designed 

to fit the topic and objectives of the study, 118 a questionnaires were 

distributed to the population of the study represented in the NGOs operating 

in the Gaza Strip, 94 only responses were recovered, The study uses the 

descriptive analytic approach to describe the variables of the study, analyze 

and test the hypotheses, The researcher used the SPSS statistical software 

for data analysis. 
 

The study exhibited a number of findings the most important of which are: 

the first important factor influencing the selection of the external auditor is 

the good reputation of the external auditor and his/her association with 

global firms, There is a little agreement among the members of the study 

sample that there is a role for the relationship between the board of directors 

and the external auditor in the selection process of the auditor,  The findings 

indicate that there are significant differences between the mean scores of 

respondents in regards with the factors influencing the selection of the 

external auditor in the nongovernmental organizations operating in the Gaza 

Strip attributed to the variables; academic major, years of experience in the 

organization, the year of the organization’s operations, the number of 

branches of the organization, managing the accounting operations in the 

organization, the budget of the organization, the visits of the external 

auditor to the organization and the auditing office in charge of auditing the 

accounts of the organization. 
 

The study drew a number of the recommendations the most important of 

which are: the researcher recommends to get rid of the control of the board 

of directors on the selection of the external auditor, There should be an 

audit committee in the organization which has a direct role in the 

nomination and the appointment of the external auditor, It is also necessary 

to reconsider the legislation and regulations regulating the selection process 

for the external auditor,  There is a need to hold workshops, courses and 

seminars for those working in auditing firms, especially in external auditing 

in the nongovernmental organizations, It is also necessary to activate and 

strengthen the role of the control and legislative authorities in their pursuit 

of developing laws and regulations to regulate the selection process of the 

external auditor. 
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 اإلهداء
 (الحبيبةوالدتي ) رحلت قبل أن تجني ثمار جهدهاف التي لبت نداء ربهاروح الإلى 

 ...من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حبإلى 

 ...إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

 ...إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 (والدي العزيز)إلى القلب الكبير 

 ...إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة ...أم روحي ورفيقة دربيتو إلى 

إلى من رافقتني مصاعب الحياة وسارت معي خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى 
 (زوجتي الغالية)اآلن 

 (أطفالي األحباء)نسمات الربيع العليلة وشذا زهوره الفواحة مهجة قلبي إلى 

 ...إلى كل إخواني وأخواتي

 ...ــــل من أحــــــــبــــكإلى 

 إليهم جميعًا أهدي هذا البحث المتواضع

 

 احثالب
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 وتقدير شكر

لىك  رب  الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم علىى سىيدنا محمىد خىاتم األنبيىاء والمرسىلين, يىا      
هىىذا  لىىك الحمىىد أن مننىىت علىىي ويسىىرت لىىي الحمىىد كمىىا ينبغىىي لجىىالل وجهىىك وعظىىيم سىىلطانك, يىىا رب  

 .العمل وقدرته وأعنتني عليه, فالحمد هلل على تمام نعمه وكمال فضله

مىىىاهر . د يطيىىىب لىىىي بعىىىد شىىىكر اهلل عىىىز وجىىىل, أن أتقىىىدم بالشىىىكر الجزيىىىل إلىىىى أسىىىتاذ  الفاضىىىل     
وعلىى مىا شىملني بىه مىن , لتفضىله باإلشىراف علىى هىذا البحىثموسى درغام أستاذ المحاسبة المشىارك 

 .قد كان لتوجيهاته األثر الكبير في إنجاز هذا العمل وخروجه إلى النورف, الرعاية والتشجيع

وأتقدم بجزيل الشكر ألساتذتي في كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية, لمىا أمىدوني بىه مىن عىون      
رشىىاد, كمىىا أتقىىدم بالشىىكر واالمتنىىىان لكىىل مىىن واألسىىىتاذ مناقشىىا  داخليىىا  األسىىتاذ الىىدكتور سىىىالم حلىىس  وا 

رشىادهم الىذ   ور يوسف سعادةالدكت مناقشا  خارجيىا , لتكرمهمىا بمناقشىة هىذا البحىث, وعلىى نصىحهم وا 
 .كان له عظيم األثر في تصويب مسار البحث؛ فجزاهم اهلل عني خيرا  

سىىىناد أو كلمىىىة نصىىىح       وال يفىىىوتني أن أتقىىىدم بالشىىىكر الموصىىىول إلىىىى كىىىل مىىىن كىىىان لىىىه يىىىد عىىىون وا 
رشىاد, إلخىراه هىذا العمىل إلى ى حيىز الوجىود, سىىائال  المىولى عىز وجىل أن يجعلىه فىي ميىزان حسىىناتهم وا 

كمىىا أخىىص بالىىذكر صىىديقي إبىىراهيم المىىدهون , يىىوم ال ينفىىع مىىال وال بنىىون إال مىىن أتىىى اهلل بقلىىب سىىليم
 . وجعله في ميزان حسناتك, فجزاك اهلل عني خيرا  , الذ  قام بتنسيق هذا البحث

ن كانىت األخىرى, فضل وتوفيق من اهللإن كنت قد أحسنت فهذا  ...وأخيرا    فحسىبي أنىي قىد بىذلت , وا 
ليىىه , إليىىه يرجىىع الفضىىل كلىىه, والكمىىال هلل وحىىده, ومىىا أنىىا إال بشىىر أصىىيب وأخطىى , قصىىارى جهىىد  وا 
 .هو نعم المولى ونعم النصير, يرجع الثناء كله

 .نوآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي علّمنا أسأل هللا تعالى أن ينفعنا بما
 

 الباحث 

 باسل فضل العابد
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 ل األولالفص
 العام للدراسة اإلطار 

 مقدمةال:3-0
 تعىد كمىا ,االقتصىادية تعد مهنة تدقيق الحسابات واحدة من أهىم المهىن تىأثيرا  فىي المجتمعىات

حيىىىث يعتمىىىد عليهىىىا العديىىىد مىىىن الفئىىىات ,مسىىىتخدميهاالقىىىوائم الماليىىىة المدققىىىة مصىىىدر ثقىىىة للكثيىىىر مىىىن 
مىىىن القىىىىرارات  جملىىىة اتخىىىاذيىىىىتم  ذه القىىىوائم الماليىىىةعلىىىى المعلومىىىات الىىىىواردة فىىىي هىىىوبنىىىاء  , المسىىىتفيدة
صىحة  مىدىاألمر الىذ  يتطلىب وجىود جهىة حياديىة ومسىتقلة تطىرح رأيىا  فنيىا  محايىدة حىول  ,المصيرية

 . من هنا تتضح أهمية عملية التدقيق, وعدالة المعلومات الواردة في تلك القوائم
بعىد وذلىك  ,الحسىابات فىي فلسىطين خاصىة األخيرة بمهنة تىدقيق اآلونةلقد ازداد االهتمام في 

مىىىن , وذلىىىك لمىىىا لهىىىذه المهنىىىة 1447فىىىي عىىىام  افلسىىىطين لىىىاوراق الماليىىىة والعمىىىل بهىىى بورصىىىةتأسىىيس 
  .(15: 2010عليان, ) أهمية لها عالقة بالقوائم المالية المدققة

هليىة األ المنظمىات أداء ومصىداقية االهتمىام الكبيىر بشىفافية األخيىرة اآلونىةلقىد لىوحظ فىي و 
ضىرورة أن تكىون  إلىىالىذ  أدى  األمىر الحىديث, العصىر فىي دورها تعاظم مع هائأدا على ومحاسبتها
 المجتمىع ثقىة مىن المطلوب القدر إلكسابها ,مستقل حسابات مدقق قبل من للتدقيق خاضعةأنشطتها 

 الكثيىر منه كويش قد الذ  المالي الفساد من التخلص على العمل في والمساهمة المالية, تقاريرها في
 .(2: 2006عوض, )األهلية  المنظمات خدمات من المنتفعين األفراد من

يجىب أن تكىون عمليىة اختيىار مىدقق الحسىابات الخىارجي مبنيىة علىي أسىس  ,وبناء على ما سىبق     
ومعىىايير واضىىحة وسىىلمية لمىىا لهىىذه العمليىىة مىىن أهميىىة للعديىىد مىىن األطىىراف المسىىتفيدة مىىن المعلومىىات 

وبىالنظر إلىى أهميىة القىوائم الماليىة لمىا تتضىمنه مىن معلومىات محاسىبية , في تقرير هذا المىدقق الواردة
ذلىىك يقتضىىي  ,تفيىىد العديىىد مىىن األطىىراف فىىي المجتمىىع اعتمىىادا  علىىى رأ  مىىدقق الحسىىابات الخىىارجي

يىىة فكلمىىا كانىىت عمل, والىىذ  سىىيتم تكليفىىه بعمليىىة التىىدقيق ,االهتمىىام بموضىىوع اختيىىار مىىدقق الحسىىابات
اختيار المدقق الخارجي مبينة على أسس سليمة كلمىا كانىت درجىة الثقىة واالعتماديىة علىى المعلومىات 

 .  الواردة في تقريره كبيرة جدا
إن إمكانيىىة االعتمىىاد علىىى القىىوائم الماليىىة المدققىىة والثقىىة بهىىا يعتمىىدان بدرجىىة أساسىىية علىىى جىىودة     

سىىتقالل المىىدقق الخىىارجي فىىي أدائىىه لمهامىىه, اأهميىىة  األمىىر الىىذ  يعكىىس مىىدى ,أداء المىىدقق الخىىارجي
 ,تساق مع المتطلبات القانونية والمهنية في بيئىة التىدقيقالوهذا يتوقف على مدى توافر الموضوعية وا
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ختيىار المىدقق الخىارجي تعىد اوذلك عند صدور قرار تعيين المدقق, ومن هنا فإن العوامل المىؤثرة فىي 
 هنىة التىدقيق مىىن حيىث أثرهىىا علىى كفاءتهىا ومىىدى الوثىوق بمخرجاتهىىافىي حقىىل م المهمىىةمىن العناصىر 

  .(1: 3200 خشارمة,)
 

 شكلة الدراسةم: 3-3
المؤسسات تدقيق الحسابات في  حالة واقع في والضبابية الوضوح عدم في الدراسة مشكلة تكمن
ملية لها دور عهذه الوخاصة أن  ,المؤسساتوخاصة عملية اختيار المدقق الخارجي لهذه  ,األهلية

األمر الذ  قد يؤثر  ,عتماد على القوائم المالية المدققة لهذه المؤسساتالكبير ومباشر في مدى ا
أما من , هذا من ناحية ,مستوى الشفافية المالية فيها ىوعل ,على مدى الثقة في قوائمها المالية سلبا  

قدرة هذه المؤسسات في تؤثر في  عملية اختيار مدقق الحسابات الخارجيفإن ناحية أخرى 
كل هذا ينعكس بشكل مباشر على الدور المجتمعي , الحصول على الدعم والتمويل المالي المناسب

مما يضعف قدرة هذه المؤسسات على  ,الذ  تقدمه هذه المؤسسات للشعب الفلسطينيوالخدماتي 
  .(3: 2002, عوض) القيام بدورها المنوط بها في خدمة أفراد الشعب الفلسطيني

 :اآلتيالرئيس السؤال ن مشكلة الدراسة تتمحور في فإومن هنا 
فىي فىي المؤسسىات األهليىة العاملىة  الحسىابات الخىارجي مىدققختيىار افىي  المىؤثرةما هي أهم العوامل 

  هذه المؤسسات؟, وذلك من وجهة نظر قطاع غزة
 :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

مىىدقق الحسىىابات الخىىارجي بالعالقىىة بىىين مجلىىس إدارة المؤسسىىة  مىىا مىىدى تىىأثر عمليىىة اختيىىار .1
 .والمدقق الخارجي

ما مدى تأثر عملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي بالخبرة الواسعة لهذا المىدقق فىي مجىال  .2
 .عمل المؤسسات األهلية

قق ما مدى تىأثر عمليىة اختيىار مىدقق الحسىابات الخىارجي بقيمىة األتعىاب المدفوعىة لهىذا المىد .3
 .مقارنا  بالمدققين اآلخرين

ما مدى تىأثر عمليىة اختيىار مىدقق الحسىابات الخىارجي بسىمعة هىذا المىدقق وشىهرته وارتباطىه  .4
 .بشركات مراجعة عالمية

ما مدى تأثر عملية اختيار مدقق الحسابات الخىارجي بمعرفىة المىدقق والتزامىه بىآداب وسىلوك  .5
 .المهنة والمعايير الدولية ذات العالقة
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دى تىىأثر عمليىىة اختيىىار مىىدقق الحسىىابات الخىىارجي بقىىدرة هىىذا المىىدقق علىىى كسىىب ثقىىة مىىا مىى .2
 .المانحين

 

 أهداف الدراسة: 3-1
 :إلى تحقيق األهداف التاليةتهدف الدراسة      

معرفة ما إذا كان هناك دور للعالقة بين مجلس إدارة المؤسسىة ومىدقق الحسىابات الخىارجي فىي  .1
 .عملية اختيار هذا المدقق 

لخبرة الواسىىىعة لمىىىدقق ابىىى عمليىىىة اختيىىىار مىىىدقق الحسىىىابات الخىىىارجي تتىىىأثر معرفىىىة مىىىا إذا كانىىىت .2
 .الحسابات الخارجي في عمل المؤسسات األهلية

معرفة ما إذا كانت عملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي تتأثر بقيمىة األتعىاب المدفوعىة لهىذا  .3
 .المدقق مقارنا  بالمدققين اآلخرين

هىذا المىدقق وشىهرته  بسىمعةكانت عمليىة اختيىار مىدقق الحسىابات الخىارجي تتىأثر  معرفة ما إذا .4
   .وارتباطه بشركات مراجعة عالمية

معرفىىة مىىا إذا كانىىت عمليىىة اختيىىار مىىدقق الحسىىابات الخىىارجي تتىىأثر بىىالتزام هىىذا المىىدقق بىىآداب  .5
 .وسلوك المهنة والمعايير الدولية

الحسابات الخارجي تتأثر بقدرة هذا المىدقق علىى كسىب معرفة ما إذا كانت عملية اختيار مدقق  .2
 ثقة المانحين

 

 أهمية الدراسة: 3-1
تنبىىىع أهميىىىة الدراسىىىة مىىىن أن اسىىىتخدام أسىىىس واضىىىحة لتعيىىىين مىىىدقق الحسىىىابات الخىىىارجي فىىىي  .1

ومىن العوامىل التىي تىؤثر فىي اسىتقاللية  ,المنظمات األهلية يعتبر شرطا  ضروريا , وعامال  رئيسيا  
خىىىارجي, وبالتىىىالي االرتقىىىىاء بمسىىىتوى مهنىىىة التىىىدقيق و تقىىىىديم المسىىىتوى األفضىىىل مىىىىن المراجىىىع ال

الخىىىدمات التىىىي تطمىىىح إليهىىىا إدارة هىىىذه المنظمىىىات والفئىىىات المسىىىتفيدة مىىىن البيانىىىات والمعلومىىىات 
 .الواردة في القوائم والتقارير المالية المدققة

سىىىابات الخىىىارجي فىىىي المؤسسىىىات إن الدراسىىىة الميدانيىىىة للعوامىىىل المىىىؤثرة فىىىي اختيىىىار مىىىدقق الح .2
األهليىىىة العاملىىىة فىىىي قطىىىاع غىىىزة يحقىىىق الفائىىىدة للعديىىىد مىىىن الجهىىىات التىىىي لهىىىا صىىىلة بموضىىىوع 
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, والجهىىات الرقابيىىة علىىى أدائهىىا, والممىىولين ,ومىىن هىىذه الفئىىات إدارة المنظمىىات األهليىىة ,الدراسىىة
 .والجمعيات المهنية ذات العالقة, الحسابات الخارجيين ومدققي

أهميىىة هىىذه الدراسىىة مىىن خىىالل تحديىىد أهىىم العوامىىل المىىؤثرة فىىي اختيىىار مىىدقق الحسىىابات تتحقىىق  .3
والتركيىىز , والسىىلبية فىىي عمليىىة اختيىىار هىىذا المىىدقق اإليجابيىىةوبالتىىالي توضىىيح النقىىاط  ,الخىىارجي
ومعالجىىىة األمىىور السىىلبية بمىىا يضىىىمن االرتقىىاء بمهنىىة المراجعىىة فىىىي , يجابيىىات ودعمهىىاإلعلىىى ا

 .االعتماد والثقة في المعلومات الواردة في القوائم المالية المدققة فلسطين ومدى

 

 فرضيات الدراسة: 3-4
 :في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن صياغة الفرضيات التالية     

بين العالقة المباشىرة  لمجلىس إدارة  (≤0.05)يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى  .1
  .هذا المدقق واختيار ق الحسابات الخارجيالمؤسسة األهلية بمدق

لمىىدقق الخبىىرة الواسىىعة بىىين تىىوفر  (≤0.05)يوجىىد دور مهىىم ذو داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى  .2
 .هذا المدققاختيار و المؤسسات األهلية  مجال عمل الخارجي في  الحسابات

لمىدقق المدفوعىة قيمىة األتعىاب بين  (≤0.05)يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى  .3
 .هذا المدققاختيار و الخارجي مقارنة  بالمدققين اآلخرين  الحسابات

 مىىىىدقق الحسىىىىاباتسىىىىمعة  بيييي   (≤0.05)يوجىىىىد دور مهىىىىم ذو داللىىىىة إحصىىىىائية عنىىىىد مسىىىىتوى  .4
 .هذا المدققاختيار و  وارتباطه بشركات مراجعة عالميةالخارجي وشهرته 

 مىىىىدقق الحسىىىىاباتمعرفىىىىة بىىىىين  (≤0.05) يوجىىىىد دور مهىىىىم ذو داللىىىىة إحصىىىىائية عنىىىىد مسىىىىتوى .5
 .هذا المدققاختيار و الخارجي والتزامه بآداب وسلوك المهنة والمعايير الدولية ذات العالقة 

بىىىىىين قىىىىىدرة مىىىىىدقق الحسىىىىىابات  (≤0.05)يوجىىىىىد دور مهىىىىىم ذو داللىىىىىة إحصىىىىىائية عنىىىىىد مسىىىىىتوى  .2
 .الخارجي على كسب ثقة المانحين واختيار هذا المدقق

بىىىين متوسىىىط اسىىىتجابة المبحىىىوثين  (≤0.05)ات داللىىىة إحصىىىائية عنىىىد مسىىىتوى توجىىىد فىىىروق ذ .7
حىول العوامىل المىؤثرة فىي اختيىار مىدقق الحسىابات الخىارجي فىي المؤسسىات األهليىة العاملىة فىىي 

 .(المعلومات الشخصية)قطاع غزة تعزى إلى 

لمبحىىىوثين بىىىين متوسىىىط اسىىىتجابة ا (≤0.05)توجىىىد فىىىروق ذات داللىىىة إحصىىىائية عنىىىد مسىىىتوى  .8
حىول العوامىل المىؤثرة فىي اختيىار مىدقق الحسىابات الخىارجي فىي المؤسسىات األهليىة العاملىة فىىي 

 .(معلومات عن المؤسسة)قطاع غزة تعزى إلى 
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 متغيرات الدراسة: 3-5
 :ومجموعة من المتغيرات المستقلة, وذلك كما يلي ,شتملت الدراسة على متغير تابع واحدا     

 الخارجي في المؤسسات األهلية في قطاع غزة مدقق الحساباتختيار ا :المتغير التابع. 

 تتمثل هذه المتغيرات فيما يلي :المتغيرات المستقلة: 

 . الخارجي بمدقق الحساباتعالقة مجلس اإلدارة  .1

 .المؤسسات األهلية مجال عملفي معرفة  مدقق الحسابات الخارجيخبرة  .2

 .الخارجي مدقق الحساباتأتعاب  .3

 . وشهرته وارتباطه بشركات تدقيق عالمية الخارجي الحسابات مدققسمعة  .4

 سىىىلوك المهنىىىة والمعىىىايير الدوليىىىة ذات العالقىىىةآداب و بقواعىىىد  مىىىدقق الحسىىىابات الخىىىارجيمعرفىىىة  .5
 .والتزامه بها

 .قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة المانحين .2
 

المتغيىرات المسىتقلة ) تغيىرات الدراسىة الشىكل التىالي يوضىح العالقىة بىين م :أنموذج الدراسـة: 3-6
 (.والمتغيرات التابعة

 
 

 المتغير التابع                                                                             
 
 
 
 
 

            
 

اختيار مدقق الحسابات 
 الخارجي

 الخارجي مدقق الحساباتخبرة 

 الخارجي لحساباتمدقق اأتعاب 

بقواعد  مدقق الحسابات الخارجيمعرفة 
 سلوك المهنة والمعايير الدوليةوآداب 

الخارجي وشهرته  مدقق الحساباتسمعة 
 وارتباطه بشركات تدقيق عالمية

 الخارجيبالمدقق عالقة مجلس اإلدارة 
 

الخارجي على كسب  مدقق الحساباتقدرة 
 ثقة المانحين

 المتغيرات المستقلة

 أنموذه الدراسة( 1)شكل 
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 الدراسات السابقة: 3-7
أنىىه ومىىىن  إال ,مختلفىىة ونىىواح  المهتمىىين تىىدقيق الحسىىابات مىىن زوايىىا و تنىىاول العديىىد مىىن البىىاحثين      

تبين أنه لم يتم التطرق إلىى العوامىل المىؤثرة فىي اختيىار مىدقق  ,خالل االطالع على الدراسات السابقة
وبنىىاء علىىى ذلىىك سىىوف يتنىىاول  ,قطىىاع غىىزة ي فىىي المؤسسىىات األهليىىة العاملىىة فىىيالحسىىابات الخىىارج

 .قةجنبية ذات العالألالباحث مجموعة من الدراسات العربية وا
 

 

 :العربيةالدراسات : أوالً 
 

العوامــل المــؤثرة فــي جــودة أعمــال التــدقيق مــن وجهــة نظــر ":بعنــوان( 4102, الزبيــدي)دراســة  .3
 ".دراسة ميدانية: مراقبي الحسابات العراقيين

هدفت الدراسة إلىى تحديىد العوامىل المىؤثرة فىي جىودة أعمىال التىدقيق المطبقىة فىي مكاتىب مراقبىي       
اسىىىتبانه وتوزيعهىىا علىىىى عينىىىة مىىىن  60ولتحقيىىق أهىىىداف الدراسىىىة تىىم تصىىىميم , ي العىىىراقالحسىىابات فىىى

 .مجتمع الدراسة المكون من مراقبي الحسابات
ه يجىب أن يحصىىل مراقىب الحسىىابات أنىى :منهىامىن النتىىائج كىان  العديىىدإلىى  الدراسىىة توصىلتوقىد       

تمكن مىىن الوصىىول إلىىى نتىىائج معقولىىة يىىتم علىى أدلىىة اإلثبىىات الكافيىىة عنىىد أدائىىه لعمليىىة التىىدقيق حتىىى يىى
وأن , إضىىافة إلىىى أنىىه يجىىب علىىى مراقىىب الحسىىابات أن يقىىوم بتوثيىىق عمليىىة المراجعىىة, االعتمىىاد عليهىىا

 .يلخص جميع النتائج التي تم التوصل إليها خالل عملية التدقيق
, ة التىدقيق العراقيىةإعىادة النظىر فىي أدلى :منهىا كان التوصيات من العديدإلى  الدراسة خلصت قدو      

صدار أدلة جديدة مواكبة للتطور االقتصاد  ضرورة تطبيىق المنهجيىة الخاصىة بىالجودة واالسىتعانة , وا 
 .بالجهات المتخصصة في وضع أسس ومعايير إرشادية يستند إليها المراقب في العمل التدقيقي

 

دراســـة : ة التدقيقيـــةالعوامـــل المـــؤثرة فـــي جـــودة العمليـــ": بعنـــوان  (4102التميمـــي, )دراســـة  .1
 ."ميدانية في الكليات والمراكز البحثية في جامعة البصرة

تحديد العوامل المؤثرة في تحقيق الجودة في العملية التدقيقية من خالل هذه الدراسة إلى  تهدف     
 راءآجمع  ا  يضأو  ,راء المدققين العاملين في المؤسسات التعليمية والبحثية في جامعة البصرةآجمع 

عينة من األساتذة في العلوم المحاسبية لتحديد العوامل المؤثرة في تحسين الجودة في العملية 
رتقاء بالمهنة إلي المستوى الداء التدقيقي لألومن ثم المطالبة بتوفير هذه العوامل في ا ,التدقيقية
 .دراسةعلى عينتي ال تم توزيعها استبانه 50 تم تصميم الدراسة أهداف ولتحقيق, المطلوب
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نىه البىد أعلىى  تأن عينىة الدراسىة قىد اتفقى :منهىامن النتائج كان  العديدإلى  الدراسة توصلتوقد      
نهىا أوهىذه العوامىل صىنفت علىى  ,عوامىل لتحقيىق الجىودة فىي العمىل التىدقيقيمجموعىة مىن المن تىوافر 

 .ة التدقيقساسيات العلمية فى مهنألوا ,وعوامل شخصية ,وعوامل سلوكية ,عوامل تنظيمية

لكي يتم تحقيق الجودة في العملية  :منها كان التوصيات من العديدإلى  الدراسة خلصت وقد     
ن يتم تحديد أو  ,كان البد أن يكون هناك تخطيط وتحديد إلجراءات التدقيق بشكل مناسب ةالتدقيقي

الستقاللية والقدرة على توفير مانة واألوأن يتمتع المدقق با ,حجم العمل والوقت الالزم للمهارة والتنفيذ
ن أو  ,وأن يتوفر لديه التحصيل العلمي المناسب والخبرة المهنية والتعليم المستمر ,عناصر الجودة

 .يكون قادرا  كذلك على تقييم نظام الرقابة الداخلي والمقدرة على اكتشاف التالعب والغش
 

دراسـة ميدانيـة : لى جـودة التـدقيقمخاطر مهنة التدقيق ع أثر":بعنوان( 4102, المصدر)دراسة  .1
 ."على مكاتب التدقيق في قطاع غزة

, هدفت الدراسة إلى التعرف إلى بيان مدى تأثير مخاطر مهنة التدقيق على جودة التدقيق     
استبانه وتم توزيعها على عينة الدراسة المتمثلة في مدققي  63ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم 

 .كون ترخيصا  لمزاولة المهنة من جمعية مدققي الحسابات في قطاع غزةالحسابات والذين يمل
تأكد المدققين من صحة ودقة ومعقولية : منهاقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج و      

االهتمام بتحليل البيانات التي توفرها , التقديرات المحاسبية تؤد  إلى تخفيض المخاطر المالزمة
بذل المدقق للعناية المهنية  إن, لدى المدققين يسهم في تخفيض مخاطر الرقابة التقارير الدورية

الكافية واستخدام أسلوب مقارنة بيانات العميل مع بيانات النشاط الذ  يعمل فيه بكفاءة وفعالية 
وجودة , وجود عالقة طردية قوية بين كل من جودة الخدمة, يؤد  لتخفيض مخاطر االكتشاف

حيث إن جميع , وجودة التدقيق, واستقالل المدقق, وجودة أداء العمليات, التقريروجودة , المدقق
مما يعكس جودة التدقيق في , تحليل العناصر السابقة تبين تأثيرها وفاعليتها في جودة التدقيق

 .مكاتب التدقيق
د لتنمية ضرورة بذل المزيد من الجهو : منهاوقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات كان      

ينبغي , القدرات المهنية للمدققين واطالعهم على التطورات التكنولوجية السريعة في مختلف المجاالت
على المدقق الحرص على التمتع بالصفات العملية واألخالقية الجيدة حيث إن ذلك يرفع مستوى 

ى تقليل خطر وجود االهتمام بدعم إدارة مكاتب التدقيق والقدرة عل, جودة المدققين في قطاع غزة
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وجوب حرص المدققين على توفير االهتمام الشخصي للعميل وتفهم , أخطاء في القوائم المالية
حيث إن ذلك يحافظ على استقالل المدقق ويسهم بشكل واضح في رفع , المدققين لمشكالت العمالء

ة العليا حيث إن وجوب حرص المدققين على الحصول على الشهادات العلمية والمهني, جودة التدقيق
   .ذلك يسهم في رفع قدراتهم العلمية والمهنية ما يرفع مستوى جودة التدقيق بشكل عام

 

ن في ييمدققي الحسابات الخارج أتعابالعوامل المؤثرة في تحديد ":بعنوان( 4104, نجم)دراسة  .4
 ".قطاع غزة

ي الحسىىىابات الخىىارجيين فىىىي معرفىىة العوامىىل المىىىؤثرة فىىي تحديىىىد أتعىىاب مىىدقق إلىىىىهىىدفت الدراسىىة      
الوقىىوف  بهىىدف ,النسىىبية لهىىذه العوامىىل مىىن وجهىىة نظىىر مىىدققي الحسىىابات األهميىىةوتحليىىل  ,قطىاع غىىزة

 80 ولتحقيىىق أهىىداف الدراسىىة فقىىد تىىم تصىىميم, األتعىىابمىىدى أهميىىة كىىل منهىىا فىىي تحديىىد مسىىتوى  ىعلىى
مكاتىىب التىىدقيق العاملىىة فىىي  علىىى مجتمىىع الدراسىىة المتمثىىل فىىي أصىىحابتىىم توزيعهىىا بالكامىىل  ,سىىتبانها

 .قطاع غزة
أن الوقت الالزم لتنفيىذ وتخطىيط عمليىة التىدقيق  :منهاوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج      

وأن سىىمعة مكتىىب , المكتىىب ألتعىىابمىىن أهىىم العوامىىل المحىىددة  يعىىدوحجىىم عمىىل المنشىىأة محىىل التىىدقيق 
اسىىتقاللية  وأن, المكتىىب أتعىىابيجابىىا  علىىى تحديىىد إؤثر مىىن أهىىم العوامىىل التىىي تىى يعىىد وشىىهرته التىىدقيق

تعىىاب المىىدقق أ ديجىىاب علىىى تحديىىإلوخبىىرة ونزاهىىة العىىاملين فىىي مكتىىب التىىدقيق مىىن العوامىىل المىىؤثرة با
 .الخارجي
ضىىىرورة أن تتىىىولى جمعيىىىة مىىىدققي  :منهىىىاوقىىىد خلصىىىت الدراسىىىة إلىىىى العديىىىد مىىىن التوصىىىيات كىىىان      

يجىىىب علىىىى مكاتىىىب التىىىدقيق  وأنىىىه, األتعىىىابظىىىام عملىىىي لكيفيىىىة تحديىىىد الحسىىىابات القىىىانونيين بوضىىىع ن
 .لاتعابمهنية بينها والمطالبة بوضع حد أدني ال غيرتخفيض المنافسة 

 

ستقاللية لمدققي الحسابات الخـارجيين فـي المدى توافر شروط ا":بعنوان( 4104, الرشيدي)دراسة  .5
 ".دراسة مقارنة: دولة الكويت

سة إلى التعرف على مىدى تىوافر شىروط االسىتقاللية لمىدققي الحسىابات الخىارجيين هدفت هذه الدرا    
اسىىىتبانه وتوزيعهىىىا علىىىى مجتمىىىع الدراسىىىة  75ولتحقيىىىق أهىىىداف الدراسىىىة تىىىم تصىىىميم , فىىىي دولىىىة الكويىىىت

المكىىىون مىىىن مىىىدققي الحسىىىابات الخىىىارجيين والمسىىىتثمرين الحىىىاليين والمحتملىىىين والمقرضىىىين والمحللىىىين 
 .ضافة إلى جهات الرقابة واإلشراف على المهنةالماليين باإل
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أنىه ال تتىوفر شىروط االسىتقاللية لمىدققي : منهىامىن النتىائج كىان  العديىدإلىى  الدراسة توصلتوقد       
وأنىىىه توجىىىد معوقىىىات , الحسىىىابات الخىىىارجيين فىىىي الكويىىىت مىىىن وجهىىىة نظىىىر الفئىىىات المشىىىمولة بالدراسىىىة

 .بات الخارجيين في دولة الكويتلتوفير شروط االستقاللية لمدققي الحسا

ضىرورة توعيىة المىدققين الخىارجيين : منهىا كىان التوصىيات مىن العديىدإلىى  الدراسىة خلصىت وقىد      
باإلضىافة إلىى ضىرورة تحديىد , بأهمية توافر شروط االستقاللية في عملهم للمحافظة على كفاءة العمل

 .ن اقتناص العمالءالحد األدنى لاتعاب المدفوعة للمدققين وذلك للحد م

مــدى فعاليــة التــدقيق الخــارجي للمؤسســات األهليــة الفلســطينية ":بعنــوان (4100, مســلم)دراســة  .6
 ".دراسة استطالعية: العاملة في قطاع غزة

هىىىىدفت هىىىىذه الدراسىىىىة إلىىىىى التعىىىىرف علىىىىى مىىىىدى فعاليىىىىة التىىىىدقيق الخىىىىارجي للمؤسسىىىىات األهليىىىىة      
رفىىة الوسىىائل التىىي تزيىىد مىىن تطبيىىق معىىايير التىىدقيق الخىىارجي ومع, الفلسىىطينية العاملىىة فىىي قطىىاع غىىزة

, وذلىىىىك مىىىىن خىىىىالل اسىىىىتطالع آراء القىىىىائمين علىىىىى إدارة المؤسسىىىىات العاملىىىىة فىىىىي قطىىىىاع غىىىىزة, الفعىىىىال
 131وقىد وزعىت , ولتحقيىق أهىداف الدراسىة تىم تصىميم اسىتبانه تتناسىب مىع موضىوع الدراسىة وأهىدافها

 .دراسةكعينة عشوائية من مجتمع ال ستبانها
أن التىدقيق الخىارجي الفعىال للمؤسسىات : وقد توصلت الدراسة إلى العديىد مىن النتىائج كىان منهىا      

وأن عمليىىة اختيىىار المىىدقق الخىىارجي تخضىىع للعديىىد مىىن العالقىىات , األهليىىة غيىىر متىىوفر بدرجىىة كافيىىة
 .ة التدقيقوأنه ال يتم بذل العناية المهنية الكافية عند أداء عملي, والمعرفة الشخصية

أنىىه مىىن الضىىرور  تعزيىىز االهتمىىام : وقىىد خلصىىت الدراسىىة إلىىى العديىىد مىىن التوصىىيات كىىان منهىىا     
, بتطبيىىق معىىايير التىىدقيق الخىىارجي الفعىىال فىىي المؤسسىىات األهليىىة بشىىكل أكثىىر ممىىا هىىو مطبىىق حاليىىا  

مىه وواجباتىه علىىى وضىرورة التأكيىد علىى مبىدأ االسىتقاللية للمراجىع الخىىارجي حتىى يىتمكن مىن أداء مها
وضىرورة العمىل , وكذلك ضرورة بىذل العنايىة المهنيىة الكافيىة مىن قبىل المىدققين الخىارجيين, أكمل وجه

 . على إصدار معايير تدقيق لها عالقة بالمؤسسات األهلية

الشــركات المدرجــة فــي  فــيختيــار المــدقق الخــارجي اأســس ":بعنــوان (4101عليــان, )دراســة  .7
دراســة تحليليــة مقارنــة مــن وجهتــي نظــر المــراجعين الخــارجيين : لماليــةســوق فلســطين لــاوراق ا

 ."والشركات
تحديىد ودراسىة وتحليىل أسىس اختيىار المراجىع الخىارجي فىي الشىركات  إلىى الدراسىة هىذه هىدفت     

المدرجة في سوق فلسطين لاوراق المالية, وقياس وتحليىل األهميىة النسىبية لهىذه العوامىل مىن وجهتىي 
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وتوزيعهىا  سىتبانها 204تىم تصىميم هىذه الدراسىة أهداف ولتحقيق ,جعين الخارجيين والشركاتنظر المرا
  .على عينتي الدراسة

أن نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج  :منهاوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان      
رجي, مما يعني أن تأثير تلك الدراسات السابقة بشأن تحديد العوامل المؤثرة في اختيار المراجع الخا

ختالف بيئة التطبيق مع األخذ بعين االعتبار خصوصية الحالة االعوامل بشكل  عام ال يختلف ب
ختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية في أهمية وأثر أسس اختيار المراجع االفلسطينية, وأنه توجد 

ها من وجهة نظر الشركات, وكذلك الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين عن أهميتها وأثر 
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أهمية أسس اختيار المراجع الخارجي من وجهة نظر 
المراجعين الخارجيين واإلدارات التنفيذية للشركات المدرجة في سوق فلسطين لاوراق المالية ُتعزى 

 . إلى التخصص العلمي
ضرورة تحديد وتطوير األطر  :منهالتوصيات كان وقد خلصت الدراسة إلى العديد من ا     

ختيار المراجع الخارجي, حتى يظل عامل الخبرة اوالتشريعات التي يجب أن تتم في ضوئها عملية 
وضرورة توفير الحماية القانونية الالزمة , والكفاءة هو العامل المتصدر في اختيار المراجع الخارجي

دور الجمعيات المهنية في تطوير  تفعيل وتعزيز على لعملوكذلك ا ,ستقاللهاحتى يحافظ على  له
 .قدرات وكفاءات المراجعين الخارجيين

 

تحليــل العوامـل المــؤثرة فــي تغييــر مـدقق الحســابات الخــارجي فــي ":بعنــوان (4112, حســين)دراسـة  .8
 ."دراسة ميدانية: الشركات المساهمة العراقية

لعوامل التي توثر على تغيير مدقق الحسابات هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم ا     
 ,دارة المالية للشركات المساهمةإلالخارجي وذلك من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين وا

 .راء فئات الدراسةآاستبانه لجمع البيانات حول  100وتوزيع  ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم 

أن مدقق الحسابات الخارجي يساهم في  :منهائج كان لى العديد من النتاإالدراسة  توصلتوقد      
 اإعطاء مؤشرات عن فعالية الشركات المساهمة وخاصة في قياس العمليات المالية واتفقت فئت

يجابي في تغيير مدقق الحسابات إالعوامل المرتبطة بالشركات المساهمة لها تأثير  أنالدراسة على 
                                           العوامل المتعلقة بالظروف المحيطة وهي  :مستوى ثالث مجموعات ىالخارجي عل
والعوامل المرتبطة  ,والعوامل المرتبطة بتطبيق معايير وقواعد السلوك المهني, بعملية التدقيق

 .بشركات المساهمة
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ة مراقبىىي ضىىرورة تفعيىىل دور جمعيىى :منهىىاالدراسىىة إلىىي العديىىد مىىن التوصىىيات كىىان  خلصىىتوقىىد      
 .قامة الدورات التدريبية لرفع مستوى المهنةإالحسابات في مراقبة عمل المدققين والعمل على 

 

مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين ":بعنوان( 4112, الخزندار)دراسة   .9
ت المراجعة دراسة تطبيقية على مكاتب وشركا: جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله
 ."ومدراء الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين      
 115ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم , وتعزيز موضوعيته واستقالله, جودة عملية المراجعة

 .ومدراء الشركات المساهمة العامة في قطاع غزةاستبانه ووزعت على المراجعين 
أنه توجد عالقة بين تطبيق التغيير : وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان منها     

وبين , اإللزامي للمراجع الخارجي وأثره على التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها العميل
 .ه واستقاللهجودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيت

إلزام الشركات المساهمة في قطاع : وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات كان منها     
عة وضرورة التزام المراجع بمعايير المراج, غزة بتغيير مراجعيها بعد مرور خمس سنوات كحد أقصى

 .وأخالق المهنة

علــى تـوفير متطلبــات تحســين مــدى حـرص مكاتــب التـدقيق ":بعنـوان (4112, الجعــافرة)دراسـة  .30
 ."ردنيةأل فاعلية التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة ا

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى حرص مكاتب التدقيق على توفير متطلبات تحسين فاعلية      
 102 تم تصميم الدراسة أهداف ولتحقيق ,التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة األردنية

 .المملكة األردنية الهاشمية في العاملة تدقيق الحسابات مكاتب ا علىتم توزيعه , نهاستبا

ه تتىىوفر المقومىىات األساسىىية التىىىي أنىى :منهىىالىىى العديىىد مىىن النتىىائج كىىان إالدراسىىة  توصىىلتوقىىد      
 .تدعم فاعلية التدقيق الخارجي في مكاتب التدقيق الكبيرة والصغيرة العاملة في األردن

عىىىدم قبىىىول مكاتىىىب التىىىدقيق أليىىىة : منهىىىاالعديىىىد مىىىن التوصىىىيات كىىان  إلىىىىالدراسىىىة  خلصىىىت وقىىد     
باإلضىىىىافة لتنظىىىىيم أعمىىىىال الخىىىىدمات , عمليىىىىة إال بعىىىىد التأكىىىىد مىىىىن أنهىىىىا ال تتعىىىىارض مىىىىع اسىىىىتقالليتها

االستشىىارية فىىي مكاتىىب التىىدقيق بمىىا يمنىىع تىىأثير أتعىىاب تلىىك الخىىدمات علىىى أتعىىاب التىىدقيق مىىن جهىىة 
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وكىىىذلك تفعيىىل البىىرامج التدريبيىىة فىىي مكاتىىب التىىدقيق لتعريىىىف , التىىدقيق مىىن جهىىة أخىىرىوعلىىى جىىودة 
 .وتدريب العاملين فيها على تطبيق المعايير الدولية والمحاسبية ومعايير التدقيق

 

واقــع حالــة الطلــب علــى خدمــة تــدقيق الحســابات فــي المنظمــات ": بعنــوان (4112عــو , )دراســة   .33
 ."غزة األهلية المحلية في قطاع

لدى  الحسابات تدقيق خدمة على الطلب حالة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     
 حالة تحسين في تسهم أن يمكن التي التوصيات وتقديم األهلية العاملة في قطاع غزة, المنظمات

