
   غـزة –الجامعة اإلسالميـة 
  كليـــــة التجــــارة 
  عمـادة الدراســات العليـا

  الـــإدارة األعمقســـم 
 

 

   حالة الطلب على خدمة تدقيق احلساباتواقع
  يف املنظمات األهلية احمللية يف قطاع غزة

  
  

  إعداد الطالب
  عدنان رشيد عوض

 ٤٩٦٧/٢٠٠١الرقم الجامعي 
  
  

  إشراف الدآتور
  واديعبد اللطيف دي رش

  
  

אא א א
א −אאא

  
  
  

٢٠٠٦يناير 

 

 



     II

  
  دء ـــل البــقب
  

  
  قال تعالي 

  "  جاٍتَر َدَملِْعوا الْوتُ ُأيَنِذلَّاْ َوْمكُنْوا ِمنَُم َآيَنِذلَّ اْ اُهللاَيْرفَِع" 
  

  ١١سورة المجادلة، آية 
  
  

  قال رسول اهللا 
   "ُهــنَِق ُيتْْنالً َأــَم َعْمـكُِدَحَأ َلــِمذا َع ِإُبـِح اهللا ُيَنِإ" 

  

                                                                         حديث شريف
  

  



     III

  
  

  إهــــداء
  
  
  

  

  لغيرهما بعد اهللا ال أسعىوفق وإلى من برضاهما ُأ
  إلى روح والدي الطاهرة 

  ةب والدتي الحبيإلى
   أسرتي جميعاإلى
  زوجتي وأبنائيإلى 

  
  ................. جميعا إليهم
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  شكـــر وتقديـــر 
  

  ...........................نعم به علي من نعم أالشكر هللا عز وجل على ما  •

لشكر إلى األستاذ الدكتور رشـدي وادي       من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا، فا        •

رئيس قسم إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية بالجامعة اإلسالمية بغزة          

 .................لجهده المخلص في اإلشراف على هذا البحث

  ...كما أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث •

وقدم يد المساعدة في توفير البيانات والمعلومات كما اشكر كل من تعاون  •

  ...إلتمام هذا البحث

  واهللا المستعان

  

  عدنان رشيد عوض
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א
  

  الموضوع
  المقدمــــة

  قرار لجنة المناقشة
  قبل البدء
  اإلهداء

  رشكر وتقدي
  قائمة المحتويات
  قائمة الجداول
  قائمة األشكال
  قائمة المالحق

  الدراسة باللغة العربية ملخص 
  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

    
  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
 

  رقم الصفحة

  ٢  مقدمـــة
  ٣ مشكلة الدراسة 

  ٤ فرضيات الدراسة 
  ٦ أهداف الدراسة
  ٦  أهمية الدراسة

  ٦  نطاق ومحددات الدراسة
  ٧  متغيرات الدراسة
  ٨  هيكلية الدراسة

 

   الثانيالفصل
  اإلطار النظري

  
  رقم الصفحة

  ١١  تسويق الخدمات 
  ٢٢  خدمة تدقيق الحسابات

  ٣٥  لمنظمات األهلية ودورها في المجتمع المحلي الفلسطينيا
  ٤٥  الدراسات السابقة
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  الفصل الثالث
  واإلجراءاتالطرق 

  
  رقم الصفحة

  ٦٠  مقدمة
  ٦٠  منهجية الدراسة

  ٦٠  مجتمع وعينة الدراسة
  ٦٦   الدراسةأداة

  ٧٥  اجراءات جمع البيانات 
  ٧٦  الوصف التحليلي لمفردات العينة

  ٨١  المعالجات اإلحصائية
    

  الفصل الرابع
   الفرضياترتحليل ومناقشة مجاالت الدراسة واختبا

  
  رقم الصفحة

  ٨٣  المقدمة
  ٨٤  الدراسة تحليل ومناقشة فقرات كل مجال من مجاالت 

  ١٠٣  اختبار الفرضيات
 
 

  الفصل الخامس
  النتائج والتوصيات

  
  رقم الصفحة

  ١١٥ النتائج
  ١١٧ التوصيات
  ١١٩ المراجع
  ١٢٧ المالحق
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א א
  

رقم 
  رقم  العنوان الجدول

  الصفحة
  ٣٢  إحصائية التراخيص بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات  ١
  ٦١  توزيع المنظمات األهلية حسب عدد الموظفين والمتطوعين  ٢
  ٦١  توزيع المنظمات األهلية حسب سنة  نشأتها   ٣
  ٦٢  ترتيب عدد المنظمات األهلية حسب النشاط  ٤
  ٦٤  توزيع عدد الموظفين والمتطوعين في المنظمات األهلية   ٥
  ٦٥  توزيع المنظمات األهلية حسب الموقع مقرونا بعدد الموظفين والمتطوعين  ٦
  ٦٩  اإلستبانةت المجال األول والدرجة الكلية لفقرات معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرا  ٧
  ٧٠  اإلستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية لفقرات   ٨
  ٧٠  اإلستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية لفقرات   ٩
  ٧١  اإلستبانةل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية لفقرات معامالت االرتباط بين ك  ١٠
  ٧١  اإلستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكلية لفقرات   ١١
  ٧١  اإلستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكلية لفقرات   ١٢
  ٧٢  اإلستبانةت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع والدرجة الكلية لفقرات معامال  ١٣
  ٧٢  اإلستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثامن والدرجة الكلية لفقرات   ١٤
  ٧٢  بانةاإلستمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال التاسع والدرجة الكلية لفقرات   ١٥
  ٧٣  الصدق البنائي للمجاالت  ١٦
  ٧٤  اإلستبانةيبين معامالت االرتباط بين كل بعد والمعدل الكلي لفقرات   ١٧
  ٧٥  يبين معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ  ١٨
  ٧٦  ملخص المسح الشامل لمفردات المجتمع  ١٩
  ٧٦  نةتوزيع مؤهالت وتخصصات مفردات العي  ٢٠
  ٧٧  توزيع مفردات العينة حسب الخبرة في مجال عمل المنظمات األهلية  ٢١
  ٧٨  الفئات العمرية لمفردات العينة  ٢٢
  ٧٨  مدى نشر البيانات المالية على الموقع االلكتروني  ٢٣
  ٧٩  النشاطات التي تقوم بها المنظمات األهلية للمجتمع  ٢٤
  ٨٠  ظمات األهليةالقائم على إعداد الحسابات في المن  ٢٥
  ٨٠   مستقل عن إدارة المنظمةمدقق حسابات خارجيمدى وجود   ٢٦
  ٨٤  اختبار التوزيع الطبيعي  ٢٧

 



     VIII

 

رقم 
  الجدول

  رقم  العنوان
  الصفحة

  :النسب المئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال األول  ٢٨
  الوعي بأهمية خدمة تدقيق الحسابات

٨٥  

  :مئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال الثانيالنسب ال  ٢٩
مدى تأثر حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في المنظمات األهلية بتعميق الوعي  "

  بأهمية خدمة تدقيق الحسابات

٨٨  

  :النسب المئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال الثالث  ٣٠
ات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية و هيئة الرقابة العامة وهيئة مدى قيام الجه" 

  "المنظمات األهلية بدورها في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية 

٩٠  

  :النسب المئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال الرابع  ٣١
  "ابية الحكومةتأثر حالة الطلب بتفعيل دور الجهات الرق"

٩٣  

  :النسب المئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال الخامس  ٣٢
  دور الرقابة المجتمعية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية"

٩٤  

  :النسب المئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال السادس  ٣٣
  " بتفعيل دور الرقابة المجتمعية مدي تأثر حالة الطلب" 

٩٥  

  :النسب المئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال السابع  ٣٤
  "دور الجمعيات المهنية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية" 

٩٧  

  :النسب المئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال الثامن  ٣٥
  مدي تأثر حالة الطلب بتفعيل دور الجمعيات المهنية" 

٩٨  

  :النسب المئوية والوسط الحسابي والقيمة المعنوية لفقرات المجال التاسع  ٣٦
  "مدى تأثير حجم و مصدر التمويل في حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات"

١٠٠  

  ١٠١  صول على بيانات مالية مدققإلى االهتمام بالحبعض المنظمات األهلية األسباب التي تدعو   ٣٧
لماذا تحجم بعض المنظمات األهلية عن تدقيق حساباتها بواسطة مدقق حـسابات خـارجي                ٣٨

  مستقل
١٠٢  

  ١٠٤   للخصائص الشخصية إلدارات المنظمات األهلية اختبار كروسكال واالس  ٣٩
  ١٠٦  اختبار كروسكال واالس لعامل الحجم  ٤٠
  ١٠٦  لعامل عمر المنظمات األهليةاختبار كروسكال واالس   ٤١
  ١٠٧  اختبار كروسكال واالس لعامل نشاط المنظمة  ٤٢
 ومعامل االرتباط بين حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات ومدى  Chi-Squareاختبار   ٤٣

  .إدراك إدارتها ألهمية خدمة تدقيق الحسابات
١٠٨  
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رقم 
  الجدول

 
  العنوان

  رقم
  الصفحة

 ت ومعامل االرتباط بين حالة الطلب علـى خدمـة تـدقيق حـسابا     Chi-Squareاختبار   ٤٤
ممثلة في وزارة الداخليـة، هيئـة الرقابـة         (المنظمات  والدور الرقابي للجهات الحكومية       

  )العامة، هيئة المنظمات األهلية

١٠٩  

 ت ومعامل االرتباط بين حالة الطلب علـى خدمـة تـدقيق حـسابا     Chi-Squareاختبار   ٤٥
ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور      (المنظمات  والدور الرقابي للجهات المجتمعية       

  ).المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديميين

١١٠  

 ت ومعامل االرتباط بين حالة الطلب علـى خدمـة تـدقيق حـسابا     Chi-Squareاختبار   ٤٦
لمـدققين وجمعيـة المحاسـبين      مثل جمعيـة ا   (المنظمات  والدور الرقابي للجهات المهنية       

  في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية) والمراجعين

١١١  

 ت ومعامل االرتباط  بين حالة الطلب على خدمـة تـدقيق حـسابا    Chi-Squareاختبار   ٤٧
  المنظمات  األهلية و حجم ومصادر تمويل تلك المنظمات

١١٣  
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א
  ةالصفح  الموضوع  قم الر
  ٨  متغيرات ومحاور الدراسة   ١
  ١٩  محور وعوامل المنافسة في صناعة الخدمات  ٢
  ٦٣  توزيع المنظمات األهلية حسب النشاط  ٣
  ٦٥  توزيع القوى العاملة على قطاعات نشاط المنظمات األهلية  ٤
  ٦٦  توزيع القوي العاملة في المنظمات األهلية حسب المناطق  ٥
  ٧٧  إدارات المنظمات األهليةتوزيع مؤهالت وتخصصات   ٦

  

א
  صفحةال  الموضوع  الرقم 
  ١٢٨   المحكمينةرسالة طلب تحكيم اإلستبانة الموجة لألساتذ  ١
  ١٢٩  قائمة المحكمين  ٢
  ١٣٠  اإلستبانة  ٣
، في  ٢٠٠٤) ٩(للباحث بعنوان قراءة في قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم           ورقة عمل   ٤

   جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية– ٢٠٠٥ورشة عمل مايو 
١٣٥  

 والبيئة وفقا لدليل المنظمات غير الحكومية       ةكشف بالمنظمات العاملة في قطاع الزراع       ٥
- ٢٠٠٣ 

١٤٠  

كشف بالمنظمات العاملة في قطاع الثقافة والرياضة وفقـا لـدليل المنظمـات غيـر                 ٦
 ٢٠٠٣ -الحكومية 

١٤١  

ملة في قطاع الديمقراطية وحقوق اإلنسان وفقا لدليل المنظمـات          كشف بالمنظمات العا    ٧
 ٢٠٠٣ –غير الحكومية 

١٤٢  

وفقـا لـدليل المنظمـات غيـر        ادية  كشف بالمنظمات العاملة في قطاع التنمية االقتص        ٨
 ٢٠٠٣ -الحكومية 