كأساس  استبانه 210وتوزيع  تم تصميم هذه الدراسة أهداف ولتحقيق ,تلك الخدمة على الطلب
  .إلجراء الدراسة على المنظمات األهلية المحلية في قطاع غزة

 وهيئة الداخلية وزارة رقابة فعالية عدم: وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان منها     
 الحسابات, تدقيق لبيئة المنظمة اكتمال القوانين وعدم األهلية, المنظمات وهيئة العامة الرقابة
 .المهنية للجمعيات الرقابي الدور جوهرية, وكذلك ضعف وتعديالت إلضافات والحاجة

 الجمعيات وعي تعزيز على العمل: كان منها التوصيات من إلى العديد الدراسة خلصت وقد     
 الداخلية, وزارة دور تفعيل على والعمل الحسابات, تدقيق بأهمية مهنة األهلية المنظمات في العامة
 مراقبة األنشطة المتعلقة بالمنظمات في األهلية المنظمات وهيئة ,العامة ابةالرق دور هيئة وتعزيز

 .لذلك المنظمة واللوائح القوانين لتطوير والسعي األهلية كافة,
 

العوامــل المــؤثرة فــي جــودة تــدقيق الحســابات مــن وجهــة " :بعنــوان (4112أبــوهين, )دراســة   .31
سـة حالـة مكاتـب تـدقيق الحسـابات فـي قطـاع درا: نظر مدققي الحسابات القانونيين في فلسـطين

 ."غزة
 نظر مدققي وجهة من الحسابات تدقيق جودة في المؤثرة العوامل معرفة إلى الدراسة هذه هدفت     

 في تساهم بنتائج وتوصيات والخروه عنصر, لكل النسبية األهمية وتحديد فلسطين, في الحسابات
 والمؤسسات للجمعيات بعض اإلرشادات تقديم ن, معفلسطي في المراجعة مكاتب أداء وتطوير رفع

تدقيق  تم توزيعها على مكاتب استبانه 17 تم تصميم الدراسة أهداف ولتحقيق, للمهنة المنظمة
 .غزة قطاع في العاملة الحسابات
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 العملية, والخبرة العلمي, التأهيل أن: منهاوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان      
 إيجابيا   والمؤثرة الهامة العوامل من عليها المتعارف بمعايير المراجعة الحسابات مراجع إلمام ومدى
جودة  على سلبا   يؤثر المراجعة مكاتب بين المنافسة درجة ارتفاع تدقيق الحسابات, وأن جودة في

وأن  ,عمالء جدد جتذابا أجل من ألتعابه المراجع تخفيض في المنافسة وخاصة التدقيق, أعمال
جراءات رقابة الجودة على  المراجعة من شأنه أن يؤدى إلى  أعمالتبنى مكتب المراجعة لسياسات وا 

 .تحسين جودة الخدمات المقدمة للمكتب

 مكاتب أنه يجب أن يتم اختيار: منها كان التوصيات من إلى العديد الدراسة خلصت وقد     
 المناسب, والمهني التأهيل العلمي من كافية درجة لديهم يتوافر ممن حسابات المراجعة لمدققي

الجمعيات المهنية  وأن تقوم, المهنة فيبما هو جديد  االهتمام ضرورة مع الكافية العملية والخبرة
 فرض مع عنها, التنازل حال بأية يجوز للمدقق بحيث ال الحسابات مدقق ألتعاب أدنى حد بتحديد
باإلضافة , الطرفين بين للمساومة ذلك يترك ع, وأالالمراج أتعاب تحديد في وعملي مناسب نظام

 وضع الضوابط خالل من الوسائل بشتى ودعمها الحسابات, مراجع استقاللية إلى تعزيز مبدأ
 .ذلك تضمن التي والمحددات

 

العوامـل المـؤثرة فـي اختيـار مـدقق الحسـابات الخـارجي فـي ": بعنـوان  (4112خشارمة, )دراسة   .31
 ."لعامة األردنيةالشركات المساهمة ا

الدراسىىىة إلىىىى التعىىىرف علىىىى العوامىىىل المىىىؤثرة فىىىي اختيىىىار مىىىدقق الحسىىىابات الخىىىارجي فىىىي  تهىىىدف     
وزعىىىت علىىىى عينىىىة  اسىىىتبانهالشىىىركات المسىىىاهمة العامىىىة األردنيىىىة, ولتحقيىىىق هىىىذا الهىىىدف تىىىم تصىىىميم 

وفئىىة  ,العامىة األردنيىةالتىي شىملت فئىة مىدققي الحسىابات الخىىارجيين فىي الشىركات المسىاهمة  ,الدراسىة
 . شركة مساهمة عامة 38و, مدققا   72بواقع , المدراء الماليين في تلك الشركات

علىى فاعليىة  اتفقىتالدراسىة قىد  يعينتى أن :منهىاكىان من النتائج  العديدتوصلت الدراسة إلى وقد      
نمىا يتعىداها  ,القىانون دور مجلس اإلدارة, وأن دوره ال يقتصر على الظروف االستثنائية التي حىددها وا 

                  كمىىىىىىىىىا أظهىىىىىىىىىرت الدراسىىىىىىىىىة أيضىىىىىىىىىا وجىىىىىىىىىود فىىىىىىىىىروق ذات داللىىىىىىىىىة إحصىىىىىىىىىائية . لىىىىىىىىىى اختيىىىىىىىىىار المراجىىىىىىىىىعإ
آراء الفئتين فيما يتعلق بالعالقات الشخصية بين رئيس وأعضىاء مجلىس اإلدارة والمراجىع, وكىذلك بين 

 .سنوات الخبرة
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هنىاك مراقىب معىين يجىب أن يكىون  أنه :منها كان توصياتال من لى العديدإ الدراسة خلصت وقد     
للحىىىد مىىىن سىىىيطرة مجلىىىس اإلدارة علىىىى  ينمىىىن قبىىىل هيئىىىة مراقبىىىة الشىىىركات يراقىىىب آليىىىة تعيىىىين المىىىراجع

ثىار سىلبية علىى اسىتقالليته, وأن تحىدد أسىس معينىة الختيىار آوما قد يكىون لىذلك مىن  ,اختيار المراجع
ضىرورة تفعيىل دور جمعيىة و  ,خاصىة علىى عمليىة اختيىار المراجىعالمراجع حتى ال تسيطر العالقىات ال

 .ومعالجة قضايا اختيار المراجع وفقا  ألسس موضوعية ,مدققي الحسابات في مراقبة مكاتب التدقيق
 

ختيــار وتغييــر المراجــع فــي الشــركات االمــؤثرة فــي  العوامــل" بعنــوان (0111المعتــاز, )دراســة   .34
 ."نيةدراسة ميدا: المساهمة السعودية

الخىىىارجي فىىىي  المىىىدققفىىىي اختيىىىار وتغييىىىر  العوامىىىل المىىىؤثرة الدراسىىىة إلىىىى التعىىىرف علىىىىهىىىدفت      
, خاصىىة بعىد صىدور قىرار وزارة التجىىارة السىعودية الخىاص بإنشىاء لجىىان الشىركات المسىاهمة السىعودية

 وقىىد ,ارجيلتتىىولى عمليىىة اختيىىار وتغييىىر المراجىىع الخىى ,مراجعىىة فىىي الشىىركات المسىىاهمة السىىعودية

المتعلقىة  العوامىل الفنيىة وهىي: لىى قسىمينإالعوامىل المىؤثرة فىي اختيىار وتغييىر المراجىع الدراسة قسمت 
أسىىباب اختيىىار وتغييىىر  بىىأداء المراجىىع لعمليىىة المراجعىىة, والعوامىىل غيىىر الفنيىىة وهىىي ماعىىدا ذلىىك مىىن

ة الدراسىة المتمثلىة فىي عينىعلىى وزعىت  ,اسىتبانه 113تصىميم تىم  الدراسىة أهىداف ولتحقيىق, المراجىع
وعينىة مىن مكاتىب المراجعىة  ,جميىع أعضىاء لجىان المراجعىة فىي الشىركات المسىاهمة العامىة السىعودية

 . العاملة في المملكة العربية السعودية

أهمية العوامل الفنيىة وتقىدمها فىي الترتيىب  :منهاكان من النتائج  العديدتوصلت الدراسة إلى وقد      
 .الدراسة تيتغيير المراجع لدى عين في اختيار أو على العوامل غير الفنية سواء  األهمية  من حيث

ضىرورة االهتمىام بتطىوير قىدرات  :منهىا كىان التوصىيات مىن لىى العديىدإ الدراسىة خلصىت وقىد     
تغييىر اختيىار أو ضىرورة اإلفصىاح عىن أسىباب و  ,التقىدم التكنولىوجيالفنية خاصة في ظىل  المراجعين

عىن يىتم إصىداره قبل لجىان المراجعىة بالشىركات المسىاهمة وذلىك مىن خىالل تقريىر خىاص المراجع من 
 .مع التقارير السنوية المنشورة في الصحف المحلية ويرفقاللجنة 
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 :الدراسات باللغة اإلنجليزية: ثانياً 
 : بعنوان (James and Izien, 2014)دراسة  .0

“Audit firm characteristics and audit quality in Nigeria” 

 ."خصائص شركات التدقيق وجودة التدقيق في نيجيريا"

على جودة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير الخصائص التي تتمتع بها شركات التدقيق      
شركة من  18ى عتمد الباحثان على مصادر البيانات من البيانات المالية لاوقد , عملية التدقيق

, )2012-2007)روبات المدرجة في سوق نيجيريا لاوراق المالية عن الفترة شركات األغذية والمش
 .وقد تم استخدام تقنية االنحدار متعدد التغيرات لتقدير نموذه الدراسة

أن هناك عالقة إيجابية بين حجم الشركة  :منهاوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان      
في حين أن هناك عالقة سلبية بين استقالل مدقق الحسابات , لتدقيقواستقالل مجلس اإلدارة وجودة ا

 .الخارجي وحجم شركة التدقيق وبين جودة التدقيق

ضرورة قيام مجلس التقارير المالية  :منها كان التوصيات من لى العديدإ الدراسة خلصت وقد     
 .الث سنوات لمدققي الحساباتالنيجيرية وغيرها من الهيئات التنظيمية بإلقاء نظرة نقدية خالل ث

  
 :بعنوان( Suseno, 2013) دراسة .4

“An empirical analysis of auditor independence and audit fees on     

audit quality” 

 ."تأثير استقاللية المدقق وأتعاب التدقيق على جودة التدقيق"
, دقق وأتعاب التدقيق على جودة التدقيقعلى تأثير استقاللية الم هدفت هذه الدراسة إلى التعرف      
 ,والمقابالت كأدوات جمع البيانات األولية االستبياناتالمنهج التحليلي التفسير  واستخدام  تباعاتم 

من مكاتب المحاسبة التي هي أعضاء في المنتدى المحاسبي لسوق العمل  73شملت عينة الدراسة 
 . ندونيسياإفي 
استقالل المدقق يؤثر  أن :منهاكان والتوصيات من النتائج  العديدى توصلت الدراسة إلقد و      

وأشارت  ,التدقيق جودةالتدقيق وأيضا أتعاب التدقيق تؤثر بشكل كبير على  جودةبشكل كبير على 
الدراسة إلى أن التدابير الرامية إلى تعزيز جودة التدقيق يمكن أن تتحقق عن طريق تطوير التوجه 

 . كافية للتدقيق تعابأالمستقل وتحديد 
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 :بعنوان (Mie Reheul, et. al., 2011)دراسة  .2

“Auditor Choice in the Belgian non-profit Sector: a behavioral 

perspective” 

  ."اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المنظمات غير الربحية البلجيكية"

قي الحسابات في المنظمات غير هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عملية اختيار مدق  
حيث ركزت الدراسة على بحث فيما إذا كان اختيار , الربحية البلجيكية من منظور سلوكي

مع األخذ بعين االعتبار , المدقق الخارجي يرتبط بدرجة كبيرة بتخصصه في مجال المنظمة
القة العمل مع الكفاءة واألمانة واألخالق وع: مجموعة سمات يجب أن تتوافر في المدقق وهي

وتحليالت توجهات العميل والخبرة فى  ,اإلدارة وأتعاب التدقيق وسرعة تنفيذ عملية التدقيق
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانه وتوزيعها على عينة الدراسة والمكونة من , القطاع
 .منظمة غير ربحية 1000

أن المؤسسات غير  :كان أهمهات والتوصياوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج    
وتحليل توجهات العميل هي األكثر تأثيرا  في , الربحية تعطي أهمية كبيرة للخبرة في القطاع

 .اختيار المدقق ذو الخبرة القطاعية الكبيرة

 :بعنوان Jari and Mohamed, 2011))دراسة  .2
“The Determinant Factors of Auditor Switch among Company 

Listed on Tehran Stock Exchange” 

 ."المحددات الرئيسية لتغيير مدقق الحسابات بين الشركات المدرجة في بورصة طهران"

هدفت الدراسة إلى إيجاد المحددات الرئيسية لتغيير مدقق الحسابات بين الشركات المدرجة في       
استخدام نموذه االنحدار  ومن أجل التحقق من محددات تغيير مدقق الحسابات تم, بورصة طهران

من الشركات المدرجة في بورصة  182حيث تكونت عينة الدراسة من , اللوجستي في هذه الدراسة
شركة قامت بتغيير مدقق الحسابات خالل الفترة  41, 182من هذه الشركات الى , (TSE)طهران 
 .اتشركة لم تقم بعملية تغيير مدقق الحساب 41و ,2007حتى عام  2003من عام 

من بين العوامل التي تم تحليلها في  أنه: أهمهاكان من النتائج  العديدتوصلت الدراسة إلى وقد      
المدقق بين الشركات المدرجة في  بتغييرله عالقة  فقط كانمكتب التدقيق حجم تبين أن الدراسة 
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دراسة أنه ال توجد وعالوة على ذلك, بما يتفق مع الدراسات السابقة, أظهرت هذه ال ,بورصة طهران
 .مدقق الحسابات تغييرعالقة ذات داللة إحصائية بين توفر مدقق مؤهل وبين 

 

 : بعنوان (Knechel, et. al., 2008)دراسة  .2
“Determinate of Auditor Choice: Evidence from a Small Client Market” 

 ."محددات اختيار المدقق الخارجي في الشركات صغيرة الحجم"
  

هىىىدفت هىىىذه الدراسىىىىة إلىىىى تحديىىىىد العوامىىىل المىىىىؤثرة فىىىي اختيىىىىار المىىىدقق الخىىىىارجي فىىىي الشىىىىركات      
الحسىىابات مىىدقق  باختيىىارالشىىركات  يسىىمح لهىىذهمتوسىىطة الحجىىم العاملىىة فىىي فنلنىىدا, حيىىث الصىىغيرة و ال

شركات تدقيق الحسابات, وهىي شىركات التىدقيق الدوليىة, وشىركات  فئات منأربع  ضمنمن  الخارجي
, والمىىىىىراجعين المزاولىىىىىةرخصىىىىىة يحملىىىىىون قيق المحليىىىىىة, والمىىىىىدققين الخىىىىىارجيين المحليىىىىىين الىىىىىذين التىىىىىد

علىى عينىة عشىوائية  اسىتبانه تىم تصىميم الدراسة أهداف ولتحقيق, الخارجيين المحليين غير المعتمدين
 .متوسطة الحجم العاملة في فنلنداالصغيرة و الشركة من الشركات  2333 عددها بلغ

أن أهىىىم العوامىىىل المىىىؤثرة فىىىي اختيىىىار  :منهىىىاصىىىلت الدراسىىىة إلىىىى العديىىىد مىىىن النتىىىائج كىىىان وقىىىد تو      
نشىطة الشىركة أالمراجع الخارجي للشركات صغيرة الحجم التي تقوم باختيار مراجع خىارجي هىي حجىم 

الخبىىرة التىىي يتمتىىع بهىىا المراجىىع فىىي فحىىص وتىىدقيق القىىوائم الماليىىة لمثىىل و , وصىىعوبات عملياتهىىا الماليىىة
 .لك الشركاتت

أمىىا بالنسىىبة للعوامىىل المىىؤثرة فىىي اختيىىار المراجىىع الخىىارجي للشىىركات التىىي تقىىوم باختيىىار مراجىىع      
كبىىىر حجىىىم التمويىىىىل  :تيآلخىىىارجي مىىىن بىىىين النىىىوع األول والثىىىاني مىىىن شىىىىركات المراجعىىىة, فكانىىىت كىىىا

 .يةشهرة المدقق الخارجي ومدى ارتباطه بشركة مراجعة دول, المطلوب لتلك الشركات

أمىىىا أهىىىم العوامىىىل المىىىؤثرة فىىىي اختيىىىار المراجىىىع الخىىىارجي للشىىىركات التىىىي تقىىىوم باختيىىىار شىىىركات      
المراجعىىة الدوليىىىة, فكانىىىت الشىىىهرة والسىىىمعة التىىىي يتمتىىع بهىىىا المىىىدقق الخىىىارجي ومىىىدى ارتباطىىىه بشىىىركة 

ت عمىىىل مراجعىىىة عالميىىىة والكفىىىاءة المهنيىىىة التىىىي يتمتىىىع بهىىىا المىىىدقق الخىىىارجي والتخصىىىص فىىىي مجىىىاال
 .العوامل المؤثرة أهمالشركة هي 
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 :بعنوان (Bewley, et. al., 2008)دراسة  .2

“An Examination of Auditor Choice using Evidence from Andersen's 

Demise” 

."شركة آرثر أندرسوناب فشل بتسليط الضوء على أس: فحص عملية اختيار المدقق الخارجي " 

بتسىىليط الضىىوء  وذلىىكلتعىىرف علىىى عوامىىل اختيىىار المراجىىع الخىىارجي هىىدفت هىىذه الدراسىىة إلىىى ا     
فىىي  Arthur Anderson ومىىدققها الخىىارجي Enronبشىىركة  حىىلفشىىل األعمىىال الىىذ   علىىى أسىىباب

التىىىىدقيق غىىىىالق شىىىىركة ا  و  Enron الفشىىىىل الىىىىذ  لحىىىىق بشىىىىركة إنالواليىىىىات المتحىىىىدة األمريكيىىىىة, حيىىىىث 
اختيىىار المراجىىع الخىىارجي, وتحليىىل  ضىىوء علىىى عمليىىةتركيىىز الإلىىى  أد  الخاصىىة بمراجعىىة حسىىاباتها

 وعىدم تغييرهىا بىالرغم مىن ,بهىا Arthur Anderson تمسىك العديىد مىن عمىالء شىركة التىدقيق أسباب
تىم توزيعهىا علىى عينىة  اسىتبانه تىم تصىميم الدراسىة أهىداف ولتحقيىق. غالقهىاإصىدور قىرار المحكمىة ب

تقىوم بتىدقيق   Arthur Andersonتىي كانىت شىركة شركة مىن الشىركات ال 711 عددها عشوائية بلغ
 .قوائمها المالية

 بعىض دفعىتالتىي  األسىباب أهىممىن أن  :أهمهىاكان من النتائج  العديدتوصلت الدراسة إلى وقد      
 هىىي غالقهىىاإقبىىل صىىدور قىىرار المحكمىىة ب Arthur Anderson شىىركةسىىرعة تغييىىر الشىىركات إلىىى 

لهىا نفىس النصىيب مىن الشىهرة التىي تتمتىع شىركة مراجعىة دوليىة  رغبة تلك الشىركات فىي سىرعة اختيىار
 وكىذلك, Enronثىارة مشىكلة فشىل األعمىال الىذ  لحىق بشىركة إقبىل  Arthur Andersonبها شىركة 

ثقة المساهمين من خالل اختيار شىركة مراجعىة تتمتىع بالكفىاءة  الحصول علىرغبة تلك الشركات في 
 . Arthur Andersonن مشكلة شركة المهنية والشهرة من أجل االبتعاد ع

 Arthur Andersonالشىركات إلىى عىدم تغييىر شىركة  بىبعض أدتاألسىباب التىي  أهىم عىنأمىا      

المهنيىىىة التىىىي تتمتىىىع بهىىىا  بالكفىىىاءة فهىىىي ثقىىىة تلىىىك الشىىىركاتغالقهىىىا, إإال بعىىىد صىىىدور قىىىرار المحكمىىىة ب
Arthur Anderson   ركة ثىىىارة مشىىىكلة فشىىىل األعمىىىال الىىىذ  لحىىىق بشىىىإقبىىىلEnron, تلىىىك  وثقىىىة

علىىى تخطىىي مشىىكلة فشىىل األعمىىال الىىذ  لحىىق بشىىركة  Arthur Anderson شىىركة الشىىركات بقىىدرة
Enron  لما تتمتع بهArthur Anderson من كفاءة مهنية عالية. 
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 :بعنوان( Pong and Kita, 2006)دراسة  .7

"Influence of Bank on Company Auditor Choice: The Case of Japan" 

  ."دراسة تطبيقية اليابان: مدى تأثير البنوك على عملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي"
 

وتمحورت , م2000هدفت الدراسة إلى دراسة سوق خدمات المراجعة في اليابان خالل عام        
الدراسة حول مدى تأثير البنوك الرئيسية التي تتعامل معها الشركات المدرجة في سوق طوكيو 

ولتحقيق أهداف الدراسة صممت , مدقق الحسابات الخارجي اختيارعملية  ىوراق المالية عللا
شركة من الشركات المدرجة في سوق طوكيو لاوراق  1485استبانه كأساس للدراسة مكونة من 

 . المالية
ة أن حاالت كثيرة من عينة الدراس: وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها     

ترغب في اختيار المراجع الخارجي الذ  تربطه عالقات قوية أو يقوم بتدقيق القوائم المالية للبنك 
من عينة الدراسة يتم مراجعة قوائمها %( 81)وأن ما نسبته , الرئيسي الذ  تتعامل معه الشركة

 ,Chuo, Shin Nihon)المالية من خالل أكبر أربع شركات مراجعة تعمل في اليابان وهي 

Aoyama, Asahi, and Tohmatu ) وذلك لما لهذه الشركات من خبرة وسمعة وكفاءة مهنية
باإلضافة إلي أن اختيار المدقق الخارجي لمراجعة القوائم , عالية في مجاالت األعمال المختلفة

المالية للشركات المدرجة في كل قطاع من قطاعات سوق طوكيو لاوراق المالية يتم وفقا  لمدى 
 .كل شركة من الشركات األربع في مجاالت أعمال الشركات الخاضعة لعملية التدقيق تخصص

 
 

 :بعنوان( Chaney, Jeter, and Shivakumar, 2004)دراسة  .2

"Self-Selection of Auditors and Audit Pricing in Private Firms" 
 

 ."في بريطانيا اختيار مدقق الحسابات الخارجي وأسعار التدقيق في الشركات الخاصة"
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر بشكل مباشرة على عملية اختيار مدقق      
وقد ركزت الدراسة على دراسة عملية تسعير , الحسابات الخارجي في الشركات الخاصة في بريطانيا

 ,اختيار المدقق الخارجي أتعاب التدقيق لهذه الشركات من حيث التكلفة التي تتكبدها عند اتخاذ قرار
في العالم أو من غيرها من شركات  لكبرىاسواء أكان هذا المدقق من ضمن الشركات األربع 

 تلك التيخاصة  ,شركة 100,000ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من , التدقيق
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الفترة الممتدة من عام قامت بتعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حساباتها في بريطانيا وذلك خالل 
 .م1998م وحتى عام 1994
أن عملية اختيار مدقق الحسابات : وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها     

باإلضافة إلى أتعاب  ,الخارجي لهذه الشركات تتم بناء على عدة عوامل أهمها خبرة المدقق وسمعته
لشركات فضلت أن من يقوم بعملية تدقيق حساباتها أحد من هذه ا ا  كبير  ا  إال أن عدد, التدقيق

المراجعين الموثوق بهم وممن لهم سمعة جيدة وشهرة عالمية وبصفة خاصة واحدة من شركات 
باإلضافة , بغض النظر عن أتعاب التدقيق المرتفعة لتلك الشركات, التدقيق األربع الكبرى في العالم

ة اختيار مدقق الحسابات الخارجي دون التحيز أل  إلى عدم وجود مؤشرات واضحة تضمن عملي
 .في العالم الكبرىمن شركات التدقيق وخاصة شركات التدقيق األربع 

 

 :بعنوان( Aguilar, and Barbadillo, 2003)دراسة  .1

"Do Spanish Firms Change Auditor to Avoid a Qualified Audit Report"? 

 ."؟ مدقق الحسابات لتتجنب تقرير المدقق المتحفظ تقوم بتغيرهل الشركات االسبانية "

دراسىىىىة وتحليىىىىل أسىىىىس اختيىىىىار المىىىىدقق الخىىىىارجي فىىىىي الشىىىىركات  ىهىىىىدفت هىىىىذه الدراسىىىىة إلىىىى     
وقد تمحورت الدراسة حول التعرف على أهىم االسىتراتيجيات التىي تتبعهىا هىذه الشىركات , األسبانية

الدراسىىة تىىم تصىىميم اسىىتبانه تىىم توزيعهىىا  ولتحقيىىق أهىىداف, عنىىد اختيىىار مىىدقق الحسىىابات الخىىارجي
وذلىك مىن الفتىرة الممتىدة  ,شركة من الشركات العاملة في أسبانيا 735على عينة عشوائية عددها 

 .م1992وحتى عام  م1991من عام 

أن أغلىب عينىة الدراسىة ترغىب فىي : وقد توصلت الدراسىة إلىي العديىد مىن النتىائج كىان أهمهىا     
حيىىث تكىىاد تنعىىدم احتماليىىة , ت الىىذ  يتمتىىع بىىالخبرة والكفىىاءة المهنيىىة العاليىىةاختيىىار مىىدقق الحسىىابا

ن إحيىىث , تغييىىر المىىدقق الخىىارجي الىىذ  تتىىوفر فيىىه صىىفة الكفىىاءة المهنيىىة العاليىىة والخبىىرة العمليىىة
تغييىىر هىىذا المىىدقق واختيىىار غيىىره ممىىن ال يتمتىىع بالكفىىاءة المهنيىىة العاليىىة والخبىىرة العمليىىة تعىىد مىىن 

شىىىركة مىىىن عينىىة الدراسىىىة قامىىت بتغييىىىر مىىىدقق  135 وأن, ل التىىىي تضىىر بمصىىىلحة الشىىركةالعوامىى
الحسابات الخارجي خالل فترة الدراسة وقامت باختيار مىدققين خىارجيين أكثىر خبىرة وكفىاءة مهنيىة 

 .في مجاالت عمل الشركة
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لكفىاءة المهنيىة ا: وقد بينت الدراسة أن أهم العوامىل المىؤثرة فىي اختيىار المىدقق الخىارجي هىي     
التخصىىىص فىىىي , مىىىدى ارتبىىىاط المىىىدقق بمكاتىىىب تىىىدقيق عالميىىىة, شىىىهرة المىىىدقق, للمىىىدقق الخىىىارجي
 .حجم شركة المراجعة, مجال عمل الشركة

 

 :الدراسة الحاليةما يميز 
 

الدراسىات السىابقة مىن حيىث المنهجيىة المسىتخدمة والمتمثلىة غيرهىا مىن مع  الدراسة الحاليةتتشابه  -1
األسىىىاليب اإلحصىىىائية فىىىي تحليىىىل العوامىىىل  تبىىىاعا  و سىىىتبانه كىىىأداة لجمىىىع البيانىىىات الافىىىي اسىىىتخدام 

 .المؤثرة في اختيار المدقق الخارجي في المؤسسات األهلية
 

حيىث حىاول الباحىىث , مىا يميىز هىذه الدراسىة عىىن غيرهىا مىن الدراسىات السىابقة هىىو نطىاق التطبيىق -2
ات الخىىىارجي وتطبيقهىىىا علىىىى مجتمىىىع حصىىىر أهىىىم العوامىىىل التىىىي تىىىؤثر فىىىي اختيىىىار مىىىدقق الحسىىىاب

  (.المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة)الدراسة 
 

 

فحسىب علىم الباحىث , ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السىابقة هىو موضىوع الدراسىة -3
فىىىىي  الخىىىىارجي ال توجىىىىد فىىىىي فلسىىىىطين دراسىىىىات تطرقىىىىت إلىىىىى موضىىىىوع اختيىىىىار مىىىىدقق الحسىىىىابات

مىىن خىىالل االطىىالع علىىى الدراسىىات السىىابقة يتبىىين أن العديىىد مىىن الدراسىىات ف ,المؤسسىىات األهليىىة
, حيىىث ركىىزت علىىى جىىودة عمليىىة التىىدقيق, تناولىىت العديىىد مىىن القضىىايا التىىي تخىىص مهنىىة التىىدقيق

وكىىىذلك العوامىىىل المىىىؤثرة فىىىي تغييىىىر , وعلىىىى العوامىىىل المىىىؤثرة فىىىي تحديىىىد أتعىىىاب مكاتىىىب التىىىدقيق
 .المراجع الخارجي
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 لفصل الثانيا
 مدقق احلساباتواقع بيئة التدقيق يف فلسطني وأسس اختيار 

 .األهلية املؤسساتاخلارجي يف 
 

 .واقع مهنة التدقيق في فلسطين: المبحث األول

 . األهلية في فلسطين المؤسساتواقع : المبحث الثاني

ريعات أسس اختيار مدقق الحسابات الخارجي في ظل القوانين والتش: المبحث الثالث

 .األهلية المؤسساتالمطبقة على 
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 المبحث األول 
 واقع مهنة التدقيق في فلسطين

 المقدمة : 4-0-1

وعلىى مىن يىزاول هىذه , ُتعد دراسة التدقيق بمثابىة المرحلىة النهائيىة فىي مجىال الدراسىات المحاسىبية     
لمىىىام تىىىام بالقواعىىىد والسياسىىىات والمبىىىاد   المحاسىىىبية بطريقىىىة متجانسىىىة المهنىىىة أن يكىىىون علىىىى معرفىىىة وا 

, حيىث تعىد هىذه المهنىة مىن أهىم المهىن العريقىة فىي دول العىالم المتقىىدم, وسىليمة مىن فتىرة ماليىة ألخىرى
ولقىد سىاهمت , ولها قوانينها وتقاليدها ومسؤوليتها التىي تحىددها نقابىات وجمعيىات المحاسىبين والمىدققين

حمايىىة : مىىا تقدمىىه مىىن خىىدمات مختلفىىة تتمثىىل فىىيهىىذه المهنىىة وبشىىكل فعىىال فىىي االرتقىىاء بالمجتمعىىات ل
دارة االقتصىىاد القىىومي , واكتشىىاف حىىاالت الغىىش والتالعىىب, االسىىتثمارات : 2010, زريقىىات وآخىىرون)وا 

15.) 
واسىىتمدت مهنىىة تىىدقيق الحسىىابات نشىىأتها مىىن حاجىىة اإلنسىىان إلىىى التأكىىد مىىن صىىحة المعلومىىات      

ففي العصىور القديمىة كىان صىاحب العمىل عنىدما يشىك فىي , تهالمالية التي يعتمد عليها في اتخاذ قرارا
 المسىؤولوكان هذا الشىخص يجلىس مىع , وجود خيانة يقوم بتعيين شخص للتأكد من صحة الحسابات

وكلمىىىة تىىىدقيق مشىىىتقة مىىىن الكلمىىىة  ,عىىىن الحسىىىابات ليسىىىتمع إلىىىى مىىىا يقولىىىه بخصىىىوص تلىىىك الحسىىىابات
بأنىىىه عمليىىىة منتظمىىىة للحصىىىول علىىىى القىىىرائن : دقيقوُعىىىرف التىىى, ومعناهىىىا يسىىىتمع, Audireالالتينيىىىة  

وتقييمهىىا بطريقىىة موضىىوعية لغىىرض التأكىىد مىىن , المرتبطىة بالعناصىىر الدالىىة علىىى األحىىداث االقتصىىادية
, المطارنىة)ثم توصيل النتىائج إلىى األطىراف المعنيىة , درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية

2009 :13.) 
فقىىىد تىىىم ممارسىىىتها بأسىىىماء وكيفيىىىات , يجىىىد أن مهنىىىة التىىىدقيق موجىىىودة منىىىذ القىىىدمفىىىالمتتبع للتىىىاري       

والغايىىة مىىن هىذه المهنىىة هىي فىىرض الرقابىىة مىن طىىرف الزعمىىاء , تختلىف علىىى مىا هىىو الحىىال عليىه اآلن
, الفراعنىىىة فىىىىي مصىىىىر إنحيىىىث نجىىىىد , ورؤسىىىاء القبائىىىىل أو المىىىالك علىىىىى مىىىن يقىىىىوم بتحصىىىيل أمىىىىوالهم

ففىىي العصىىر الرومىىاني , ة فىىي بابىىل ورومىىا واليونىىان كانىىت تمىىارس هىىذه الوظيفىىةواإلمبراطوريىىات القديمىى
تكلىيفهم مىىن طىىرف اإلمبراطىىور بالىىذهاب  حيىىث تىىمهىىم القضىىاة , كانىت تنفىىذ مىىن قبىىل مىىوظفين مختصىين

حيىث كانىت تىتم هىذه , والتجار, الحرفيين, العمومية تإلى مختلف مقاطعات روما لمراقبة نشاط اإلدارا
ويقىىوم القضىىاة فىىي نهايىىة المهمىىة بتقىىديم تقريىىر شىىفو  يقىىدم ل مبراطىىور , ة أسىىئلة شىىفويةالمراقبىىة بواسىىط

 .يهدف عادة لفرض عقوبات
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حيىىث إن الخليفىىة عمىىر ابىىن الخطىىاب , فىىي العصىىر اإلسىىالمي كمىىا تمىىت ممارسىىة وظيفىىة التىىدقيق     
ه الوظيفىة هىو وكىان الغىرض الىرئيس مىن هىذ, جعل مواسم الحج فرصة لعرض حسابات الوالة وتىدقيقها

وقىد لخصىت أهىداف التىدقيق فىي ذلىك الوقىت ألجىل , عنهىا المسؤوليناكتشاف الغش والخطأ ومحاسبة 
 .(11: 2012 ,نظمي والعزب)التأكد من نزاهة األشخاص المسئولين عن األمور المالية 

الشىركات إلىى انتشىار , ونمىو الىدخل القىومي, أما فىي القىرن العشىرين فقىد أدى التطىور االقتصىاد      
وبظهىور , حيىث أصىبحت تلعىب دورا  بىارزا  فىي االقتصىاد القىومي, المساهمة وازدياد أهميتهىا وخطورتهىا

الملكيىة عىن اإلدارة ممىا أد  إلىى زيىادة رغبىة المىالك المسىاهمين  انفصىلتوانتشار الشركات المساهمة 
 .(17: 2010 ,ووديانالوقاد )إلى خدمات التدقيق لحماية مصالحهم وحقوقهم وحسن تصرف اإلدارة 

, تىدقيق الحسىابات فىي فلسىطين مهنىةبناء على ما سبق سىيتم التطىرق فىي هىذا المبحىث إلىى واقىع      
لقىىىاء الضىىىوء علىىى أهىىىم التحىىىديات والمشىىىكالت التىىىي تواجىىىه المهنىىىة, وتطورهىىا التىىىاريخي عبىىىر الىىىزمن , وا 
 .وكيفية االرتقاء بها وتطويرها

 

 :سابات في فلسطينتطور تنظيم مهنة تدقيق الح :4-0-0
وبالتحديىد بعىد االنتىداب , ظهرت مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين مع بدايىة القىرن العشىرين

ويعىىىىد أول قىىىىانون مىىىىنظم لمهنىىىىة التىىىىدقيق  ,(Helles, 1992: p168)فلسىىىىطين  ىالبريطىىىىاني علىىىى
لعىىام والمحاسىبة فىىي فلسىىطين هىىو القىىانون الصىىادر عىىن المنىىدوب السىىامي البريطىىاني فىىي فلسىىطين فىىي ا

واحىىىىتالل  م1948اسىىىىتمر هىىىىذا القىىىىانون مطبقىىىىا حتىىىىى العىىىىام قىىىىد و , 18/1928ويحمىىىىل الىىىىرقم , م1929
, األمىىىىر الىىىذ  أدى إلىىىىى انتقىىىىال البنىىىىوك والشىىىىركات إلىىىىى األردن, إسىىىرائيل ألجىىىىزاء كبيىىىىرة مىىىىن فلسىىىىطين

  (.1252: 2010, البحيصى)وبالتالي انتقال مكاتب التدقيق إلى هناك 
م في قطىاع غىزة حتىى عىودة السىلطة 1948لقانون طبق إلى ما بعد وعلى الرغم من أن هذا ا
إال أن االحىىىىىىىتالل اإلسىىىىىىىرائيلي قىىىىىىىد عمىىىىىىىل قاصىىىىىىىدا  علىىىىىىىى                                           , م1994الوطنيىىىىىىىة الفلسىىىىىىىطينية فىىىىىىىي العىىىىىىىام 

الشىىعب  وقىىد فرضىىت طبيعىىة المرحلىىة التىىي عاشىىها, إفىىراا األعمىىال المهنيىىة الفلسىىطينية مىىن مضىىمونها
علىىىى  م1994حتىىىى عىىىودة السىىىلطة الفلسىىىطينية فىىىي عىىىام  م1927الفلسىىىطيني خىىىالل الفتىىىرة مىىىن عىىىام 

 (.31: 2002, عوض)المؤسسات ظروفا خاصة جدا  أثرت كثيرا  على مهنة تدقيق الحسابات 
عىام  إلىى يرجىع فلسىطين فىي الحسىابات وتىدقيق المحاسىبة مهنىة ظهىور بدايىة أن القىول ويمكىن     

 وعنىدما فلسىطين, فىي تعمىل حسىابات تىدقيق شىركة أول همئوشىركا سىابا شىركة كانت حيث ,م 1921
 وفىي بتىدقيق حسىاباته, سىابا شىركة كلفىت القىدس, مدينىة فىي الىرئيس مركزه وكان العربي البنك تأسس
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 قبىل الخىدمات المحاسىبية تقىدم كانت حيث م, 1943 عام منذ األردن في تظهر المهنة بدأت المقابل
, أبىو هىين) األردن لنهىر الغربيىة الضىفة مىن فلسىطينيين مىدققين قبىل مىن األردن فىي ي التىار  هىذا

ا أمى ,م1978 عىامفىي قطىاع غىزة فىي  والمىراجعين للمحاسىبين جمعيىةأول  تأسست ولقد ,(22: 2005
 م1982 عىام فىي الفلسىطينية القىانونين الحسىابات مراجعىي جمعيىة تأسسىت فلقىد الغربيىة الضىفة فىي

 االرتبىاط فىك تىم حىين م1988عىام  حتىى هكىذا األمىر وظىل ,ةاألردنيى الحسىابات دققيمى لجمعيىة كفىرع
 الفلسىطينية القىانونين الحسىابات مىدققي جمعيىة تأسىيس تىم م1998 عىام بداية ومع ,الغربية الضفة مع
  (.2002, جربوع)

بة اإلشارة هنا أنه حتى مطلع السىتينيات لىم يكىن هنىاك أ  قىانون يىنظم مهنىة المحاسى وتجدر 
حيىىث صىىىدر قىىىانون مهنىىىة تىىىدقيق الحسىىىابات فىىىي  م1921فكانىىىت البدايىىىة عىىىام , والتىىدقيق فىىىي فلسىىىطين

وتنىاول الحقىوق , والذ  عالج مهنة التدقيق دون المحاسىبة م1921لعام ( 10)رقم الذ  يحمل األردن 
قىد طبىق و , تباعهىا فىي مىنح إجىازة مزاولىة المهنىةاكما نظم الشروط واإلجراءات التي يجىب , والواجبات

ولىىم يطبىىق علىىىى , باإلضىىافة إلىىىى الضىىفة الغربيىىة مىىن فلسىىطين, هىىذا القىىانون علىىى األراضىىي األردنيىىة
عنىىدما أصىىدر الىىرئيس مرسىىوما  رئاسىىيا  بتعمىىيم القىىانون علىىى األراضىىي  م1997قطىىاع غىىزة حتىىى ينىىاير 

 (.11: 2003, حلس)الفلسطينية كافة  
منظمة للمهنة على حالها في قطاع غزة االحتالل على القوانين ال ىأبق م1927وبعد عام 

وذلك بعد احتالل كل من المنطقتين   , ولكن تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي, والضفة
 (.1252: 2010, البحيصي)

بعىد قىدوم السىلطة  م1994وبعد توقيع اتفاقية أوسلو مع الجانىب اإلسىرائيلي وتحديىدا  فىي عىام 
والىىذ  تىىم بموجبىىه إنشىىاء هيئىىة الرقابىىة , م1995لعىىام ( 17)م الوطنيىىة الفلسىىطينية تىىم إصىىدار قىىانون رقىى

لعىىىىام ( 10)حيىىىث قامىىىت بتبنىىىي سىىىريان قىىىانون مزاولىىىة مهنىىىة تىىىدقيق الحسىىىابات األردنىىىي رقىىىم , العامىىىة
كقىىىىانون , م1997لعىىىىام ( 5)وذلىىىىك تطبيقىىىىا  للقىىىىرار الرئاسىىىىي رقىىىىم , م15/1/1997اعتبىىىارا  مىىىىن  م1921

ظهىر قىانون مزاولىة  م2004وفي العام , لطة الوطنية الفلسطينيةيستخدم لتنظيم المهنة في مناطق الس
يعتبر القانون الفلسىطيني األول الىذ  يهىدف إلىى  والذ , م2004لعام ( 9)مهنة تدقيق الحسابات رقم 

 (.24: 2010, عليان)تنظيم المهنة في النواحي التي تتعلق بها كافة 
لىىم تكىن حاضىىرة بشىكل كبيىىر وذلىىك مىن خىىالل مىا سىىبق يتضىح أن مهنىىة التىدقيق فىىي فلسىطين 

وقلىىىىىة المىىىىىوارد , إبىىىىىان االحىىىىىتالل اإلسىىىىىرائيلي بسىىىىىبب عىىىىىدم وجىىىىىود نشىىىىىاط لشىىىىىركات المسىىىىىاهمة العامىىىىىة
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ومىىىىع قىىىىدوم السىىىىلطة الوطنيىىىىة , ممىىىىا أثىىىىر بشىىىىكل مباشىىىىر علىىىىى مهنىىىىة التىىىىدقيق وتطورهىىىىا, االسىىىىتثمارية
أخىىذت , النشىىاط االقتصىىاد وزيىىادة حركىىة , وانتشىىار الكثيىىر مىىن شىىركات المسىىاهمة العامىىة, الفلسىىطينية

وأصىىبح هنىاك الكثيىىر مىن شىىركات التىىدقيق , مهنىة التىىدقيق فىي فلسىىطين تتعىافى وتقىىوم بىىدورها المناسىب
 .الكبيرة والمعروفة

 

 :التدقيق في فلسطين لشركات التاريخي تطورال :4-0-4
ى همىىال الشىديد وذلىك خىالل االحىتالل اإلسىرائيلي حتىىإلتعرضىت مهنىة تىدقيق الحسىابات إلىى ا

وذلىك , حيىث شىهدت تلىك الفتىرة تراجعىا  ملحوظىا  لمهنىة التىدقيق فىي فلسىطين ,كادت أن تكىون معدومىة
االقتصىاد  ضعف حركىة النشىاط و , المساهمة العامة شركاتقلة , ستثمارالقلة ا: أهمها ألسباب عدة

 (.22: 2012, نجم)
قطىىاع غىىزة  ىعلىى وبعىىد فىىرض وتطبيىىق ضىىريبة القيمىىة المضىىافة مىىن قبىىل االحىىتالل اإلسىىرائيلي

( 45)إلىىى  م1995وزاد عىىددها حتىىى وصىىلت فىىي يونيىىو , انتعشىىت مكاتىىب المحاسىىبة, بىىأمر عسىىكر 
ذلىك أن السياسىة الضىريبية غيىىر , وفىي هىذه الفتىرة بىرزت وظيفىة المحاسىبة لاغىراض الضىريبية, مكتبىا  

ت مكاتىىىب العادلىىىة التىىىي انتهجتهىىىا سىىىلطات االحىىىتالل جعلىىىت الخىىىدمات الضىىىريبية مىىىن أولىىىى اهتمامىىىا
حتىى أصىىبح لىىدى الكثيىرين مفهىىوم خىىاط  بىأن المحاسىىبة بىىدون ضىىريبة , المحاسىبة وعلىىى رأس مهامهىىا

 .تعني غيابا  للمهنة
شىىهدت الىىبالد والدة مرحلىىة جديىىدة , م1994ومىىع قىىدوم السىىلطة الوطنيىىة الفلسىىطينية فىىي عىىام 

و البنىوك , همة العامىةحيىث انتشىرت شىركات المسىا, من مراحل التطور في النىواحي االقتصىادية كافىة
األمىىر الىذ  أدى إلىىى ضىرورة تفاعىل مهنىىة المحاسىبة والتىىدقيق واخىتالف طبيعىىة , والمؤسسىات الماليىة 

 (.25: 2010, عليان)عملها بما يتالءم مع الوضع االقتصاد  الجديد 
شىىهدت األراضىىي الفلسىىطينية انقسىىاما  سياسىىيا  حىىادا  أثىىر بشىىكل  م2007وفىىي منتصىىف العىىام  
علىىىىى جميىىىىع نىىىىواحي الحيىىىىاة االقتصىىىىادية واالجتماعيىىىىة األمىىىىر الىىىىذ  أدى إلىىىىى توقىىىىف عجلىىىىة مباشىىىىر 

فىىىالكثير مىىىن الشىىىركات والمصىىىالح والمؤسسىىىات الماليىىىة أغلقىىىت , االقتصىىىاد الفلسىىىطيني فىىىي قطىىىاع غىىىزة
حيىث أدى إلىى تقلىص كبيىر فىي عىدد , األمر الذ  انعكس سلبا  على مهنة المحاسبة والتىدقيق, أبوابها

ومىن ناحيىة أخىرى وبىالتزامن مىع االنقسىام , هذا مىن ناحيىة, دقيق الموجودة داخل قطاع غزةشركات الت
سىىنوات كانىىت كفيلىىة  8تعرضىىت الىىبالد إلىىى حصىىار إسىىرائيلي جىىائر علىىى مىىدار   المشىىؤومالفلسىىطيني 
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غالق الكثير من المؤسسات المالية والذ  أثر بشىكل مباشىر علىى , بشل حركة االقتصاد الفلسطيني وا 
 .في القيام بدورها شركاتهاالتدقيق و استمرار مهنة 

  
 األشكال القانونية لمكاتب التدقيق في فلسطين :4-0-2

يأخىىىذ الشىىىكل القىىىانوني المتىىىاح وفقىىىا لقىىىانون مزاولىىىة المهنىىىة والئحتىىىه التنفيذيىىىة لفىىىتح أو تأسىىىيس 
 (:59: 2011, أبو يوسف) مكاتب التدقيق في فلسطين الشكلين التاليين

 

 المنشأة الفردية :الشكل األول
, يمكىن للمراجىع الحاصىىل علىى رخصىة مزاولىىة المهنىة مىن مجلىىس مهنىة مراجعىة الحسىىاباتوفيهىا      

ممارسىىة مهنىىة تىىدقيق الحسىىابات بشىىكل شخصىىي مىىن خىىالل مكتىىب تىىدقيق حسىىابات علىىى شىىكل منشىىأة 
 .فردية

 الشركة العادية: الشكل الثاني
والئحتىىىه التنفيذيىىىة إمكانيىىىة تأسىىىيس شىىىركات  م2004لعىىىام ( 9)يوضىىىح قىىىانون مهنىىىة التىىىدقيق رقىىىم      

وأال , ويشىىترط فىىي ذلىىك أال يكىىون المراجىىع شىىريكا  فىىي أكثىىر مىىن شىىركة واحىىدة, عاديىىة لمزاولىىة المهنىىة
وأن يكىىون جميىع أعضىىاء الشىىركة , أو لىدى الغيىىر, سىىواء بصىورة مسىىتقلة, يىزاول المهنىىة خىاره حىىدودها

ث يقدم الراغبون في تأسيس الشركة طلىبهم إلىى مسىجل حي, من الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة
وبعىد تسىجيل الشىركة يىتم  ,للشىركاء صىور رخىص المزاولىة به ا  مرفق ,الشركات بوزارة االقتصاد الوطني

 .تقديم طلب الحصول على رخصة المزاولة الخاص بالشركة لمجلس مهنة مراجعة الحسابات
أهىىىىم األشىىىىكال القانونيىىىىة لشىىىىركات التىىىىدقيق فىىىىي  (2010, عليىىىىان)ولقىىىىد لخصىىىىت دراسىىىىة قىىىىام بهىىىىا      

 :فلسطين بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يلي
 : الشركات األربع الكبرى: أوالً 

دخلىىت سىىوق المنافسىىة فىىي مجىىال التىىىدقيق حيىىث , مسىىتوى العىىالم ىأكبىىر أربىىع شىىركات علىى وتعىىد     
 :وهم, ينيةوالمحاسبة في فلسطين بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسط

 Ernst & Youngأرنست ويونغ  .1

 Deloitte Touch Tomatsuديلويت توتش  .2

 Price Water Houseبرايس واتر هاوس  .3

 KPMGكي بي أم جي  .4
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واسىتخدامها ألهىم األسىاليب المتطىورة فىي المراجعىة , وما يميز هذه الشركات هىو كبىر حجمهىا
المدرجىة فىي سىوق فلسىطين لىاوراق وسيطرتها علىى مراجعىة حسىابات الشىركات العامىة , والتدقيق
 .المالية
 :الشركات المحلية التي تستخدم أسم شركة أجنبية: ثانياً 
وتعتمىد , والتي لها الحق في استخدام أسىم شىركة مراجعىة دوليىة, هي شركات متوسطة الحجم  

 .استخدام أساليب متطورة نوعا ما في التدقيق والمراجعة
 

  :الشركات المحلية: ثالثاً 
, والجمىىود والبدائيىىة, وسىىيطرت الملكيىىة الفرديىىة والعائليىىة, الشىىركات تمتىىاز بصىىغر حجمهىىاهىىذه 

عداد التقاريراوعدم   .تباعها لاساليب المتطورة والحديثة للمحاسبة والتدقيق وا 
 

 

 :الخدمات التي تقدمها مكاتب التدقيق والمحاسبة في فلسطين :4-0-2
وذلىىك نتيجىىة للتطىىور فىىي أعمىىال هىىذه , لتىىدقيق فىىي فلسىىطينتتنىىوع الخىىدمات التىىي تقىىدمها مكاتىىب ا     

ويمكىن تلخىيص , وخدمات محاسىبة ومسىك دفىاتر, وخدمات تدقيق, المكاتب ما بين خدمات استشارية
 (:12: 2004, جربوع)أهم الخدمات على النحو التالي 

 .مراجعة الحسابات وفقا  لقواعد ومعايير المراجعة المعتمدة .1

 .والمحاسبية واألنظمة اإلدارية األخرى كشؤون الموظفين وغير ذلكوضع األنظمة المالية  .2

 .تقديم المشورة في الشؤون المحاسبية والمالية .3

 .تقديم االستشارات الضريبية .4

 .االستشارات في مجال تصميم أنظمة التكاليف .5

 .عمل دراسات الجدوى االقتصادية .2

 .المساعدة في تأسيس الشركات الجديدة .7

ليىىىل طبيعىىىة الخىىىدمات التىىىي تقىىىدمها مكاتىىىب المحاسىىىبة والمراجعىىىة العاملىىىة فىىىي وفيمىىىا يتعلىىىق بتح   
أن الخىدمات المحاسىبية ( 2004, جربىوع)تبىين مىن خىالل دراسىة , وتحديىد نسىبة كىل منهىا, قطاع غزة

وتىىأتى فىىي الدرجىىة الثالثىىة , تليىىه االستشىىارات الضىىريبية, تأخىىذ النصىىيب األكبىىر مىىن عمىىل تلىىك المكاتىىب
الىذ  يوضىح ( 1)وفيمىا يلىي الجىدول رقىم , سابات ثىم دراسىات الجىدوى االقتصىاديةخدمات مراجعة الح

 .توزيع خدمات المحاسبة والمراجعة واالستشارات على مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة
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 (1)جدول رقم 
 توزيع خدمات المحاسبة والمراجعة واالستشارات على مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة

 النسبة المئوية البيان قم الر 
 %40 خدمات المحاسبة 0

 %30 خدمات ضريبية  4

 %23 خدمات مراجعة الحسابات 2

 %7 خدمات دراسة الجدوى االقتصادية 2

 %011 اإلجمالي

 (.2004, جربوع)المرجع        
 
 

فقىىىد حلىىىت , أمىىا مىىىن حيىىىث التوزيىىىع الجغرافىىىي لمواقىىىع مكاتىىىب المحاسىىبة والتىىىدقيق فىىىي قطىىىاع غىىىزة     
يليهىىا , مكتبىىا  فعىاال   89منهىا % 74مكتبىا  بنسىىبة  134محافظىة غىزة فىىي المرتبىة األولىىي بعىدد مكاتىىب 

ثىىم محافظىىة رفىىىح , مكتبىىا  فعىىىاال   12منهىىا % 12مكتبىىا  بنسىىىبة  21بعىىىدد مكاتىىب  سمحافظىىة خىىان يىىون
رة كىىىىل مىىىىن وحلىىىىت فىىىىي المرتبىىىىة األخيىىىى, مكاتىىىىب فعالىىىىة 7منهىىىىا % 7مكتبىىىىا  بنسىىىىبة  12بعىىىىدد مكاتىىىىب 

مكاتىىب فعالىىىة  5منهىىا , %4وبنسىىىبة , مكاتىىب لكىىىل واحىىدة منهىىا 7محىىافظتي الوسىىطى والشىىىمال بعىىدد 
 (.2)نظر الجدول رقم أ (2015, نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية)لكلتا المحافظتين 

 (2)جدول رقم 
 م2015أعداد مكاتب المحاسبة والتدقيق في قطاع غزة حتى عام 

عدد ال المحافظة م
 اإلجمالي

النسبة من 
 اإلجمالي

 حالة المكتب
 نسبة الفعال فعال مغلق

 %75 89 45 %74 134 غزة 1

 %11 12 9 %11 21 خان يونس 2

 %2 7 5 %7 12 رفح 3

 %4 5 2 %4 7 الوسطي 4

 %4 5 2 %4 7 الشمال 5

 %011 002 22 %011 020 المجموع

 (2015سطينية نقابة المحاسبين والمدققين الفل)المصدر
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 :العوامل المؤثرة في نجاح مكاتب المحاسبة والتدقيق في فلسطين :4-0-2
, هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر في نجاح مكاتب التدقيق والمحاسبة واالرتقاء بها

 :أهم تلك العوامل وكانت مخرجاتها كاآلتي( 14: 2000, حلس ومقداد)ولقد لخصت دراسة قام بها 
 .لين بالمكتبكفاءة العام .1

 .شهرة المكتب .2

 .دوائر الضريبة مسؤوليالعالقات الشخصية التي يتمتع بها الشركاء مع  .3

 .الموقع الجغرافي للمكتب .4

 .التوجهات السياسية للقائمين على المكتب .5

إذ إن كفاءة العاملين في , بها وضرورة االهتمام, وهنا يجب التأكيد على الناحية األكاديمية  
 .را  كبيرا  في نجاح المكتب واستمرارهالمكتب تلعب دو 

 

 :حقوق عمل المدققين المزاولين للمهنة وضوابطهم :4-0-2
 :تتمثل حقوق عمل المدققين العاملين والمزاولين للمهنة وضوابطهم فيما يلي 

 

 التنفيذية لقانون مزاولة الالئحة) وتتمثل هذه الحقوق في اآلتي :حقوق المدقق المزاول للمهنة: أوالً 
 : (م2004: المهنة

والقيام بأعمال التحكيم والتصفيات في المجاالت , والخبرة المهنية, يحق للمدقق تقديم المشورة .1
باإلضافة إلى فحص وتدقيق حسابات األفراد والشركات , المحاسبية والمالية والضريبية

 .والمؤسسات والهيئات

قة باألشخاص الطبيعيين والمعنويين االطالع على جميع الدفاتر والسجالت والميزانيات المتعل .2
وأن يطلب منهم موافاته بما يراه ضروريا  للقيام , الذين يتعامل معهم ويقوم بتدقيق حساباتهم

 .بعمله على أحسن وجه

وأن يشير خطيا  , التثبت من أن الدفاتر والسجالت التي يقوم بتدقيقها منظمة حسب األصول .3
 .جتها وتصويبهاويطلب معال, إلى أية مخالفة يكتشفها

 
 

تتمثىل ضىىوابط عمىل المىدقق فيمىا يحظىر علىىى  :ضـوابط عمـل المــدقق المـزاول لمهنـة التـدقيق: ثانيـاً 
 :المدقق المزاول للمهنة القيام به مثل
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أو لدى أية جهة , أو لدى أ  من المؤسسات العامة أو البلديات, العمل موظفا  لدى الحكومة .1
 .خاصة أخرى من غير مزاولي المهنة

 .تراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أية مهنة أخرىاح .2

 .مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا  فيها .3

 .القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل اإلعالن بطريقة مخلة بكرامة المهنة .4

التي إفشاء المعلومات واألسرار التي أطلع عليها من خالل عمله مدققا  إال في الحاالت  .5
 .يستوجب القانون وللجهات التي يسمح أو يستوجب تقديم تلك المعلومات واألسرار إليها

والتوقيع على , إبداء رأ  يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجالت والبيانات المحاسبية .2
 .تقارير حسابات لم يدققها هو أو أحد العاملين تحت إمرته

التي نص عليها القانون من شىأنها تنظىيم مىا يتعلىق يالحظ أن الحقوق والضوابط , مما سبق 
 .ومالئمة التقرير للظروف, والسرية, بأخالقيات المهنة وقواعد سلوكها من حيث الحياد

 
 
 
 
 
 

 :في فلسطين االرتقاء بمهنة التدقيق وتطويرهاطرق  :4-0-7
وف والتغيرات مهنة التدقيق مثلها مثل العديد من المهن التي تتطور عبر الزمن نتيجة للظر  

وكانت , فلقد تناولت العديد من الدراسات سبل االرتقاء بهذه المهنة وتطويرها في المستقبل, المحيطة
, مسلم)ودراسة ( 112: 2011, أبو يوسف)من بين تلك الدراسات التي تطرقت لذلك دراسة 

ات والتي خرجت بمجموعة من التوصي (108: 2013, أبو رياش)ودراسة ( 134-135: 2011
 : أهمها

وأن يكون لدى كل مؤسسة محاسب , ضرورة الفصل بين أعمال المحاسبة والتدقيق بشكل كامل .1
وأن يقتصر عمله على إدارة , وأن ال يجمع بين أكثر من مهمة, يشرف على تنظيم حساباتها

 .الحسابات

اء مهامه ضرورة العمل على تدعيم أركان استقاللية المدقق الخارجي لكي يتمكن من القيام بأد .2
 .على الوجه الصحيح

 .تشجيع البحث العلمي في مجال التدقيق الفعال في ضوء معايير التدقيق الدولية .3

نما بناء على الخبرة , عدم قبول أ  مكتب تدقيق خارجي عن طريق الدعاية والترويج واإلعالن .4 وا 
 .والكفاءة المهنية ألعضاء المكتب للقيام بعملية التدقيق بشكل جيد وفعال
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دم قبول أية عملية تدقيق أل  مكتب تدقيق خارجي إال بعد التأكد من أنها ال تتعارض مع ع .5
 .استقالليته

أتعاب تلك الخدمات على  تأثرإمكانية قبول األعمال االستشارية في المكتب بما يسمح بعدم  .2
 .وبالتالي التأثير على جودة العملية بالكامل, أتعاب التدقيق

 :م في مكاتب التدقيق وذلك بتفعيل البرامج التدريبية من خالل عقدتأهيل العاملين وتدريبه .7

 .         ورش عمل لها عالقة بمجال التدقيق -

 .الدورات التدريبية التي لها عالقة بمجال التدقيق -

 .محاضرات وندوات لها عالقة بمجال التدقيق -

 .إصدار نشرات توعوية توضح دور المدقق الخارجي ومسؤولياته في المجتمع .8

عدم فرض أ  قيود على عمل المدقق الخارجي ليتسنى له بذل العناية المهنية التي تؤهله  .9
 .إلبداء رأيه الفني المحايد

تشجيع العاملين في مكاتب التدقيق الفردية إلى التحول إلى ممارسة المهنة من خالل شركات  .10
 .عادية لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المهنة واألداء

تب التدقيق العاملة في قطاع غزة على فتح قنوات اتصال مع شركات التدقيق تشجيع مكا .11
 .الخارجية لما في ذلك من دور كبير في نقل الخبرات وتحسين األداء

وبالتالي أداء , التغيير الدور  لمراجعي الحسابات للمحافظة على حيادهم واستقالليتهم .12
صى من عدد السنوات ال يجوز تجاوزها وذلك من خالل تحديد حد أق, المراجعة بجودة عالية

 .للعالقة بين العميل والمراجع

وذلك للبقاء على ثقة مستخدمي البيانات , ضرورة التزام المراجع بمعايير المراجعة بأكملها .13
 .المالية

 
 

 :التي تواجه مكاتب التدقيق في فلسطين كالتالمش :4-0-2
جىد أنهىا تعىاني مىن تىدني كبيىر وخطيىر ن, بالنظر إلى مهنة المراجعىة والمحاسىبة فىي فلسىطين

ومىىن أهىىم األسىىباب التىىي كانىىت وراء هىىذا المسىىتوى مىىن , علميىىا  ومهنيىىا  وخلقيىىا   المسىىتويات كافىىةعلىىى 
األمىىر الىىذ  انعكىىس بوضىىوح علىىى مسىىتوى , وغيىىاب الرقابىىة المهنيىىة, عىىدم وجىىود تشىىريع قىىو : التىىدني

واالقتصادية مىن أهىم العوامىل التىي سىاهمت فىي  وتعد الظروف السياسية واالجتماعية, التقارير المالية
 (.2007, حماد) عدم تطور مهنة التدقيق والمحاسبة مقارنة بكثير من الدول عبر العالم
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تىىىم تحديىىىد أهىىىم المشىىىاكل التىىىي تواجىىىه مهنىىىة , ومىىىن خىىىالل االطىىىالع علىىىى الدراسىىىات البحثيىىىة
 :التدقيق وكانت على النحو التالي

والمنافسىىة غيىىر , وعىىدم االلتىىزام بقواعىىد السىىلوك المهنىىي, لضىىريبيةعىىدم وضىىوح األنظمىىة والقىىوانين ا .1
 (.14: 2000, حلس ومقداد)الشريفة بين المكاتب 

باإلضىافة إلىى غيىاب دور المؤسسىات ,وعدم وجود اسىتقرار سياسىي واقتصىاد  واجتمىاعي, التقلب .2
, أبىىو هىىين)نىىة والتىىي تأخىىذ علىىى عاتقهىىا مهمىىة تطىىوير المه, والجمعيىىات المهنيىىة فىىي تنظىىيم المهنىىة

2005 :30-31.) 

باإلضىىىىىافة إلىىىىىى حاجىىىىىة القىىىىىوانين , عىىىىىدم االلتىىىىىزام بمعىىىىىايير المحاسىىىىىبة ومعىىىىىايير التىىىىىدقيق الدوليىىىىىة .3
 (.39: 2009, درغام)والتشريعات المتعلقة بمهنة التدقيق للتعديل 

بىة باإلضىافة إلىى عىدم مواك, ا  جيىد ا  مهنيى ال  النقص فىي عىدد المحاسىبين والمىراجعين المىؤهلين تىأهي .4
, القيىىق)التغيىىرات السىىريعة التىىي طىىرأت علىىى علىىم المحاسىىبة والتىىدقيق خاصىىة فىىي اآلونىىة األخيىىرة  

2012 :54.) 

فهنىىىىاك , وعلىىىىى رأسىىىىهم المحاسىىىىب, عىىىىدم وعىىىىي األطىىىىراف التىىىىي يتعامىىىىل معهىىىىا مراجىىىىع الحسىىىىابات .5
مىا حساسية يشعر بها المحاسب تجىاه المىدقق ألنىه يعتقىد أن المراجىع إنمىا جىاء ليتصىيد أخطىاءه م

أضىىف إلىىى ذلىىك عىىدم قيىىام , يىىدفع المحاسىىب إلىىى عىىدم الرغبىىة فىىي التعىىاون مىىع المراجىىع الخىىارجي
الجمعيىىات المهنيىىة بىىدورها اإلشىىرافي والرقىىابي علىىى مهنىىة المراجعىىة وخصوصىىا  رقابىىة الجىىودة علىىى 

 (.29: 2013, أبو رياش)أعمال مكتب المراجعة 

, المنشىىىىىأة عىىىىىن طريىىىىىق التعيىىىىىىين يتعىىىىىرض المراجىىىىىع الخىىىىىارجي لىىىىىبعض الضىىىىىغوط مىىىىىن قبىىىىىل إدارة .2
إذا لىىىىىىىم يقىىىىىىىم بتنفيىىىىىىىذ رغبىىىىىىىات هىىىىىىىذه اإلدارة ومطالبهىىىىىىىا والسىىىىىىىير فىىىىىىىي , وتحديىىىىىىىد األتعىىىىىىىاب والعىىىىىىىزل

 (.19: 2004, جربوع)ركابها 

كلمىىا ازدادت فتىىرة التىىدقيق أدى ذلىىك إلىىى نشىىوء عالقىىات شخصىىية بىىين مكتىىب التىىدقيق والعىىاملين  .7
أضىىف , علىىى النتيجىىة النهائيىىة لعمليىىة التىىدقيق وعليىىه يلىىزم التأكىىد مىىن عىىدم تىىأثير ذلىىك, بالمؤسسىىة

, إلىىى ذلىىك أن الكثيىىر مىىن المىىدققين يقومىىون بإصىىدار تقريىىر غيىىر مىىتحفظ رغىىم عىىدم قنىىاعتهم بىىذلك
وذلىىك مىىن خىىالل ربىىط األتعىىاب بالنتيجىىة النهائيىىة التىىي ستتوصىىل إليهىىا , خوفىىا  مىىن فقىىدان األتعىىاب

 (.133: 2011, مسلم)عملية التدقيق 
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بجانىىب خىىىدمات , لخىىارجي بتقىىديم الخىىدمات اإلداريىىة واالستشىىارية لعميىىل المراجعىىةقيىىام المراجىىع ا .8
ممىىىا , ألنىىىه يصىىىبح فىىىي موقىىىف المىىىدافع عىىىن إدارة المنشىىىأة, المراجعىىىة قىىىد يهىىىدد اسىىىتقالله وحيىىىاده
كمىىا أنىىه قىىد يقىىيم عالقىىات شخصىىية وطيىىدة مىىع اإلدارة أثنىىاء , يصىىعب معىىه الحفىىاظ علىىى اسىىتقالله

 (.34: 2007, س وجربوعحل)تقديم تلك الخدمات 

 .عدم االستقرار السياسي في المنطقة باإلضافة للظروف االقتصادية واالجتماعية .9

 .عدم التفرقة بين مهنة المراجعة ومهنة المحاسبة .10
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 المبحث الثاني
 األهلية في فلسطين المؤسساتواقع 

 المقدمة :4-4-1
فئىىىات كبيىىىرة مىىىن فىىىي تغطيىىىة وتلبيىىىة احتياجىىىات  ا  مميىىىز و  مهمىىىا   دورا  األهليىىىة  المؤسسىىىات تلعىىىب 
أصىىىىىبحت هىىىىىذه  فقىىىىىدمختلىىىىىف الخىىىىدمات االجتماعيىىىىىة واإلنسىىىىىانية والثقافيىىىىىة والصىىىىحية,  فىىىىىي المجتمىىىىع 

تقىىديم هىىذه الخىىدمات وغيرهىىا مىىن الخىىدمات مؤسسىىات الدولىىة فىىي تعمىىل وبشىىكل مىىواز  مىىع المؤسسىىات 
  .الضرورية ألفراد المجتمع كافة
األهليىة إحىدى مكونىات المجتمىع المىدني الفلسىطيني  المؤسسىاتتعتبر , ليفعلى الصعيد المح

الذ  يلعب دورا  كبيرا  في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني مىن خىالل تقىديم الخىدمات المختلفىة فىي 
وتعزيىز الديمقراطيىة وقىيم النزاهىة والشىفافية فىي السىلوك , وتنفيذ البىرامج التنمويىة, العديد من القطاعات

كمىىىا أنىىىه فىىىي الكثيىىىر مىىىن األحيىىىان تىىىتم االسىىىتعانة بخبىىىرات كىىىادر , ألداء اإلدار  لمؤسسىىىات السىىىلطةوا
دارة مؤسسات السلطة الوطنية   (.2: 2010, أمان)المؤسسات األهلية في تأسيس وا 

علىى مىدار عقىىود مىن تىاري  نضىىال الشىعب الفلسىطيني دورا  جليىىا   المؤسسىات األهليىىةفلقىد لعبىت       
, اإلسىىرائيلي يوذلىىك منىىذ العهىىد العثمىىاني مىىرورا  بمراحىىل الصىىراع الفلسىىطين, ده وثباتىىهفىىي دعىىم صىىمو 

 المؤسسىىاتولىىم يقتصىىر دور , والحىىروب الىىثالث التىىي شىىنتها إسىىرائيل علىىى غىىزة, وصىىوال  لحصىىار غىىزة
بىىىل كىىىان لهىىىا حضىىىور واضىىىح وقىىىو  فىىىي كشىىىف وفضىىىح , علىىىى تقىىىديم الخدمىىىة واإلغاثىىىة فقىىىط األهليىىىة

 .كافة يلية ومالحقة االحتالل في المحافل الدولية واإلعالميةالممارسات اإلسرائ
وارتقى مستوى عمله من خالل تقديم , األهلية تعاظم شأنهللمؤسسات إن هذا الدور التاريخي  

, والجرحى, والمشردين, وخاصة إغاثة أصحاب البيوت المدمرة, الدعم لكل الشرائح المتضررة
ستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية بالكثير من المستلزمات ناهيك عن دعم الم, وأهالي الشهداء

األمر الذ  ساعد وعزز من صمود وثبات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة , والمستهلكات الطبية
 المؤسساتمما جعل هذه , وفضح ممارسات وفظائع العدو من ناحية أخرى, أمام العدوان من ناحية

ومرافقها وفروعها  المؤسساتحيث قصفت مقرات هذه , سرائيليهدفا  مباشرا  لعمليات االحتالل اإل
ما بين شهيد وجريح  المؤسساتووقع العديد من العاملين في هذه , الممتدة على مساحة قطاع غزة

 المؤسساتورغم ضربات العدو العاجزة إال أن العديد من هذه , أثناء تأديتهم لدورهم خالل العدوان
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واستقت صمودها من صمود هذا , لفئات وشرائح مختلفة من المجتمع استمرت في تقديمها للخدمات
   (.1 :2014,  وزارة الداخلية)الشعب 

قد استطاع المجتمع الفلسطيني تشكيل الهيئات والمؤسسات والتجمعات المدنية التي مكنته ل 
في وعة كما استطاع تشكيل شبكات اجتماعية وسياسية عديدة ومتن, من التعبير عن نفسه وأهدافه

إلى التعبير  ال  مختلف المجاالت من التعليم العالي إلى الخدمات الصحية واالجتماعية وصو 
فتحت المجاالت أمام األفراد للمساهمة واالنخراط في العمل التي تلك المؤسسات  ,السياسي

 االجتماعي الجماعي, كما ساهمت وبشكل مباشر في تنمية قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة
 (.4 :2005, إبراهيم)
      

 األهلية المؤسساتمفهوم  :4-4-0
ة يوحسىىىىىىب القناعىىىىىىات السياسىىىىىىى ,األهليىىىىىىة حسىىىىىىب الجهىىىىىىة المعرفىىىىىىة المؤسسىىىىىىاتيختلىىىىىىف مفهىىىىىىوم      

 وتىىارة أخىىرى, هادفىىة للىىربحال غيىىرفتىىارة يطلىىق عليهىىا المنظمىىات  ,تتعىىدد مسىىمياتهاحيىىث  ,واالجتماعيىىة
, أو متعاقىىد  الخدمىىة العامىىة, أو منظمىىات األشىىخاص, وعيىىةيطلىىق عليهىىا المنظمىىات الشىىعبية أو التط

وفىىي الواليىىىات المتحىىدة األمريكيىىىة يطلىىىق , وفىىي دول الخلىىىيج يطلىىق عليهىىىا الجمعيىىات ذات النفىىىع العىىىام
وفيمىا يلىي مجموعىة مىن التعريفىات , (Farhad and Myllya, 1998: 48)عليهىا القطىاع الثالىث 

 :األهلية للمؤسساتالمختلفة 
قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الذ  أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية عرف      

.     شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن" أو الهيئات بأنها المؤسسات
سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني األرباح المالية بهدف 

 (.7: 2000, الوقائع الفلسطينية) "بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية اهاقتسام

في  ةغير الحكومية وفقا  لوثائق األمم المتحدة الصادر  المؤسساتومن ناحية أخرى ُعرفت 
وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين  ,نها كيان غير هادف للربحأعلى  م1994عام 

: 2002, سمك)وتتحدد أنشطتهم بفعل اإلرادة الجماعية ألعضائها  ,رينتمون إلى دولة واحدة أو أكث

48.) 
األهلية على أنها منظمات خاصة تقوم بأنشطة  المؤسساتفقد عرف  ,أما البنك الدولي

 .وتحقيق تنمية المجتمع ,وحماية البيئة ,قراءفوالدفاع عن مصالح ال ,المعاناة لرفع
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 منظمات ذات مصلحة عامة وهي ال" أنهاب( NGOs)غير الحكومية  المؤسساتوتعرف 
وال يمنع ذلك أن تتعاون أو تتلقي مساعدات وتمويالت من . تخضع لحكومة وال لمؤسسة دولية

 (.2012, ويكيبدا) "دون رقابة من الحكومات الوطنية ونشطتلكنها تأسست , الحكومات
عن ذات شخصية معنوية مستقلة ( غير حكومية)بأنها مؤسسات خاصة  عرفتوقد 

, بل تهدف لتحقيق أغراض علمية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية ,وال تهدف للربح, هائأعضا
وال يوثر انسحاب أحد أعضائها على استمراريتها , س مالأوهي ليست ملكا ألحد وال تمتلك ر 

 (.23: 2001, درغام)
األهلية  المؤسساتل شارة إلى مفهوم  (NGOs)والجدير بالذكر أنه تم تداول مصطلح 

مثل  ,غير الحكومية المعروفة بالمبادرات االجتماعية الطوعية التي تنشط في مجاالت مختلفة
لقة عواألمور المت, غاثية والصحية وخدمات التعليم والثقافةإلالخدمات االجتماعية والمساعدات ا

ويطلق , طفل وغيرهابالبيئة والتنمية والتدريب المهني وتأهيل النساء والدفاع عن حقوق اإلنسان وال
جمعيات أهلية أو منظمات غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع  اسمعلى المؤسسات األهلية 

األهلية أو مؤسسات المجتمع المدني القطاع الثالث في الدولة نظرا   المؤسساتوتعتبر , المدني
 (.39: 2005, شرف) وعن القطاع العام, لتميزها عن القطاع الخاص

أنها مؤسسات المجتمع المدني في محافظات غزة التي تتمسك بالطابع  على كما ُعرفت
                وهدفها األساسي هو تقديم الخدمات , والتي ال تهدف إلى أ  ربح ماد  ,واإلنمائي, اإلنساني

وهذه المؤسسات يجب أن تكون منفصلة عن السلطة الفلسطينية وتتخذ قراراتها , والمنافع للناس
 (.47: 2013, بعلوشة) لبشكل مستق

األهليىىة تصىب فىىي بوتقىة واحىىدة مىىن  للمؤسسىاتوأخيىرا  يىىرى الباحىث أن جميىىع التعريفىات السىىابقة      
سبق يعرفها الباحىث بأنهىا عبىارة عىن مجموعىة مىن  ما وبناء على ,ختصاصالحيث الهدف واألداء وا

اقتصىادية  أوهىداف اجتماعيىة األشخاص أو المؤسسات التي لها أهىداف متنوعىة سىواء أكانىت هىذه األ
تكىىىون  أنيجىىىب و , بىىىرزت مىىىن رحىىم المعانىىىاة التىىي تسىىىيطر علىىىى المجتمىىعحيىىث , أو ثقافيىىة أو صىىىحية

, وال تهىىىدف إلىىىى تحقيىىىق الىىىربح المىىىاد  التجىىىار , بشىىىكل منفصىىىل امسىىىتقلة عىىىن الدولىىىة وتتخىىىذ قراراتهىىى
جميىىع النىىواحي  عىىوزين فىىيخدمىىة الفئىىات المهمشىىة وتلبيىىة وتغطيىىة احتياجىىات الم هىىووهىىدفها األساسىىي 

االجتماعيىىة واالقتصىىادية والصىىحية والثقافيىىة وغيرهىىا مىىن الخىىدمات الضىىرورية وتحسىىين أوضىىاع هىىذه 
 .الفئة من المجتمع
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 :األهلية منها المؤسساتوعليه يجب أن تتوافر مجموعة من العناصر المرتبطة بتعريف       
 .يجب أن تكون منفصلة ومستقلة عن الدولة .1

 .األولىدرجة الب ا  نسانيإساسي ألن هدفها ايجب أن يكو  .2

ن تصىىب فىىي تحقيىىق أن كانىىت هنىىاك أربىىاح يجىىب ا  و  ,يكىىون هىىدفها تحقيىىق أربىىاح ماديىىة أاليجىىب  .3
 .الهدف الذ  وجدت من أجله

 .حزب سياسي أال تتبع أل يجب  .4

 .بارز فيها روأن يكون للمساهمة التطوعية دو  ,يجب أن تقوم على التعاون المجتمعي .5

 .كون لها شكل واضحيجب أن ي .2

 

 األهلية في فلسطين للمؤسساتالتطور التاريخي  :4-4-4
خصوصىىا أن , باإلنجىازات خىالل القىرن الماضىي  األهليىة حضىور كبيىىر ملى للمؤسسىاتلقىد كىان      

ت علىى ذأخى قىد المؤسسىاتفكانىت هىذه  ,الحالة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني لها وضعها الخاص
بنىىىىاء المجتمىىىىع الفلسىىىىطيني فىىىي ظىىىىل الظىىىىروف االقتصىىىىادية أنسىىىىانية لكافىىىة إلات اعاتقهىىىا تقىىىىديم الخىىىىدم

وفىىي خضىىم التحىىديات المختلفىىة التىىي واكبىىت تطىىور هىىذه , والسياسىىية الصىىعبة التىىي تمىىر بهىىا المنطقىىة
 :هلية في فلسطينألا المؤسساتهم المراحل التي مرت بها أ ومن. المؤسسات
 

 :م0127ين وحتى عام من أوائل القرن العشر : المرحلة األولى
وذروة نشىىاط , واالحىىتالل البريطىىاني, الحكىىم العثمىىاني: مىىن كىىال  األهليىىة  المؤسسىىاتلقىىد عاصىىرت      

كمىىىا شىىىهدت كىىىذلك الحكىىىم األردنىىىي للضىىىفة , 48واحىىىتالل إسىىىرائيل ألراضىىىي , العصىىىابات اإلسىىىرائيلية
فىىي هىىذه الفتىىرة  سىىاتالمؤسكىىان مىىن أهىىم  أنشىىطة , م1927والمصىىر  لقطىىاع غىىزة حتىىى عىىام , الغربيىىة

فظهىرت , وركزت على بعض المجىاالت دون غيرهىا, تقديم الخدمات اإلغاثية والخيرية ألبناء المجتمع
, مىىرزوق)وجمعيىىات تعنىىى بشىىؤون المىىرأة والطفىىل , فىىي تلىىك الفتىىرة الجمعيىىات المختصىىة بمحىىو األميىىة

2002 :24.) 
 