١٤٣  

ومية كشف بالمنظمات العاملة في قطاع التعليم والتدريب وفقا لدليل المنظمات غير الحك             ٩
- ٢٠٠٣ 

١٤٤  

كشف بالمنظمات العاملة في قطاع الصحة وإعادة التأهيل وفقا لدليل المنظمـات غيـر              ١٠
 ٢٠٠٣ -الحكومية 

١٤٧  

كشف بالمنظمات العاملة في قطاع الخدمات االجتماعية وفقا لـدليل المنظمـات غيـر                ١١
 ٢٠٠٣ -الحكومية 

١٤٩  

طفل وفقا لدليل المنظمات غير الحكوميـة       كشف بالمنظمات العاملة في قطاع المرأة وال        ١٢
- ٢٠٠٣ 

١٥١  
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א א

واقع حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات لدى        التعرف على   تهدف هذه الدراسة إلى     
وتقديم التوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسين حالة الطلـب علـى تلـك                المنظمات األهلية، 
 إلجراء الدراسـة الميدانيـة لمتغيـرات        يم إستبانة أهداف الدراسة جرى تصم   الخدمة، ولتحقيق   

الدراسة من اجل اختبار الفرضيات واإلجابة على تساؤالت الدراسة وقد توصلت الدراسة إلـى              
  :النتائج أهمهامجموعة من 

أظهرت نتائج الدراسة وعياً لدى إدارات المنظمات األهلية بأهمية خدمة تـدقيق الحـسابات               •
دارات تلـك اإل  قيام الجزء األكبر من     ، و العينة بتدقيق حساباتها  من مفردات   % ٨٢حيث تقوم   

 %).٩٣(بتكليف محاسب بإعداد ومتابعة حساباتها 

 عدم فعالية رقابة وزارة الداخلية، هيئة الرقابة العامة، هيئة المنظمات األهلية، وعدم اكتمـال              •
، إضافة  يالت جوهرية ، والحاجة إلضافات وتعد   تدقيق الحسابات لبيئة  حزمة القوانين المنظمة    

عدم كفاية الدور الرقابي للجهات المجتمعيـة وجمهـور المـستفيدين وذوي االهتمـام              إلي  
 .واألكاديميين

، والتأكيد علـى    )لمدققين، والمحاسبين والمراجعين  ا(ضعف الدور الرقابي للجمعيات المهنية       •
  . الخارجية المانحة إدارات المنظمات بتدقيق حساباتهاالجهات تلزمأن 

احتل وعي واهتمام اإلدارة السبب الرئيسي في قيامها بتدقيق حساباتها في حين جـاء طلـب                 •
الجهات المانحة في المرتبة الثانية، وطلب وزارة الداخلية في المرتبة الثالثة، واهتمام هيئـة              

 .الرقابة العامة في المرتبة الرابعة، وكانت الهيئات األخرى في المرتبة األخيرة

 بعض اإلدارات بأهمية الخدمة احتل السبب األساس في إحجامها عـن تـدقيق              إن عدم وعي   •
السبب الثاني، وعـدم    جهة حكومية فاعلة تلزمها بدقيق حساباتها كان        عدم وجود   حساباتها و 

كانا الـسببين الثالـث     %) ١٢ (المنظمة على تحمل قيمة أتعاب التدقيق وعوامل أخرى       قدرة  
 . عن تدقيق حساباتهاوالرابع على التوالي في إحجامها

  : وقد خلصت الدراسة للعديد من التوصيات أهمها

العمل على تعميق وتعزيز وعي المجالس والجمعيات العامة في المنظمات األهليـة بأهميـة               •
تفعيل دور وزارة الداخلية، وتعزيـز دور       ، والى ضرورة العمل على      خدمة تدقيق الحسابات  

 األهلية في مراقبـة أداء األنـشطة الماليـة للمنظمـات            هيئة الرقابة العامة وهيئة المنظمات    
 .لذلكالسعي لتطوير القوانين واللوائح المنظمة واألهلية، 
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العمل على بناء أجواء من الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات األهلية والجهـات الرقابيـة                •
العمل على  ، و ةيقائالحكومية، وضرورة تطبيق قوانين الرقابة على المنظمات األهلية بدون انت         

زيادة االهتمام اإلعالمي المجتمعي وتفعيل الدور الرقابي لجمهور المستفيدين وزيادة فعاليـة            
 . والباحثين وغيرهم من المعنييننرقابة األكاديميي

) المـدققين، والمحاسـبين المـراجعين     (جمعيات المهنية   التعزيز الدور الرقابي الذي تقوم به        •
 .ث وتطوير قواعد محاسبة تتالءم والمنظمات األهلية المحليةوضرورة قيامها باستحدا

السعي لتطوير قدرات المنظمات على تحمل أتعاب خدمة تدقيق الحسابات مـن مـصادرها               •
ضرورة التأكيد على عرض بيانات مالية مدققة على الجمعيـات العامـة إلقرارهـا              ،  الذاتية

 .وإلزامها بنشرها
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ABSTRACT 

 

Demand on Audit in Local Non Governmental Organizations 

(NGOs) in Gaza Strip. 

 

This study intends to define the status of the demand on audit in 

NGOs in Gaza Strip and to come out with the best ways to develop it. 

The Study relied upon the prelimany data that been collected through out 

the distribution of a design questionnaire to NOG in Gaza.  
The finding of this study could be summarized in the following points: 

• There is a great awareness among the NGOs with the importance of 

audit service. 

• Considerable parts of NGO’s maintain records by a certified 

accountant and carry out audit upon the request of donor agencies. 

• Lack of official supervision by national bodies and the need for 

further development and updating of relevant lows and regulations. 

• Lack of civil society and professional bodies’ supervision. 

• Some NGO’s were reluctant to obtain audit, either due to lack of 

awareness, in-ability to spear its cost, or the feeling among 

administration that there is no need for such services. 

 

The recommendation of the study could be highlighted in the following 

points: 

• The need to boost awareness among NGO with the importance of 

audit service. 

• The necessity to enhance the role of Ministry of Internal, and other 

official bodies.  
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• The necessity of develop confidence between NGOs and national 

bodies and increase awareness among civil society bodies, and 

individuals. 

• The need to extend the role of professional bodies. 

• The need for NGOs to submit an annual audit report to its general 

assembly, as well as the need for additional sources to cover the cost 

of audit fees. 
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א א
א מ א א

 
  مقدمـــة •
 مشكلة الدراسة  •

 فرضيات الدراسة  •

 أهداف الدراسة •

  أهمية الدراسة •
  نطاق ومحددات الدراسة •
  متغيرات الدراسة •
  هيكلية الدراسة •
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א א
א מ א א

مـع  على أداءهـا  بتها ومحاس )١(المنظمات األهليةتزايد االهتمام بشفافية ومصداقية أداء  
في العصر الحديث، مما عظم مطلب إخضاع أنشطتها للتدقيق مـن قبـل مـدقق               ها  دورتنامي  

حسابات مستقل إلكسابها القدر المطلوب من ثقة المجتمع في تقاريرها عامة والمالية منها علـى               
 الكثير  والمساهمة في العمل على التخلص من الفساد المالي الذي قد يشكو منه           وجه الخصوص،   

  .من األفراد المنتفعين من خدمات هذه المنظمات األهلية

المنظمات غير الحكومية الفلـسطينية فـي الـضفة         تتلقاها  بلغ إجمالي اإليرادات التي     ي
بيئـة  عـاني  ت، وسـنويا  دوالرات أمريكية  مليون من١١٠أكثر من حوالي الغربية وقطاع غزة   

 ، لعـل  مشاكلعدة  من   األهليةحسابات المنظمات   وخاصة تدقيق   في قطاع غزة    تدقيق الحسابات   
 علي خدمات تدقيق الحسابات للمستوى الالزم لقيامها بدورها في          الطلب عدم وصول حالة     أهمها

 عدم استكمال الى  ، و السلطة الوطنية يرجع ذلك إلى عدم فعالية الرقابة التي تمارسها         قد  الرقابة، و 
 )١٩٩٧وكالة التنمية األمريكيـة،     ( تدقيق الحسابات ة  لبيئحزمة القوانين المنظمة     وتفعيل   تحديث

الدور الرقابي  وضوح  عدم  الى   و ،على الرغم من وعي إدارات المنظمات األهلية ألهمية التدقيق        
 وكذلك ضعف الدور الرقابي للجمعيات المهنية ممثلـة       ،  )١٩٩٧،المصمودي(للجهات المجتمعية   

معية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية في الرقابـة       في جمعية المدققين القانونين الفلسطينية وج     
 هذا إضافة لضعف الموارد وغياب الدعم الحكومي لـبعض المنظمـات            .أعضاءهاعلى أنشطة   

  .)٢٠٠٤حلس،( ي سوق قطاع غزةف تدقيق الحسابات ةالحداثة النسبية لخدمإلى  إضافة، األهلية

لى خدمة تدقيق الحسابات لـدى  واقع حالة الطلب عالتعرف على   البحث إلى    هذاويهدف  
  .كل المهتمينه  يستفيد منمع ذلك حتىللتعامل  واقتراح توصيات المنظمات األهلية،

                                                           
شخصية معنوية مستقلة تنـشأ بموجـب       " بأنها   الجمعية أوالهيئة    األهليةالمنظم لنشاط المنظمات    ٢٠٠٠ لسنة   ١عرف القانون رقم    ) ١(

أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقق 
 ". األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية بين



 ٣

א  א

ضوح والضبابية في واقع حالة طلب مجتمع المنظمات        والفي عدم   مشكلة الدراسة   تكمن  
ز الثقة في حساباتها وعدم     األهلية على خدمة تدقيق الحسابات األمر الذي قد يؤدي إلى عدم تعزي           

تعزيز مستوى الشفافية المالية فيها، مما قد يؤثر سلبا على قدرتها على جذب التمويل المناسـب                
قها عن تنفيذ برامجها وعدم     يوبالتالي يضعف مستوى الخدمات التي تقدمها للشعب الفلسطيني ويع        

   :ة الدراسة تتمثل فيبدورها التنموي المرغوب فيه، لذا فان مشكلقدرتها على القيام 

 ما هو واقع حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات من قبل المنظمات األهلية ؟"

  :الدراسة التاليةتساؤالت تم تناول هذه المشكلة بالتحليل والمناقشة عبر 

وعي إدارات المنظمات األهلية بأهمية خدمة تدقيق الحسابات وأثره على حالة الطلب            ما مدى    .١
  .ة تدقيق حسابات المنظمات األهليةعلى خدم

لرقابة الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية وهيئة الرقابة العامـة وهيئـة            ما مدى وجود دور ل     .٢
على حالة الطلـب علـى       ذلك   المنظمات األهلية على األنشطة المالية للمنظمات األهلية وأثر       

  .خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
رقابة المجتمعية ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي          الما مدى كفاية     .٣

االهتمام واألكاديميين، ودورها في تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمـات             
  .األهلية

 القانونين الفلسطينية وجمعية    ت الحسابا يجمعية مدقق (لجمعيات المهنية   لرقابة  ما مدى وجود     .٤
 ودورها في تحسين حالـة الطلـب   على أنشطة أعضاءها ) ة والمراجعين الفلسطيني  نبيالمحاس

  .على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
حجم ومصدر التمويل على حالة الطلب على خدمة تدقيق حـسابات المنظمـات             ما هو تأثير     ٥

  األهلية
ام بالحصول على بيانات مالية     األسباب التي تدعو بعض المنظمات األهلية إلى االهتم       ما هي    .٦

  مدققة
لماذا تحجم بعض المنظمات األهلية عن تدقيق حساباتها بواسطة مـدقق حـسابات خـارجي              .٧

  مستقل 
  



 ٤

א א

  :  وهييعتمد البحث مجموعة من الفرضيات
א א א

واقـع حالـة    علـى   α=05.0 القيمة المعنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       
بعض الخصائص الشخصية إلدارات    تعزى ل  على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية        الطلب
  .)، العمر، المؤهل العلمي، والتخصصالخبرة(المنظمات تلك 