 

 :م0112وحتى عام  م0127من العام : المرحلة الثانية
حيىث طىرأ تطىور مهىم علىى صىىعيد  ,اتسىمت فتىرة السىبعينيات بظهىور منظمىة التحريىر الفلسىىطينية     

, العمىىل األهلىىي خصوصىىا  بعىىد ظهىىور منظمىىة التحريىىر الفلسىىطينية كممثىىل شىىرعي للشىىعب الفلسىىطيني



 40 

, حيىىث قامىىت بإنشىىاء العديىىد مىىن االتحىىادات الشىىعبية فىىي الخىىاره لىىدعم العمىىل التطىىوعي فىىي فلسىىطين
حيىىث اعتبىىر الجانىىب التنمىىو  , لكىىن دون رؤيىىة تنمويىىة شىىاملة, لىىبعض االحتياجىىات التنمويىىةواسىىتجابة 

قامىىة الدولىىة المسىىتقلة , نفىي ظىىل االحىىتالل علىىى أنىىه تطبيىىع مىىع اإلسىرائيليي وأن األولويىىة هىىي تحريىىر وا 
لتنميىة إال أنه وفي فترة الثمانينىات تحىول األمىر مىن النظىرة السياسىية الضىيقة فىي عىدم ا, وليس التنمية

 (.78: 2002, األشقر)إلى نظرة التوسع تجاه التنمية 
حيىىث أصىىبح الهىىدف األسىىاس هىىو الحفىىاظ , األهليىىة فىىي فتىىرة الثمانينيىىات المؤسسىىاتوتنىىامي دور      

باإلضىىافة إلىىى تعزيىىز , وسىىد الفجىىوات الخدميىىة التىىي تركهىىا االحىىتالل متعمىىدا  , علىىى الهويىىة الفلسىىطينية
دور بىىارز فىىي دعىىم  المؤسسىىاتمىىام العىىدوان اإلسىىرائيلي حيىىث كىىان لهىىذه صىىمود الشىىعب الفلسىىطيني  أ

  (.89: 2007, شاهين)المقاومة ضد االحتالل بكافة أشكالها 
 

 :م4111وحتى العام  م0112من العام : المرحلة الثالثة
عقىىىب توقيىىىع اتفاقيىىىة السىىالم أو مىىىا يسىىىمى باتفاقيىىىة  م1994مىىع تشىىىكيل السىىىلطة الفلسىىىطينية عىىام      
أصىىىىىىىبح هنىىىىىىىاك اهتمىىىىىىىام ملحىىىىىىىوظ          , سىىىىىىىلو بىىىىىىىين منظمىىىىىىىة التحريىىىىىىىر الفلسىىىىىىىطينية والكيىىىىىىىان اإلسىىىىىىىرائيليأو 

بتأسيس جمعيات ومؤسسات مدنية مشكلة بذلك طفىرة فىي المجتمىع المىدني الفلسىطيني مىن حيىث الكىم 
 (.149: 2005, أبو سيف)الهائل للمؤسسات التي وجدت في غضون سنوات قليلة 

 

 :م4112وحتى العام  م4111ن العام م: المرحلة الرابعة
نتفاضة الفلسىطينية الثانيىة والتىي شىهدت الكثيىر مىن الكانت ا م2000في شهر سبتمبر من العام      

كبيىر فىي تقىديم العديىد  راألهليىة دو  للمؤسسىاتفكىان , ةالخراب والدمار من قبىل آلىة الحىرب اإلسىرائيلي
 .صحية جتماعية أواكانت إغاثية أو أمن الخدمات سواء 

األهليىة فىي أعمىال التعبئىة والضىغط مىن أجىل الخىروه بدسىتور فلسىطيني  المؤسسىاتكما نشطت      
وقىىد اسىىتطاعت المنظمىىات بضىىغطها تعىىديل قىىانون االنتخابىىات وأثىىرت فىىي , وقىىانون انتخابىىات عصىىر 
 (.44: 2007, المؤقت وآخرون) صياغة الدستور الفلسطيني

 

 :حتى اآلنو  4112من العام  الخامسةالمرحلة 
فىي ظىل حالىىة  ا  األهليىة وخصوصى المؤسسىاتكىان لهىذه المرحلىة دور بىارز فىي تنىامي دور عمىىل      

 :عدم االستقرار التي شهدها قطاع غزة وكان من أبرز سمات هذه المرحلة
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 ومىىا نىىتج عنهىىا مىىن حالىىة عىىدم اسىىتقرار أدت إلىىى م2002االنتخابىىات التشىىريعية الثانيىىة فىىي عىىام  .1
 .(24: 2011, تيسير خالد, مسلم) لمانحة للسلطة الوطنيةمقاطعة الدول ا

ممىىىىا شىىىىجع االحىىىىتالل , االنقسىىىىام الىىىىداخلي الفلسىىىىطيني والىىىىذ  أدى إلىىىىى انفصىىىىال شىىىىطر  الىىىىوطن .2
األهليىىىة علىىىى  المؤسسىىىاتحيىىىث تركىىىز عمىىىل , اإلسىىىرائيلي علىىىى اعتبىىىار قطىىىاع غىىىزة كيانىىىا  معاديىىىا  

وبسىىىبب وجىىىود , القطىىىاع تحىىىت الحصىىىار الجانىىىب اإلغىىىاثي بسىىىبب الوضىىىع اإلنسىىىاني الىىىذ  يعانيىىىه
وكىذلك تىم التركيىز علىى تسىيير قوافىل , أجندة لدى بعض المانحين بعدم تقىديم مىنح تنمويىة حقيقيىة

فك الحصار البحرية والبرية خصوصا  بعد الحىرب الشرسىة التىي قىام بهىا االحىتالل اإلسىرائيلي فىي 
 (.228: 2012, العالول وآخرون) م2008نهاية عام 

والىذ  , م2014وفىي العىام , م2012الهمجي الذ  قام به االحىتالل اإلسىرائيلي فىي العىام العدوان  .3
وتىىدمير البنيىىة , أدى إلىىى تىىدمير العديىىد مىىن منىىازل المىىواطنين وتشىىريد اآلالف مىىن سىىكان القطىىاع

ومىىن هنىىا كىىان للمؤسسىىات األهليىىة دور جلىىي فىىي , تفىىاقم الوضىىع اإلنسىىانيإلىىى ممىىا أدى , التحتيىىة
عدة والخدمات اإلغاثية والصحية للمنكوبين من أهىل القطىاع التىي طىالتهم آلىة الىبطش تقديم المسا
 .اإلسرائيلية

  

  األهلية في فلسطين المؤسساتأهداف ووظائف  :4-4-2
 (:88-82: 2007, أبو النصر)األهلية في اآلتي  المؤسساتتتمثل أهداف        

 .اثية والصحية والتعليميةتلعب دورا  بارزا  من خالل تقديم المساعدات اإلغ .1

وتحمىىل مسىىؤولية اإلدارة والتنفيىىذ والتمويىىل لمشىىروعات , تتىىيح الفرصىىة لمشىىاركة المىىواطنين بحيىىاتهم .2
 .وبرامج هذه المنظمات

 .تدعم الديمقراطية في المجتمع .3

 .تسد الثغرات فى الخدمات المقدمة من الحكومة .4

 .كالبطالة والفقر, تهتم بقضايا المجتمع الكبرى .5

 .بفاعلية في إحداث التغييرات االجتماعية والسياسية في المجتمع تساهم .2

 .تعطي مجاال  واسعا  للشراكة الفاعلة للمواطنين في الحياة المدنية واالجتماعية واالقتصادية .7

 (:2-1: 2003, حسن) ياألهلية فهي كاآلت المؤسساتأما بالنسبة لوظائف      
, وحىىىىل مشىىىىىكالتها, ة والتعليميىىىىة للجماعىىىىات المحليىىىىةوتقىىىىديم المسىىىىاعدات الفنيىىىى, تنظىىىىيم المجتمىىىىع .1

 .والتأثير على المنظمات العامة لتحسين خدماتها, وتأسيس الشركات المحلية
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 .تقديم إعانات لافراد في حالة الكوارث .2

 .تقديم المساعدات الفنية والتدريبية للمنظمات األهلية األخرى العاملة في مجال التنمية .3

 .لتغيير المؤسسيدعم السياسات وبرامج ا .4

 .وصياغة خطط عمل مشتركة للمنظمات ذات العالقة, وتنسيق البرامج, تقديم الخبرات .5

 .لزيادة وعي الرأ  العام والقادة بشأن المسائل التنموية الرئيسة, تطوير التعليم .2
 

 

 :األهلية المؤسساتخصائص  :4-4-2
د فىىىىىىي النقىىىىىىاط التاليىىىىىىة          األهليىىىىىىة بمجموعىىىىىىة مىىىىىىن الخصىىىىىىائص التىىىىىىي تتحىىىىىىد المؤسسىىىىىىاتتتميىىىىىز     

 (:2010, محمود)
أو االعتبىارين وفقىا  للتشىريعات  ناألهليىة مىن مجموعىة مىن األشىخاص الطبيعيىي المؤسساتتتكون  .1

 .القانونية الخاصة بكل دولة

األهليىة فىي ضىوء التشىريعات القانونيىة الخاصىة  المؤسسىاتيتحدد الهيكل التنظيمي وأسىلوب إدارة  .2
 .بكل مجتمع

األهلية باستقالل ذاتىي يتعلىق بتشىكيل الجمعيىة العموميىة ومجلىس إدارة الجمعيىة  المؤسساتع تتمت .3
جراءات االنتخابات الخاصة بها, العمومية  .وا 

وعائىدات , والهبىات, والتبرعىات, كاالشتراكات: من مصادر عدة المؤسساتتتكون مصادر تمويل  .4
 .ارجية األخرىوالهيئات الخ, ودعم المنظمات, ودعم الدولة, الخدمات

 :مجموعة من الخصائص األخرى (73-72: 2009, بدر)ويضيف      
 .ولها حق تشريع اللوائح وتعديلها, فلسفة تستمد سياستها من النظام األساسي لها مؤسسةلكل  .1

يبىىىدأ الهيكىىىل التنظيمىىىي فىىىي المؤسسىىىات األهليىىىة مىىىن القمىىىة ممثلىىىة فىىىي الجمعيىىىة العموميىىىة كىىىأعلى  .2
والجهىىىىاز اإلدار  والفنىىىىىي القىىىىائم علىىىىىى أداء , واللجىىىىان المنبثقىىىىىة عنىىىىه, رةثىىىىم مجلىىىىىس اإلدا, سىىىىلطة

 .الخدمات

حيىىث تسىىتطيع تعىىديل نظامهىىا وقواعىىد العمىىل , يمتىىاز أسىىلوب العمىىل فىىي هىىذه المؤسسىىات بالمرونىىة .3
, فهي التي تحدد لنفسها النظم والقواعىد اإلداريىة الماليىة المرنىة, فيها بل وأهدافها وجهازها اإلدار 

 .ب أكثر طواعية لتناسب متطلبات أ  تغير يحدث في المجتمعوبأسلو 
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تتمتىىع الجمعيىىات والمؤسسىىات األهليىىة بسىىلطة واسىىعة مىىن حيىىث اختيىىار موظفيهىىا وفقىىا  لمىىا حددتىىه  .4
باإلضىىافة إلىىىى , قىىوانين العمىىل بحيىىىث يكونىىون مىىن المتخصصىىىين فىىي مجىىال الخدمىىىة االجتماعيىىة

 .ب وجودهم نوعية الخدمات المقدمةاالستعانة ببعض الفنيين اآلخرين الذين يتطل

الجمعيىىىات والمؤسسىىىات األهليىىىة تنظيمىىىات رسىىىمية تهىىىتم بتقىىىديم خىىىدمات مباشىىىرة أو غيىىىر مباشىىىرة  .5
 .إلشباع احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية االجتماعية للمواطنين

خدمىة تقوم الجمعيات والمؤسسات األهلية على الجهود التطوعية لجماعة مىن األفىراد المهتمىين بال .2
دارتهىا فىي إطىىار النظىام العىىام أو القىوانين والتشىريعات التىىي تىنظم العمىىل  العامىة يتولىون تنظيمهىىا وا 

 .االجتماعي التطوعي

لىذلك , تعد الجمعيات والمؤسسات األهلية مؤسسات اجتماعيىة خىاره السىوق االقتصىادية والتنىافس .7
ى تىىوفير الخىىدمات التىىي فهىىي ال تسىىعى إلىىى الىىربح المىىاد  كغىىرض أساسىىي لوجودهىىا وحصىىرها علىى

 .تقابل احتياجات المواطنين

تمىىارس هىىذه المؤسسىىات الخاصىىة عملهىىا فىىي إطىىار السياسىىة االجتماعيىىة العامىىة للدولىىة بعيىىدا  عىىن  .8
ألنهىىا ممنوعىىة بحكىىم القىىانون مىىن التىىدخل فىىي الخالفىىات , التقلبىىات السياسىىية والصىىراعات الطائفيىىة

 .السياسية والمذهبية والطائفية

, سات األهلية لرقابة بعض األجهىزة المتخصصىة كاالتحىاد العىام للمؤسسىات الخاصىةتخضع المؤس .9
شىراف , والجهىاز المركىز  للمحاسىبات, باإلضافة إلىى رقابىة الجهىة اإلداريىة, واالتحادات اإلقليمية وا 

شىىراف وزارة التربيىىة والتعلىىيم , وزارة الصىىحة علىىى المستشىىفيات والمراكىىز الطبيىىة التابعىىة للجمعيىىات وا 
 .ى المدارس وفصول التقوية ومحو األميةعل

واسىىىتمرار المىىىواطنين فىىىي تكوينهىىىا , الجمعيىىىات والمؤسسىىىات األهليىىىة ضىىىرورية لكىىىل المجتمعىىىات .10
فهىي ال تحقىق جانىب  االنتمىاء فقىط ولكىن كحىق لكىل , ظاهرة صىحية فىي تطىور حيىاة المجتمعىات

 .مواطن في المشاركة والتخطيط الحتياجاتهم وكذلك حقوقهم
 

 :األهلية في فلسطين المؤسساتأهمية  :4-4-2
لعبىىىىىىت المؤسسىىىىىىات والهيئىىىىىىات األهليىىىىىىة دورا  ظىىىىىىاهرا  وحيويىىىىىىا  علىىىىىىى صىىىىىىعيد تقىىىىىىديم الخىىىىىىدمات         

خىىىىىىىالل وجىىىىىىىود االحىىىىىىىتالل اإلسىىىىىىىرائيلي ومازلىىىىىىىت مسىىىىىىىتمرة فىىىىىىىىي  ناألساسىىىىىىىية للمىىىىىىىواطنين الفلسىىىىىىىطينيي
ن فىىىىىىي مجموعىىىىىىة مىىىىىىن األهليىىىىىىة فىىىىىىي فلسىىىىىىطي المؤسسىىىىىىاتتقىىىىىىديم خىىىىىىدماتها إلىىىىىىى اآلن وتتمثىىىىىىل أهميىىىىىىة 

 (:95: 2007, شاهين) النقاط نذكر منها



 44 

 :تنمية الموارد البشرية - أ
دارتهىا عامىل رئيسىي مىن , تمثل القوى البشرية العنصر األساس للمؤسسات العامة والخاصة         وا 

مكانىىاتهم الماديىىة والفكريىىة , حيىىث تتجلىىى قىىدرتها فىىي تجميىىع وتنظىىيم طاقىىات األفىىراد, عوامىىل نجاحهىىا وا 
وقىىىدرتها علىىىى , السياسىىىية واالجتماعيىىىة واالقتصىىىادية, لميىىىة لتصىىىب فىىىي مجىىىال الخىىىدمات المختلفىىىةوالع

وتقىىىديم الخىىىدمات , وتطىىىوير أسىىىاليب العمىىىل, وطرحهىىىا األفكىىىار الجديىىىدة, أهميىىىة اتصىىىالها بالجماعىىىات
وهىىي , حيىىث تضىىع األسىىس السىىليمة إلدارة القىىوى البشىىرية  كممارسىىة ونشىىاط, المطلوبىىة بصىىورة أفضىىل

, وتنظىيم المجتمىع, تتعلق بتصريف شؤون القوى البشىرية, عن مجموعة وظائف وأنشطة وبرامج عبارة
 .ودفعهم للعمل من خالل تنمية الموارد البشرية

 :القضاء على الفقر والبطالة - ب
إذ يعتبىر القضىاء عليىه , األهلية هو االهتمىام بالقضىاء علىى الفقىر المؤسساتإن أهم أولويات         

حيىىث تحققىىت بعىىض الجهىىود المتفرقىىة فىىي تقلىىيص حجىىم , ملقىىاة علىىى عىىاتق الدولىىة والفىىردمىىن المهىىام ال
ذلىىك أن , لكنهىىا مازالىىت بعيىىدة عىىن تحقيىىق أهىىداف التنميىىة االجتماعيىىة, انتشىىار الفقىىر ومعالجىىة أسىىبابه

ة المىوارد اإلنتاجيىىة كاالئتمىىان واألراضىىي والتكنولوجيىىا والخىىدمات العامىىة األساسىىية والمشىىاركة فىىي الحيىىا
فاآلليىىات التىىي مىىن , ليسىىت بمتنىىاول الفئىىات األشىىد فقىىرا  فىىي فلسىىطين, السياسىىية واالجتماعيىىة والثقافيىىة

 .شأنها أن تكفل حماية المستهلك غير موجودة
 :تنفيذ البرامج والمشاريع االجتماعية - ت

عديىد مىن األهليىة تقىوم بتنفيىذ ال المؤسسىاتأما على صعيد البرامج والمشىاريع االجتماعيىة فىإن         
باإلضىىىافة إلىىىى العديىىىد مىىىن , والتىىىي تعىىىيش فىىىي حالىىىة الفقىىىر الشىىىديد, البىىىرامج الموجهىىىة لاسىىىر المعدمىىىة

البرامج الصحية التىي تسىتهدف المىواطنين فنجىد أنهىا تقىوم بتىوفير األجهىزة الطبيىة المسىاعدة باإلضىافة 
 .إلي توفير الدواء والعاله للمرضي

 

 :هلية الفلسطينيةالهيكل التنظيمي بالمؤسسات األ :4-4-2
األهليىىة الفلسىىطينية فىىي بنىىاء هياكلهىىا التنظيميىىة بحسىىب مجموعىىة عوامىىل  المؤسسىىاتتختلىىف 

ويمكىن تصىنيف , المؤسسىةودرجة الالمركزيىة المتبعىة فىي , وسلوك اإلدارة العليا, حجم المنظمة: منها
افها إلىىى ثالثىىة نمىىاذه األهليىىة الفلسىىطينية علىىى اخىىتالف قطاعاتهىىا وأهىىد للمؤسسىىاتالهياكىىل التنظيميىىة 

 (:80: 2007, مكي)هي 
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ويتمثىل فىي هياكىل تنظيميىة تحتىو  علىى جمعيىة , وهىو النمىوذه المعتمىد والسىائد: النموذج األول     
والىىذ  عىىرف , وفقىىا  لقىىانون الجمعيىىات الخيريىىة والهيئىىات المحليىىة الفلسىىطيني, ومجلىىس إدارة, عموميىىة

المكونىىة مىىن مجمىىوع أعضىىاء الجمعيىىة وهىىي السىىلطة العليىىا فىىي الجمعيىىة العموميىىة بأنهىىا الهيئىىة العامىىة 
 .(1/2000 قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية الفلسطيني رقم)الجمعية أو الهيئة 

إضىىىىافة للجمعيىىىىة , ويتمثىىىىل فىىىىي هياكىىىىل تنظيميىىىىة تحتىىىىو  علىىىىى مجلىىىىس أمنىىىىاء: النمــــوذج الثــــاني     
 .لديها مجلس أمناء لمؤسساتافقط من % 12.7وتظهر النتائج أن , العمومية
بىىاألمور التنفيذيىىة  ىويتمثىىل فىىي هياكىىل تنظيميىىة تحتىىو  علىىى هيئىىة إداريىىة تعنىى :النمــوذج الثالــث     

, شىاهين) لىديها هيئىات إداريىة المؤسسىاتمىن  %94.2ن إحيىث , إضافة للجمعية العموميىة, للمنظمة
2007 :93-94.) 

 

 :األهلية في فلسطين اتالمؤسسالعوامل التي أدت إلى تزايد  :4-4-7
األهليىىىىة فىىىىي فلسىىىىطين كثىىىىرة المشىىىىاكل علىىىىى الصىىىىعيد  المؤسسىىىىاتإن مىىىىن أسىىىىباب تزايىىىىد عىىىىدد 

االجتمىىىاعي واالقتصىىىاد  والصىىىحي والثقىىىافي التىىىي يعىىىاني منهىىىا المجتمىىىع الفلسىىىطيني بسىىىبب االحىىىتالل 
ي الحيىىىىىاة وتىىىىىدمير كافىىىىة نىىىىىواح, وهىىىىدم للبنيىىىىىة التحتيىىىىة, ومىىىىىا يقىىىىوم بىىىىىه مىىىىن هىىىىىدم للبيىىىىىوت, اإلسىىىىرائيلي
إضىىىافة إلىىىى الحىىىروب الىىىثالث التىىىي تعىىىرض لهىىىا  قطىىىاع غىىىزة علىىىى مىىىدار السىىىبع سىىىنوات , االقتصىىىادية
, و زيىادة كىذلك معىدالت الفقىر والبطالىة, والتي أدت بدورها إلى تزايد عدد العائالت المشردة, الماضية

بعىىىض هىىىذه األهليىىىة فىىىي فلسىىىطين علهىىىا تسىىىاهم فىىىي حىىىل  المؤسسىىىاتهىىىذا كلىىىه أدى إلىىىى تزايىىىد أعىىىداد 
 990األهليىة فىي قطىاع غىزة وصىل إلىى أكثىر مىن  المؤسساتوتشير المعلومات بأن عدد , المشكالت
حيىث إن هىذه المؤسسىات تقىوم بتقىديم خىدماتها فىي شىتى المجىاالت , م2015أهلية حتىى عىام  مؤسسة

 .ألبناء المجتمع الفلسطيني
ى التىىي أدت بىىدورها بىىأن هنىىاك مجموعىىة مىىن العوامىىل األخىىر  (17: 2013, شىىهاب)ويضىىيف  

 :األهلية في قطاع غزة ومن هذه العوامل المؤسساتإلى زيادة عدد 
 .غياب مؤسسات الدولة القادرة على توفير خدماتها للمواطنين .1

 .وازدياد حاجاتهم, وتنوع الفئات المهمشة, زيادة نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة .2

 .والحاجة لمعالجة آثارهماالعدوان المتكرر والحصار المفروض على قطاع غزة  .3

 .التجاذبات السياسية لدى كبرى التيارات السياسية الفلسطينية .4
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 األهلية في قطاع غزة المؤسساتالجهات الرقابية على عمل : 4-4-2
غير الحكومية باختالف الجهة التي تمارس  المؤسساتتختلف طرق الرقابة الخارجية على 

وتشمل أجهزة , يات القانونية واإلمكانيات الرقابية لتلك الجهاتالعمل الرقابي نظرا  الختالف الصالح
باإلضافة إلى مكتب , ديوان الرقابة المالية واإلدارية, التدقيق الخارجية في وزارة الداخلية الفلسطينية

 (.48: 2005, شرف)التدقيق الخارجي المستقل 
 :يةطرق الرقابة المتبعة من قبل وزارة الداخلية الفلسطين: أوالً 

, األهلية في قطاع غزة المؤسساتتعد الداخلية الجهة الوحيدة التي يحق لها تسجيل وترخيص  
للتأكد من التزامها بالقوانين والتعليمات  المؤسساتعن متابعة عمل تلك  المسؤولةكما تعد الجهة 

والتي تحول وهذا يعطيها الحق في اتخاذ إجراءات الرقابة الوقائية , المؤسساتالمنظمة لعمل تلك 
 :وتتمثل هذه اإلجراءات الرقابية في المؤسساتدون إساءة االستغالل من قبل القائمين على تلك 

وأن , يجب أن تكون هناك موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لفتح أ  حسابات مصرفية للمؤسسة -
نع انفراد وذلك لم, تكون التواقيع على المعامالت الثنين على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة

 .عضو واحد بالعمليات المالية

يجب أن تختم جميع السجالت اإلدارية وكذلك دفتر سندات القبض من وزارة الداخلية قبل البدء  -
 .بتحصيل اإليرادات وذلك لضمان عدم التالعب في تلك السندات واستبدالها

 .خاصة الخارجيةيجب أن تكون هناك موافقة مسبقة من قبل وزارة الداخلية على التبرعات و  -

إضافة إلى ذلك تمارس وزارة الداخلية اإلجراءات الرقابية األخرى المتعلقة بفحص السجالت  -
 .المالية والتحقق من صحة التقارير المالية واإلدارية

 
 

 :المتبعة من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية طرق الرقابة: ثانياً 
لسنة  17الث من قانون هيئة الرقابة العامة رقم في الفصل الث 11و10حددت المادتان      

في  31بالمادة رقم  11و10تم استبدال المادة رقم )اختصاصات الديوان على الوجه التالي م1995
 (:م2004لسنة  15الفصل الرابع من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم 

اإليرادات والمصروفات عن طريق  مراقبة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من ناحية -
, قيامها بمراجعة مستندات ودفاتر وسجالت المتحصالت والمستحقات العامة والمصروفات

وفقا  للقوانين واللوائح , والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية تمت بطريقة نظامية
 .المحاسبية والمالية المقررة
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راكز المالية للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط مراجعة الحسابات الختامية والم -
مع إبداء المالحظات بشأن األخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح 

 .والقرارات

والمرتبات واألجور والترقيات  تفيما يتعلق بالتعينا, مراجعة القرارات الخاصة بشؤون العاملين -
 .من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعالوات للتثبت

 .مراجعة المنح والتبرعات والهبات للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح -

 .مراجعة العقود والمناقصات واالتفاقيات المعقودة مع الجهات الخاضعة للرقابة -

 .فحص المخازن ودفاترها وسجالتها -

والكشف عن عيوب النظم المالية واإلدارية , لقصور في العمل واإلنتاهبحث وتحرى أسباب ا -
 .التي تعرقل سير العمل

التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة بممارسة مهامها بصورة  -
 .سليمة وفعالة

 .والفعالية متابعة وتقييم مدى استخدام المال العام على أساس معايير االقتصاد والكفاءة -

وبحث ما تنشره , بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن اإلهمال في أداء واجبات الوظيفة -
 .الصحافة من شكاوى وتحقيقات صحفية تتناول نواحي اإلهمال أو سوء اإلدارة أو االستغالل

 
 

 :طرق الرقابة المتبعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي: ثالثاً 
 مسىىؤوال  د االتفىىاق بىىين المؤسسىىة ومكتىىب تىىدقيق الحسىىابات يصىىبح هىىذا المكتىىب بمجىىرد توقيىىع عقىى     

وعىىادة مىىا تكىىون فتىىرة التىىدقيق سىىنة واحىىدة قابلىىة للتجديىىد , عىىن مراجعىىة وتىىدقيق حسىىابات هىىذه المؤسسىىة
ومىن , ونطىاق عمىل المىدقق ,مىن اإلدارة والمىدقق كىل  ويتضمن العقد طبيعة أعمال التىدقيق ومسىؤولية 

لممارسىة عمليىة التىدقيق والمراجعىة علىى  تؤهلىهد يكتسىب المىدقق الصىفة القانونيىة التىي خالل هىذا العقى
وبالتنسىىىيق مىىىع إدارة المؤسسىىىة بحيىىىث ال يتسىىىبب فىىىي عرقلىىىة األعمىىىال داخىىىل , أعمىىىال هىىىذه المؤسسىىىة

 .المؤسسة
 

 :والمدقق يمارس عمله من خالل
ومىا يترتىب عليىه مىن , الىداخلي فحص بنود اإليرادات والمصىروفات بنىاء علىى تقيىيم لنظىام الرقابىة -

 .زيادة حجم العينة إذا تبين ضعف هذا النظام
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, فحىىص الحسىىابات النقديىىة وحسىىابات البنىىوك للتأكىىد مىىىن إيىىداع كافىىة المبىىالغ فىىي البنىىك أوال  بىىىأول -
وأن كافىة المىدفوعات دفعىىت , وللتأكىد مىن أن كافىة المىدفوعات قىىد تمىت مىن خىالل هىىذه الحسىابات

 .امة للمؤسسة وبما ال يتعارض مع أهدافهاوفقا  للسياسات الع

التأكىىىد مىىىن أن جميىىىع التسىىىجيالت المحاسىىىبية والمىىىدفوعات قىىىد تمىىىت وفقىىىا  لمسىىىتندات تؤيىىىد عمليىىىة  -
 .ووفقا  للمباد  المحاسبية المتعارف عليها, الصرف

إبىىىداء الىىىرأ  الفنىىىي المحايىىىد حىىىول مىىىدى صىىىحة وعدالىىىة القىىىوائم الماليىىىة ومىىىدى اتفاقهىىىا مىىىع معىىىايير  -
 .دقيق الدولية المتعارف عليهاالت

 

 األهلية الفلسطينية  المؤسساتالمشكالت والصعوبات التي تواجه  :4-4-1
 :األهلية منها المؤسساتهناك العديد من التحديات التي تواجه      

وذلىىك خوفىىا  علىىى , المؤسسىىةاألهليىىة فىىي القيىىام بإصىىالحات داخىىل  المؤسسىىاتعىىدم رغبىىة بعىىض  .1
ن عملية اإلصالح قد تعمل على تغيير أو استبدال القيىادات القديمىة بقيىادات أل, زعامتها وقيادتها

 (.79-78: 2009, بدر)شبابية 

األهليىة تعىود إلىى العجىز  المؤسسىاتمىن مشىكالت   %80أن ( 2003, أبو خوصة)بينت دراسة  .2
و , األهليىة للمؤسسىاتمن المشىكالت بسىبب النظىرة السىلبية مىن المجتمىع  %5بينما , في التمويل

  .تعود إلى مشكالت العمل التطوعي 15%

ضىىىىعف نظىىىىام األجىىىىور : األهليىىىىة فىىىىي قطىىىىاع غىىىىزة المؤسسىىىىاتمىىىىن أكثىىىىر التحىىىىديات التىىىىي تواجىىىىه  .3
وضىىعف وجىىود مشىىاريع التمويىىىل , وعىىدم رغبىىىة العىىاملين فىىي تطىىوير أنفسىىىهم, والمكافىىآت للعىىاملين

بتكىار فىي أسىاليب تقىديم عىدم التجديىد واال, المؤسسىاتضعف الترويج اإلعالمىي ألنشىطة , الذاتي
 (.118: 2015, أبو شمالة) الخدمة

 :بع  الصعوبات التالية (011: 4112, محسن)ويضيف 
المؤسسات األهلية على تنفيذ  قدرةإن حالة اإلغالق الشامل للمدن والقرى الفلسطينية قد حد من  .1

صول إلى خدمات مما أدى إلى صعوبة الو , وبالتالي خدمة الفئات المهمشة, مشاريعها بكفاءة
 .مالئمة

والذ  ينتج عنه مضايقات وممارسات غير مهنية لمؤسسات الحزب , عدم االستقرار الداخلي .2
 .مثل اإلغالق وعدم فتح حسابات بنكية, اآلخر

 .عدم التكامل بين المؤسسات بحيث أصبحت كل مؤسسة تقدم خدماتها وكأنها دولة بحد ذاتها .3
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يق والتعاون المشترك بحيث تأبى بعض المؤسسات المشاركة عدم اإلدراك الكافي لمفاهيم التنس .4
 .والعمل تحت شعار أية مؤسسة أخرى

 : ويضيف الباحث بع  التحديات التالية التي تعيق عمل المؤسسات األهلية     
  .على عمل المؤسسات األهلية مباشراالنقسام الفلسطيني الداخلي والذ  أثر بشكل  .1

سسات األهلية بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية والذ  أدى عدم التزام الكثير من المؤ  .2
عاقة عملها  . إلى عدم تطور المؤسسة وا 

قلة الكفاءات البشرية وعدم اهتمام المؤسسات األهلية بتطوير كوادرها البشرية مما ساهم في  .3
 .تراجع الدعم المالي من قبل الممولين لتلك المؤسسات

 

 دي والقطاعي للمؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزةالتوزيع العد :4-4-01
 :التوزيع العددي للمؤسسات األهلية على محافظات قطاع غزة: أوالً 
الشمال وغزة )في محافظات قطاع غزة  والمؤسسات األهليةتنتشر الجمعيات الخيرية   

طعت على نفسها وتتنوع في أهدافها وبرامجها ومشاريعها حسب ما ق, (ورفح سوالوسطي وخان يون
وفي هذا القسم يعرض الباحث قراءات للبيانات العامة لتلك المؤسسات على مستوى , من عمل

 .المحافظات بشكل عام
في  2015/شهر يوليو  األهلية المسجلة حتى نهاية للمؤسساتبلغ العدد اإلجمالي 

 (:3)م جمعية توزعت على المحافظات الخمس وفق الجدول رق( 990)محافظات قطاع غزة 
 

 على محافظات قطاع غزة المؤسسات األهليةتوزيع أعداد (: 3)جدول رقم  
عدد  المحافظة الترتيب

 المؤسسات
النسبة 
 المئوية

 %52 549 غزة 0

 %15 152 الشمال 4

 %11 110 خان يونس 2

 %10 97 الوسطى 2

 %8 82 رفح 2

 %011 111 المجموع

 2015/يوليو , غزة-اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية: رالمصد
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ومن المالحظ هنا أن محافظة غزة استحوذت على نصيب األسد بالمقارنة مع المحافظات األخرى  
إلضافة إلى با, من حيث العدد اإلجمالي ويعود ذلك إلى أنها تعد مركزا  لباقي المحافظات األخرى

 .الكثافة السكانية التي تحتلها
 
 

 :التوزيع القطاعي للمؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة: ثانياً 
, من حيث مجاالت العمل التي تغطيها إلى العديد من القطاعات المؤسسات األهليةتتوزع 

امها األساسي بحسب أهدافها التي وضعتها لنفسها في نظ, التي تنطو  تحتها عدة أنشطة تخدمها
لذا فإننا نجد الكثير من , أو عدلتها خالل مسيرة عملها, أو تلك التي أضافتها, عند إنشائها
وبعضها يتخصص في مجال , وتنموية, وصحية, اجتماعية, تعمل في مجاالت عدة المؤسسات

لها  فقد أجاز قانون الجمعيات, المؤسسةوهذا خاضع بالدرجة األولى إلرادة , عمل ال يحيد عنه
وفق إجراءات , الحق في وضع أهدافها وفق إرادتها وتغييرها أو اإلضافة عليها وقتما شاءت ذلك

 .نص عليها
 

حسب تصنيفها في قطاع العمل على مستوى  المؤسسات األهليةوفيما يلي مقارنات لبيانات      
 :محافظات قطاع غزة

 

 قطاع العمل في محافظات قطاع غزة حسب المؤسسات األهليةتوزيع (: 4)جدول رقم            
 

في كل قطاع  المؤسساتعدد  قطاع العمل  الترتيب
 عمل في محافظات قطاع غزة

 441 االجتماعية المؤسسات 0

 89 األجنبية المؤسسات 4

 74 الثقافية المؤسسات 2

 22 الشبابية المؤسسات 2

 58 الطبية  المؤسسات 2

 55 األمومة والطفولة مؤسسات 2

 45 النقابية  المؤسسات 7

 42 الزراعية المؤسسات 2

 41 التعليم العالي  مؤسسات 1
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في كل قطاع  المؤسساتعدد  قطاع العمل  الترتيب
 عمل في محافظات قطاع غزة

 29 المعاقين  مؤسسات 01

 14 حقوق اإلنسان مؤسسات 00

 11 البيئة مؤسسات 04

 8 العائلية والعشائرية المؤسسات 02

 2 فروع الضفة الغربية  مؤسسات 02

 2 الخريجين مؤسسات 02

 4 الصداقة مؤسسات 02

 2 السياحة واآلثار مؤسسات 07

 2 التعليم  مؤسسات 02

 1 األخوة مؤسسات 01

 111 المجموع

 2015/يوليو , غزة-اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية: المصدر
 

, داالجتماعية لها النصيب األكبر من حيث العد المؤسساتأن ( 4)يظهر من الجدول رقم 
ويتضح الفارق الكبير بين , حيث إن عددها تقريبا يساوى مجموع جمعيات القطاعات األخرى

وهذا يعزى إلى أن القطاعات الفرعية المتنوعة التي , األخرى والمؤسساتاالجتماعية  المؤسسات
ية ورعا, االجتماعية تعمل في مجاالت مختلفة مثل رعاية األسر الفقيرة والمهمشة المؤسساتتغطيها 
, ورعاية األيتام, والتنمية االجتماعية, وذو  االحتياجات الخاصة, ورعاية األحداث, المسنين

باإلضافة إلى طبيعة ونوعية التمويل والمساعدات التي تقدم في , ال ... والتدريب المهني لاطفال
ه على مما عكس نفس, والتي تتسم في معظمها بالطابع اإلغاثي واإلنساني, محافظات قطاع غزة

فقد ارتبط , أضف كذلك التطور  التاريخي في عمل المؤسسات األهلية, المؤسساتطبيعة عمل 
ثم مع التغير في التوجه العالمي تجاه , بالعمل الخير  واإلنساني المؤسساتولفترة طويلة عمل 

وأدى ذلك إلى ظهور قطاعات عمل , العمل األهلي بشكل عام حدث تطور في مفاهيم هذا العمل
وأنش  إثر ذلك جمعيات ومؤسسات في , ديدة مستقلة بذاتها بعد أن كانت فرعا  من أصل آخرج

 .قطاعات متنوعة كالمرأة والطفل وحقوق اإلنسان وغيرها
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 األهلية المؤسساتالمساءلة والشفافية في عمل  :4-4-00
األهلية  ؤسساتالمتعتبر الشفافية والمساءلة ركائز أساسية من ركائز الحكم الصالح داخل  

حيث يعرف الحكم الصالح داخل المؤسسات , باإلضافة لعناصر التمكين والتفويض والمشاركة
تنطو  في جوهرها على تفويض الجماعة سلطات القيادة لهيئات تمثيلية أصغر مع "المختلفة بأنها

أثير في هذه كما تنطو  على تحقيق المشاركة الفعالة للجماعة بالت, خضوع هذه الهيئات للمحاسبة
بما في ذلك إتاحة , وتمكين القطاعات األوسع واألكثر تهميشا  في سبل المشاركة, القرارات

 (.2002, العجاتي)والطرق الكفيلة بتحقيق ذلك , واألدوات, المعلومات
 

 

 : مفهوم الشفافية: أوالً 
توفير " نهااألهلية الفلسطينية الشفافية بأ المؤسساتعرف االئتالف األهلي لمدونة سلوك 

وضمان , المتعلقة بالنشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات واآلنيةالمعلومات الموثوقة 
مدونة السلوك المهني ")المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات العالقة والمانحين للمعلومات

 (.5: 2008, للمنظمات األهلية الفلسطينية
, األهلية المؤسساتمتطلبات الشفافية والنشر في وقد تم تطوير مجموعة من المؤشرات ل

ضمن ميثاق الشرف المعد من قبل تحالف مؤسسة التعاون ويمكن االستفادة من هذه المؤشرات في 
وتنقسم هذه المؤشرات إلى أربعة , إعادة صياغة الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الفلسطيني

 (:18-17: 2007, المؤقت وآخرون)محاور تتعلق بىى 
 :معلومات عامة عن المؤسسة .0

, وتشمل هذه المؤشرات بعض المعلومات ذات العالقة بالهيكل األساسي للمؤسسة
, األهلية المؤسسةلتمكين الجمهور من اإلطالع على قواعد العمل في , واإلجراءات اإلدارية والمالية

وكذلك الموازنات , ة للمصروفاتوالحسابات التفصيلي, والكادر العامل, والهيكل اإلدار , واإلجراءات
 .المختلفة ل دارات

 (:ومجلس اإلدارة, الهيئة العامة)معلومات عن األجسام الحاكمة في المؤسسة  .4

وتشمل هذه المؤشرات عناصر الشفافية عند األجسام الحاكمة والتي تمكن المواطنين من       
وكذلك , جسام الحاكمة للمؤسساتالوصول إلى المعلومات التفصيلية حول كيفية تمثيلهم في األ

 .أنشطة هذه المجالس يجب أن تكون في موضع يطلع عليه الجمهور
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 :السياسات العريضة للمؤسسة وتطوير إستراتيجيتها .2
والتي تحتو  األهداف والوظائف , وتشمل هذه المجموعة الخطط العريضة للمؤسسة      

والتي تركز على األهداف المحددة , الحاكمة التي تقرها األجسام, واإلجراءات الخاصة بالمؤسسة
بمدى يمكن الجمهور من معرفة كيفية إعداد السياسات العامة للمنظمة ومحتواها , واألولويات

 .بطريقة تيسر هذه المعرفة
 :التقييم والتدقيق الواسع لعمل المؤسسة .2

تشمل دراسات التقييم والتي , وتتناول هذه المؤشرات جميع أعمال وحدة التقييم في المؤسسة     
كذلك , ومؤشرات األداء التي تمت دراستها , التي تختص في أثر األعمال التي تقوم بها المؤسسة

يبحث هذا البند في تقارير األبحاث التي قامت بها أطراف خارجية بما يمكن الجمهور من معرفة 
 .مات وتقارير التدقيقالتقييمات والتدقيق الذ  تم على المؤسسة من خالل تعميم هذه التقيي

 

 :مفهوم المساءلة: ثانياً 
 (:497-492: 2000 ,زامل) األهلية في اآلتي المؤسساتيمكن توضيح المساءلة في 

, تتمثل المساءلة في التزام المديرين بتوفير تقارير وافية لتبرير ما سبق أن اتخذوه من قرارات
ليتهم أمام كل ُمسائل في ضوء ما يتطلبه بشان استغالل موارد المنظمة حتى يمكنهم الوفاء بمسؤو 

 .القانون والعرف والنظام السائد
وربما بدرجة أكبر من حاجة , األهلية في حاجتها إلى اإلدارة للمؤسساتلقد تغيرت النظرة      

حيث تكرس , نظرا  ألنها تفتقر إلى الربح كمعيار أو نظام لتقييم األداء, الهادفة للربح المؤسسات
غير الهادفة  المؤسساتويتضح أن المساءلة في , جهودها لتعمل بشكل جيد ساتالمؤستلك 

الهادفة للربح إن لم تكن  المؤسساتاألهلية ال تقل أهمية عنها في  المؤسساتللربح وخاصة 
 .تفوقها
وجود " األهلية الفلسطينية المساءلة بأنها للمؤسساتويعرف االئتالف األهلي لمدونة السلوك      
عن  المسؤولينوتحمل المسؤولية من قبل , المؤسسةلتقديم التقارير حول استخدام موارد آليات 

 ".المؤسسةقراراتهم أو عن اإلخفاق في تحقيق أهداف ورؤية 
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 المبحث الثالث
 أسس اختيار مدقق الحسابات الخارجي 

 األهلية المؤسساتفي ظل القوانين والتشريعات المطبقة على 
 مقدمة  :4-2-1

األهلية في فلسطين محكومة ومنذ انطالقتها بعدد من التشريعات والقوانين  المؤسساتظلت 
وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية , التي حددت اإلطار القانوني المنظم لتأسيسها وتسيير أمورها

 المؤسساتاألهلية من تأثير على أفراد المجتمع ليظل عمل هذه  المؤسساتالدور الذ  تقوم به 
كسابها الشرعية بهذه , ع وبصر وسيطرة السلطات المتعاقبةتحت سم وليس بالضرورة تنظيم عملها وا 
بل استعملت القوانين أحيانا  لتكون سيفا مسلطا  على تلك الجمعيات التي نشطت لخدمة  ,القوانين

 (. 22: 2011, مسلم)أهداف وطنية 
مالية في المجتمع الفلسطيني والمتتبع للقوانين والتشريعات المنظمة للجوانب والشؤون ال
يالحظ عدم  ,م1994لسنة ( 1)والتي ما زالت مطبقة في فلسطين بموجب القرار الرئاسي رقم 

وخصوصا  في ظل التطورات التي , في الكثير من األحيان للواقع المالي الفلسطيني مالءمتها
هذه القوانين والتشريعات  مما نتج عنه وجود نوع من القصور في, يشهدها القطاع المالي الفلسطيني

من حيث عدم تلبيتها ومواكبتها للتطورات المالية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني في ظل 
واألساليب اإلدارية , واإلمكانات المتاحة, خصوصية الحالة الفلسطينية من حيث طبيعة الملكية

عملية اختيار مدقق الحسابات المتبعة فيها ولعل من أهم هذه القوانين والتشريعات تلك المتعلقة ب
 (.38: 2010, عليان)الخارجي في فلسطين بصفة عامة 

 

 المؤسســاتالجهــة المخولــة باختيــار وتعيــين مــدقق الحســابات الخــارجي فــي  :4-2-0
 : األهلية

األهليىة العاملىىة فىي فلسىطين مىىن خىالل القىانون رقىىم  بالمؤسسىاتيىتم تنظىيم األعمىال المتعلقىىة 
ومىىن خىىالل القىىراءة المتأنيىىة  لمىىا نىىص , ن الجمعيىىات الخيريىىة والهيئىىات األهليىىةبشىىأ م2000لسىىنة ( 1)