  :كالتاليفرعية فرع من هذه الفرضية أربع فرضيات توي

 واقع حالة الطلـب   على  α=05.0 القيمة المعنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         .أ 
  .عزى لخبرة إدارات المنظمات األهليةتعلى خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهليةُ 

 واقع حالة الطلـب   على  α=05.0 القيمة المعنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         .ب 
  .عمر إدارات المنظمات األهليةعزى لتعلى خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهليةُ 

 واقع حالة الطلـب   على  α=05.0 القيمة المعنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         .ج 
عـزى للمؤهـل العلمـي إدارات المنظمـات         تعلى خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية ُ      

 .األهلية

 واقع حالة الطلـب   على  α=05.0 القيمة المعنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         .د 
 .عزى لتخصص إدارات المنظمات األهليةتعلى خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهليةُ 

א א א
واقـع حالـة    علـى   α=05.0 القيمة المعنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       

خصائص تلـك المنظمـات     دد من   علتعزى  نظمات األهلية ُ   على خدمة تدقيق حسابات الم     الطلب
  .)حجم وعمر ونوع نشاط (األهلية

  :كالتاليفرضيات فرعية ثالث ويتفرع من هذه الفرضية 

 واقع حالة الطلـب   على  α=05.0 القيمة المعنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         .أ 
 تعزى إلـى حجـم    وخصائص تلك المنظمات ُ   على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية       

  .األهليةالمنظمات 



 ٥

 واقع حالة الطلـب   على  α=05.0 القيمة المعنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         .ب 
تعزى إلـى عمـر     على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية وخصائص تلك المنظمات ُ         

  .المنظمات األهلية

 واقع حالة الطلـب   على  α=05.0 القيمة المعنوية صائية عند   توجد فروق ذات داللة إح      .ج 
تعزى إلـى نـشاط     على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية وخصائص تلك المنظمات ُ         

 .المنظمات

א א
دقيق الحـسابات ومـدى     توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة ت          

 القيمـة المعنويـة   عنـد   ها  ألهميـة خدمـة تـدقيق حـسابات       لمنظمات األهلية    ا تإدراك إدارا 
05.0=α.  

א א א
 المنظمـات   تتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا           

مثلة في وزارة   معلى األنشطة المالية للمنظمات األهلية      والدور الرقابي للجهات الحكومية     األهلية  
  .α=05.0 القيمة المعنويةالداخلية، هيئة الرقابة العامة، هيئة المنظمات األهلية عند 

א א
 المنظمـات   تتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا           

ممثلـة فـي    لمالية للمنظمات األهليـة     على األنشطة ا  والدور الرقابي للجهات المجتمعية     األهلية  
القيمـة  رقابة جمهور المـستفيدين وذوي االهتمـام واألكـاديميين عنـد            واالهتمام اإلعالمي،   

  .α=05.0المعنوية

א א
 المنظمـات   تتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا           

جمعيـة مـدققي    فـي   ممثلـة   على أنشطة أعضاءها    قابي للجمعيات المهنية     والدور الر  األهلية
شـبكة المنظمـات    وجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية،     والحسابات القانونين الفلسطينية،    

  .α=05.0 القيمة المعنويةاألهلية عند 
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א א
 المنظمات األهليـة    تلطلب على خدمة تدقيق حسابا    توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة ا       
  .α=05.0 القيمة المعنويةوحجم ومصادر تمويل تلك المنظمات عند 

אא א
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حالة الطلب والعوامل المؤثرة علـى خدمـة               

من حيث الطلب عليها أو من حيـث جـودة          تدقيق الحسابات وسبل االرتقاء بهذه الخدمة سواء        
واقع حالة الطلب على خدمـة تـدقيق        في  وجود فروق    ا هذا إضافة إلى التعرف على مدى      أدائه

  :إلىحسابات المنظمات األهليةُ تعزى 
 عمر، المؤهل العلمي، والتخصص إلدارات المنظمات األهلية  •

  حجم وعمر وطبيعة نشاط المنظمات األهلية  •
واقع حالة الطلب على خدمة تـدقيق       بين  مدى وجود عالقة    التعرف على    إليسة  كما تهدف الدرا  

 :حسابات المنظمات األهلية وكل من مدى

  .إدراك إدارتها ألهمية خدمة تدقيق الحسابات  •
  .الدور الرقابي للجهات الحكومية  •
  .الدور الرقابي للجهات المجتمعية  •
  .وجود رقابة للجمعيات المهنية  •

  .ويل تلك المنظماتحجم ومصادر تم  •

א א
هذا البحث يهم بداية المؤسسات التي تقدم خدمة تدقيق الحسابات للمنظمات األهلية فـي              

، كمـا يهـم هـذا        التسويقية ا وصياغة استراتيجياته  سعيها لتحسين حالة الطلب على هذه الخدمة      
حسابات في تأهيل تقاريرهـا     البحث المنظمات األهلية نفسها حيث يعزز إلداراتها أهمية تدقيق ال         

المالية وصوال للشفافية المالية التي تساعدها في الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ برامجها من              
 علـى تحقيـق   رةفيها بما يكسبها مزيدا من الشرعية والقـد  الجهات المانحة وتزيد ثقة الجمهور   

ى للمساهمة فـي بنـاء مؤسـسات    برامجها، كما أن لهذا البحث أهمية للجهات المانحة التي تسع         
المجتمع الفلسطيني، إضافة إلي أن لهذا البحث أهمية خاصة للباحث فهو مشارك فـي مؤسـسة                
عالمية لتدقيق الحسابات ومهتم بدراسة حالة الطلب على هذه الخدمـة بوصـفها خدمـة هامـة                 
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حقيق الـشفافية   لمؤسسات المجتمع الفلسطيني، وعليه فالبحث يهم المجتمع بأسره لمساهمته في ت          
المالية لدى قطاع مهم من مؤسساته الفاعلة، كما يكتسب البحث أهمية خاصة كونـه، وحـسب                
أفضل اعتقاد الباحث، البحث األول الذي يستهدف التعرف لحالة الطلب تدقيق الحـسابات فـي               

  .المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة

אא א
  :سة أهم قيود الدرافيما يلي

فـي  غير الحكومية   لمنظمات  لصادر  دليل  حسب آخر    األهليةالدراسة على المنظمات    تمت   •
 .٢٠٠٣ –مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة من قطاع غزة 