عىن اختيىار وتعيىين مىدقق الحسىابات الخىارجي فىي  المسىؤولةعليه هذا القانون نالحظ أنه حدد الجهىة 
األهلية من خالل حصر هذه المهمة في الجمعية العمومية ويظهر ذلك بشىكل واضىح فىي  المؤسسات

 .د الواردة في هذا القانونبعض نصوص الموا
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بأن الجمعية العمومية تعقد  ,والتي توضح( 23)ومن هذه المواد ما ورد في المادة رقم 
 .اجتماعا  عاديا  مرة كل سنة على األقل للنظر في تعيين مدقق حسابات خارجي للمؤسسة األهلية

قيود التي تنظم عملية اختيار هذا القانون لم يحدد الضوابط وال أناإلشارة هنا  رذيجولكن         
مدقق الحسابات الخارجي والتي تساهم بشكل كبير في ضمان أن تتم عملية االختيار بشفافية ودقة 

 .ونزاهة
وزير الداخلية في حكومة غزة النظام  أصدر, م2009أنه  في العام أيضا  ويجب اإلشارة هنا      

وهو , المؤسسات األجنبية والشركات غير الربحيةالمالي الموحد للجمعيات األهلية غير الحكومية و 
ألزمت وزارة الداخلية المؤسسات المعنية بضرورة إتباع النظام المالي  والذ ( 2/2009)القرار رقم 

 .الجديد بدءا  من سريان مفعوله
ويجب التنويه أن هذا النظام يعد مخالفة واضحة لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية      

وترك المسألة , القانون لم ينص على وجود نظام مالي موحد إنإذ , م2000لسنة ( 1)قم ر 
كما أن هذا النظام يعني مصادرة مساحة من الحرية واالستقالل في عمل , نفسها للمؤسسات
أن  البدهياألهلية تختلف في برامجها وأهدافها ومجال عملها ومن  المؤسسات إنحيث  المؤسسات

 (.9: 2011, نالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسا)الف في أنظمتها المالية يكون هناك اخت

عن اختيار وتعيين  المسؤولةنالحظ أنه حدد الجهة  طالع على مواد هذا القانونالومن خالل ا     
األهلية من خالل حصر هذه المهمة في الجمعية  المؤسساتمدقق الحسابات الخارجي في 

 . واضح في بعض نصوص المواد والفقرات الواردة في هذا القانونويظهر ذلك بشكل  ,العمومية
يجب اعتماد " والتي تنص على أنه( 12)فقرة رقم (  2)ومن هذه المواد ما ورد في المادة رقم      

 "مدقق حسابات خارجي لمراجعة حسابات الجمعية والمصادقة عليه سنويا  بواسطة الجمعية العمومية
للضوابط والقيود التي تنظم عملية اختيار مدقق الحسابات  افتقارهالقرار ويالحظ على هذا      

 .الخارجي بما يضمن أن تتم عملية االختيار بشفافية ودقة وموضوعية
نشرت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة على صفحتها  م2014وفي العام      

بخصوص الشؤون المالية للجمعيات  م2014لسنة ( 192)االلكترونية قرار مجلس الوزراء رقم 
 .الخيرية والهيئات األهلية والذ  أضاف جملة من القيود
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أنه حدد الجهة المسئولة عن اختيار  أستطيع القولومن خالل النظرة المتأنية لمواد هذا القانون      
مة في الجمعية األهلية من خالل حصر هذه المه المؤسساتوتعيين مدقق الحسابات الخارجي في 

 .ويظهر ذلك بشكل واضح في بعض نصوص المواد الواردة في هذا القانون ,العمومية
والتي توضح بأنه يجب اعتماد مدقق ( 2)الفقرة رقم ( 4)ومن هذه المواد ما ورد في المادة رقم      

ة حسابات خارجي قانوني مرخص من قبل جهات االختصاص لمراجعة حسابات الجمعية أو الهيئ
على أن يكون ذلك بموجب , والمصادقة عليها سنويا  بواسطة الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة

وال تكون من أيام العطل  ,إعالن في صحيفة محلية يومية وذلك لمدة يومين متتاليين على األقل
ق وأن يتم ذلك من خالل تقديم عروض أسعار معززة بعروض فنية من قبل مكاتب تدقي, الرسمية

ومراحل العمل , وخبرة المكتب, الحسابات تشتمل على األقل على نبذة عن المكتب والشركاء
جراءات التدقيق ويتم , نبذة عن فريق التدقيق والسيرة الذاتية لهم, وجدول زمني لكل مرحلة, وا 

ويستثنى من ذلك , االختيار من بين المتقدمين من قبل الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة
فيكتفي  ,شيكل 100,000جمعيات أو الهيئات التي تكون إيراداتها في السنة السابقة أقل من ال

وفي جميع , الجمعية العمومية للبت فيها ىعروض أسعار فنية ومالية لعرضها عل ثالثةباستدراه 
 .األحوال أال تزيد مدة عمل مدقق الحسابات لنفس الجمعية عن ثالث سنوات متتالية

الحظ أن هذا القرار أدخل مجموعة من الضوابط والقيود التي من شأنها تنظيم عملية ومن الم     
, األهلية الفلسطينية خالفا  للقرارات والقوانين السابقة الذكر المؤسساتاختيار مدقق الحسابات في 

 .وبالتالي أصبحت عملية اختيار المدقق الخارجي تتم بموضوعية وشفافية بشكل أكبر
 

عن  المسؤولةيوجه للقوانين والقرارات السابقة المتعلقة بتحديد الجهة , لى ما سبقبناء ع     
 :األهلية المالحظات التالية المؤسساتاختيار مدقق الحسابات الخارجي في 

, عن اختيار مدقق الحسابات الخارجي المسؤولةأن القوانين والقرارات سالفة الذكر حددت الجهة  .1
 .ختيار في الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئةحيث حصرت المسؤولية عن اال

أن القوانين السابقة والقرارات سالفة الذكر تفتقر للضوابط والقيود التي تنظم عملية اختيار مدقق  .2
باستثناء ما , الحسابات الخارجي بما يضمن أن تتم عملية االختيار بشفافية ودقة وموضوعية

 .م2014لعام ( 192)الوزراء رقم من قرار مجلس ( 4)ورد في المادة رقم 
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على أعضاء  المؤسسةالواقع العملي ُيظهر بشكل واضح سيطرة مجلس إدارة الجمعية أو  .3
هو األكثر  المؤسسةلذلك فمن المتوقع أن يكون مجلس إدارة الجمعية أو , الجمعية العمومية

 .تأثيرا  في عملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي

 المؤسسةبشكل واضح أن العالقة الشخصية لمجلس إدارة الجمعية أو الواقع العملي يظهر و  .4
 .تلعب دورا  كبيرا  في عملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي

على عملية  المؤسسةالواقع العملي يظهر وبشكل واضح أنه للحد من سيطرة إدارة الجمعية أو  .5
ات الخارجي وفقا  ألسس معينة االختيار فأنه يجب أن يتم مراقبة عملية اختيار مدقق الحساب

حتى ال تسيطر العالقات الشخصية لمجلس اإلدارة على عملية اختيار مدقق الحسابات 
 .الخارجي

 

 :الخبرة المهنية والتأهيل العلمي والعملي لمدققي الحسابات :4-2-4
ن المكتب تعرف الخبرة المهنية لمكتب المراجعة على أنها محصلة مدة مزاولة المهنة لكل م       

جراءات المراجعة, فيهوفريق العمل  لمامه بمعايير المحاسبة وا  وكذلك المعرفة التامة بنشاط عميل , وا 
 (.271: 2011, مجاهد)مما يؤد  إلى كفاءة وفعالية تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة  ,المراجعة
صطلح الممارسة لفترة األقدمية وم ويجب اإلشارة هنا أن هناك سوء فهم بين مصطلح الخبرة و      

الخبرة تعني اكتساب مهارة فائقة من  إنحيث , طويلة مما يؤد  إلى نتائج مختلفة وغير متسقة
بينما األقدمية فتعني المقدرة الذاتية المكتسبة من , خالل المشاركة أو المشاهدة في نشاط محدد بذاته

الل المالحظة المباشرة أو المشاركة كل من المعلومات والمهارة والممارسة التي تنشأ مجتمعة من خ
األقدمية يتضمنان اكتساب  وأنه وبالرغم من أن الخبرة و, في الحدث خالل فترات طويلة من الزمن

 إال أن الخبرة تعكس مستويات نوعية مرتفعة من المعرفة والمهارة, الممارس المهني للمعرفة والمهارة
 (.30 :2008, األهدل)

فكلما , برة المهنية تؤثر بشكل إيجابي على أداء مدقق الحسابات الخارجيأن الخ البدهيفمن      
 . عدد سنوات الخبرة كان ذلك أفضل ويزيد من مستوى جودة األداء المهني ازدادت
فإن مدقق الحسابات الخارجي هو الشخص الذ  تتوفر  ,أما بالنسبة للتأهيل العلمي والعملي     

فيه المؤهالت العلمية والعملية المطلوبة والذ  يتخذ من أعمال التدقيق مهنة منتظمة يمارسها بعد 
كما يجب أن تتوفر في مدقق الحسابات , الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الرسمية في الدولة

لكفاية العملية إضافة إلى إلمامه ومعرفته بجميع فروع المحاسبة الخارجي الكفاية العلمية إلى جانب ا
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معظم الدول في العالم نصت على توفر المؤهالت العلمية والعملية في مدقق  إنوأنواعها حيث 
 توفرعلى  م2004لعام  9فقد نص قانون مزاولة مهنة التدقيق الفلسطيني رقم , الحسابات الخارجي

, الحسابات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومن هذه الشروطمجموعة من الشروط في مدقق 
والذ  له دور أساسي في الحصول على فاعلية تدقيق عالية  ,شرط التأهيل العلمي والعملي

 (.53-52: 2011, مسلم)ولمصلحة جميع األطراف المستفيدة من عملية التدقيق  
 

 فيما يتعلقاألهلية  المؤسساتظمة ألعمال طالع على القوانين والقرارات المنالومن خالل ا     
 : بمؤهالت مدقق الحسابات الخارجي يتضح ما يلي

لم يتم التطرق في هذه القوانين والقرارات بشكل دقيق وواضح للمؤهالت الواجب توافرها في  .1
 . المدقق الخارجي لكي يصبح مؤهال لتدقيق القوائم المالية لهذه المؤسسات

قرارات لموضوع المؤهالت والخبرات العلمية والعملية قد ينتج عنها أن إن تجاهل القوانين وال .2
 .عملية التدقيق مصحوبة  باألخطاء الناتجة عن قلة الكفاءة المهنية والخبرة العملية تكون

ال يوجد في القوانين والقرارات ما يحث مزاولي المهنة على تطوير قدراتهم وزيادة مؤهالتهم  .3
 .العلمية والعلمية

 

 :أتعاب مدقق الحسابات الخارجي :4-2-2
 بد ال لكن ,أخالقي غير ذاته حد في اآلخرين المدققين من أقل بأتعاب المدقق قبول يعتبر ال     
 على ذلك يؤثر قد حيث األساسية, بالمتطلبات االلتزام مدى على ذلك تأثير من الحيطة أخذ من

 شروط توضيح طريق عن ذلك تهديدات على غلبالت ويمكن .المهنية العناية بذل وعلى األداء كفاءة
 يتمتع فريق تعيين طريق عن وكذلك األتعاب هذه احتساب وأسس ستقدم التي والخدمات االتفاقية
 .(124 :2010 ,الذنيبات (للمهمة الكافي الوقت وتخصيص بالكفاءة
 قيامه نظير المدقق يتقاضاها التي الرسوم أو األجور أو المبالغ أنها"ب التدقيق أتعاب تعرف     
 محل المنشأة بين يتم الذ  العقد بموجب األتعاب تحديد ويتم ما, منشأة لحسابات التدقيق بعملية
 عملية وحاجة فيه المطلوبة والخدمة التدقيق عملية ستستغرقه الذ  للزمن وفقا   المدقق وبين الفحص
 (".102: 2011, زريقات وآخرون) ةللمساعد التدقيق
 :التالي االعتبار بعين يأخذ أن الحسابات لمدقق بد ال األتعاب ديدتح وعند     

 .التدقيق عملية في المساعدين رواتب مثل المباشرة التكاليف ةتغطي -
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 .التدقيق عملية إلتمام ومساعديه للمدقق التنقل مصاريف -
 .المكتب مصاريف من للعميل التدقيق عملية نصيب مثل المباشرة غير المصاريف -
 .المكتب وخبرة سمعة مع يبذل سوف الذ  الجهد مع ومتناسقة عادلة األتعاب تكون أن والبد     
 :مراعاة من بد ال األتعاب تحديد وعند

 .منه المطلوب العمل إلنجاز المطلوب الوقت .1
 .التدقيق بعملية سيقومون الذين الموظفين عدد .2
 .إنجازه المدقق من المطلوب العمل .3
 .التدقيق ليةلعم المباشرة التكاليف .4
 .الخبرة وسنوات التدقيق مكتب سمعة .5
 .آخر وقت أ   في أو السنة نهاية في المطلوب التدقيق وقت .2
 (.85-84: 2009, المطارنة) هل المدقق تقرير أهمية ومدى الدفع على العميل قدرة .7

 

 :أشكال أتعاب التدقيق
ذا األتعاب بتحديد بالتعيين ةالمخول الجهة تقوم أن هي المجال هذا في العامة القاعدة إن       وا 
 .يتجاوزه ال أقصي حدا له وتضع بذلك اإلدارة مجلس تفوض العامة الهيئة فإن ذلك تعذر
 :األتعاب أشكال) 85 :2009 المطارنة,) أوضح ولقد

 المستقبل, في للزيادة قابل غير ثابتا ويكون مسبقا يحدد الذ  المبلغ وهي :الثابتة األتعاب .1
 .المدقق من المطلوبة المهمة مع يتناسب المبلغ ونيك أن يجب ولكن

 تستغرقه سوف الذ  للوقت وفقا المدقق قبل من تحدد األتعاب وهذه :المتغيرة األتعاب  .2
 سوف عمل ساعة لكل األجر يحدد أن ويمكن يبذله سوف الذ  والجهد التدقيق عملية

 .لتدقيقا عملية في يستغرق عمل يوم لكل أو التدقيق, عملية في تستغرق
 العميل على تعود سوف التي والمنافع النتائج على األتعاب هذه تتوقف :الشرطية األتعاب .3

 والتي المنفعة قيمة من مئوية نسبة شكل على تكون أن الممكن ومن التدقيق عملية من
 .التدقيق مهنة آلداب ا  مخالف يعتبر األتعاب من النوع هذا ولكن العميل على تعود
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 :األتعاب من أخر نوعا( 040: 4101, يباتالذن(ويضيف
 نتيجة بدفعها يقوم أو المدقق عليها يحصل التي األتعاب وتعني :والعموالت اإلحالة أتعاب  .4

 بقبض تتعلق والعموالت,العكس أو أخر تدقيق لمكتب بالعميل الخاص العمل بعض إحالة
 بعدم المهني السلوك قواعد أشارت وقد.معين عمل نشاط تسويق أجل من لعموالت المدقق
 .مهني تكليف على للحصول األتعاب من جزء أخذ أو عموالت أ  دفع

 فيما يتعلقاألهلية  المؤسساتومن خالل اإلطالع على القوانين والقرارات المنظمة ألعمال      
 :مدقق الحسابات الخارجي يتضح ما يلي بأتعاب

قق الحسابات وكيفية تحديدها نتيجة لقيامه لم يتم التطرق نهائيا لموضوع األتعاب المدفوعة لمد .1
 .بتدقيق حسابات المؤسسة

أن أتعاب التدقيق يتم تحديدها من خالل االتفاق بين إدارة المؤسسة إن الواقع العملي يشير إلى  .2
والمدقق الخارجي سواء كان ذلك من خالل عروض األسعار المقدمة من قبل المدققين الذين 

أو من خالل التفاوض , ول على فرصة تدقيق القوائم المالية للمؤسسةيتنافسون فيما بينهم للحص
دارة المؤسسة   (.25: 2010, عليان)المباشر فيما بين المراجع الخارجي وا 

إن تجاهل القوانين لموضوع أتعاب المدقق الخارجي نتيجة قيامه بعملية التدقيق وعدم تحديد  .3
 إنسلبا  على جودة عملية التدقيق حيث  الضوابط التي تنظم عملية دفع األتعاب قد تؤثر
األتعاب المتدنية مما ينعكس بشكل مباشر  ذ المؤسسات سوف تقوم باختيار مدقق الحسابات 

 .على كفاءة المدقق الخارجي
 

 :سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته :4-2-2
والتي , تب التدقيقاألصول المعنوية الخاصة بمك إحدىتعتبر سمعة مدقق الحسابات الخارجي      

ويقصد بسمعة مدقق , يتم اكتسابها من خالل الممارسة والقدرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية
 (.10: 2008, األهدل) ى أنه يقدم خدمات ذات جودة عاليةالحسابات تداول اسمه بين العمالء عل

المراجعة وحسن سمعة  ويجب اإلشارة هنا أنه يوجد عالقة تبادلية بين كل من جودة عملية     
إلى جودة األداء  هتقودو فجودة أداء عملية التدقيق تؤد  إلى حسن سمعة مدقق الحسابات , المدقق

 (.229 :2011, مجاهد)
وأوضحت دراسة مجاهد أن هناك تعددا  في العناصر المكونة لسمعة مدقق الحسابات حيث رأت 

لتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك بعض الدراسات أن شهرة المدقق الخارجي تتمثل في اال
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, واالتصال الجيد بين المدقق وعمالئه, والخبرة بنشاط العميل, والخبرة المهنية للمدقق, المهني
 .والدعاو  القضائية المرفوعة ضد المدقق

جباتهم ويتحمل المحاسبون القانونين جزءا  كبيرا  من المسؤولية باتهامهم بعدم القدرة على أداء وا     
 يؤد مما , المهنية بأسلوب يتماشى مع المباد  والمعايير المحاسبية وااللتزام بآداب وسلوك المهنة

إلى اهتزاز صورة مدقق الحسابات وانتشار سمعة سيئة لمكتب التدقيق وشركات المراجعة ومراجعي 
ك في مجموعة وقد انعكس ذل -آرثر أندرسون –كما حدث لشركة المراجعة , الحسابات في العالم

وبالتالي فقدت هذه المعلومات أهم , من اآلثار السلبية أهمها فقدان الثقة في المعلومات المحاسبية
كون الهدف الرئيس من مراجعة البيانات المالية هو تمكين المدقق , أال وهو جودتها تميزهاعناصر 

ة األعمال والمركز المالي وفقا  من إبداء رأيه الفني المحايد على صدق تعبير القوائم المالية لنتيج
  (.3: 2010, جبران)للمباد  المحاسبية المتعارف عليها 

 فيما يتعلقاألهلية  المؤسساتطالع على القوانين والقرارات المنظمة ألعمال الومن خالل ا     
 :مدقق الحسابات الخارجي يتضح ما يلي بسمعة وشهرة

قق وشهرته في القانون المنظم لعمل المؤسسات لم يتم التطرق نهائيا  لموضوع سمعة المد .1
 .األهلية

إن تجاهل القوانين لموضوع سمعة المدقق الخارجي وشهرته قد تؤثر سلبا  على جودة عملية  .2
 .هناك عالقة طردية بين سمعة وشهرة المدقق وجودة عملية التدقيق إنالتدقيق حيث 

 

السلوك المهني والمعايير  التزام مدقق الحسابات الخارجي بقواعد وآداب: 4-2-2
 :الدولية

 : قواعد السلوك المهني
تعرف قواعد السلوك المهني على أنها مجموعة من القواعد واألسس التي يجب على المهني      

وقادرا  على , وناجحا  في مهنته, ن ناجحا  في تعامله مع الناسو ليك, التمسك بها والعمل بمقتضاها
وتؤد  , المقبول ليكون قادرا  على كسب ثقة عمالئه وزمالئه ورؤسائهالتفريق بين المقبول وغير 

قواعد السلوك المهني إلى وضع أنماط ومعايير للسلوك والتصرفات المتوقعة من أعضاء المهنة 
إضافة إلى تعريف الجمهور وكافة المهتمين , والالزمة كحد أدنى الستمرار مزاولتهم لعملهم المهني

وتكون تقاريرها , وبالتالي ترتفع مكانة المهنة, د التي تحكم تصرفات أعضائهابالمهنة بهذه القواع
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, صيام)بجانب إتاحة الفرصة لهم ألداء مهمتهم بكفاءة مرتفعة , ونتائج أعمالها موضع ثقة عالية
 (.205: 2002, أبو حميد

, لتهم لمهنتهموبذلك يتضح أن السلوك األخالقي ال يقتصر على مراجعي الحسابات أثناء مزاو      
كما يسر  على غيرهم من الناس ألن مسألة األخالق كل ال , بل يسر  على سلوكهم خاره المهنة

يتجزأ تملي على اإلنسان منطلقات مهنية يترجمها إلى مواقف تنسجم مع طبيعة المشكالت التي 
فإن ثقة , العمليةالحسابات وتفاوت مؤهالتهم العلمية وقدراتهم  يعدد مدقق لكثرةونظرا  , يواجهها

وهذه األسس , المجتمع بهم وبخدماتهم ال تتعزز إال بوجود المعايير واألسس التي تحكم  المهنة
, الطويل) أو كما يطلق عليها أخالقيات المهنة, والمعايير تتمثل في قواعد وسلوك المهنة وآدابها

2012 :53.) 
 فيما يتعلقاألهلية  المؤسساتمة ألعمال طالع على القوانين والقرارات المنظالمن خالل ا     
ومعرفته وتطبيقه للمعايير الدولية  بآداب وسلوكيات المهنة مدقق الحسابات الخارجي بالتزام

 :يتضح ما يلي
مدقق الحسابات الخارجي بآداب وسلوكيات المهنة وتطبيقه  التزامأن هذه القوانين لم تتطرق إلي  .1

 .للمعايير الدولية

 وضرورة ا  أساسي ا  متطلب أصبح العالقة ذات الدولية المعايير تطبيق أن إلى هنا اإلشارة وتجدر .2
 إن حيث والحكومة, المالي والمجتمع نفسه الحسابات بمراجع متمثلة األطراف لمختلف ملحة
 لذا المراجعة, محل الشركات في والفعالية المهنية الكفاءة مستوى رفع يضمن بتطبيقها االلتزام

 بعملهم قيامهم أثناء الخارجيون المراجعون به يسترشد عنه غنى ال مرجعا   عاييرالم هذه أصبحت
 الدول تلك معظم في يتواجد ال حيث الثالث العالم دول في والسيما العالم, أنحاء جميع في

 واإلشراف الرقابة لجهات دافعا   كان ذلك ولعل فيها, المهنية الممارسات تحكم محلية معايير
 مراجعة عند المعايير تلك تطبيق باعتماد القانونيين المراجعين تُلزم ألن جعةار الم مهنة على

 ومتطلبات يتالءم بما تطبيقها تكييف مراعاة بعد وذلك المختلفة, للشركات المالية القوائم وتدقيق
أن أهم األهداف المرجوة ( 198: 2003, جربوع)ولقد بين , المحلية والمالية االقتصادية البيئة
 :بيق المعايير الدولية المنظمة للمهنة تتمثل في اآلتيمن تط

رفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة والمحافظة على كرامتها وتدعيم التقدم الذ  أحرزته بين  .1
 .الحرةغيرها من المهن 
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 .تنمية روح التعاون بين المحاسبين والمراجعين ورعاية مصالحهم المادية واألدبية والمعنوية .2
 التأهيللة النصوص القانونية واألحكام التي وضعها المشرع لتوفير الكفاية في تدعيم وتكم .3

 .العلمي والعملي للمدقق وحياده في عمله والشروط التي يسنها المشرع إلمكان االشتغال بها
 

المنظم ألعمال   م2000لسنة ( 1) طالع على القانون رقمالوبناء على ما سبق ومن خالل ا     
لسنة ( 192)وقرار مجلس الوزراء رقم   م2009لسنة ( 2)وزير الداخلية رقم  الجمعيات وقرار

فيما يتعلق بأسس اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المنظمات األهلية تبين أن هذه  م2014
القوانين لم تتطرق إلى أسس ومعايير اختيار المدقق الخارجي والضوابط المحددة لها واكتفت بحصر 

اختيار المدقق الخارجي في الجمعية العمومية دون الدخول في تفاصيل اختيار هذا مسؤولية تعيين و 
وذلك لعدم وجود الضامن القانوني أو , مما يعني تعرض هذه العملية لمخاطر متعددة, المدقق

المهني أو االجتماعي الذ  يضمن أن تتم هذه العملية ضمن إجراءات وحدود ال توثر على 
 .مدقق الخارجياستقاللية وحيادية ال
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 الثالثالفصل 
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمةال: 1-0
جراءاتهالدر  جمنه ُيعد      , نجاز الجانب التطبيقي من الدراسةإيتم من خالله  ا  رئيسا  محور  اسة وا 

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج 
وبالتالي تحقق األهداف التي , التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة

 . ى إلى تحقيقهاتسع
وكذلك أداة الدراسة , الدراسة ومجتمع متبعنهج الملل تناول هذا الفصل وصفا   بناء على ذلك     

وينتهي الفصل  ,ومدى صدقها وثباتها, وكيفية بنائها وتطويرها عدادهاإالمستخدمة وطريقة 
يلي وصف  اوفيم ,واستخالص النتائج لبياناتلجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل امعابال

 .لهذه اإلجراءات
 

 منهج الدارسة: 1-3
 خالله من حاولي الذ  التحليلي الوصفي المنهج تم استخدام الدراسة أهداف تحقيق أجل من     

 حولها تطرح التي واآلراء مكوناتها بين العالقةو  بياناتها, وتحليل الدراسة, موضوع الظاهرة وصف

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات

المنهج الذ  يسعى لوصف الظواهر أو األحداث  "بأنه التحليلي الوصفي المنهج عرفيُ و      
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة, ويقدم  أوصرة, معاال

 ر التيوتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواه بيانات عن خصائص معينة في الواقع,
  .(100: 2006, الحمداني) "التي نستعملها لجمع البيانات واألوقاتندرسها 

 

 طرق جمع البيانات: 1-1
 :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات

التىي تناولىت موضىوع السىابقة  ثوشملت مسحا  مكتبيا  للدراسات واألبحىا: المصادر الثانوية: 2-4-0
والبحىىىث  العربيىىىة واألجنبيىىىة ذات العالقىىىة, والىىىدوريات والمقىىىاالت والتقىىىارير,الكتىىىب والمراجىىىع و  ,الدارسىىة

 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
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جمىىىىع  تىىىم اللجىىىىوء إلىىىىى الدراسىىىىةوانىىىب التحليليىىىىة لموضىىىىوع لجىىىىة الجمعال: المصــــادر األوليــــة :2-4-4
 .لهذا الغرض   , صممت خصيصاللدراسة كأداة رئيسة االستبانهالبيانات األولية من خالل 

  

 الدراسة مجتمع : 2-2

وبنىىىاء  علىىىى مشىىىكلة , درسىىىها الباحىىىثييعىىىرف بأنىىىه جميىىىع مفىىىردات الظىىىاهرة التىىىي مجتمىىع الدراسىىىة      
, المؤسسىىىات األهليىىىة العاملىىىة فىىىي قطىىىاع غىىىزةيتكىىىون مىىىن  ن المجتمىىىع المسىىىتهدفالدراسىىىة وأهىىىدافها فىىىإ

ظىىىىات وذلىىىىك حسىىىىب مصىىىىدر وزارة مؤسسىىىىة مسىىىىجلة وموزعىىىىة علىىىىى خمىىىىس محاف 990والبىىىىالغ عىىىىددها 
  .م2015 الداخلية لعام

 

 عينة الدراسة: 2-2
األهليىىة الفلسىىطينية  المؤسسىىاتعلىىى ( االسىىتبيان)اسىىة أمىىا عينىىة الدراسىىة فقىىد تىىم تطبيىىق أداة الدر      

العينىىىة مىىىىن  اختيىىىاريير معىىىا والتىىىي تتمثىىىل فىىىي, يير التىىىي حىىىددتها الدراسىىىةمعىىىاالتىىىي انطبقىىىت عليهىىىا ال
 :يلي االدراسة كمالمجتمع محل 

  ويرجىىىىع ذلىىىىك إلىىىىى أن , أو أكثىىىىر ا  موظفىىىى 15أن يصىىىىل عىىىىدد العىىىىاملين داخىىىىل المؤسسىىىىة إلىىىىى
المؤسسىىات التىىي يكىىون عىىدد العىىاملين فيهىىا قليىىل تتسىىم بأنهىىا مؤسسىىات صىىغيرة  فىىي غالبيتهىىىا 

وهنىىاك ضىىعف فىىي , ولىىديها بىىرامج متقطعىىة, وضىىعيفة فىىي أنشىىطتها والتىىي تكىىاد تكىىون محىىدودة
 .ين فيها وفي رقابة مجلس اإلدارة عليهاأداء العامل

  ا إلىىىىى وتبعيتهىىىى, األهليىىىة األجنبيىىىىة نظىىىىرا  الختالفهىىىا مىىىىن حيىىىىث الحجىىىم المؤسسىىىىاتتىىىم اسىىىىتبعاد
امتىىداد نشىىاطها إلىىى أكثىىر مىىن دولىىة وتواجىىد اإلدارات العليىىا لهىىذه األم فىىي الخىىاره و  المؤسسىىات
 .في الخاره المؤسسات

حيىىىىث وزعىىىىت  مؤسسىىىىه( 118)لسىىىىطينية الخاضىىىىعة للدراسىىىىة األهليىىىىة الف المؤسسىىىىاتوبىىىىذلك بلىىىىغ عىىىىدد 
مىىىن أصىىىل  اسىىىتبيان (94)وقىىىد تىىىم اسىىىترداد , المؤسسىىىاتباسىىىتخدام المسىىىح الشىىىامل لكىىىل  االسىىىتبيانات
 .(%79.7)استرداد بنسبة  الموزعة االستبيانات
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 أداة الدراسة: 2-2
ات الخارجي في المؤسسات العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحساب "حول استبيانتم إعداد      

 . "األهلية العاملة في قطاع غزة

 :ةأقسام رئيس ةثالثمن الدارسة  استبيان يتكون
المسمى , العمر, المؤهل العلمي) ينالمستجيبعن  المعلومات العامةوهو عبارة عن : القسم األول

ومعلومات عن  (في العمل الحالي داخل المؤسسة عدد سنوات الخبرة ,التخصص العلمي ,الوظيفي
إدارة وتنظيم , عدد فروع المؤسسة داخل فلسطين, عمر المؤسسة, طبيعة نشاط المؤسسة)المؤسسة 

زيارة المدقق الخارجي , ميزانية المؤسسة آلخر سنة تقريبا  , العمليات المحاسبية في المؤسسة
 .(طبيعة مكتب تدقيق الحسابات المكلف بتدقيق حسابات المؤسسة, للمؤسسة

 

 :مجاالت 2على  ةموزع, فقرة 30من  ويتكون ,مجاالت الدراسةعبارة عن وهو  :الثانيالقسم 
 .اتفقر ( 5) ويتكون من, عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي: المجال األول
, الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة مجال عمل المؤسسات األهلية :المجال الثاني

 .اتفقر ( 2)من ويتكون 
ويتكون , قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين :الثالثالمجال 

 .اتفقر  (5)من 
ويتكون , سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية: الرابعالمجال 

 .اتفقر  (5)من 
يير معات الخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات المهنة والمعرفة مدقق الحسابا: المجال الخامس

 .فقرات( 5)ويتكون من , الدولية
( 4)ويتكون من , مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة المانحين: المجال السادس

 .فقرات
حسب  االستبيانلقياس استجابات المبحوثين لفقرات  الخماسي تم استخدام مقياس ليكرتوقد      

 (:5)جدول 
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 الخماسي درجات مقياس ليكرت(: 5)جدول 

 االستجابة
موافق بدرجة 
 قليلة جداً 

موافق بدرجة 
  قليلة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 كبيرة جداً 

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

 

 االستبيانصدق : 2-2-0
, كما (105 :2010 الجرجاو ,) "ياسهلق ما وضع االستبيانقيس يأن  "يعني االستبياندق ص      

شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية,  "يقصد بالصدق
 عبيدات) "ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية, بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

 :بطريقتين االستبانهالتأكد من صدق  وقد تم (.179: 2001, وآخرون
 

  "الصدق الظاهري "أداة الدراسةصدق : 2-2-0-0
المحاسبة  متخصصين في  2على مجموعة من المحكمين تألفت من  االستبيانعرض تم      

وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء  ,(2)رقم وأسماء المحكمين بالملحق   واإلحصاء
في صورته النهائية  االستبيانبذلك خره ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة, و 

 (.1)رقم انظر الملحق  -
 

 صدق المقياس :2-2-0-4
 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال
مالت االرتباط بين كل فقرة معاوذلك من خالل حساب  لالستبيانتم حساب االتساق الداخلي      

االرتباط بين  ملمعا (2) يبين جدولو  ,نفسهوالدرجة الكلية للمجال  االستبيانمن فقرات مجاالت 
والدرجة الكلية  "عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي"مجال كل فقرة من فقرات 

وبذلك يعتبر  α≤ 0.05 معنوية  مستوىمالت االرتباط المبينة دالة عند معا, والذ  يبين أن للمجال
 .لما وضع لقياسه صادقا  المجال 

 
 
 



 29 

 (2)جدول 
عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  ملمعا

  "الخارجي

 الفقرة م

معا
ون
رس
 بي
مل

 
باط
الرت
ل

 

ا
ية 
مال
الحت
ة ا
قيم
ل

(
S

ig
). 

1.  
تساهم العالقات الشخصية بين مجلس إدارة المؤسسة األهلية ومدقق 

 . مؤسسةلل مدققا  الحسابات الخارجي في عملية اختياره 
.748 *0.000 

2.  
تلعب المعرفة المسبقة إلدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي دورا  

 .للمؤسسة مدققا  كبيرا  في عملية اختياره 
.872 *0.000 

3.  
تعد المقدرة التي يتمتع بها مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة 

 .للمؤسسة مدققا  أسباب اختياره  إحدىمجلس إدارة المؤسسة 
.537 *0.000 

4.  
تساهم طول فترة التعاقد في نشوء عالقات بين إدارة المؤسسة ومدقق 

 0.000* 783. .للمؤسسة مدققا  مما يساهم بشكل كبير في اختياره  الخارجيالحسابات 

5.  
تنفيذ مدقق الحسابات الخارجي لمطالب إدارة المؤسسة يساهم بشكل كبير 

 0.000* 844. .لها مدققا  في اختياره 

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيا  عند  *
 

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  ملمعا (7)جدول يبين     
مالت معا, والذ  يبين أن والدرجة الكلية للمجال "الخارجي في معرفة مجال عمل المؤسسات األهلية

 .لما وضع لقياسه صادقا  وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05 معنوية  مستوىاالرتباط المبينة دالة عند 
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 (7)جدول 
الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة "مجال مل االرتباط بين كل فقرة من فقرات معا

  "مجال عمل المؤسسات األهلية

 الفقرة م

معا
ون
رس
 بي
مل

 
باط
الرت
ل

 

ية 
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
فاعلية وكفاءة مدقق الحسابات الخارجي في فهم طبيعة عمل المؤسسة 

 0.000* 563. .للمؤسسة مدققا  يساهم بشكل فعال في اختياره 

2.  
إدراك مدقق الحسابات الخارجي للخطوات اإلجرائية واستراتيجيات العمل 

 .للمؤسسة مدققا  للمؤسسة يساهم بشكل فعال في اختياره 
.656 *0.000 

3.  
قق الحسابات الخارجي بأهداف المؤسسة يعد من أهم أسباب معرفة مد

 .اختياره كمدقق حسابات للمؤسسة
.723 *0.000 

4.  
إلمام مدقق الحسابات الخارجي ومعرفته بالقوانين والتشريعات المنظمة 

 .للمؤسسة مدققا  لعمل المؤسسات األهلية يلعب دورا  كبيرا  في اختياره 
.621 *0.000 

5.  
لمدقق الحسابات الخارجي في مجاالت عمل المؤسسة  التأهيل المهني

 .للمؤسسة مدققا  لعب دورا  كبيرا  في اختياره ي
.629 *0.000 

2.  
الخبرة العملية لمدقق الحسابات الخارجي في مجاالت عمل المؤسسة 

 .للمؤسسة مدققا  تلعب دورا  كبيرا  في اختياره 
.749 *0.000 

 .α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيا  عند  *
 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  ملمعا( 8) يبين جدول     
مالت معا, والذ  يبين أن والدرجة الكلية للمجال "الحسابات الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين

 .لما وضع لقياسه صادقا  المجال  وبذلك يعتبر α≤  0.05 معنوية  مستوىاالرتباط المبينة دالة عند 
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 (8)جدول 
قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي "مجال مل االرتباط بين كل فقرة من فقرات معا

  "مقارنا  بالمدققين اآلخرين

 الفقرة م

معا
ون
رس
 بي
مل

 
ط
با
رت
ال
ل

 

ية 
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  

من  اآلخرينمقارنة مع المدققين انخفاض قيمة األتعاب المدفوعة للمدقق 
 مدققا  خالل استدراه عروض األسعار يساهم بشكل فعال في اختياره 

 .للمؤسسة
.521 *0.000 

2.  
طريقة حساب أتعاب المدقق على أساس معدل مناسب عن كل ساعة أو كل 

 .للمؤسسة مدققا  يوم عمل يساهم بشكل كبير في اختياره 
.611 *0.000 

3.  
كمبلغ مقطوع بغض النظر عن حجم العمل والنتيجة دفع قيمة األتعاب 

 0.000* 757. .للمؤسسة مدققا  النهائية للعمل تساهم بشكل كبير في اختياره 

4.  
استعداد مدقق الحسابات الخارجي ألداء مهمته بكفاءة وفاعلية يساهم بشكل 

 .كبير في اختياره كمدقق للمؤسسة
.492 *0.000 

5.  

له دون النظر إلى معدل األتعاب مقارنة بالجهد  تنفيذ المدقق للمهام الموكلة
والوقت المطلوب إلتمام عملية المراجعة يساهم بشكل كبير في اختياره 

 . كمدقق للمؤسسة
.568 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيا  عند  *
 

مدقق الحسابات الخارجي سمعة "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  ملمعا( 9) يبين جدول     
مالت االرتباط معا, والذ  يبين أن والدرجة الكلية للمجال "وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية

 .لما وضع لقياسه صادقا  وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05 معنوية  مستوىالمبينة دالة عند 
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 (9)جدول 
مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه  سمعة"مجال مل االرتباط بين كل فقرة من فقرات معا

  "بشركات مراجعة عالمية

 الفقرة م

معا
ون
رس
 بي
مل

 
باط
الرت
ل

 

ة 
لي
ما
حت
ال
 ا
مة
قي
ال

(
S

ig
). 

1.  
 مدققا  تساهم سمعة مدقق الحسابات الخارجي بشكل فعال في اختياره 

 0.000* 673. .للمؤسسة

2.  
الخارجي يساهم عدم وجود قضايا أو دعاو  قانونية أو قضائية ضد المدقق 

 .للمؤسسة مدققا  بشكل فعال في اختياره 
.682 *0.000 

3.  
حجم مكتب التدقيق الذ  يعمل به مدقق الحسابات الخارجي ومستوى 

 .للمؤسسة مدققا  تجهيزاته يلعب دورا  كبيرا  في اختياره 
.613 *0.000 

4.  
ل توافر المصداقية والنزاهة في مدقق الحسابات الخارجي يساهم بشكل فعا

 .للمؤسسة مدققا  في اختياره 
.724 *0.000 

5.  
ارتباط مكتب التدقيق الذ  يعمل به المدقق بأحد مكاتب التدقيق الدولية 

 .للمؤسسة مدققا  يساهم بشكل فعال في اختياره 
.673 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيا  عند  *
 

معرفة مدقق الحسابات "مجال كل فقرة من فقرات  االرتباط بين ملمعا( 10) يبين جدول     
, والذ  يبين أن والدرجة الكلية للمجال "يير الدوليةمعاالخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات المهنة وال

لما وضع  صادقا  وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05 معنوية  مستوىمالت االرتباط المبينة دالة عند معا
 .لقياسه
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 (10)جدول 
معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب "مجال مل االرتباط بين كل فقرة من فقرات معا

  "يير الدوليةمعاوسلوكيات المهنة وال

 الفقرة م

معا
ون
رس
 بي
مل

 
باط
الرت
ل

 

ية 
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
الخالف في وجهتي نظر المؤسسة والمدقق الخارجي حول تفسير وتطبيق 

 .للمؤسسة مدققا  اهم بشكل كبير في اختياره يير الدولية تسمعاال
.626 *0.000 

2.  
يير المحاسبة معااإللمام الكافي من قبل مدقق الحسابات الخارجي ب
 .للمؤسسة مدققا  والمراجعة المتعارف عليها يساهم بشكل كبير في اختياره 

.707 *0.000 

3.  
دورا   قيام مدقق الحسابات الخارجي بتطبيق قواعد السلوك المهني يلعب

 .كبيرا  في اختياره كمدقق للمؤسسة
.657 *0.000 

4.  
عدم توافق موقف مدقق الحسابات الخارجي والمؤسسة األهلية على 

 .للمؤسسة مدققا  خطوات وبرامج المراجعة تساهم بشكل فعال في اختياره 
.708 *0.000 

5.  