دم اإلمكانية العملية لتطبيق البحث على الـضفة  ، لععلى سوق قطاع غزة هذا البحث   راقتص •
 . ب األوضاع السياسية الراهنةبالغربية بس

  :و قد واجهت الدراسة العديد من الصعوبات كان أهمهاهذا 

 منظمة على مستوى ٢٧المشاركة في الدراسة وقد بلغ عددها       عن  امتناع عدد من المنظمات      •
 .قطاع غزة

 منظمة على الرغم من تتبع عناوينهـا        ٢٣بلغ عدد المنظمات المقفلة أو غير المستدل عليها          •
ة الصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة        الواردة في دليل المنظمات غير الحكومي     

 واالستفسار عنها إضافة لعدم تلقي أي رد على االتصال الهاتفي الخاص بها على              ٢٠٠٣ -
 .الرقم الوارد في ذلك الدليل على مدى فترات متباعدة من ساعات العمل الرسمية

 في أهمية البحث    وعيالسلبية بعض المنظمات في التعاطي مع الدراسة مما يعكس محدودية            •
 .العلمي

א א א
تشتمل هذه الدراسة على متغير تابع رئيسي وهو تحسين حالة الطلب على خدمة تـدقيق               

  :الحسابات ومجموعة من متغيرات مستقلة تتمثل في
  رفع مستوي وعي إدارات المنظمات األهلية بأهمية خدمة تدقيق الحسابات •
 لجهات الحكومية زيادة فاعلية الدور الرقابي ل •

  تعزيز أهمية دور الرقابة المجتمعية •
  تفعيل دور رقابة الجمعيات المهنية •



 ٨

  ثر حجم ومصدر التمويل على حالة الطلبأ •

وسوف يتم التعرف على عالقة المتغير التابع بمجموعة المتغيرات المستقلة من خـالل             
  .يعكس متغيرات الدراسة وتفاعالتها) ١(هذه الدراسة والشكل رقم 

  )١(الشكل رقم 
 متغيرات ومحاور الدراسة

 
  )ُصممت بمعرفة الباحث(

א א
اشتمل المنهج البحثي لهذه الدراسة على العديد من الدراسات النظريـة والميدانيـة ذات              

غير مباشر بموضوع هذه الدراسة، وقد تـم إتبـاع المـنهج الوصـفي      العالقة بشكل مباشر أو
 دراسة الواقع ومن ثم التعبير عنه بشكل كمي أو وصفي وصـوال إلـي          التحليلي الذي يقوم على   

استنباط وتحليل العالقة بين متغيرات الدراسة التي سبق اإلشارة إليها، كما تـم إتبـاع المـنهج                 
قوم على االستنتاج العلمي القائم على أساس المالحظة والمناقـشة والتحليـل،            ياالستقرائي الذي   

  .الة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات وسبل تحسينهوذلك للتعرف على واقع ح
  :وتقع هذه الدراسة في خمس فصول على النحو التالي

 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول •

 اإلطار النظري: الفصل الثاني •

  واإلجراءاتقالطر: الفصل الثالث •

 تحليل ومناقشة مجاالت الدراسة واختبار الفرضيات: الفصل الرابع •

  النتائج والتوصيات: امسالفصل الخ •

  



 ٩

א א
אא

  المقدمة •
  تسويق الخدمات •
  خدمة تدقيق الحسابات •
  المنظمات األهلية ودورها في المجتمع المحلي الفلسطيني •
  الدراسات السابقة •



 ١٠

א א
א א

א
 منه تسويق الخدمات، األولبحث  مباحث، نستعرض في المأربعيقع هذا الفصل في 

 األهليةنتناول المنظمات فسوف في الثالث أما وفي المبحث الثاني خدمة تدقيق الحسابات، 
  .نتناول الدراسات السابقةرابع ال في المبحث وأخيراودورها في المجتمع المحلي الفلسطيني 

  

  

  



 ١١

א א
א

  

  مقدمـــة •
  تعريف الخدمة •
  ص الرئيسية للخدمات الخصائ •
  أنواع الخدمات وتصنيفها •
   التسويقية لقطاع الخدماتتاالستراتيجيا •
  خصائص منظمات الخدمات •
  إدارة جودة الخدمة •



 ١٢

א א
א

א
وسوف في عصرنا الحديث من أهم القطاعات االقتصادية  تالخدماأصبحت صناعة 

كما وأنوعها وتصنيفاتها، لها ة والخصائص الرئيسية نتناول في هذا المبحث تعريف الخدم
سنتناول وكذلك منظمات الخدمات وخصائص لقطاع الخدمات  ية التسويقتستراتيجيااإلسنتناول 

  . إدارة جودة الخدمة

א
منفعة غير ملموسة يستطيع أن يقدمها طرف إلى  أنها نشاط أوعلى الخدمة  تعرف
لى ذلك نقل للملكية من المنتج إلى العميل كما وأن إنتاج الخدمة أو دون أن يترتب ع طرف أخر

  (٢٠٠٣ ,kotler). تقديمها قد يرتبط وقد ال يرتبط بمنتج مادي ملموس

منتجات غير ملموسة ويتم تبادلها " وقد عرفت جمعية التسويق األمريكية الخدمات بأنها
ها وهي تقريبا تفنى بسرعة والخدمات وال يتم نقلها أوخزن مباشرة من المنتج إلى المستعمل،
معرفتها ألنها تظهر للوجود بنفس الوقت التي يتم شراؤها  يصعب في الغالب تحديدها أو

واستهالكها فهي تتكون من عناصر غير ملموسة متالزمة يتعذر فصلها عن مقدمها وغالبا ما 
سويدان ( "ها لقب أو صفةحيث ال يتم نقل ملكيتها وليس ل تتضمن مشاركة الزبون بطريقة هامة،

  ).٢٠٠٣حداد،و

ن جمعية التسويق األمريكية للخدمات قد ركزت على أويالحظ من هذا التعريف ب
وال يتم نقلها أو خزنها وال يتم فصلها عن  خصائص الخدمة من حيث كونها غير ملموسة،

  .مقدمها ومشاركة الزبون في إنتاجها

ريكية لم تتطرق في التعريف إلى إمكانية أن  إلى أن جمعية التسويق األمباإلضافةهذا 
 kotler"اقترح  في تعريفه، فلقد kotler" "يرتبط إنتاج الخدمة بمنتج مادي ملموس على غرار

and Armstrong"بأنها أي نشاط أو منفعة يستطيع أي طرف ة تعريف آخر للخدمة مفادا 
عنهـا ملكية أي شي ـة وال ينتج ا لطرف آخر ومن الضروري أنها غير ماديـتقديمه

)kotler and Armstrong,١٩٩٤ .(  
  



 ١٣

א  א

باألصل الخدمات غير ملموسة أي من الصعب تذوقها واإلحساس بها ورؤيتها أو  " 
شمها أو سماعها قبل شرائها وهذا أهم ما يميزها عن السلعة فاالتجاهات واآلراء حولها يتم 

يها وتكرار الشراء قد يعتمد على الخبرة السابقة والمستهلك قد البحث عنها قبل الحصول عل
 نهاية فان شراء الخدمة هو شراء شيءلكن في ال يحصل على شي مادي ملموس ليمثل الخدمة،

  .)٢٠٠٢الضمور،(،غير ملموس

فهنالك ، بعد من ذلكأإلى ة يغير الملموسإمكانية تقسيم مفهوم ولسون وقد اقترح 
ة الكاملة كخدمات األمن والحماية والمتاحف وهناك الخدمات يالملموسبغير  الخدمات التي تتميز

مين وهناك الخدمات التي تعمل على أء الملموس كخدمات التيالتي تعطي قيمة مضافة للش
  . (١٩٧٢,Wilson)  ومشتقاتهاتوفير شي مادي ملموس كالخدمات المالية

 ي تميز السلع عن الخدمات،ويرى باتسون أن الالملموسية هي الصفة المهمة الت
والملموسية  والالملموسية تشمل كل من الملموسية الواضحة أي التي يمكن لمسها من قبل العميل

وهو يرى أن هاتين الصفتين مسئولتان عن الخصائص التي تميز السلعة عن الخدمة ، الذهنية
 وباقي الخصائص ن هذه الخاصية هي أهم خاصية تميز الخدمات عن السلع الملموسةنظرا أل

لخدمة غير ا) ١( وهي التي سيتم ذكرها إنما هي حقيقة تترتب على تلك الخاصية في الغالب
تسويق الخدمات ال تتضمن ) ٣( وضع معايير نمطية دقيقة للخدمات صعوبة) ٢(قابلة للمس 

 ين أوال يوجد تخز) ٥(عملية اإلنتاج واالستهالك غير قابلة للفصل ) ٤(عملية انفصال الملكية 
اختالف دور الوسطاء في تسويق الخدمات عن دورهم في تسويق السلع ) ٦(عملية جرد للخدمة 

العميل جزء من عملية اإلنتاج وبالتالي إما أن يذهب مقدم الخدمة للعميل أو يأتي العميل ) ٧(
  .لموقع مقدم الخدمة

ان الخدمات هي ب ومن الواضح أن جميع العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع قد اتفقوا
  . يمكن اختبارها قبل عملية الشراءباألصل غير ملموسة وال

ث بشكل آني وبذلك يصبح المستهلك جزء من عملية دواستهالكها يحأن إنتاج الخدمات 
 الخدمة يكون هناك اتصال مباشر عملية إنتاجانه خالل ) ١( أمرينمراعاة اإلنتاج وعلية يجب 

الشركة إدراك دورها التسويقي وتوجيه اهتمامه نحوه بنفس القدر مع المستهلك وعليه يجب على 
) ٢( وعلى قدر متساوي من االهتمام باإلنتاج الن اإلنتاج واالستهالك يحدثان في نفس اللحظة



 ١٤

يجب على  ومتلقي الخدمة وتصال الشخصي بين مقدم الخدمةأن معظم الخدمات تحتاج إلى اإل
  .),١٩٩٥Schoell and Gwiltiman( ي الخدمةالشركة أن تولي اهتمام خاصا لمزود

وعندما يلتقي مقدم الخدمة ومتلقيها فان إنتاج الخدمة يمكن أن يحدث فمقدم الخدمة 
والمتلقي لها عليهما القيام بأداء أنشطة معينة، بمعنى آخر عليهما القيام بادوار معينة ولكي 

فمن المفيد وجود تعليمات مكتوبة يتعرف كل طرف على ما يتوقع منه الطرف اآلخر القيام به 
ي تصبح األمور واضحة ل من قبل الطرفين وبالتااتبين األدوار واألنشطة الواجب القيام به

إما من خالل الخبرة مع مقدم الخدمة  لتوقعات كل طرف من اآلخر فالتعليمات تصبح واضحة
إلنتاج واالستهالك يعني أن وهذا التزامن في ا.أو من خالل عملية االتصال والترويج المسبقة لها

البيئة التي تحدث فيها عمليات ) ١(إنجاز الخدمات قد يتأثر بالعامل اإلنساني في ثالثة مستويات 
  .)٢٠٠٢الضمور،(،المستهلك/العميل)٣(األشخاص المشاركين ) ٢(تهالك اإلنتاج واالس

א א

الوصول إليه فكما هو إلى خدمه وتهدف يمكن تصنيف الخدمات تبعا لنوع السوق الذي ت
مين السيارات والرعاية أمين الحياة وتأفهناك خدمات المستهلكين مثل ت) السلع(الحال للمنتجات 

سويدان (لحسابات والتامين وغيرها وهناك الخدمات الصناعية فتشمل تدقيق ا الصحية
 المشتري الصناعي أو كالهما لنفس الخدمة أن تقدم للمستهلك النهائي أومكن وي ).٢٠٠٣حداد،و

من الذي  ولمعرفة نوع الخدمة وأي  سوق تخدم يجب طرح السؤال التالي ومحاولة اإلجابة علية
 الخدمات إلى  kotler and Armstrongوما هو سبب الشراء وقد قسم  يقوم بشراء الخدمة ؟