التزام مدقق الحسابات الخارجي بمتطلبات اإلفصاح المطلوب وفقا  
 مدققا  نين ومتطلبات الجهات الرقابية يساهم بشكل فعال في اختياره للقوا

 .للمؤسسة
.534 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيا  عند  *
مدى قدرة مدقق الحسابات "مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ملمعا( 11) يبين جدول     

مالت االرتباط المبينة معا, والذ  يبين أن ة الكلية للمجالوالدرج "الخارجي على كسب ثقة المانحين
 .لما وضع لقياسه صادقا  وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05 معنوية  مستوىدالة عند 
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 (11)جدول 
مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة "مجال مل االرتباط بين كل فقرة من فقرات معا

  "المانحين

 الفقرة م

معا
 مل

ون
رس
بي

 
ط
با
رت
ال
ل

 

ية 
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
مشاركة المانح في اختيار مدقق حسابات خارجي لمراجعة حسابات 

 .للمؤسسة مدققا  المؤسسة يساهم بشكل كبير في اختياره 
.831 *0.000 

2.  
الخبرة الكافية لمدقق الحسابات الخارجي في التدقيق على المؤسسات 

 .للمؤسسة مدققا  ختياره الدولية يساهم بشكل كبير في ا
.780 *0.000 

3.  
يير التدقيق الدولية يساهم بشكل معاالتزام مدقق الحسابات الخارجي ب

 0.000* 661. .للمؤسسة مدققا  كبير فى اختياره 

4.  
تعامل مدقق الحسابات الخارجي لفترات طويلة مع الممول يساهم بشكل 

 0.000* 830. .للمؤسسة مدققا  كبير في اختياره 

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *
 
 Structure Validity البنائيالصدق : ثانياً 
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذ  يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد      

قرات ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لف ىاألداة الوصول إليها, ويبين مد
 .االستبيان

 

عند دالة إحصائيا   االستبيانمالت االرتباط في جميع مجاالت معاأن جميع ( 12)يبين جدول      
 .لقياسه تلما وضع هصادق االستبيانعتبر جميع مجاالت توبذلك  α ≤0.05 معنوية  مستوى
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 (12)جدول 
  االستبيانمل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت معا

 الالمج

مل معا
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 459. .عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة مجال عمل 
 .المؤسسات األهلية

.448 *0.000 

مدققين قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي مقارنا  بال
 .اآلخرين

.573 *0.000 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة 
 .عالمية

.419 *0.000 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات المهنة 
 .يير الدوليةمعاوال

.605 *0.000 

 0.000* 694. .مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة المانحين

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيا  عند  *  
  
 Reliability االستبيانثبات : 2-2-4

, متتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس االستبيان يعطي أن االستبيانيقصد بثبات      
أو ما هي  ,خدم فيهاإلى أ  درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يست أيضا   ويقصد به

  (.97: 2010 الجرجاو ,) ت مختلفةتمراريته عند تكرار استخدامه في أوقاواسدرجة اتساقه وانسجامه 

 Cronbach's Alpha مل ألفا كرونباخ معاالدراسة من خالل  استبيانمن ثبات التحقق  تم وقد 

Coefficient (.13), وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول 
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 (13)ل جدو 
 االستبيانمل ألفا كرونباخ لقياس ثبات معا

عدد  المجال
 الفقرات

مل ألفا معا
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.906 0.822 5 .عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة مجال عمل 
 0.857 0.735 6 .المؤسسات األهلية

ة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي مقارنا  بالمدققين قيم
 .اآلخرين

5 0.839 0.916 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة 
 .عالمية

5 0.843 0.918 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات المهنة 
 .يير الدوليةمعاوال

5 0.850 0.922 

 0.881 0.776 4 .مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة المانحين

 0.932 0.869 30 معاً جميع المجاالت 

 مل ألفا كرونباخمعاالجذر التربيعي الموجب ل=  الصدق الذاتي*
 

مىىىىىل ألفىىىىىىا كرونبىىىىىىاخ مرتفعىىىىىة لكىىىىىىل مجىىىىىىال حيىىىىىث تتىىىىىىراوح بىىىىىىين معاقيمىىىىىىة أن ( 13)جىىىىىىدول  يبىىىىىين     
مرتفعىة  الصىدق الىذاتيوكذلك قيمىة (. 0.869) االستبيانلجميع فقرات  ينما بلغتب (0.735,0.850)

وهىىذا  (0.932) االسىىتبيانلجميىىع فقىىرات  بلغىىت بينمىىا (0.857,0.922)لكىىل مجىىال حيىىث تتىىراوح بىىين 
 .إحصائياودال  مرتفع الثباتيعنى أن 

 

كىىون الباحىىث قىىد تأكىىد وي. (1)النهائيىىة كمىىا هىىي فىىي الملحىىق  صىىورتهفىىي  االسىىتبيانتكىىون بىىذلك و      
وصىىالحيتها لتحليىىل  االسىىتبيانالدراسىىة ممىىا يجعلىىه علىىى ثقىىة تامىىة بصىىحة  اسىىتبيانمىىن صىىدق وثبىىات 
 .أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها عنالنتائج واإلجابة 
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 المستخدمة األساليب اإلحصائية: 2-2
 Statistical Package forئي مىن خىالل برنىامج التحليىل اإلحصىا االستبيانتفريغ وتحليل تم      

the Social Sciences  (SPSS). 
 

 Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  : 2-2-0
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سىىمرنوف - اختبىىار كولمجىىوروف تىىم اسىىتخدام     

فىىي النتىىائج كمىىا هىىي مبينىىة , وكانىىت الختبىىار مىىا إذا كانىىت البيانىىات تتبىىع التوزيىىع الطبيعىىي مىىن عدمىىه
 (.14)جدول 

 (14)جدول 
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
(Sig.) 

 0.413 0.764 .عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة مجال عمل 
 0.382 0.901 .هليةالمؤسسات األ

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي مقارنا  بالمدققين 
 .اآلخرين

0.953 0.294 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة 
 .عالمية

0.896 0.402 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات المهنة 
 .يةيير الدولمعاوال

0.871 0.393 

 0.378 0.911 .مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة المانحين

 0.260 1.010 معاً  االستبيانجميع مجاالت 

 
مسىتوى الداللىة مىن  أكبىرت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)أن القيمة االحتمالية ( 14)جدول  يبين     

تىم اسىتخدام االختبىارات  حيىث ,يتبىع التوزيىع الطبيعىي تالمجىاال هىذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل0.05 
 . فرضيات الدراسة عنالمعلمية ل جابة 
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 :تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية
 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا .1

 .ار واالنحراف المعي والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي .2

 .االستبيانلمعرفة ثبات فقرات , (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ .3
مىا إذا  لمعرفىةK-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Test سىمرنوف - اختبىار كولمجىوروف .4

 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

تىىم : االرتبىىاطلقيىىاس درجىىة ( Pearson Correlation Coefficient)مىىل ارتبىىاط بيرسىىون معا .5
 .لالستبياناستخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي 

متوسىىىط درجىىىة االسىىىتجابة قىىىد  كىىىانلمعرفىىىة مىىىا إذا ( T-Test) فىىىي حالىىىة عينىىىة واحىىىدة Tاختبىىىار  .2
ولقد تم اسىتخدامه للتأكىد . أم زادت أو قلت عن ذلك 3وهي  درجة الموافقة المتوسطة ىوصلت إل

 .االستبيانقرة من فقرات من داللة المتوسط لكل ف

لمعرفىة ( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبىار تحليىل التبىاين األحىاد   .7
 .ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات
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 الرابعالفصل 
 ومناقشتها حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 

 مةالمقد: 2-1

 المعلومات العامة الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي : 2-0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 الرابعالفصل 
 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 المقدمة: 2-1

, وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضا  ل 
والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل  االستبيانأبرز نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض 

, المؤهل العلمي)التي اشتملت على  عن المستجيبين المعلومات العامةوالوقوف على , فقراتها
 (عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي داخل المؤسسة, التخصص العلمي, المسمى الوظيفي, العمر

عدد فروع المؤسسة داخل , عمر المؤسسة, ة نشاط المؤسسةطبيع) ومعلومات عامة عن المؤسسة
زيارة , ميزانية المؤسسة آلخر سنة تقريبا, إدارة وتنظيم العمليات المحاسبية في المؤسسة, فلسطين

لذا , (طبيعة مكتب تدقيق الحسابات المكلف بتدقيق حسابات المؤسسة, المدقق الخارجي للمؤسسة
إذ تم استخدام برنامج الرزم  ,الدراسة استبيانللبيانات المتجمعة من لجات اإلحصائية معاتم إجراء ال

تم عرضها وتحليلها ائج الدراسة التي للحصول على نت (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
 . في هذا الفصل

 
  المعلومات العامةالدراسة وفق  عينةلالوصف اإلحصائي : 2-0
 عن المستجيبين المعلومات العامة وفق الدراسة عينةخصائص ل عر : 2-0-0
 

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع (: 15)جدول 
%النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي  

 8.5 8 دبلوم فأقل

 69.1 65 بكالوريوس

 22.3 21 دراسات عليا

 100.0 94 المجموع

 



 81 

بكالوريوس فأكثر مؤهلهم العلمي  الدراسة من عينة %91.4ما نسبته  أن( 15) يبين جدول     
وهذا يدل أن أفراد العينة على درجة كبيرة من الوعي والفهم فيما يتعلق بعملية اختيار مدقق 

 . قابلة لالعتماد عليها بشكل قو  أراءهميجعل  امم, الحسابات الخارجي
 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع (: 12)جدول 
%النسبة المئوية  العدد العمر  

 28.7 27 سنة 30أقل من 

 52.1 49 سنة 90إلى أقل من  30من 

 19.1 18 سنة فأكثر 90من 

 100.0 94 المجموع

 
وهىىذا , سىىنة 30أكثىىر مىىن أعمىىارهم  الدراسىىة مىىن عينىىة %71.2أن مىىا نسىىبته ( 12)جىىدول يبىىين      

أهىم  تىؤهلهم لمعرفىةة رة كافيىة فىي عمىل المؤسسىات األهليىبأن أفراد العينة لىديهم خبى ا  ابيإيج ا  يعد مؤشر 
 .العوامل التي تؤثر في اختيار مدقق الحسابات الخارجي

 

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع (: 17)جدول 
%ة النسبة المئوي العدد المسمى الوظيفي  

 30.9 29 مدير تنفيذ 

 48.9 46 مدير مالي

 20.2 19 أمين صندوق

 100.0 94 المجموع

 

, مدير تنفيذ مسماهم الوظيفي  الدراسة من عينة %30.9أن ما نسبته ( 17)جدول  يبين
وهذا يدل , أمين صندوق مسماهم الوظيفي %20.2بينما , مدير ماليمسماهم الوظيفي  48.9%
الخارجي ولهم صاء آراء أشخاص ذو  معرفة بأسس اختيار مدقق الحسابات نه تم استقأ ىعل

 .وبالتالي يمكن االعتماد على آرائهم بشكل كبير االستبيانمستويات وظيفية تؤهلهم لتعبئة 
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 عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع (: 18)جدول 
%نسبة المئوية ال العدد التخصص العلمي  

 59.6 56 محاسبة

 22.3 21 إدارة أعمال

 6.4 6 اقتصاد

 11.7 11 أخرى

 100.0 94 المجموع

 
, محاسىىىىىبة العلمىىىىىي تخصصىىىىىهم الدراسىىىىىة مىىىىىن عينىىىىىة %59.6أن مىىىىىا نسىىىىىبته ( 18)جىىىىىدول  يبىىىىىين     
شىىرافية إدارة أعمىىال العلمىىي تخصصىىهم 22.3% ذات  وهىىؤالء األشىىخاص يتولىىون مهىىام ماليىىة قياديىىة وا 

للتفاعىل  جيىد عالقة مباشىرة بعمليىة اختيىار مىدقق الحسىابات الخىارجي ممىا يعنىي أنهىم مؤهلىون بشىكل 
دراكهىم النىاتج عىن التخصصىات ذات العالقىة ءكون أن آرامع موضوع الدراسة  هم نابعىة مىن وعىيهم وا 

 .بعملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي
 

 العمل الحالي داخل المؤسسةفي  سنوات الخبرةعينة الدراسة حسب توزيع  -

 

 سنوات الخبرةعينة الدراسة حسب توزيع  (:19)جدول 
%النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة  

 28.7 27 سنوات 5أقل من 

 45.7 43 سنوات 10ألقل من  - 5من 

 18.1 17 سنة 15 -10من 

 7.4 7 سنة 15أكثر من 

 100.0 94 المجموع

 
ممىا يعىزز  فىأكثرسىنوات  5 مىنأفراد العينة خبىرتهم من  %71.3ا نسبته أن م( 19)جدول  يبين     

إمكانية االعتماد على آرائهم التي تعكس خبراتهم المتنوعة فىي مجىاالت العمىل ذات العالقىة بموضىوع 
 .الدراسة
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 عن المؤسسةالمعلومات العامة وفق  لخصائص عينة الدراسة عر  : 2-0-4
 

 (القطاع الذي تنتمي إليه) نشاط المؤسسةعينة الدراسة حسب طبيعة توزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب طبيعة نشاط المؤسسةتوزيع (: 20)جدول 
%النسبة المئوية  العدد طبيعة نشاط المؤسسة  

 33.3 31 التعليم والتدريب

عادة تأهيل  31.2 29 صحة وا 

غاثية  45.2 42 خدمات اجتماعية وا 

 4.3 4 ثقافة ورياضة

 6.5 6 زراعة وبيئة

 8.6 8 اإلنسانالديمقراطية وحقوق 

 24.7 23 تنمية اجتماعية

 11.8 11 تنمية اقتصادية

 23.7 22 المرأة والطفل

 3.2 3 أخرى
 

خىىىدمات اجتماعيىىىىة  اطبيعىىىىة نشىىىاطه المؤسسىىىاتمىىىن  %45.2أن مىىىا نسىىىىبته ( 20) يبىىىين جىىىدول     
غاثيىىة وتعتبىىر هىىذه النسىىبة نسىىبة , ةهىىا احتلىىت المرتبىىة األولىىي مىىن حيىىث هىىدف عمىىل المؤسسىىحيىىث إن وا 

اهتمىام المنظمىات األهليىة باحتياجىات المجتمىع نتيجىة الظىروف  هىذه النسىبة إلىى ارتفاع منطقية وتعزو
ويجىىب التنويىىه هنىىا بىىأن , وكىىذلك حفاظىىا  علىىى اسىىتمراريتها وبقائهىىا لتقىىديم الخدمىىة للفقىىراء, التىىي يعيشىىها

يعود ذلىك إلىى أن هنىاك العديىد مىن المؤسسىات و ( 94)أجمالي عدد المؤسسات هنا يفوق حجم العينة 
 .التي تعمل في أكثر من نشاط أو قطاع
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 (مدة مزاولة نشاطها)عينة الدراسة حسب عمر المؤسسةتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب عمر المؤسسةتوزيع (: 21)جدول 
%النسبة المئوية  العدد عمر المؤسسة  

 1.1 1 سنوات 5أقل من 

 7.4 7 سنوات 10ألقل من  - 5من 

 20.2 19 سنة 15إلى أقل من  10من 

 71.3 67 سنة فأكثر 15

 100.0 94 المجموع

      

وهىذا يشىير إلىي , سىنة فىأكثر 15عمرهىا من المؤسسات  %71.3أن ما نسبته ( 21) يبين جدول     
لمؤسسىىات ممىىا يسىىمح لهىىذه اتميىىز القىىائمين عليهىىا بىىالخبرة الطويلىىة فىىي مجىىال أعمىىالهم وتخصصىىاتهم 

وللقىائمين عليهىىا بتكىىوين خبىىرات متراكمىىة تسىتطيع معهىىا معرفىىة مىىا قىىد يىوثر علىىى عمليىىة اختيىىار مىىدقق 
 .سواء حد  الحسابات الخارجي من مؤثرات سلبية أو إيجابية على 

 

 عينة الدراسة حسب عدد فروع المؤسسة داخل فلسطينتوزيع  -

 

 سة داخل فلسطينعينة الدراسة حسب عدد فروع المؤستوزيع (: 22)جدول 
%النسبة المئوية  العدد عدد فروع المؤسسة داخل فلسطين  

 47.9 45 ال يوجد فروع

 30.9 29 فرع 2إلى  1من 

 21.2 20 فروع فأكثر 3

 100.0 94 المجموع

 

, للمؤسسىىة أجىىابوا أنىىه يوجىىد لىىديهم فىىروع مىىن المؤسسىىات %52.1أن مىىا نسىىبته( 22) يبىىين جىىدول     
 ألبنىاءأن هىذه المؤسسىات تقىع علىى كاهلهىا تقىديم العديىد مىن الخىدمات ي ذلك إلىى يرجع السبب فقد و 

اإلسىرائيلي ومىا نىتج عنىه مىن زيىادة نسىبة الفقىر الشعب الفلسطيني وخصوصا  في ظل وجود االحىتالل 
والبطالىىىة ممىىىا اسىىىتدعي أن تقىىىوم هىىىذه المؤسسىىىات بىىىدورها الىىىوطني فىىىي تحمىىىل مسىىىؤولياتها تجىىىاه أبنىىىاء 

ممىىىا يتطلىىىب وجىىىود أكثىىىر مىىىن فىىىرع لهىىىىذه  واإلغاثيىىىةل تقىىىديم  الخىىىدمات االجتماعيىىىة شىىىعبها مىىىن خىىىال
 .حتى يتسنى لها القيام بواجباتها المؤسسات
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 عينة الدراسة حسب إدارة وتنظيم العمليات المحاسبية في المؤسسة توزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب إدارة وتنظيم العمليات المحاسبية في المؤسسةتوزيع (: 23)جدول 
إدارة وتنظيم العمليات المحاسبية 

 في المؤسسة
%النسبة المئوية  العدد  

 51.1 48 دائرة مالية متكاملة

 29.8 28 محاسب متفرا

 8.5 8 محاسب غير متفرا

 10.6 10 مكتب تدقيق خارجي

 100.0 94 المجموع

 

ياتهىىىا المحاسىىىبية تىىىتم إدارة وتنظىىىيم عمل مىىىن المؤسسىىىات% 51.1أن مىىىا نسىىىبته ( 23) يبىىين جىىىدول     
  ,تىىتم عبىىر محاسىىب غيىىر متفىىرا% 8.5, تىىتم عبىىر محاسىىب متفىىرا %29.8 ,دائىىرة ماليىىة متكاملىىة عبىىر
فالواضىح هنىا أن نسىبة , مكتىب تىدقيق خىارجيعملياتها المحاسبية عبر  وتنظيم إدارةتتم  %10.6بينما 

باإلشىىراف بنفسىىها علىىى كبيىىرة مىىن المؤسسىىات األهليىىة تعطىىي أهميىىة بالغىىة لامىىور الماليىىة حيىىث تقىىوم 
متابعىىىىة الشىىىىؤون الماليىىىىة والتعامىىىىل معهىىىىا ممىىىىا يعكىىىىس الىىىىوعي الكبيىىىىر لىىىىدى هىىىىذه المؤسسىىىىات ألهميىىىىة 
وحساسىىية النىىواحي الماليىىة داخىىل المؤسسىىة األمىىر الىىذ  مىىن شىىأنه أن يىىنعكس باإليجىىاب علىىى عمليىىة 

 .اختيار مدقق الحسابات الخارجي 
 

  آلخر سنة تقريباً  عينة الدراسة حسب ميزانية المؤسسةتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب ميزانية المؤسسة آلخر سنة تقريباتوزيع (: 24)جدول 

%النسبة المئوية  العدد ميزانية المؤسسة آلخر سنة تقريباً   

 12.8 12 دوالر 100000أقل من 

 18.1 17 دوالر 300000-100000من 

 5.3 5 دوالر 500000-301000من 

 9.6 9 دوالر 700000-501000من 

 54.3 51 دوالر 700000أكثر من 

 100.0 94 المجموع
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مىىن  أكثىىرميزانيتهىىا آلخىىر سىىنة تقريبىىا مىىن المؤسسىىات  %54.3أن مىىا نسىىبته  (24) يبىىين جىىدول     
عمليىة اختيىار مىدقق  تجعىلوهذا يدل على توافر ميزانية عالية لدى هذه المؤسسىات , دوالر 700000

  .اتهاأهم أولويالحسابات الخارجي من 
 

 عينة الدراسة حسب زيارة المدقق الخارجي للمؤسسة توزيع  -
 

 زيارة المدقق الخارجي للمؤسسةعينة الدراسة حسب توزيع (: 25)جدول 
%النسبة المئوية  العدد زيارة المدقق الخارجي للمؤسسة  

 30.9 29 مرة على األقل كل شهر

 45.7 43 شهور 3مرة كل 

 9.6 9 شهور 2مرة كل 

 8.5 8 على األقل سنويامرة 

 5.3 5 ال يحضر ولكن ترسل إليه المستندات

 100.0 94 المجموع

 
ن و المىدققين الخىارجيين يىزور  مىن المؤسسىات أجىابوا أن %45.7أن مىا نسىبته ( 25) يبين جدول     

عمىل مىدقق الحسىابات الخىارجي شىكلي فىي معظىم األحيىان  حيىث إن, مىرات خىالل العىام4  المؤسسىة
وهىىذا األمىىر يفىىرا عمليىىة التىىدقيق مىىن مضىىمونها ويحولهىىا إلىىي , المؤسسىىة ىنىىادر أو قليىىل إلىىوحضىىوره 

عىىدد لالممكىىن أن تكىىون  فمىىن, مجىىرد خىىتم للتقريىىر المىىالي بغىىرض عرضىىه علىىى الجهىىات ذات العالقىىة
فاالهتمىىىام والمتابعىىىة , اختيىىىاره كمىىىدقق للمؤسسىىىةأهميىىىة كبيىىىرة فىىىي زيىىىارات المىىىدقق الخىىىارجي للمؤسسىىىة 

 .من قبل مدقق الحسابات الخارجي لحسابات المؤسسة ينعكس باإليجاب على المؤسسة ككل الدورية
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  ابات المؤسسةعينة الدراسة حسب طبيعة مكتب تدقيق الحسابات المكلف بتدقيق حستوزيع  -
 

 

 (:22)جدول 
 سةطبيعة مكتب تدقيق الحسابات المكلف بتدقيق حسابات المؤسعينة الدراسة حسب توزيع  

طبيعة مكتب تدقيق الحسابات المكلف 
 بتدقيق حسابات المؤسسة

%النسبة المئوية  العدد  

 64.9 61 مكتب محلي

 6.4 6 إقليميمكتب 

 28.7 27 مكتب دولي

 100.0 94 المجموع

% 6.4 ,المؤسسىىات يىىدقق حسىىاباتها مكتىىب محلىىيمىىن  %64.9أن مىىا نسىىبته ( 22) يبىىين جىىدول     

 ويعىزو الباحىىث ذلىك إلىىى, يىدقق حسىىاباتها مكتىب دولىىي %28.7 بينمىىا ,إقليمىييىدقق حسىاباتها مكتىىب 
,  ب التىدقيق الدوليىىةأن مكاتىب التىدقيق المحليىة عىادة تكىىون أسىعار خىدماتها منخفضىة مقارنىىة مىع مكاتى

 .أن عدد المكاتب المحلية المنتشرة أكثر بكثير من عدد المكاتب الدولية باإلضافة إلى
 
 الدراسةاختبار فرضيات : 2-4

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  لعينة واحدة Tاختبارتم استخدام  الختبار فرضيات الدراسة     
 Sig > 0.05 (Sigذا كانت إف. أم ال 3االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

يا  عن موافق حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهر متوسط آراء األفراد فإن ( 0.05أكبر من 
آراء األفراد  متوسط  انف( 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05, أما إذا كانت 3بدرجة متوسطة وهى 

, وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط رجة الموافقة المتوسطةعن ديختلف جوهريا  
قيمة االختبار  وذلك من خالل .الموافقة المتوسطةاإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة 

موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي ل جابة يزيد عن درجة الموافقة قيمة االختبار فإذا كانت 
 .المتوسطة والعكس صحيح

 
بــين العالقــة  (≤0.05)يوجــد دور مهــم ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  :الفرضــية األولــى -

 . الخارجي واختيار هذا المدققالمباشرة  لمجلس إدارة المؤسسة األهلية بمدقق الحسابات 



 88 

درجة الموافقة  قد وصلت إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  Tتم استخدام اختبار 
 (.27)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3 وهي المتوسطة

 

 (27)جدول 
لمؤسسة عالقة مجلس إدارة ا"مجال  لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  "بمدقق الحسابات الخارجي
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1.  

تساهم العالقات الشخصية بين مجلس 
إدارة المؤسسة األهلية ومدقق الحسابات 

 مدققا  الخارجي في عملية اختياره 
  .للمؤسسة

1.89 1.17 37.87 -9.18 *0.000 5 

2.  

تلعب المعرفة المسبقة إلدارة المؤسسة 
بمدقق الحسابات الخارجي دورا  كبيرا  في 

 .للمؤسسة مدققا  عملية اختياره 
2.21 1.36 44.26 -5.62 *0.000 4 

3.  

تعد المقدرة التي يتمتع بها مدقق الحسابات 
الخارجي على كسب ثقة مجلس إدارة 

 مدققا  أسباب اختياره  المؤسسة أحد
 .للمؤسسة

3.83 1.04 76.60 7.71 *0.000 1 

4.  

تساهم طول فترة التعاقد في نشوء عالقات 
بين إدارة المؤسسة ومدقق الحسابات 

مما يساهم بشكل كبير في  الخارجي
 .للمؤسسة مدققا  اختياره 

2.65 1.18 52.98 -2.89 *0.002 2 

5.  

 تنفيذ مدقق الحسابات الخارجي لمطالب
إدارة المؤسسة يساهم بشكل كبير في 

 .لها مدققا  اختياره 
2.45 1.33 48.94 -4.02 *0.000 3 

  0.000* 4.09- 52.13 0.93 2.61 معاً جميع فقرات المجال 

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 47)من جدول 
تعد المقدرة التي يتمتع بها مدقق الحسابات الخارجي على كسب " الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي  -

( 5الدرجة الكلية من ) 3.83ساو  ي "للمؤسسة مدققا  ثقة مجلس إدارة المؤسسة أحد أسباب اختياره 
 (Sig).القيمة االحتمالية وأن 7.71  ختباراالقيمة , %76.60 أ  أن المتوسط الحسابي النسبي

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ,1.04نحراف المعيار  , واال0.000تساو  

0.05 ≥α , درجة الموافقة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
 . على هذه الفقرة أفراد العينةمن قبل  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة 3 وهي المتوسطة

 
تساهم العالقات الشخصية بين مجلس إدارة المؤسسة األهلية " األولى للفقرةلحسابي المتوسط ا -

أ  أن المتوسط  1.89ساو  ي "للمؤسسة مدققا  ومدقق الحسابات الخارجي في عملية اختياره 
 0.000تساو   (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,9.18- قيمة االختبار, %37.87الحسابي النسبي 

مما يدل على أن متوسط درجة , α≤ 0.05 الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  لذلك تعتبر هذه
موافقة  وهذا يعني أن هناك 3 وهي درجة الموافقة المتوسطةعن  انخفضاالستجابة لهذه الفقرة قد 

 . على هذه الفقرة أفراد العينةمن قبل  قليلةبدرجة 
 

 قيمة االختبار ,%52.13الحسابي النسبي المتوسط و , 2.61المتوسط الحسابي  بلغبشكل عام  -
لذلك يعتبر  ,0.93, واالنحراف المعيار  0.000تساو   (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,4.09-
 إحصائيا  عند مستوى داللة داال   "عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي" مجال
0.05 ≥ α ,درجة ذا المجال يختلف جوهريا  عن مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة له

أن على  أفراد العينةمن قبل  قليلةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3 وهي الموافقة المتوسطة
اللتزام المؤسسات األهلية  ا  إيجابي ا  وذلك يعتبر مؤشر , عملية االختيار تتم بطريقة شخصية مطلقة

وهذا يعني بوجوب اختيار , ي للمدقق الخارجيبمستو  مقبول إلى حد ما من آلية االختيار المهن
 .م2000لسنة  1الهيئة العامة وذلك التزاما  بقانون رقم  المدقق من قبل المؤسسة وتحديدا  

في الواقع كون عملية االختيار بالمجمل يتوفر فيها عنصر المهنية ولكن  ويعزو الباحث ذلك إلى
بين  تطابق المصالح أحيانا   ويرجع ذلك إلى, بقةة الشخصية المسال يخلو األمر من المعرفالعملي 

دارة المؤسسة مما يعتبر ضربا  في استقاللية المدقق وحياديته غياب مهنية  حيث إن, المدقق وا 
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االختيار سيوثر سلبا  على عنصر االستقاللية وبذلك تقديم معلومات غير دقيقة لمستخدمي القوائم 
 .اقية في القوائم المالية المقدمة للجهات ذات العالقةالمالية مما يعني انخفاض الثقة والمصد

هين أن  أبيحيث بيت دراسة ( 2005, أبو هين)واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
دارة  المدققمن أفراد العينة يتفقون على أنه يجب عدم إقامة عالقات مباشرة بين  90% وا 

, مسلم)ودراسة , (Suseno, 2013)ودراسة , (2012, نجم)واتفقت كذلك مع دراسة , المؤسسة
2011.) 

 
بـين العالقـة  (≤0.05)ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى بدرجة قليلة يوجد دور  :الفرضية يجةنت

 . المباشرة لمجلس إدارة المؤسسة األهلية بمدقق الحسابات الخارجي واختيار هذا المدقق

 

بين توفر الخبـرة  (≤0.05)حصائية عند مستوى يوجد دور مهم ذو داللة إ: الفرضية الثانية -
 .الواسعة للمدقق الخارجي في مجال عمل المؤسسات األهلية واختيار هذا المدقق

درجىىة الموافقىىة لمعرفىىة مىىا إذا كانىىت متوسىىط درجىىة االسىىتجابة قىىد وصىىلت  Tتىىم اسىىتخدام اختبىىار 
 (.28)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3 وهي المتوسطة
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 (28)جدول 
الخبرة الواسعة لمدقق "مجال لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  "الحسابات الخارجي في معرفة مجال عمل المؤسسات األهلية
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1.  

فاعلية وكفاءة مدقق الحسابات الخارجي في 
فهم طبيعة عمل المؤسسة يساهم بشكل فعال 

 .للمؤسسة مدققا  في اختياره 
4.29 0.76 85.74 16.49 *0.000 3 

2.  

إدراك مدقق الحسابات الخارجي للخطوات 
اإلجرائية واستراتيجيات العمل للمؤسسة 

 مدققا  يساهم بشكل فعال في اختياره 
 .لمؤسسةل

4.04 0.79 80.85 12.82 *0.000 4 

3.  

معرفة مدقق الحسابات الخارجي بأهداف 
المؤسسة يعد من أهم أسباب اختياره كمدقق 

 .حسابات للمؤسسة
3.61 0.89 72.13 6.57 *0.000 6 

4.  

إلمام مدقق الحسابات الخارجي ومعرفته 
بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل 

ورا  كبيرا  في المؤسسات األهلية يلعب د
 .للمؤسسة مدققا  اختياره 

4.02 0.79 80.43 12.54 *0.000 5 

5.  

التأهيل المهني لمدقق الحسابات الخارجي 
في مجاالت عمل المؤسسة تلعب دورا  كبيرا  

 .للمؤسسة مدققا  في اختياره 
4.38 0.88 87.53 15.02 *0.000 2 

2.  

الخبرة العملية لمدقق الحسابات الخارجي في 
ت عمل المؤسسة تلعب دورا  كبيرا  في مجاال

 .للمؤسسة مدققا  اختياره 
4.44 0.90 88.72 15.49 *0.000 1 

  0.000* 19.71 82.52 0.55 4.13 معاً جميع فقرات المجال  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 42)من جدول 
الخبرة العملية لمدقق الحسابات الخارجي في مجاالت عمل  "السادسةفقرة للالمتوسط الحسابي  -

أ  ( 5الدرجة الكلية من ) 4.44ساو  ي" للمؤسسة مدققا  المؤسسة تلعب دورا  كبيرا  في اختياره 
 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,15.49 االختبار قيمة, %88.72 أن المتوسط الحسابي النسبي

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى , 0.90حراف المعيار  , واالن0.000تساو  
درجة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن , α≤ 0.05 داللة 

على هذه  أفراد العينةمن قبل  أن هناك موافقة بدرجة كبيرةوهذا يعني  3 وهي الموافقة المتوسطة
 . الفقرة

 

إلمام مدقق الحسابات الخارجي ومعرفته بالقوانين والتشريعات " الرابعة للفقرةابي المتوسط الحس -
  أ 4.02 ساو ي "للمؤسسة مدققا  المنظمة لعمل المؤسسات األهلية يلعب دورا  كبيرا  في اختياره 

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,12.54 االختبارقيمة , %80.43 أن المتوسط الحسابي النسبي
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى  0.79, واالنحراف المعيار  0.000تساو  
درجة قد زاد عن مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة , α≤ 0.05 داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه  3 وهيالموافقة المتوسطة 
 . الفقرة

 

قيمة , %82.52المتوسط الحسابي النسبي و , 4.13المتوسط الحسابي  بلغبشكل عام   -
, 0.55واالنحراف المعيار  , 0.000تساو   (Sig).القيمة االحتمالية وأن  , 19.71االختبار

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة مجال عمل المؤسسات "مجال لذلك يعتبر 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة , α≤ 0.05 ئيا  عند مستوى داللة إحصا داال   "األهلية

أن هناك موافقة وهذا يعني  3 وهي درجة الموافقة المتوسطةلهذا المجال يختلف جوهريا  عن 
أن خبرة  ويعزو الباحث ذلك إلى, على فقرات هذا المجال أفراد العينةمن قبل  بدرجة كبيرة

وعلى  ي مجال معين يكون لها تأثير جوهر  على األداء المهنيمدقق الحسابات الخارجي ف
جودة عملية التدقيق كما يرى الباحث أن اتفاق النتائج في أهمية الخبرة المهنية للمدقق الخارجي 

مة للمؤسسة إذا ءأن أداء المدقق يكون أكثر دقة ومالإلى في مجال عمل المؤسسات تعود 
وعليه يستطيع المدقق التوصل , قة بطبيعة نشاط المؤسسةتوافرت لدى المدقق المعرفة المسب
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حداث والعمليات والممارسات التي يمكن أن يكون لها تأثير على القوائم المالية اإلي فهم كامل ل
  .لهذه المؤسسات

, الطويل)ودراسة  ,(2011, أبو جراد)واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة      
والتي أجمعت على أهمية الخبرة , (2010, عليان)ودراسة  ,(2008, زندارالخ)ودراسة  ,(2012

وما لها من أثر ملحوظ على األداء  ,الواسعة والمهنية لمدقق الحسابات الخارجي في قطاع معين
أنها من العوامل التي احتلت مرتبة متقدمة في ترتيب العوامل المؤثرة في  ىباإلضافة إل, المهني

 .ابات الخارجياختيار مدقق الحس
 

بــين  (≤0.05)ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  جــداً  بدرجــة كبيــرةيوجــد دور  :الفرضــية تيجــةن
 .توفر الخبرة الواسعة للمدقق الخارجي في مجال عمل المؤسسات األهلية واختيار هذا المدقق

 
 

قيمة بين  (≤0.05)يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثالثة -
 .األتعاب المدفوعة للمدقق الخارجي مقارنًة بالمدققين اآلخرين واختيار هذا المدقق

درجىىة الموافقىىة  قىىد وصىىلت إلىىىلمعرفىىة مىىا إذا كانىىت متوسىىط درجىىة االسىىتجابة  Tتىىم اسىىتخدام اختبىىار 
 (.29)النتائج موضحة في جدول  .3 وهي المتوسطة
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 (29)جدول 
قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق "مجال لكل فقرة من فقرات  (.Sig)وقيمة االحتمال  المتوسط الحسابي

  "الحسابات الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين
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1.  

لمدفوعة للمدقق انخفاض قيمة األتعاب ا
من خالل  اآلخرينمقارنة مع المدققين 

استدراه عروض األسعار يساهم بشكل 
 .للمؤسسة مدققا  فعال في اختياره 

3.84 1.01 76.77 7.98 *0.000 3 

2.  

طريقة حساب أتعاب المدقق على أساس 
معدل مناسب عن كل ساعة أو كل يوم 
عمل يساهم بشكل كبير في اختياره 

 .للمؤسسة مدققا  

2.58 1.07 51.61 -3.79 *0.000 5 

3.  

دفع قيمة األتعاب كمبلغ مقطوع بغض 
النظر عن حجم العمل والنتيجة النهائية 
للعمل تساهم بشكل كبير في اختياره 

 .للمؤسسة مدققا  

2.97 0.96 59.35 -0.32 0.373 4 

4.  

استعداد مدقق الحسابات الخارجي ألداء 
ير مهمته بكفاءة وفاعلية يساهم بشكل كب

 .في اختياره كمدقق للمؤسسة
4.55 0.74 90.97 20.05 *0.000 1 

5.  

تنفيذ المدقق للمهام الموكلة له دون 
النظر إلى معدل األتعاب مقارنة بالجهد 
والوقت المطلوب إلتمام عملية المراجعة 
يساهم بشكل كبير في اختياره كمدقق 

 . للمؤسسة

4.04 0.82 80.87 12.14 *0.000 2 

  0.000* 10.41 71.87 0.55 3.59 معاالمجال  جميع فقرات

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 41)من جدول 
استعداد مدقق الحسابات الخارجي ألداء مهمته بكفاءة وفاعلية " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -

أ  أن ( 5الدرجة الكلية من ) 4.55ساو  ي "قق للمؤسسةيساهم بشكل كبير في اختياره كمد
تساو   (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,20.05 قيمة االختبار, %90.97 المتوسط الحسابي النسبي

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ,0.74, واالنحراف المعيار  0.000
0.05 ≥α ,درجة الموافقة عن االستجابة لهذه الفقرة قد زاد  مما يدل على أن متوسط درجة

 . على هذه الفقرة أفراد العينةمن قبل  أن هناك موافقة بدرجة كبيرةوهذا يعني  3 وهي المتوسطة
 
طريقة حساب أتعاب المدقق على أساس معدل مناسب عن كل " ةالثانيللفقرة المتوسط الحسابي  -

أ  أن المتوسط  2.58 ساو ي "للمؤسسة مدققا  في اختياره ساعة أو كل يوم عمل يساهم بشكل كبير 
, 0.000تساو   (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,3.79-قيمة االختبار ,%51.61الحسابي النسبي 

مما , α≤ 0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  , 1.07االنحراف المعيار  
 3 وهي درجة الموافقة المتوسطةعن انخفض  ابة لهذه الفقرة قديدل على أن متوسط درجة االستج

 . على هذه الفقرة أفراد العينةمن قبل  قليلةبدرجة  وهذا يعني أن هناك موافقة
 

 قيمة االختبار, %71.87المتوسط الحسابي النسبي و , 3.59المتوسط الحسابي  بلغبشكل عام  -
لذلك يعتبر  ,0.55, االنحراف المعيار  0.000 تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,10.41
 إحصائيا   داال   "قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين"مجال 

المجال يختلف  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا, α≤  0.05 عند مستوى داللة 
أفراد من قبل  أن هناك موافقة بدرجة كبيرةوهذا يعني  3 وهي درجة الموافقة المتوسطةعن جوهريا  
وجود العديد من شركات التدقيق التي تعمل  احث ذلك إلىويعزو الب ,المجال على فقرات هذا العينة

مما يجعل عملية  أخرى األتعاب من شركة إلىقيمة في ظل جو من المنافسة والتي تتفاوت فيها 
وهذا ما تناولته العديد من الدراسات  ,المدفوعة األتعابثر بقيمة اختيار مدقق الحسابات الخارجي تتأ

ودراسة , (1999, المعتاز)ودراسة , (2012, نجم)ودراسة , (2010, عليان)السابقة كدراسة 
(Suseno, 2013.) 
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بين قيمة  (≤0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى  بدرجة كبيرة يوجد دور :الفرضية يجةنت 
 .فوعة للمدقق الخارجي مقارنًة بالمدققين اآلخرين واختيار هذا المدققاألتعاب المد

 

ــد مســتوى  :الفرضــية الرابعــة - ــة إحصــائية عن ســمعة  بيي   (≤0.05)يوجــد دور مهــم ذو دالل
 .المدقق الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية واختيار هذا المدقق

درجىىة الموافقىىة  قىىد وصىىلت إلىىىوسىىط درجىىة االسىىتجابة مت كىىانلمعرفىىة مىىا إذا  Tتىىم اسىىتخدام اختبىىار 
 (.30)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3 وهي المتوسطة

 

 (30)جدول 
سمعة مدقق الحسابات "مجال لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  "الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية
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1.  
تساهم سمعة مدقق الحسابات الخارجي 

 .للمؤسسة مدققا  بشكل فعال في اختياره 
4.75 0.55 95.00 30.67 *0.000 1 

2.  

عدم وجود قضايا أو دعاو  قانونية أو 
يساهم بشكل قضائية ضد المدقق الخارجي 

 .للمؤسسة مدققا  فعال في اختياره 
4.74 0.61 94.84 27.71 *0.000 2 

3.  

حجم مكتب التدقيق الذ  يعمل به مدقق 
الحسابات الخارجي ومستوى تجهيزاته يلعب 

 .للمؤسسة مدققا  دورا  كبيرا  في اختياره 
3.57 0.98 71.40 5.59 *0.000 5 

4.  

توافر المصداقية والنزاهة في مدقق 
حسابات الخارجي يساهم بشكل فعال في ال

 .للمؤسسة مدققا  اختياره 
4.68 0.63 93.55 25.74 *0.000 3 

5.  

ارتباط مكتب التدقيق الذ  يعمل به المدقق 
بأحد مكاتب التدقيق الدولية يساهم بشكل 

 .للمؤسسة مدققا  فعال في اختياره 
4.20 1.05 84.09 11.08 *0.000 4 

  0.000* 26.35 87.78 0.51 4.39 معاً جميع فقرات المجال 

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 :يمكن استخالص ما يلي( 30)من جدول 
تساهم سمعة مدقق الحسابات الخارجي بشكل فعال في اختياره " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -

 ,%95.00 أ  أن المتوسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكلية من ) 4.75ساو  ي "للمؤسسة مدققا  
, 0.55, االنحراف المعيار  0.000تساو   (Sig).القيمة االحتمالية وأن  30.67 قيمة االختبار

مما يدل على أن متوسط درجة , α≤ 0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  لذلك
أن هناك موافقة بدرجة وهذا يعني  3 وهي قة المتوسطةدرجة الموافاالستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

 .على هذه الفقرة أفراد العينةمن قبل  كبيرة
 
حجم مكتب التدقيق الذ  يعمل به مدقق الحسابات الخارجي " الثالثةة للفقر المتوسط الحسابي  -

المتوسط أ  أن  3.57ساو  ي "للمؤسسة مدققا  ومستوى تجهيزاته يلعب دورا  كبيرا  في اختياره 
,  0.000تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  5.59 قيمة االختبار ,%71.40الحسابي النسبي 
مما , α≤ 0.05  دالة إحصائيا  عند مستوى داللة الفقرةلذلك تعتبر هذه , 0.98 االنحراف المعيار 

وهذا  3 وهي طةدرجة الموافقة المتوسعن  زاديدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
 .هذه الفقرةعلى  أفراد العينةمن قبل  أن هناك موافقة بدرجة كبيرةيعني 

 
 قيمة االختبار, %87.78, والمتوسط الحسابي النسبي 4.39المتوسط الحسابي  بلغبشكل عام  -

مجال لذلك يعتبر  ,0.51, االنحراف المعيار  0.000 تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  26.35
دال إحصائيا  عند  "معة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالميةس"

, مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  α≤ 0.05 مستوى داللة 
 أفراد العينةمن قبل  أن هناك موافقة بدرجة كبيرةوهذا يعني  3 وهي درجة الموافقة المتوسطةعن 
ويعزو الباحث ذلك إلي أنه كلما تمتع  المدقق بقدر كبير من السمعة , ى فقرات هذا المجالعل

فإن هذا يدل على أن هذا المدقق من ارتبط اسم المدقق بشركات مراجعة عالمية والشهرة الواسعة 
هناك ثقة يكون وعليه  ,عمال الموكلة إليه بأداء مهني مميزنجاز األإرة والكفاءة العالية في ذو  الخب

  . كبيرة في المعلومات الواردة في تقريره من قبل األطراف المستفيدة
أبو )ودراسة ( 2010, عليان)وقد اتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة كدراسة      
        ,                    (Aguilar and Barbadillo, 2003) ودراسة ,(2011, الطويل)ودراسة ( 2005, هين

حيث أجمعت هذه الدراسات على أن عملية اختيار المدقق   (Knechel, et. al., 2008) ودراسة
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أنها من  باإلضافة إلى, شركة مراجعة عالميةبالخارجي تتأثر بمدى شهرة وارتباط مكتب المراجعة 
  .ارجيالعوامل التي احتلت مرتبة متقدمة في ترتيب العوامل المؤثرة في اختيار المدقق الخ

 
سـمعة  بي   (≤0.05)ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  بدرجة كبيرةيوجد دور  :الفرضية تيجةن 

 .المدقق الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية واختيار هذا المدقق
 

 

بــين معرفــة  (≤0.05)يوجــد دور مهــم ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  :الخامســةالفرضــية  -
يير الدوليــة ذات العالقــة واختيــار هــذا معــاجي والتزامــه بــآداب وســلوك المهنــة والالمــدقق الخــار 
 .المدقق

درجىىة الموافقىىة  قىىد وصىىلت إلىىىلمعرفىىة مىىا إذا كانىىت متوسىىط درجىىة االسىىتجابة  Tتىىم اسىىتخدام اختبىىار 
 (.31)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3 وهيالمتوسطة 
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 (31)جدول 
معرفة مدقق الحسابات "مجال لكل فقرة من فقرات  (.Sig)بي وقيمة االحتمال المتوسط الحسا

  "يير الدوليةمعاالخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات المهنة وال
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1.  

تي نظر المؤسسة والمدقق الخالف في وجه
يير معاالخارجي حول تفسير وتطبيق ال
 مدققا  الدولية تساهم بشكل كبير في اختياره 

 .للمؤسسة

2.89 0.92 57.87 -1.12 0.133 5 

2.  

اإللمام الكافي من قبل مدقق الحسابات 
يير المحاسبة والمراجعة معاالخارجي ب

المتعارف عليها يساهم بشكل كبير في 
 .للمؤسسة قا  مدقاختياره 

4.05 0.82 81.06 12.43 *0.000 3 

3.  

قيام مدقق الحسابات الخارجي بتطبيق قواعد 
السلوك المهني يلعب دورا  كبيرا  في اختياره 

 .كمدقق للمؤسسة
4.11 0.73 82.13 14.79 *0.000 2 

4.  

عدم توافق موقف مدقق الحسابات الخارجي 
والمؤسسة األهلية على خطوات وبرامج 

تساهم بشكل فعال في اختياره  المراجعة
 .للمؤسسة مدققا  

2.93 0.98 58.51 -0.74 0.231 4 

5.  

التزام مدقق الحسابات الخارجي بمتطلبات 
اإلفصاح المطلوب وفقا  للقوانين ومتطلبات 
الجهات الرقابية يساهم بشكل فعال في 

 .للمؤسسة مدققا  اختياره 

4.29 0.77 85.74 16.19 *0.000 1 

  0.000* 11.57 73.06 0.55 3.65 معاً المجال جميع فقرات 

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 :يمكن استخالص ما يلي (20)من جدول 
التزام مدقق الحسابات الخارجي بمتطلبات اإلفصاح المطلوب " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -

 4.29ساو  ي "للمؤسسة مدققا  لرقابية يساهم بشكل فعال في اختياره وفقا  للقوانين ومتطلبات الجهات ا
وأن  16.19 قيمة االختبار, %85.74 أ  أن المتوسط الحسابي النسبي ,(5الدرجة الكلية من )

تعتبر هذه الفقرة دالة  لذلك, 0.77 االنحراف المعيار , 0.000تساو   (Sig).القيمة االحتمالية 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد , α≤ 0.05 لة إحصائيا  عند مستوى دال

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن 
 .على هذه الفقرة

 

فسير الخالف في وجهتي نظر المؤسسة والمدقق الخارجي حول ت" األولىة للفقر المتوسط الحسابي  -
أ  أن  2.89ساو  ي "للمؤسسة مدققا  يير الدولية تساهم بشكل كبير في اختياره معاوتطبيق ال

 تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  1.12-قيمة االختبار , %57.87المتوسط الحسابي النسبي 

  داللةدالة إحصائيا  عند مستوى غير  الفقرةلذلك تعتبر هذه , 0.92 , االنحراف المعيار 0.133
0.05 ≥α , درجة عن  ال يختلف جوهريامما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة

هذه من قبل أفراد العينة على  متوسطةوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  3وهي الموافقة المتوسطة 
 .الفقرة

 
قيمة  ,%73.06 وأن المتوسط الحسابي النسبي يساو  ,3.65المتوسط الحسابي  بلغبشكل عام  -

لذلك  ,0.55 , االنحراف المعيار 0.000 تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  11.57االختبار
 "يير الدوليةمعامعرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات المهنة وال"مجال يعتبر 

ستجابة لهذا المجال مما يدل على أن متوسط درجة اال ,α≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  3وهي درجة الموافقة المتوسطة يختلف جوهريا  عن 

أن إلمام مدقق الحسابات الخارجي  ويعزو الباحث ذلك إلى, قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال
في دعم استقاللية المدقق وتحسين له دور كبير يير المراجعة الدولية والتزامه بآداب المهنة معاب

, ق الحسابات الخارجيعملية المراجعة مما يجعلها أحد العوامل المهمة المؤثرة في اختيار مدق
يير الدولية يعبر عن التزام المدقق معاأن التزام المدقق الخارجي بآداب المهنة وبال باإلضافة إلى

هذا كله من شأنه أن يجعل , مه الموكلة إليهابالجودة وحسن األداء المطلوب منه أثناء تنفيذ مها
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يير الدولية وسلوك وآداب المهنة من أهم العوامل المؤثرة في اختياره معاالتزام المدقق الخارجي بال
 .لحسابات المؤسسة مدققا  
ودراسة ( 2012, الطويل) وقد اتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة كدراسة     

حيث أجمعت هذه , (2005, أبو هين)ودراسة , (2008, الخزندار)ودراسة ( 2008, حسين)
يير الدولية للمراجعة معاأن التزام المدقق الخارجي بآداب وسلوك المهنة وتطبيقه لل الدراسات على

 .تعد من أهم األمور التي يجب أن تتوفر في مدقق الحسابات الخارجي أل  مؤسسة
 
بـين معرفـة  (≤0.05)ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  رجة كبيرةبديوجد دور  :الفرضية يجةنت 

يير الدوليـــة ذات العالقـــة واختيـــار هـــذا معـــاالمـــدقق الخـــارجي والتزامـــه بـــآداب وســـلوك المهنـــة وال
 .المدقق

 

ــد مســتوى  :السادســةالفرضــية  - بــين قــدرة  (≤0.05)يوجــد دور مهــم ذو داللــة إحصــائية عن
 .سب ثقة المانحين واختيار هذا المدققمدقق الحسابات الخارجي على ك

درجىىة الموافقىىة  قىىد وصىىلت إلىىىلمعرفىىة مىىا إذا كانىىت متوسىىط درجىىة االسىىتجابة  Tتىىم اسىىتخدام اختبىىار 
 (.32)النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3 وهيالمتوسطة 
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 (32)جدول 
دى قدرة مدقق الحسابات م"مجال لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "الخارجي على كسب ثقة المانحين

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 
حرا
االن

ي  
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي
نس
ال

بار 
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

يب
ترت
ال

 

1.  

مشاركة المانح في اختيار مدقق حسابات 
خارجي لمراجعة حسابات المؤسسة يساهم 

 .للمؤسسة مدققا  ره بشكل كبير في اختيا
3.63 1.29 72.55 4.73 *0.000 3 

2.  

الخبرة الكافية لمدقق الحسابات الخارجي في 
التدقيق على المؤسسات الدولية يساهم بشكل 

 .للمؤسسة مدققا  كبير في اختياره 
3.94 0.94 78.72 9.69 *0.000 2 

3.  

يير معاالتزام مدقق الحسابات الخارجي ب
شكل كبير فى اختياره التدقيق الدولية يساهم ب

 .للمؤسسة مدققا  
4.07 0.79 81.49 13.14 *0.000 1 

4.  

تعامل مدقق الحسابات الخارجي لفترات 
طويلة مع الممول يساهم بشكل كبير في 

 .للمؤسسة مدققا  اختياره 
3.37 1.23 67.45 2.94 *0.002 4 

  0.000* 8.73 75.05 0.84 3.75 معاً جميع فقرات المجال  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىط الحسابي دال إحصائيا  عند المتوس* 
 

 :يمكن استخالص ما يلي( 24)من جدول 
يير التدقيق الدولية يساهم معاالتزام مدقق الحسابات الخارجي ب" الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي  -

وسط أ  أن المت( 5الدرجة الكلية من ) 4.07ساو  ي "للمؤسسة مدققا  بشكل كبير فى اختياره 
, 0.000 تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  13.14 قيمة االختبار ,%81.49 الحسابي النسبي

مما , α≤ 0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  0.79 االنحراف المعيار 
وهذا  3هي و درجة الموافقة المتوسطة يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

 .يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
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تعامل مدقق الحسابات الخارجي لفترات طويلة مع الممول يساهم " الرابعةة للفقر المتوسط الحسابي  -

, %67.45أ  أن المتوسط الحسابي النسبي  3.37ساو  ي "للمؤسسة مدققا  بشكل كبير في اختياره 
لذلك , 1.23, االنحراف المعيار   0.002تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  2.94يمة االختبار ق

مما يدل على أن متوسط درجة , α≤ 0.05  دالة إحصائيا  عند مستوى داللة الفقرةتعتبر هذه 
ة بدرجة وهذا يعني أن هناك موافق 3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن  زاداالستجابة لهذه الفقرة قد 

 .هذه الفقرةكبيرة من قبل أفراد العينة على 
 

قيمة , %75.05, وأن المتوسط الحسابي النسبي يساو  3.75المتوسط الحسابي  بلغبشكل عام  -
لذلك , 0.84 , االنحراف المعيار 0.000 تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  8.73 االختبار
دال إحصائيا  عند  "خارجي على كسب ثقة المانحينمدى قدرة مدقق الحسابات ال"مجال يعتبر 

, مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن α≤ 0.05 مستوى داللة
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على  3وهي درجة الموافقة المتوسطة 

أنه من خالل جودة التقارير التي يصدرها المدقق  إلىويعزو الباحث ذلك , فقرات هذا المجال
في التدقيق على المؤسسات الدولية يستطيع أن يكسب ثقة  ةومن خالل خبرته الطويل, الخارجي

مما يشكل عامال  مهما  الختياره , المانحين في المعلومات الواردة في تقريره ومدى االعتماد عليها
 .كمدقق للمؤسسة

 (.2015, محمود) مثل دراسةذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة وقد اتفقت ه      
 

بــين قــدرة  (≤0.05)ذو داللــة إحصــائية عنـد مســتوى  بدرجـة كبيــرةيوجــد دور  :الفرضــية يجـةنت 
 .مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة المانحين واختيار هذا المدقق

 

بــين متوســطات ( α ≤ 0.05)ئية عنــد مســتوى توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا :الســابعةالفرضــية 
العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخـارجي فـي المؤسسـات األهليـة آراء المبحوثين حول 

 .العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المعلومات الشخصية
ذا لمعرفىىىة مىىىا إذا كىىىان هنىىىاك فىىىروق ذات داللىىىة إحصىىىائية وهىىى "التبىىىاين األحىىىاد " تىىىم اسىىىتخدام اختبىىىار

 .متوسطات أو أكثر 3االختبار معلمي يصلح لمقارنة 
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 :ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
بين متوسطات آراء المبحوثين ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة فيحول 
  .المؤهل العلمي قطاع غزة تعزى إلى

 المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 33)الموضحة في جدول ن النتائج م     
وبذلك  معالجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05من مستوى الداللة  أكبر "التباين األحاد "

 هعينة الدراسة حول هذبين متوسطات تقديرات  توجد فروق ذات داللة إحصائيةال يمكن استنتاه أنه 
 .تعزى إلى المؤهل العلمي معا  ت والمجاالت مجتمعة المجاال

 
 

 المؤهل العلمي – "التباين األحاد  "اختبارنتائج  (:33)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت
ا (

S
ig

).
 

دبلوم 
 فأقل

 بكالوريوس
دراسات 
 عليا

مجلس إدارة المؤسسة بمدقق  عالقة
 .الحسابات الخارجي

3.03 2.62 2.41 1.284 0.282 

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي 
في معرفة مجال عمل المؤسسات 

 .األهلية

4.23 4.10 4.16 0.230 0.795 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات 
 .الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين

3.78 3.56 3.64 0.647 0.526 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته 
 .وارتباطه بشركات مراجعة عالمية

4.30 4.39 4.42 0.157 0.855 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه 
يير معابآداب وسلوكيات المهنة وال

 .الدولية

3.80 3.65 3.61 0.351 0.705 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على 
 .ثقة المانحينكسب 

4.06 3.64 3.98 1.904 0.155 

 0.299 1.225 3.71 3.67 3.87 معاجميع المجاالت 
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بين متوسطات آراء ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العوامل المبحوثين حول 

 .العمر تعزى إلى العاملة في قطاع غزة

 المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 34)الموضحة في جدول من النتائج      
وبذلك  معالجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05 من مستوى الداللة أكبر "التباين األحاد "

عينة الدراسة حول هذه ات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير ال يمكن استنتاه أنه 
 .العمرتعزى إلى  معاوالمجاالت مجتمعة  المجاالت

 

 العمر – "التباين األحاد " اختبارنتائج  (:34)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل من 
21 
 سنة

إلى  41من 
 21أقل من 
 سنة

 21من 
سنة 
 فأكثر

ؤسسة بمدقق الحسابات عالقة مجلس إدارة الم
 .الخارجي

2.76 2.51 2.66 0.647 0.526 

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة 
 .مجال عمل المؤسسات األهلية

3.96 4.23 4.09 2.078 0.131 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي 
 .مقارنا  بالمدققين اآلخرين

3.56 3.59 3.67 0.223 0.801 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه 
 .بشركات مراجعة عالمية

4.42 4.40 4.32 0.213 0.808 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب 
 .يير الدوليةمعاوسلوكيات المهنة وال

3.67 3.64 3.67 0.026 0.975 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة 
 .المانحين

3.70 3.85 3.56 0.892 0.414 

 0.930 0.072 3.68 3.71 3.68 معاً جميع المجاالت 
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بين متوسطات آراء المبحوثين ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة في العوامل حول 

 .ى الوظيفيالمسم قطاع غزة تعزى إلى

 المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 35)الموضحة في جدول ن النتائج م     
وبذلك  معالجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05من مستوى الداللة  أكبر "التباين األحاد "

 هة الدراسة حول هذعينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال يمكن استنتاه أنه 
 .تعزى إلى المسمى الوظيفي معا  ت والمجاالت مجتمعة المجاال

 

 المسمى الوظيفي – "التباين األحاد  "اختبارنتائج  (:35)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

مدير 
 تنفيذي

مدير 
 مالي

أمين 
 صندوق

 0.410 0.900 2.52 2.52 2.80 .قق الحسابات الخارجيعالقة مجلس إدارة المؤسسة بمد

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة مجال 
 .عمل المؤسسات األهلية

4.13 4.17 4.00 0.661 0.519 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي مقارنا  
 .بالمدققين اآلخرين

3.57 3.59 3.64 0.098 0.907 

مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات سمعة 
 .مراجعة عالمية

4.31 4.44 4.38 0.524 0.594 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات 
 .يير الدوليةمعاالمهنة وال

3.59 3.75 3.53 1.429 0.245 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة 
 .المانحين

3.63 3.85 3.71 0.633 0.533 

 0.595 0.523 3.64 3.73 3.68 معاً جميع المجاالت 
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بين متوسطات آراء المبحوثين ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة في العوامل حول 

 .التخصص العلمي قطاع غزة تعزى إلى

 :يمكن استنتاج ما يلي( 22)الموضحة في جدول ن النتائج م
أقىىىل مىىىن مسىىىتوى الداللىىىة  "التبىىىاين األحىىىاد "المقابلىىىة الختبىىىار (.Sig)تبىىىين أن القيمىىىة االحتماليىىىة      
قيمىىة األتعىىاب المدفوعىىة , عالقىىة مجلىىس إدارة المؤسسىىة بمىىدقق الحسىىابات الخىىارجي" تمجىىااللل 0.05

سىىىمعة مىىىدقق الحسىىىابات الخىىىارجي وشىىىهرته  ,مقارنىىىا  بالمىىىدققين اآلخىىىرين لمىىىدقق الحسىىىابات الخىىىارجي
وبىىذلك يمكىىن اسىىتنتاه أنىىه توجىىد فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية بىىين  "وارتباطىىه بشىىركات مراجعىىة عالميىىة

تعىىزى إلىىى التخصىىص العلمىىي وذلىىك لصىىالح  هىىذه المجىىاالتالدراسىىة حىىول عينىىة متوسىىطات تقىىديرات 
 عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمىدقق الحسىابات الخىارجي و لمجالتخصصهم العلمي غير ذلك الذين 
الىىىىذين تخصصىىىىهم العلمىىىىي إدارة أعمىىىىال لمجىىىىال قيمىىىىة األتعىىىىاب المدفوعىىىىة لمىىىىدقق الحسىىىىابات  لصىىىىالح

الىىذين تخصصىىهم العلمىىي اقتصىىاد لمجىىال سىىمعة مىىدقق لصىىالح و  الخىىارجي مقارنىىا  بالمىىدققين اآلخىىرين
  .ركات مراجعة عالميةالحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بش

 

أكبىىىر  (.Sig)القيمىىة االحتماليىىة فقىىد تبىىين أن , أمىىا بالنسىىبة لبىىاقي المجىىاالت والمجىىاالت مجتمعىىة     
توجىىىىىد فىىىىىروق ذات داللىىىىىة إحصىىىىىائية بىىىىىين ال وبىىىىىذلك يمكىىىىىن اسىىىىىتنتاه أنىىىىه  0.05مىىىىن مسىىىىىتوى الداللىىىىىة 
التخصىىص تعىزى إلىى  معىا عينىة الدراسىة حىىول هىذه المجىاالت والمجىاالت مجتمعىىةمتوسىطات تقىديرات 

 .العلمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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 التخصص العلمي – "التباين األحاد " اختبارنتائج  (:32)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

 

مة 
لقي
ا

ية 
مال
الحت
ا (

S
ig

).
 

 محاسبة
إدارة 
 أعمال

 أخرى اقتصاد

عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات 
 .الخارجي

2.53 2.63 2.07 3.27 2.841 *0.042 

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة 
 .مجال عمل المؤسسات األهلية

4.09 4.23 4.44 3.95 1.372 0.257 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي 
 .مقارنا  بالمدققين اآلخرين

3.60 3.79 3.53 3.22 2.789 *0.045 

رجي وشهرته وارتباطه سمعة مدقق الحسابات الخا
 .بشركات مراجعة عالمية

4.49 4.37 4.67 3.75 9.214 *0.000 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب 
 .يير الدوليةمعاوسلوكيات المهنة وال

3.70 3.76 3.47 3.31 2.174 0.097 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة 
 .المانحين

3.73 4.05 3.46 3.48 1.563 0.204 

 0.135 1.900 3.51 3.64 3.81 3.70 معاً جميع المجاالت 

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط * 
 

بين متوسطات آراء المبحوثين ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
رجي في المؤسسات األهلية العاملة في المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخاالعوامل حول 

 .عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي داخل المؤسسة قطاع غزة تعزى إلى

 المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 37)الموضحة في جدول ن النتائج م     
وبذلك  معامجتمعة  لجميع المجاالت والمجاالت 0.05أكبر من مستوى الداللة  "التباين األحاد "

عينة الدراسة حول هذه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال يمكن استنتاه أنه 
 . تعزى إلى سنوات الخبرة معاالمجاالت والمجاالت مجتمعة 
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     سنوات الخبرة – "التباين األحاد " اختبارنتائج  (:37)جدول 

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت
ة ا
قيم

 

ا
ية 
مال
الحت
ة ا
قيم
ل

(
S

ig
).

 

أقل من 
2 
 سنوات

 2من 
ألقل من 

01 
 سنوات

-01من 
 سنة 02

أكثر من 
 سنة 02

عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات 
 .الخارجي

2.74 2.49 2.38 3.34 2.284 0.084 

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في 
 .معرفة مجال عمل المؤسسات األهلية

4.06 4.10 4.27 4.19 0.592 0.622 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات 
 .الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين

3.50 3.57 3.80 3.60 1.076 0.363 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته 
 .وارتباطه بشركات مراجعة عالمية

4.27 4.43 4.52 4.26 1.089 0.358 

ي والتزامه بآداب معرفة مدقق الحسابات الخارج
 .يير الدوليةمعاوسلوكيات المهنة وال

3.63 3.72 3.47 3.77 0.975 0.408 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب 
 .ثقة المانحين

3.61 3.87 3.66 3.82 0.598 0.618 

 0.624 0.589 3.84 3.70 3.70 3.65 معاً جميع المجاالت 

 
 

بــين متوســطات ( α ≤ 0.05)داللــة إحصــائية عنــد مســتوى توجــد فــروق ذات  :ةالثامنــالفرضــية 
العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخـارجي فـي المؤسسـات األهليـة آراء المبحوثين حول 

 .معلومات عن المؤسسةالعاملة في قطاع غزة تعزى إلى 
داللىة إحصىائية وهىذا  لمعرفة ما إذا كان هنىاك فىروق ذات "التباين األحاد " تم استخدام اختبار      

 .متوسطات أو أكثر 3االختبار معلمي يصلح لمقارنة 
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 :ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

بين متوسطات آراء المبحوثين ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
األهلية العاملة في العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات حول 

  .عمر المؤسسة قطاع غزة تعزى إلى

 :يمكن استنتاه ما يلي( 38)الموضحة في جدول ن النتائج م
 0.05أقىىل مىىن مسىىتوى الداللىىة  "التبىىاين األحىىاد " المقابلىىة الختبىىار (.Sig)تبىين أن القيمىىة االحتماليىىة 

والمجىىىاالت  "راجعىىىة عالميىىىةسىىىمعة مىىىدقق الحسىىىابات الخىىىارجي وشىىىهرته وارتباطىىىه بشىىىركات م"مجىىىال ل
عينىة وبذلك يمكن استنتاه أنه توجد فروق ذات داللىة إحصىائية بىين متوسىطات تقىديرات  معا  مجتمعة 

المؤسسىات وذلىك لصىالح  عمر المؤسسىةتعزى إلى  معاجاالت مجتمعة والم الدراسة حول هذا المجال
 . سنوات 10أقل من  عمرهاالتي 

 0.05أكبىىر مىىن مسىىتوى الداللىىة  (.Sig)القيمىىة االحتماليىىة د تبىىين أن فقىى, أمىىا بالنسىىبة لبىىاقي المجىىاالت
عينىىة الدراسىىة توجىىد فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية بىىين متوسىىطات تقىىديرات ال وبىىذلك يمكىىن اسىىتنتاه أنىىه 

  .عمر المؤسسةحول هذه المجاالت تعزى إلى 
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 عمر المؤسسة – "التباين األحاد "اختبارنتائج  (:38)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل من 
30 
 سنوات

إلى  30من 
 35أقل من 
 سنة

35 
سنة 
 فأكثر

عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات 
 0.059 2.913 2.53 2.58 3.35 .الخارجي

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة 
 0.210 1.586 4.19 3.95 4.02 .األهليةمجال عمل المؤسسات 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي 
 .مقارنا  بالمدققين اآلخرين

3.53 3.36 3.67 2.522 0.086 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه 
 .بشركات مراجعة عالمية

4.49 4.05 4.33 6.270 *0.003 

جي والتزامه بآداب معرفة مدقق الحسابات الخار 
 0.196 1.657 3.64 3.57 3.98 .يير الدوليةمعاوسلوكيات المهنة وال

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة 
 0.054 3.015 3.85 3.34 3.91 .المانحين

 0.010* 4.893 3.73 3.49 3.85 معاً جميع المجاالت 

 .α ≤ 0.05 داللةدال إحصائيا  عند مستوى  اتالفرق بين المتوسط * 
 
 

 بين متوسطات آراء( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية المبحوثين حول 

 .داخل فلسطين المؤسسةعدد فروع  العاملة في قطاع غزة تعزى إلى
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 :يمكن استنتاج ما يلي( 21)الموضحة في جدول ن النتائج م
أقىىىل مىىىن مسىىىتوى الداللىىىة  "التبىىىاين األحىىىاد  "المقابلىىىة الختبىىىار (.Sig)تبىىىين أن القيمىىىة االحتماليىىىة     

وبىىذلك  "قيمىىة األتعىىاب المدفوعىىة لمىىدقق الحسىىابات الخىىارجي مقارنىىا  بالمىىدققين اآلخىىرين"مجىىال ل 0.05
متوسىطات تقىديرات عينىىة الدراسىة حىول هىىذا  يمكىن اسىتنتاه أنىه توجىىد فىروق ذات داللىة إحصىىائية بىين

 .فروعالذين ال يوجد لديهم وذلك لصالح  عدد فروع المنظمة داخل فلسطينالمجال تعزى إلى 
 

 (.Sig)القيمىىىة االحتماليىىىة فقىىىد تبىىىين أن , معىىىاوالمجىىىاالت مجتمعىىىة  أمىىىا بالنسىىىبة لبىىىاقي المجىىىاالت     
توجىىىد فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية بىىىين ال ه أنىىه وبىىىذلك يمكىىن اسىىتنتا 0.05أكبىىر مىىن مسىىتوى الداللىىة 

عىىدد فىىروع تعىزى إلىىى  معىىاجىاالت مجتمعىىة عينىىة الدراسىة حىىول هىىذه المجىىاالت والممتوسىطات تقىىديرات 
  .المنظمة

 

 عدد فروع المنظمة داخل فلسطين – "التباين األحاد "اختبارنتائج  (:39)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

مالي 
الحت
ة ا
قيم
ال

ة 
(

S
ig

).
 ال يوجد 

 3من 
 1إلى 
 فرع

 فروع 1
 فأكثر

 0.529 0.641 2.75 2.46 2.64 .عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة 
 .مجال عمل المؤسسات األهلية

4.15 4.16 4.03 0.351 0.705 

الحسابات الخارجي مقارنا   قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق
 .بالمدققين اآلخرين

3.72 3.39 3.61 3.463 *0.036 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه 
 .بشركات مراجعة عالمية

4.34 4.48 4.37 0.629 0.536 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب 
 .يير الدوليةمعاوسلوكيات المهنة وال

3.63 3.68 3.68 0.100 0.905 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة 
 .المانحين

3.71 3.87 3.69 0.416 0.661 

 0.940 0.062 3.70 3.68 3.71 معاجميع المجاالت 

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط *
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ن متوسطات آراء بي( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العوامل المبحوثين حول 

 .إدارة وتنظيم العمليات المحاسبية في المؤسسة العاملة في قطاع غزة تعزى إلى

 :ييمكن استنتاج ما يل (21)الموضحة في جدول من النتائج 

أقل من مستوى الداللة  "التباين األحاد "المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية       
سمعة مدقق الحسابات , عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي" للمجالين 0.05

وبذلك يمكن استنتاه أنه توجد فروق ذات داللة  "الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية
إدارة وتنظيم إلى يرات عينة الدراسة حول هذين المجالين تعزى إحصائية بين متوسطات تقد

عالقة مجلس إدارة وذلك لصالح محاسب غير متفرع لمجال  العمليات المحاسبية في المؤسسة
المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي ولصالح محاسب متفرا ودائرة مالية متكاملة لمجال سمعة 

 .ه بشركات مراجعة عالميةمدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباط
أكبىىىر  (.Sig)القيمىىة االحتماليىىة فقىىد تبىىين أن , أمىىا بالنسىىبة لبىىاقي المجىىاالت والمجىىاالت مجتمعىىة     

توجىىىىىد فىىىىىروق ذات داللىىىىىة إحصىىىىىائية بىىىىىين ال وبىىىىىذلك يمكىىىىىن اسىىىىىتنتاه أنىىىىه  0.05مىىىىن مسىىىىىتوى الداللىىىىىة 
إدارة وتنظىيم إلىى تعىزى  معىاعىة عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجىاالت مجتممتوسطات تقديرات 

 .العمليات المحاسبية في المؤسسة
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 إدارة وتنظيم العمليات المحاسبية في المؤسسة – "التباين األحاد " اختبارنتائج  (:40)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

دائرة 
مالية 
 متكاملة

محاسب 
 متفرع

محاسب 
ر غي
 متفرع

مكتب 
تدقيق 
 خارجي

عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات 
 .الخارجي

2.38 2.58 3.78 2.86 6.348 *0.001 

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في 
 .معرفة مجال عمل المؤسسات األهلية

4.04 4.24 4.40 3.98 1.685 0.176 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات 
 .لخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرينا

3.66 3.51 3.73 3.38 1.110 0.349 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته 
 .وارتباطه بشركات مراجعة عالمية

4.48 4.48 3.90 4.12 4.647 *0.005 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب 
 .يير الدوليةمعاوسلوكيات المهنة وال

3.67 3.61 3.53 3.82 0.524 0.667 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب 
 .ثقة المانحين

3.88 3.72 3.81 3.18 2.059 0.111 

 0.348 1.113 3.58 3.88 3.71 3.68 معاً جميع المجاالت 

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط * 

بين متوسطات آراء المبحوثين ( α ≤ 0.05)وى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست -
المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة في العوامل حول 

 .ميزانية المؤسسة آلخر سنة تقريباحجم  قطاع غزة تعزى إلى

 :يمكن استنتاج ما يلي( 20)الموضحة في جدول ن النتائج م
أقىىل مىىن مسىىتوى الداللىىة  "التبىىاين األحىىاد " المقابلىىة الختبىىار (.Sig)تماليىىة تبىىين أن القيمىىة االح     
سىىمعة مىىدقق الحسىىابات , عالقىىة مجلىىس إدارة المؤسسىىة بمىىدقق الحسىىابات الخىىارجي" ينمجىىاللل 0.05

وبذلك يمكن اسىتنتاه أنىه توجىد فىروق ذات داللىة  "الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية
ميزانيىىة المؤسسىىىة تعىىزى إلىىىى  ينالمجىىال ينوسىىىطات تقىىديرات عينىىة الدراسىىىة حىىول هىىىذمتإحصىىائية بىىين 
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دوالر لمجىىال عالقىىة  100,000أقىىل مىىن  تهمميىىزاني المؤسسىىات التىىي وذلىىك لصىىالح آلخىىر سىىنة تقريبىىا
سىمعة مىدقق  لمجىال دوالر 700,000مىن  ثىرأك و ,مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسىابات الخىارجي

  . هرته وارتباطه بشركات مراجعة عالميةالحسابات الخارجي وش
أكبىىىر مىىىن  (.Sig)القيمىىىة االحتماليىىىة فقىىىد تبىىىين أن , أمىىا بالنسىىىبة لبىىىاقي المجىىىاالت والمجىىىاالت مجتمعىىىة

توجىىد فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية بىىين متوسىىطات ال وبىىذلك يمكىىن اسىىتنتاه أنىىه  0.05مسىىتوى الداللىىة 
ميزانيىة المؤسسىة آلخىر إلىى تعىزى  معىااالت مجتمعىة عينة الدراسة حول هذه المجىاالت والمجىتقديرات 
 .سنة تقريبا

  
 ميزانية المؤسسة آلخر سنة تقريبا – "التباين األحاد " اختبارنتائج  (:41)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
011,111 
 دوالر

من 
011,111-

211,111 
 دوالر

من 
210,111-

711,111 
 دوالر

أكثر من 
711,111 

 دوالر

عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق 
 .الحسابات الخارجي

3.43 3.04 2.40 2.33 7.349 *0.000 

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات 
الخارجي في معرفة مجال عمل 

 .المؤسسات األهلية

4.17 4.12 3.90 4.18 0.925 0.432 

ابات قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحس
 .الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين

3.60 3.51 3.60 3.62 0.179 0.910 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته 
 .وارتباطه بشركات مراجعة عالمية

3.88 4.34 4.49 4.50 5.736 *0.001 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه 
يير معابآداب وسلوكيات المهنة وال

 .الدولية

3.68 3.87 3.49 3.62 1.427 0.240 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي 
 .على كسب ثقة المانحين

3.44 3.87 3.61 3.83 0.956 0.417 

 0.418 0.954 3.69 3.59 3.80 3.73 معا  جميع المجاالت 

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط * 
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بين متوسطات آراء المبحوثين ( α ≤ 0.05)ند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية ع -
المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة في العوامل حول 

 .زيارة المدقق الخارجي للمؤسسة قطاع غزة تعزى إلى

 :يمكن استنتاج ما يلي( 24)الموضحة في جدول ن النتائج م
أقىىل مىىن مسىىتوى الداللىىة  "التبىىاين األحىىاد " المقابلىىة الختبىىار (.Sig)تماليىىة تبىىين أن القيمىىة االح      
وبىىذلك يمكىىن اسىىتنتاه أنىىىه  "عالقىىة مجلىىس إدارة المؤسسىىة بمىىدقق الحسىىىابات الخىىارجي"مجىىال ل 0.05

عينىىة الدراسىة حىىول هىذا المجىىال تعىزى إلىىى توجىد فىىروق ذات داللىة إحصىىائية بىين متوسىىطات تقىديرات 
ال يحضىىىىرون ولكىىىىن ترسىىىىل إلىىىىيهم الىىىىذين المىىىىدققين وذلىىىىك لصىىىىالح  رجي للمؤسسىىىىةزيىىىىارة المىىىىدقق الخىىىىا

 . المستندات
أكبىىىر  (.Sig)القيمىىة االحتماليىىة فقىىد تبىىين أن , أمىىا بالنسىىبة لبىىاقي المجىىاالت والمجىىاالت مجتمعىىة     

توجىىىىىد فىىىىىروق ذات داللىىىىىة إحصىىىىىائية بىىىىىين ال وبىىىىىذلك يمكىىىىىن اسىىىىىتنتاه أنىىىىه  0.05مىىىىن مسىىىىىتوى الداللىىىىىة 
زيىارة المىدقق تعىزى إلىى  معىاعينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعىة تقديرات متوسطات 

  .الخارجي للمؤسسة
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 زيارة المدقق الخارجي للمؤسسة – "التباين األحاد " اختبارنتائج  (:42)جدول 

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت
ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

مرة على 
ألقل كل ا

 شهر

مرة 
 3كل 
 شهور

مرة 
 6كل 
 شهور

مرة 
على 
األقل 
 سنويا

ال يحضر 
ولكن 

سل إليه ر ت
 المستندات

عالقة مجلس إدارة المؤسسة 
 .بمدقق الحسابات الخارجي

2.78 2.17 3.00 3.30 3.56 6.783 *0.000 

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات 
الخارجي في معرفة مجال عمل 

 .المؤسسات األهلية

4.08 4.16 3.91 4.15 4.50 1.001 0.411 

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق 
الحسابات الخارجي مقارنا  

 .بالمدققين اآلخرين

3.41 3.64 3.64 3.78 3.84 1.370 0.251 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي 
وشهرته وارتباطه بشركات 

 .مراجعة عالمية

4.33 4.52 4.27 4.08 4.32 1.810 0.134 

فة مدقق الحسابات معر 
الخارجي والتزامه بآداب 

يير معاوسلوكيات المهنة وال
 .الدولية

3.57 3.60 3.87 3.65 4.20 1.936 0.111 

مدى قدرة مدقق الحسابات 
الخارجي على كسب ثقة 

 .المانحين

3.86 3.78 3.47 3.50 3.75 0.566 0.688 

 0.166 1.660 4.05 3.76 3.70 3.65 3.68 معاً جميع المجاالت 

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط *
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بين متوسطات آراء المبحوثين ( α ≤ 0.05)جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تو  -
المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة في العوامل حول 

 .قيق الحسابات المكلف بتدقيق حسابات المؤسسةطبيعة مكتب تد قطاع غزة تعزى إلى

 المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 43)الموضحة في جدول ن النتائج م     
قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات "مجال ل 0.05من مستوى الداللة  أقل "التباين األحاد "

لك يمكن استنتاه أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وبذ "الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين
طبيعة مكتب تدقيق الحسابات المكلف تعزى إلى  لالمجا اعينة الدراسة حول هذمتوسطات تقديرات 

 .وذلك لصالح المكتب الدولي بتدقيق حسابات المؤسسة
  

أكبىىىر  (.Sig)االحتماليىىة  القيمىىةفقىىد تبىىين أن , أمىىا بالنسىىبة لبىىاقي المجىىاالت والمجىىاالت مجتمعىىة     
توجىىىىىد فىىىىىروق ذات داللىىىىىة إحصىىىىىائية بىىىىىين ال وبىىىىىذلك يمكىىىىىن اسىىىىىتنتاه أنىىىىه  0.05مىىىىن مسىىىىىتوى الداللىىىىىة 
طبيعىىىة تعىىىزى إلىىىى  معىىىاعينىىىة الدراسىىىة حىىىول هىىىذه المجىىىاالت والمجىىىاالت مجتمعىىىة متوسىىىطات تقىىىديرات 

  .مكتب تدقيق الحسابات المكلف بتدقيق حسابات المؤسسة
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 طبيعة مكتب تدقيق الحسابات – "التباين األحاد " اختبارنتائج  (:43)جدول 
 المكلف بتدقيق حسابات المؤسسة 

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

مكتب 
 محلي

مكتب 
 إقليمي

مكتب 
 دولي

عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات 
 0.072 2.703 2.29 3.07 2.70 .الخارجي

الخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخارجي في معرفة 
 0.194 1.669 3.96 4.17 4.19 .مجال عمل المؤسسات األهلية

قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي 
 .مقارنا  بالمدققين اآلخرين

3.53 3.07 3.85 6.930 *0.002 

سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه 
 .شركات مراجعة عالميةب

4.31 4.53 4.54 2.293 0.107 

معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب 
 .يير الدوليةمعاوسلوكيات المهنة وال

3.62 3.93 3.67 0.942 0.393 

مدى قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة 
 0.098 2.378 4.03 3.88 3.62 .المانحين

 0.687 0.378 3.72 3.78 3.68 معاً جميع المجاالت 

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط *
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 الفصل الخامس
 

 النتائج والتوصيات
 :النتائج: 5-0

وما تم عرضه في الدراسة , الفرضياتواختبار , بعد إجراء التحليل اإلحصائي المطلوب
والدراسات السابقة بغرض تحديد العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في , النظرية

 :تم التوصل إلى النتائج التالية, المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة
ات الخارجي والتي احتلت أشارت نتائج الدراسة بأن أهم العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحساب .1

  . هي سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية ىالمرتبة األول
يوجد دور بدرجة كبيرة جدا  بين توفر الخبرة الواسعة للمدقق الخارجي في مجال عمل المؤسسات  .2

 . كمدقق لهذه المؤسسات هاألهلية واختيار 
ن قيمة األتعاب المدفوعة للمدقق الخارجي مقارنا  بالمدققين اآلخرين يوجد دور بدرجة كبيرة بي .3

 .كمدقق هواختيار 
يوجد دور بدرجة كبيرة جدا  بين سمعة المدقق الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية  .9

 .كمدقق هواختيار 
ة والمعايير الدولية يوجد دور بدرجة كبيرة بين معرفة المدقق الخارجي والتزامه بآداب وسلوك المهن .5

 .ه كمدققواختيار 
 هيوجد دور بدرجة كبيرة بين قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة المانحين واختيار  .6

 .كمدقق
يوجد دور بدرجة قليلة بين العالقة المباشرة لمجلس إدارة المؤسسات األهلية بمدقق الحسابات  .7

 . الخارجي واختياره مدققا لهذه المؤسسات
لنتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء المبحوثين حول العوامل تشير ا .1

المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تعزى 
 .إلي كل من المؤهل العلمي والعمر والمسمى الوظيفي

ية بين متوسط آراء المبحوثين حول العوامل تشير النتائج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائ .4
المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة  تعزى 
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عدد فروع , عمر المؤسسة, عدد سنوات الخبرة داخل المؤسسة, إلي كل من التخصص العلمي
ميزانية المؤسسة ألخر , في المؤسسة إدارة وتنظيم العمليات المحاسبية, المؤسسة داخل فلسطين

طبيعة مكتب تدقيق الحسابات المكلف بتدقيق حسابات , زيارة المدقق الخارجي للمؤسسة, سنة
 .المؤسسة

 :التوصيات: 5-3
 :إلى مجموعة من التوصيات التاليةالباحث  توصلفي ضوء االستنتاجات السابقة 

 

ق الحسابات الخارجي وما قد يكون لذلك من للتغلب على سيطرة مجلس اإلدارة علي اختيار مدق .1
داخل المؤسسة  تدقيقبأن يكون هناك لجنة  فإن لذلك أوصي, آثار سلبية على استقالليته

 .األهلية يكون لها دور مباشر في عملية ترشيح وتعيين مدقق الحسابات الخارجي
قات الشخصية معايير الختيار مدقق الحسابات الخارجي حتى ال تسيطر العال ضرورة تحديد .2

 .على عملية اختيار هذا المدقق
حتى يظل عامل الخبرة و , وضع معايير معينة لتحديد أتعاب مدقق الحسابات الخارجيضرورة  .3

 .في اختيار المدقق الخارجي انالمتصدر  نالكفاءة هو العامال
ال عقد ورش العمل والدورات والندوات للعاملين في مكاتب التدقيق وخصوصا  في مجضرورة  .9

 .التدقيق الخارجي فيما يتعلق بمجال المؤسسات األهلية
تطوير القوانين واللوائح المنظمة لانشطة المالية للمنظمات األهلية بما في ذلك وضع  ضرورة .5

 .تعليمات إرشادية حديثة للتقارير المالية واإلدارية للمنظمات األهلية
, لعملية اختيار مدقق الحسابات الخارجيعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة إضرورة  .6

وأن يتم معالجة أوجه النقص والقصور فيها وبشكل خاص العمل على وضع نصوص قانونية 
 .واضحة تبين األسس التي يتم من خاللها اختيار المدقق الخارجي

مثل نقابة المحاسبين والمراجعين )تفعيل وتعزيز دور الهيئات الرقابية والتشريعيةضرورة  .7
من أجل السعي لتطوير القوانين واللوائح المنظمة لكافة جوانب الحياة المالية  (فلسطينيةال

 .والخاصة المتعلقة منها بأسس اختيار مدقق الحسابات الخارجي
ضرورة اهتمام المؤسسات األهلية بتوفير مصادر دخل ذاتية لضمان مورد ثابت لهذه  .1

 .ال ..., ميةمراكز تعلي, المؤسسات مثل إنشاء صاالت أفراح
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 :المراجع العلمية
 المراجع العربية: أوال
, "دراسىىة جغرافيىىة تنمويىىة"المنظمىىات غيىىر الحكوميىىة الفلسىىطينية(.2005), يوسىىف كامىىل, إبىىراهيم .1

االسىىىىتثمار والتمويىىىىل فىىىىي فلسىىىىطين بىىىىين آفىىىىاق التنميىىىىة , بحىىىىث مقىىىىدم إلىىىىى المىىىىؤتمر العلمىىىىي األول
 .زةغ, الجامعة اإلسالمية, والتحديات المعاصرة

دراسىىة فىىي الجمعيىىات األهليىىة  -إدارة منظمىىات المجتمىىع المىىدني(. 2007), مىىدحت, أبىىو النصىىر .2
, القىىاهرة ,مىىن منظىىور التمكىىين والشىىراكة والشىىفافية والمسىىاءلة والقيىىادة والتطىىور والتشىىبيك والجىىودة

 .إيتراك للنشر والتوزيع: مصر

, األهليىىة فىىي محافظىىات غىىزةالمشىىكالت التىىي تواجىىه المؤسسىىات (. 2003), أسىىامة, أبىىو خوصىىة .3
 .فلسطين ,غزة

 :أثىىىر معىىىدل دوران المراجىىىع الخىىىارجي علىىىى جىىىودة المراجعىىىة(. 2013),أحىىىالم أحمىىىد, أبىىىو ريىىىاش .4
 رسىىىالة ماجسىىىتير غيىىىر, دراسىىة تطبيقيىىىة علىىىى الشىىىركات المسىىاهمة المدرجىىىة فىىىي بورصىىىة فلسىىطين

 .بة والتمويلقسم المحاس, كلية التجارة, غزة -مكتبة الجامعة اإلسالمية, منشورة

الطبعىة , المجتمىع المىدني والدولىة قىراءة تأصىيلية للواقىع الفلسىطيني(. 2005), عىاطف, أبو سيف .5
 .فلسطين, رام اهلل, دار الشروق للنشر والتوزيع, األولى

وسىبل ة التحىديات التىي تواجىه المنظمىات األهليىة فىي قطىاع غىز (.2015), إبراهيم فىره, أبو شمالة .2
 .غزة, أكاديمية اإلدارة والسياسة, ماجستيررسالة , التغلب عليها

 العوامىىىل المىىىؤثرة فىىىي جىىىودة تىىىدقيق الحسىىىابات مىىىن وجهىىىة نظىىىر(. 2005), إيىىىاد حسىىىن, أبىىىو هىىىين .7
 مكتبىىىىىة الجامعىىىىىة, رسىىىىىالة ماجسىىىىىتير غيىىىىىر منشىىىىىورة, مىىىىىدققي الحسىىىىىابات القىىىىىانونيين فىىىىىي فلسىىىىىطين

 .قسم المحاسبة والتمويل, كلية التجارة, غزة-اإلسالمية

تقيىىىيم مىىىدى التىىىزام مكاتىىىب التىىىدقيق العاملىىىة فىىىي قطىىىاع غىىىزة (. 2011), محمىىىد سىىىالم, أبىىىو يوسىىىف .8
بتىىوفير متطلبىىات تحسىىين فعاليىىة رقابىىة جىىودة التىىدقيق الخىىارجي وفقىىا  لمعيىىار التىىدقيق الىىدولي رقىىم 
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قسىىىىم , كليىىىىة التجىىىىارة, غىىىىزة -مكتبىىىىة الجامعىىىىة اإلسىىىىالمية, رسىىىىالة ماجسىىىىتير غيىىىىر منشىىىىورة, 220
 .المحاسبة والتمويل

 .غزة –اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية  .9

دراسىىىىة واقىىىىع التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي لىىىىدى مىىىىدير  المنظمىىىىات غيىىىىر (. 2002), يوسىىىىف, األشىىىىقر .10
 .غزة, الجامعة اإلسالمية, كلية التجارة, رسالة ماجستير ,الحكومية المحلية في قطاع غزة

 .جمعيات الخيرية والهيئات األهلية األجنبية العاملة في فلسطينواقع ال(. 2010), أمان .11

العوامىىىىل المىىىىؤثرة علىىىىى جىىىىودة التىىىىدقيق الخىىىىارجي فىىىىي (. 2008), عبىىىىد السىىىىالم سىىىىليمان, األهىىىىدل .12
, أسىىيوط, كليىىة التجىىارة, رسىىالة ماجسىىتير غيىىر منشىىورة ,دراسىىة نظريىىة ميدانيىىة -الجمهوريىىة اليمنيىىة

 .مصر

 تقيىىيم الوضىىع الحىىالي: و تطىىوير مهنىىة المحاسىىبة فىىي فلسىىطيننحىى(. 2010), عصىىام, البحيصىىي .13
 (.2)العدد , (18)المجلد , سلسلة الدراسات اإلنسانية, مجلة الجامعة اإلسالمية, للمهنة

أثىىر تطبيىىق مبىىاد  الجىىودة الشىىاملة علىىى أداء المؤسسىىات األهليىىة (.2009), رشىىاد محمىىود, بىىدر .14
 .غزة, الجامعة اإلسالمية, ير غير منشورةرسالة ماجست ,األجنبية العاملة في قطاع غزة

واقىىع الشىىراكة بىين مىىدارس المرحلىىة األساسىىية والمنظمىىات غيىىر . (2013), محمىىود أحمىىد, بعلوشىة .15
 .غزة-جامعة األزهر, رسالة ماجستير, الحكومية في محافظات غزة وسبل تطويره

دراسىة ميدانيىة فىي : قيقيىةالعوامل المؤثرة في جودة العمليىة التد(. 2013), جمانة حنظل, التميمي .12
قسىىىم , كليىىىة التجىىىارة واالقتصىىىاد, جامعىىىة البصىىىرة ,الكليىىىات والمراكىىىز البحثيىىىة فىىىي جامعىىىة البصىىىرة

 .المحاسبة

مهنىىىة المحاسىىىبة فىىىي المملكىىىة العربيىىىة السىىىعودية وتحىىىديات القىىىرن (. 2010), محمىىىد علىىىي, جبىىران .17
جامعىىىة , مىىىايو 19-18, مملكىىىةالنىىىدوة الثانيىىىة لسىىىبل تطىىىوير المحاسىىىبة فىىىي ال, الحىىىاد  والعشىىىرين

 .المملكة العربية السعودية, الرياض, الملك سعود

, الدوليىىةة مراجعىىة الحسىىابات المتقدمىىة وفقىىا  لمعىىايير المراجعىى(. 2002), يوسىىف محمىىود, جربىىوع .18
 .فلسطين, غزة, الطبعة األولى



 125 

عىىىة الطب, اسىىىيات اإلطىىىار النظىىىر  فىىىي مراجعىىىة الحسىىىاباتسأ(. 2003), يوسىىىف محمىىىود, جربىىىوع .19
 .غزة, الثانية

العوامىىل المىىؤثرة علىىى اسىىتقاللية وحيىىاد المىىراجعين الخىىارجيين (.  2004),يوسىىف محمىىود, جربىىوع .20
العىدد , الموصىلجامعىة , مجلىة تنميىة الرافىدينمقبول للنشر في , في قطاع غزة من دولة فلسطين

(57). 
الجراح,  انية, مطبعة أبناء, الطبعة الثالقواعد المنهجية لبناء االستبيان(. 2010)الجرجاو , زياد .21

 .فلسطين

مىىىىدى حىىىرص مكاتىىىب التىىىدقيق علىىىىى تىىىوفير متطلبىىىات تحسىىىىين (.2008), محمىىىد مفلىىىح, الجعىىىافرة .22
, غيىىىر منشىىىورة رسىىىالة ماجسىىىتير, فاعليىىىة التىىىدقيق الخىىىارجي للشىىىركات المسىىىاهمة العاملىىىة األردنيىىىة

 .كلية العلوم اإلدارية والمالية, جامعة الشرق األوسط

تيجيات البنىىاء المؤسسىىي للمنظمىىات غيىىر الحكوميىىة فىىي جمهوريىىة اسىىترا(. 2003), مسىىعد, حسىىن .23
 .مصر, القاهرة, رسالة دكتوراه ,مصر العربية

تحليىل العوامىل المىىؤثرة فىي تغييىر مىىدقق الحسىابات الخىارجي فىىي (. 2008), هاشىم حسىىن, حسىين .24
 .الجامعة األهلية, كلية دجلة, دراسة ميدانية :الشركات المساهمة العراقية

مجىىاالت مسىىاهمة الجمعيىىات المهنيىىة (. 2007), يوسىىف محمىىود, وجربىىوع, عبىىد اهلل سىىالم, حلىىس .25
دراسىة تطبيقيىة علىى أعضىاء : والجامعات الفلسطينية في تحسين األداء المهني للمراجىع الخىارجي

وأعضىىىاء أقسىىام المحاسىىىبة فىىي كليىىىات التجىىارة بالجامعىىىات , الجمعيىىات المهنيىىة الممارسىىىين للمهنىىة
فىىىىي  الملتقىىىىى المحاسىىىىبي واقىىىىع مهنىىىىة المحاسىىىىبة وتىىىىدقيق الحسىىىىابات, ع غىىىىزةالفلسىىىىطينية فىىىىي قطىىىىا
 .الجامعة اإلسالمية, فلسطين وتطويرها

العوامىىىل المىىىؤثرة علىىىى نجىىىاح مكاتىىىب . (2000), محمىىىد إبىىىراهيم, ومقىىىداد, سىىىالم عبىىىد اهلل, حلىىىس .22
, 115العىىىىدد , مجلىىىىة المجمىىىىع العربىىىىي للمحاسىىىىبين القىىىىانونين, المحاسىىىىبة والتىىىىدقيق فىىىىي فلسىىىىطين

2000. 



 122 

مجلىىة  ,العوامىل المىؤثرة فىىي تحديىد أتعىاب المراجعىىة فىي فلسىطين(. 2003), سىالم عبىىد اهلل, حلىس .27
 .العدد األول, المجلد الحاد  عشر, سلسلة الدراسات اإلنسانية, الجامعة اإلسالمية

الملتقىىى المحاسىىبي , واقىىع مهنىىة المحاسىىبة والمراجعىىة فىىي فلسىىطين(. 2007), أكىىرم إبىىراهيم, حمىىاد .28
 .الجامعة اإلسالمية, اقع مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في فلسطين وسبل تطويرهاو 

 .مؤسسة الوراق للنشر ,عماناألردن, , مناهج البحث العلمي .(2006)الحمداني, موفق  .29
مدى تأثير التغيير اإللزامىي للمراجىع الخىارجي فىي تحسىين جىودة (. 2008), آية نعمان, الخزندار .30

دراسىىة تطبيقيىىة علىىى مكاتىىب وشىىركات المراجعىىة : تعزيىىز موضىىوعيته واسىىتقاللهعمليىىة المراجعىىة و 
مكتبىة الجامعىة , رسىالة ماجسىتير غيىر منشىورة, ومدراء الشركات المساهمة العاملة في قطىاع غىزة

 .كلية التجارة, غزة-اإلسالمية

ركات الشىى العوامىل المىؤثرة فىي اختيىىار مىدقق الحسىابات الخىارجي فىي(. 2003), حسىين, خشىارمة .31
, الثالثىون المجلىد ,مجلىة الدراسىات فىي العلىوم األداريىة, دراسىة ميدانيىة: المسىاهمة العامىة األردنيىة

 .العدد األول

الطبعىىىىة , مكتبىىىىة آفىىىىاق, غىىىىزة, المحاسىىىىبة الماليىىىىة المتخصصىىىىة(. 2001), مىىىىاهر موسىىىىى, درغىىىىام .32
 .األولى

مجلىة جامعىة , اع غىزة المشكالت التي تواجىه مىدققي الحسىابات فىي قطى(. 2009), ماهر, درغام .33
 .(1)العدد , (23)المجلد  ,(العلوم األنسانية)النجاح لابحاث 

, نظريىىة وتطبيىىق -علىىم تىىدقيق الحسىىابات فىىي ضىىوء معىىايير التىىدقيق الدوليىىة(. 2011), الىىذنيبات .34
 .المكتبة الوطنية, عمادة البحث العلمي, الجامعة األردنية, الطبعة الثانية

الطبعىىىة  ,علىىىم تىىىدقيق الحسىىىابات النظىىىر (.2011), عمىىىر زريقىىىات ,أحمىىىد كلبونىىىة, رأفىىىت محمىىىود .35
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار  ,عمان, األولي

مىىدى تىىوافر شىىروط االسىىتقاللية لمىىدققي الحسىىابات الخىىارجيين (. 2012), أحمىىد محمىىد, الرشىىيد  .32
كليىىىة , جامعىىة الشىىرق األوسىىط, غيىىر منشىىورة رسىىالة ماجسىىىتير, دراسىىة مقارنىىة: فىىي دولىىة الكويىىت

 . قسم المحاسبة, األعمال



 127 

. الثىىاني الجىىزء -المحاسىىبة اإلداريىىة مىىع تطبيقىىات بالحاسىىب اآللىىى(. 2000), أحمىىد محمىىد, زامىىل .37
 .مركز البحوث. الرياض

العوامىىىل المىىىؤثرة فىىىي جىىىودة أعمىىىال التىىىدقيق مىىىن وجهىىىة نظىىىر (. 2014), فىىىراس خضىىىير, الزبيىىىدى .38
 (.7)العدد , (3)المجلد  ,ارية واإلقتصاديةمجلة المثنى للعلوم اإلد, العراقيين مراقبي الحسابات

الحسىابات  علىم تىدقيق(. 2010), كلبىون أحمىد يوسىف, محمود رأفت سالمة, زريقات عمر محمد .39
 .األردن, عمان, دار المسيرة للنشر والتوزيع, الطبعة األولي, النظر 

مجلىىىة  ,"2004لعىىىام  9قىىىانون مزاولىىىة مهنىىىة تىىىدقيق الحسىىىابات رقىىىم ",السىىىلطة الوطنيىىىة الفلسىىىطينية .40
 .2005, 52العدد , الوقائع الفلسطينية

-دور المنظمىىىات غيىىىر الحكوميىىىة فىىىي ظىىىل العولمىىىة(. 2002)صىىىدقي , عابىىىدين, نجىىىوى, سىىىمك .41
 .القاهرة, مركز الدراسات اآلسيوية, "-الخبرتان المصرية واليابانية

, يىىة فىىي قطىىاع غىىزةواقىىع الرقابىىة اإلداريىىة الداخليىىة فىىي المنظمىىات األهل(. 2007), سىىمر, شىىاهين .42
 .غزة, الجامعة اإلسالمية, كلية التجارة, رسالة ماجستير

دراسىىىة . أثىىىر الرقابىىىة علىىىى اسىىىتمرار التمويىىىل للمؤسسىىىات األهليىىىة(. 2005), جهىىىاد محمىىىد, شىىىرف .43
 .غزة -الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستير, المؤسسات األهلية في قطاع غزة, ميدانية

المنظمىىىىات األهليىىىىة فىىىىي الحىىىىد مىىىىن معىىىىدالت الفقىىىىر خىىىىالل دور (.2013), عبىىىىد الىىىىرحيم, شىىىىهاب .44
 .غزة, الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستير ,الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة

, اإلطىىار النظىىر : تىىدقيق الحسىىابات(. 2012), العىىزب هىىاني عبىىد الحىىافظ, صىىابر إيهىىاب نظمىىي .45
 .األردن, عمان, دار وائل للنشر, الطبعة األولى

مدى التىزام مراجعىي الحسىابات فىي (. 2002), محمود فؤاد فارس, وأبو إحميد, اوليد زكري, صيام .42
مجلىىىىد ال ,االقتصىىىىاد واإلدارة: جامعىىىىة الملىىىىك عبىىىىد العزيىىىىزمجلىىىىة , األردن بقواعىىىىد السىىىىلوك المهنىىىىي

 .العدد الثاني, العشرون



 128 

المهنىىي تىأثير متغيىىرات بيئىة المراجعىىة الخارجيىة علىىي جىودة االداء (.2012), سىهام أكىىرم, الطويىل .47
الجامعىىىىة , كليىىىىة التجىىىىارة, رسىىىىالة ماجسىىىىتير غيىىىىر منشىىىىورة, لمراجعىىىىي الحسىىىىابات فىىىىي قطىىىىاع غىىىىزة

 .غزة, اإلسالمية

, غىىزة, مىىدخل إلىىى منظمىىات المجتمىىع المىىدني والتنميىىة(. 2012)وآخىىرون , عبىىد الماجىىد, العىىالول .48
 .فلسطين

 .مجال ونشاط المنظمات األهلية(. 2010), محمد, عبد الفتاح .49

 مفهومىىىه -البحىىىث العلمىىىي(. 2001)كايىىىد , وعبىىىد الحىىىق, عبىىىد الىىىرحمن, قىىىان وعىىىدسعبيىىىدات, ذو  .50
 ., دار الفكر للنشر والتوزيع, عمانوأدواته وأساليبه

 .قىىانون الجمعيىىات فىىى مصىىر وتىىأثيره علىىى قىىدرات المجتمىىع المصىىر (. 2002), محمىىد, العجىىاتي .51
 .لبنان, المركز الدولي لقوانين المنظمات غير الهادفة للربح

أسىىس اختيىىار المراجىىع الخىىارجي فىىي الشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق  (.2010) ,حىىازم فىىؤاد, انعليىى .52
, دراسة تحليلية مقارنة من وجهتي نظر المىراجعين الخىارجيين والشىركات: فلسطين لاوراق المالية

 .فلسطين, غزة, الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستير غير منشورة

األهليىة  ب على خدمة تدقيق الحسىابات فىي المنظمىاتواقع الطل(. 2002), عدنان رشيد, عوض .53
كليىىىة , غىىىزة-مكتبىىىة الجامعىىىة اإلسىىىالمية, رسىىىالة ماجسىىىتير غيىىىر منشىىىورة, المحليىىىة فىىىي قطىىىاع غىىىزة

 .قسم إدارة األعمال, التجارة
 م2000لسنة ( 1)قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية الفلسطيني رقم  .54

م الخىىىىاص بالشىىىىؤون الماليىىىىة للجمعيىىىىات الخيريىىىىة 2014 لسىىىىنة( 192)قىىىىرار مجلىىىىس الىىىىوزراء رقىىىىم  .55
 .والهيئات األهلية

قطىاع  مىدى تطبيىق رقابىة الجىودة فىي مكاتىب تىدقيق الحسىابات فىي. (2012), أمير جمىال, القيق .52
قسىم المحاسىبة  ,كلية التجىارة, غزة -مكتبة الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستير غير منشورة, غزة

 .والتمويل

 .م2004لسنة  (9)يذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم الالئحة التنف .57



 129 

المجلىىة العلميىىة , مىىدخل مقتىىرح لتقيىىيم جىىودة أداء المراجعىىة(. 2011), إيمىىان أحمىىد أمىىين, مجاهىىد .58
 .جامعة األزهر, كلية التجارة, العددان الثالث والرابع, للبحوث والدراسات التجارية

 .(32)عدد. 2000قانون رقم واحد لسنة (. 2000) مجلة الوقائع الفلسطينية .59
مىىىدى التىىىزام المنظمىىىات غيىىىر الحكوميىىىة فىىىي قطىىىاع غىىىزة بتجهيىىىز (.2008), محمىىىد فىىىايق, محسىىىن .20

الجامعىىىىة , رسىىىىالة ماجسىىىىتير ,1وعىىىرض القىىىىوائم الماليىىىىة وفقىىىىا لمتطلبىىىىات المعيىىىار المحاسىىىىبي رقىىىىم 
 .غزة, االسالمية

 .2008لفلسطينية مدونة السلوك المهني للمنظمات األهلية ا .21

دارة التغييىىىىىر لىىىىىدى (. 2002), ابتسىىىىىام إبىىىىىراهيم, مىىىىىرزوق .22 فعاليىىىىىة متطلبىىىىىات التطىىىىىوير التنظيمىىىىىي وا 
 .غزة-الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستير ,المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية

تكىوين  تقرير حول االنتهاكىات الفلسىطينية للحىق فىي(.2011), المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .23
 .غزة, لجمعيات في أراضي السلطة الفلسطينيةا

مىىىدى فاعليىىىة التىىىدقيق الخىىىارجي للمؤسسىىىات األهليىىىة الفلسىىىطينية . (2011), خالىىىد تيسىىىير, مسىىىلم .24
مكتبىىىىة الجامعىىىىة , رسىىىىالة ماجسىىىىتير غيىىىىر منشىىىىورة, دراسىىىىة اسىىىىتطالعية: العاملىىىىة فىىىىي قطىىىىاع غىىىىزة

 .قسم المحاسبة والتمويل, كلية التجارة, غزة -اإلسالمية

ميدانيىىة  دراسىىة: أثىىر مخىىاطر مهنىىة التىىدقيق علىىى جىىودة التىىدقيق(. 2013), مرشىىد عيىىد, صىىدرالم .25
 -اإلسىىالمية مكتبىىة الجامعىىة, رسىالة ماجسىىتير غيىىر منشىىورة ,علىى مكاتىىب التىىدقيق فىىي قطىىاع غىىزة

 .قسم المحاسبة والتمويل, كلية التجارة, غزة

دار المسىىىيرة , لناحيىىىة النظريىىىةا -تىىىدقيق الحسىىىابات المعاصىىىر(. 2009), غسىىىان فىىىالح, المطارنىىىة .22
 .األردن, عمان, الطبعة الثانية, للنشر والتوزيع والطباعة

, الطبعىة الثانيىة, الناحيىة النظريىة -تىدقيق الحسىابات المعاصىر(. 2009), غسان فالح, المطارنة .27
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع, عمان



 130 

فىىىي اختيىىار وتغييىىر المراجىىع فىىىي العوامىىل المىىؤثرة (. 1999), إحسىىان بىىن صىىىالح محمىىد, المعتىىاز .28
مكتبىة جامعىة الملىك , رسالة ماجسىتير غيىر منشىورة, دراسة ميدانية :الشركات المساهمة السعودية

 .قسم المحاسبة, كلية االقتصاد واإلدارة, عبد العزيز

مىىىد  تطبيىىىق نظىىىىام محاسىىىبة المسىىىؤولية فىىىىي المنظمىىىات األهليىىىىة (. 2009), سىىىالم توفيىىىىق, مكىىىي .29
 .غزة, الجامعة اإلسالمية, لة ماجستيررسا ,الفلسطينية

, الطبعىىة االولىىى, مسىىاءلة العمىىل األهلىىي الفلسىىطيني دراسىىة تقييميىىة. (2007), المؤقىىت وآخىىرون .70
 .القدس

العوامىىل المىىىؤثرة فىىي تحديىىىد أتعىىاب مىىىدققي الحسىىابات الخىىىارجيين فىىىي (. 2012), مهىىىا رزق, نجىىم .71
قسىىم , كليىىة التجىىارة, غىىزة -اإلسىىالمية مكتبىىة الجامعىىة, رسىىالة ماجسىىتير غيىىر منشىىورة, قطىىاع غىىزة

 .المحاسبة والتمويل

 .(2015), نقابة المحاسبين والمراجعين القانونين .72
 .دائرة الدراسات واألبحاث, تقرير أضرار الجمعيات الخيرية(. 2014),وزارة الداخلية .73

بىىي مكتبىىة المجتمىىع العر , 1تىىدقيق الحسىىابات (. 2010), وديىىان لىىؤ  محمىىد, الوقىىاد سىىامي محمىىد .74
 .األردن, عمان, الطبعة األولى, للنشر والتوزيع

 :المراجع األجنبية: ثانياً 
 

1. Aguilar, Nieves Gomez, and Barbadillo, Emiliano Ruiz, (2003). Do 

Spanish Firms Change Auditor  to Avoid a Qualified Audit Report?, 

International Journal of Audititg, Vol(7), Issue(1). 

                                 

2. Bewley,  Kathryn,  Chung,  Janne, and  Mccrachen, Susan, (2008). 

An Examination of  Auditor  Choice  using  Evidence  From  Andersen's 

Demise, International Journal of Auditing, Vol (12), Issue (2). 

 

3. Chaney, K. Paul, Jeter, C. Debra, and Shivakumar, Lakshmana, 

(2004). Self- Selection of Auditors and Audit Pricing in private Firms, 

The Accounting Review, and available at SSRN:http: //ssrn.com 

/450300. 

 



 131 

4. Farhad, Hossain&Susanna, Myllyla.(1998).NGOs under challenge 

dynamics and drawbacks in development ,(Finland:Ministry for foreign 

affairs. 

 

 

5. Hells,S. (1992). The Evolution of Accounting in Developing 

Countries: The Jordan Study, Unpublished ph.d Dissertation. University 

of Hull. U.K. 

 

6. Knechel, W. Robert, Niemi, Lasse, and Sundgren, Stefan,(2008).  

Determinante  of  Auditor  Choice: Evidence  From a Small Client 

Market, International Journal of Auditing, Vol(12), Issue (1).  

 

                                    

7. Mohamed and Jari,(2011). The Deteminant Factors of Auditor 

Switch among Companies Listed on Tehran Stock 

Exchange.International Research Journal of  Finance and Economics, 

Issue(80), Euro Journals Publishing,Inc. 

                                                                                        

8. Pong, Christopher K. M., and Kita, Tsutomu, (2006). Infuence of  

Bank  on  Company  Auditor  Choice: The  Case  of  Japan, International 

Journal  of  Auditing, Vol(10), Issue(2). 

 

                                                  

9. Quality in  3- James and Izien, (2014). Audit Firm Characteristics 

and Audit Nigeria. International Journal of  Business and Economics 

Reseach, Vol.3, No.5, pp.187-195. 

                                                                        

10. Reheul, A. Caneghem,T. and Verbruggen,S,(2011).Auitor  Choice  

in The  Belgian  Non  Profit Sector: Abehavioral Perspective, HUB 

Research  Papers 2011/36, Economics and Management. 

 

                                       

11. Suseno,N.Susanti,(2013).An Empiricial Analysis of Auditor 

Independence  and  Audit  Fees on  Audit  Quality. International  Journal 

of   Management and Business Studies, Vol.3, pp.82-87. 



 132 

 

 

                              

 

 

 

 

 املالحق

 

 

 

 

 



 133 

 

 

 

 

 

 (3)ملحق رقم 

 الدراسة استبيان



 i 

 قائمة استقصاء
 

 ها اهلل/ة             حفظه/ت الكريم/االخ
 ,,, وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل

 :تحية طيبة وبعد
 :لبحث ماجستير بعنوان استبيانتعبئة / الموضوع

يف  العاملةالعوامل املؤثرة يف اختيار مدقق احلسابات اخلارجي يف املؤسسات األهلية 
 قطاع غزة 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم العوامل المؤثرة في اختيار مدقق الحسابات 
وقد تم اختياركم ضمن المجموعة التي , ات األهلية العاملة في قطاع غزةالخارجي في المؤسس

علما  بأن اإلجابة , هذا االستبيان إيمانا  مني بأهمية رأيكم حول موضوع البحث عنسوف تجيب 
 .إال أننا نتطلع إلى تعاونكم معنا, على أسئلته قد تستغرق بعضا  من وقتكم الثمين

ة والمطلوبة بدقة وموضوعية سيؤد  بال شك إلى تقييم أفضل إن تقديمكم للمعلومات الكافي
وبالتالي مساعدة الباحث في تحقيق أهداف دراسته والخروه بتوصيات لوضع , لموضوع الدراسة
 .الحلول المناسبة

, وأال ُتستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط, أتعهد لكم أن تعامل إجابتكم بسرية تامة
 .م بنتائج هذه الدراسة إذا رغبتم بذلكلتزويدك استعداد وأؤكد 

 
 يتعاونكم مع نشاكرًا لكم حس       
 واالحترامواقبلوا فائق التقدير        
 

 الباحث                                                                   
 باسل فضل العابد

 
 

  زةزةغغ  ––ة ة ــة اإلسالمية اإلسالميــالجامعالجامع  
  ااــات العليات العليــــــــــادة الدراسادة الدراســــــــــــعمعم  
  ارةارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــججــة التة التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليليــكك  
  للــــة والتموية والتمويــــــــالمحاسبالمحاسب  قسمقسم  



 ii 

 :القسم األول
 :ة االستبيانمعلومات تتعلق بالشخص الذي قام بتعبئ: أوالً 

 :أمام البديل المناسب من العبارات التالية ()الرجاء وضع إشارة 
 
 :المؤهل العلمي -1

                                          بكالوريوس  □                               دبلوم فأقل □
             دراسات عليا  □
 
  :العمر -2

  سنة 40إلى أقل من  30من  □                       سنة 30أقل من  □
 سنة فأكثر 40من  □
 
 
 :المسمى الوظيفي -3

                                                                                  مدير مالي □                             مدير تنفيذ  □
           أمين صندوق □
 
 :التخصص العلمي -2

أعمال                                                                                     إدارة □                                              محاسبة □
 .............. أخرى حدد   □                                 اقتصاد □
 
 :داخل المؤسسةفي العمل الحالي عدد سنوات الخبرة  -5

                                 سنوات 10من  ألقل – 5من □                          سنوات 5من  أقل □
 سنة 15 أكثر من □                         سنة15  -10من  □
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 :معلومات عن المؤسسة: ثانياً 
 :لتاليةأمام البديل المناسب من العبارات ا ()الرجاء وضع إشارة 

 
 :(يمكن اختيار أكثر من إجابة) (القطاع الذي تنتمي إليه)  المؤسسةطبيعة نشاط  -3

عادة تأهيل □     التعليم والتدريب □ غاثية □    صحة وا   خدمات اجتماعية وا 
 اإلنسانالديمقراطية وحقوق  □         زراعة وبيئة □      ثقافة ورياضة □
 ............حدد   أخرى □     المرأة والطفل □       قتصاديةتنمية ا □     تنمية اجتماعية □
 
 (:مدة مزاولة نشاطها)  المؤسسةعمر  -1

                                                            سنوات 10من  ألقل – 5من □                          سنوات 5من  أقل □
 سنة فأكثر 15 □                          سنة15  إلى اقل من10 من  □
 
 .......................................المؤسسة داخل فلسطين عدد فروع  -1

 :تتم عبر المؤسسةفي  وتنظيم العمليات المحاسبيةإدارة  -2
                        محاسب غير متفرا □              محاسب متفرا □             دائرة مالية متكاملة □
 :.......................أخرى حدد  □               مكتب تدقيق خارجي □
 
 (:باآلآلف الدوالراتالمبلغ : ) ميزانية المؤسسة ألخر سنة تقريباً  -2

                                         500 -301من  □                      300 -100من  □           100أقل من  □
  700أكثر من  □          700 -501من  □
   
 :للمؤسسةزيارة المدقق الخارجي  -6

        مرة على األقل سنويا □      شهور 2مرة كل  □     شهور 3مرة كل  □     مرة على األقل كل شهر □
       العتمادها ماليةالمدقق ال يحضر ولكن ترسل إليه القوائم ال □          ال يحضر ولكن ترسل إليه المستندات □
 
 :المؤسسة هل هو حسابات المكلف بتدقيق  تدقيق الحساباتطبيعة مكتب  -7
 

 :..............غير ذلك حدد  □ دولي مكتب  □ أقليمي مكتب  □ محلي مكتب  □
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 :أمام البديل المناسب من العبارات التالية ()الرجاء وضع إشارة  :لقسم الثانيا

 الفقرة الرقم
 لموافقةدرجة ا

كبيرة 
 جداً 

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة

 .عالقة مجلس إدارة المؤسسة بمدقق الحسابات الخارجي: األول المجال

1 

العالقات الشخصية بين مجلس إدارة المؤسسة  تساهم
األهلية ومدقق الحسابات الخارجي في عملية اختياره مدققا  

 . للمؤسسة

          

2 
المسبقة إلدارة المؤسسة بمدقق الحسابات تلعب المعرفة 

 .الخارجي دورا  كبيرا  في عملية اختياره مدققا للمؤسسة

          

3 

تعد المقدرة التي يتمتع بها مدقق الحسابات الخارجي على 
كسب ثقة مجلس إدارة المؤسسة من أحد أسباب اختياره 

 .مدققا للمؤسسة

          

4 

في نشوء عالقات بين إدارة تساهم طول فترة التعاقد 
المؤسسة ومدقق الحسابات الخلرجي مما يساهم بشكل 

 .كبير في اختياره مدققا للمؤسسة

          

5 
تنفيذ مدقق الحسابات الخارجي لمطالب إدارة المؤسسة 

 .يساهم بشكل كبير في اختياره مدققا لها
     

 .ارجي في معرفة مجال عمل المؤسسات األهليةالخبرة الواسعة لمدقق الحسابات الخ: الثاني المجال

6 

الخارجي في فهم طبيعة  مدقق الحساباتوكفاءة  فاعلية
عمل المؤسسة يساهم بشكل فعال في اختياره مدققا 

 .للمؤسسة

          

7 

الخارجي للخطوات اإلجرائية  مدقق الحسابات إدراك
واستراتيجيات العمل للمؤسسة يساهم بشكل فعال في 

 .اره مدققا للمؤسسةاختي

          

8 
المؤسسة يعد من  بأهدافالخارجي  مدقق الحسابات معرفة

 .أهم أسباب اختياره كمدقق حسابات للمؤسسة

          

9 

الخارجي ومعرفته بالقوانين  مدقق الحساباتإلمام 
والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات األهلية يلعب دورا  

 .للمؤسسة كبيرا  في اختياره مدققا

          



 v 

 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة جداً 

11 
لمدقق الحسابات الخارجي في مجاالت  التأهيل المهني
 .في اختياره مدققا للمؤسسة تلعب دورا  كبيرا  عمل المؤسسة 

     

11 
 الخبرة العملية لمدقق الحسابات الخارجي في مجاالت
 .عمل المؤسسة تلعب دورا  كبيرا  في اختياره مدققا  للمؤسسة

     

 .قيمة األتعاب المدفوعة لمدقق الحسابات الخارجي مقارنًا بالمدققين اآلخرين: الثالث المجال

12 

انخفاض قيمة األتعاب المدفوعة للمدقق مقارنة مع 
 األسعارالمدققين األخرين من خالل استدراه عروض 

 .ل فعال في اختياره مدققا للمؤسسةيساهم بشك

          

13 

على أساس معدل مناسب  المدققأتعاب  حسابطريقة 
عن كل ساعة أو كل يوم عمل يساهم بشكل كبير في 

 .للمؤسسة مدققا  اختياره 

          

14 
دفع قيمة األتعاب كمبلغ مقطوع بغض النظر عن حجم 

كبير في  لشكالعمل والنتيجة النهائية للعمل تساهم ب
 .اختياره مدققا للمؤسسة

     

15 
مهمته بكفاءة  ألداء مدقق الحسابات الخارجي استعداد
 .يساهم بشكل كبير في اختياره كمدقق للمؤسسة وفاعلية

     

16 

تنفيذ المدقق للمهام الموكلة له دون النظر إلى معدل 
األتعاب مقارنة بالجهد والوقت المطلوب إلتمام عملية 

 . اجعة يساهم بشكل كبير في اختياره كمدقق للمؤسسةالمر 

          

 .سمعة مدقق الحسابات الخارجي وشهرته وارتباطه بشركات مراجعة عالمية: الرابع المجال

17 
الخارجي بشكل فعال في  مدقق الحسابات تساهم سمعة

 .للمؤسسة مدققا  اختياره 

          

18 

ية أو قضائية ضد عدم وجود قضايا أو دعاو  قانون
 مدققا  المدقق الخارجي يساهم بشكل فعال في اختياره 

 .للمؤسسة
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 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة

19 

مدقق الحسابات حجم مكتب التدقيق الذ  يعمل به 
 ومستوى تجهيزاته يلعب دورا  كبيرا  في اختياره الخارجي

 .مدققا للمؤسسة

          

21 
الخارجي  مدقق الحساباتتوافر المصداقية والنزاهة في 

 .يساهم بشكل فعال في اختياره مدققا للمؤسسة

          

21 
أحد مكاتب ب مكتب التدقيق الذ  يعمل به المدققارتباط 
يساهم بشكل فعال في اختياره مدققا  الدوليةالتدقيق 
 .للمؤسسة

     

 .معرفة مدقق الحسابات الخارجي والتزامه بآداب وسلوكيات المهنة والمعايير الدولية: الخامس لالمجا

22 
الخالف في وجهتي نظر المؤسسة والمدقق الخارجي حول 
تفسير وتطبيق المعايير الدولية تساهم بشكل كبير في 

 .اختياره مدققا  للمؤسسة

     

23 
الخارجي بمعايير  تمدقق الحسابااإللمام الكافي من قبل 

المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها يساهم بشكل كبير في 
 .اختياره مدققا للمؤسسة

     

24 
السلوك قواعد بتطبيق الخارجي  مدقق الحسابات قيام

 .يلعب دورا  كبيرا  في اختياره كمدقق للمؤسسةالمهني 
     

25 
والمؤسسة  الخارجي عدم توافق موقف مدقق الحسابات

المراجعة تساهم بشكل فعال على خطوات وبرامج  األهلية
 .في اختياره مدققا للمؤسسة

     

26 
الخارجي بمتطلبات اإلفصاح  مدقق الحساباتالتزام 

المطلوب وفقا  للقوانين ومتطلبات الجهات الرقابية يساهم 
 .بشكل فعال في اختياره مدققا للمؤسسة
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                  مع تحيات الباحث                  
 باسل العابد    

 

 

 

 

 

 

 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جداً 

 .قدرة مدقق الحسابات الخارجي على كسب ثقة المانحين مدى: السادس المجال

27 
مشاركة المانح في اختيار مدقق حسابات خارجي لمراجعة 
حسابات المؤسسة يساهم بشكل كبير في اختياره مدققا 

 .للمؤسسة

     

28 
سابات الخارجي في التدقيق على الخبرة الكافية لمدقق الح

المؤسسات الدولية يساهم بشكل كبير في اختياره مدققا 
 .للمؤسسة

     

29 
التزام مدقق الحسابات الخارجي بمعايير التدقيق الدولية 

 .يساهم بشكل كبير فى اختياره مدققا للمؤسسة
     

31 
تعامل مدقق الحسابات الخارجي لفترات طويلة مع الممول 

 .م بشكل كبير في اختياره مدققا للمؤسسةيساه
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