بلديات والمستشفيات ثالثة أنواع أولها الخدمات الحكومية مثل المحاكم ومكاتب التشغيل وال
الحكومية والجيش والشرطة والبريد والمدارس والجامعات الحكومية وثانيها الخدمات الخاصة 

خطوط مثل المساجد والكنائس وثالثها الخدمات الربحية وغير الربحية مثل الجمعيات الخيرية 
ت والشركات العقارية ،والوكاال وشركات الترفية، النقل الجوي والبحري والبري،

لتصنيف يعطي نظام ا) ١(منافع التالية في ال، وتكمن أهمية تصنيف الخدمات .الخ..اإلعالمية
 بين الخدمة ختالفواالفمن خالله يتم تسليط الضوء على أوجه الشبة فهما أفضل للخدمة المعنية 

يساعد التصنيف على صياغة إستراتيجية ) ٢(وبين الخدمات األخرى ) المصنفة(ة ذات العالق
لتسويق والخطط التكتيكية فالخدمات ذات القطاع الواحد تواجه تقريبا نفس التحديات ولكن ا
 )كالترويج والتسعير والتوزيع  بسيطة وهكذا الحال لألنشطة التسويقية األخرىختالفاتاب

kotler and Armstrong,١٩٩٤) .  

 



 ١٥

عتمد في والذي ا تصنيف لفلوك ويوجد عدة محاوالت لتصنيف الخدمات نذكر منها
التصنيف على معايير متعلقة بخصائص الطلب الرئيسية وبمضمون الخدمة وفوائدها 

اعتمد كوتلر في تصنيفه  حيث تصنيف كوتلرو  (١٩٩٦,Lovelock)،وبإجراءات تقديم الخدمة
مدى ) ٢(الموجهة لألفراد مقابل الموجهة للمعدات ) ١(لفئات الخدمات على المعايير التالية 

العام مقابل ) ٤(المنظمة  تلبية احتياجات الفرد مقابل احتياجات) ٣(العميل ضرورة تواجد 
   (٢٠٠٣,Kotler) . ،حعدم الرب الخاص والربح أو

د في تقديمها على مالخدمات التي تعت) ١(بشكل آخر مثل تصنيف للخدمات يمكن و
) ٣ ( ربحيةخدمات ربحية وخدمات غير) ٢(اآلالت مقابل الخدمات التي تعتمد على اإلنسان 

  (١٩٩٧,Berkowitz,Other). ،خدمات حكومية وخدمات غير حكومية

ومن الواضح من خالل سرد التصنيفات المختلفة أن الخدمات يمكن تصنيفها على أكثر 
نه يجب أن إنه عند صياغة اإلستراتيجية التسويقية فإمن معيار أو أساس والمهم في الموضوع 

كما إن ، لى أي من التصنيفات تندرج تلك الخدمةإقدمها وندرك ما هي طبيعة الخدمة التي ن
 فمن خالله يتم تسليط الضوء على أوجه الشبة ،نظام التصنيف يعطي فهما أفضل للخدمة المعنية

  .وبين الخدمات األخرى) المصنفة(واالختالف بين الخدمة ذات العالقة 

سلع ملموسة ) ١(ها يمكن أن نميز بين) المنتجات(ت ويوجد خمس فئات من المعروضا
فقط وفي هذه الحالة فان العرض يتكون بشكل رئيسي من سلع مادية ملموسة مثل معجون 

سلع مادية ملموسة مع بعض ) ٢(ي خدمات مرافقة للمنتج أو السلعة، األسنان وال يوجد أ
العرض يتكون من سلع ملموسة و خدمة أو خدمات مرافقة للسلعة ، الخدمات المرافقة للسلعة

لما كان المنتج المعروض أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية مثل كمبيوتر السيارات كلما وك
اعتمدت عمليات بيع هذه المنتجات على الجودة وعلى توفر الخدمات المرافقة للسلعة مثل 

، خليط من السلع والخدمات بشكل مساوي) ٣(ات العرض، خدمة الضمانة، التركيب،صالون
مطاعم التي لة يتكون من أجزاء متساوية من السلع والخدمات مثل بعض الالعرض في هذه الحا

العرض يتكون من ، خدمات مرافقة خدمات أساسية مع سلع أو) ٤(تقدم الطعام والخدمات، 
خدمات بشكل رئيسي ويرافقها بعض السلع أو الخدمات مثل رحالت الخطوط الجوية والتي 

) ٥(لشراب أو مجالت عن الخطوط الجوية، ام واعادة ما تحتوي على بعض السلع مثل الطع
أي سلع مرافقة كرعاية الطفولة العرض يتكون من خدمات فقط بدون  مثل أن خدمات فقط

  ).٢٠٠٣،Kotler(المساج و



 ١٦

لتوضيح معنى الخدمة فان الخدمة في األساس هي عبارة عن حزمة من النشاطات و
نه عند بيعنا لمنتج فإننا ال نبيعه إالحظ وعليه فإننا يجب أن ن، المؤلفة من الجوهر كخدمة

كجوهر فقط بل نبيع حاالت الرضا واإلشباع والسعادة التي تحيط بالمنتج وعليه فان التميز في 
الخدمات التكميلية الداعمة لخدمة الجوهر هو الضمانة األكيدة لنمو الكثير من المنظمات 

  ). ٢٠٠٣حداد،  وسويدان. (الخدمية

عايير نمطية لإلنتاج في حالة الخدمات فكل نوع من أنواع الخدمات من الصعب إيجاد م
 فعلى الرغم من محاولة العديد من منظمات الخدمات وضع ،لها طرق مختلفة في كيفية قياسها

االطمئنان من تقديم مستوى  معايير لمستوى مخرجاتها، إال انه من الصعب عليها التأكد أو
وجهة نظر المستهلك فانه من الصعب أن يحكم على الجودة الجودة نفسه لمخرجاتها وكذلك من 

قبل عملية الشراء، فالعميل جزء رئيسي من هذه العملية الكلية وهذا يجعل عملية توحيد المعايير 
من ) ١( التساؤالت وهي نأو مقاييس مخرجات الخدمات أمر صعب للغاية وهذا يثير عدد م

 يعمل أنيثقف العميل بما يجب عليه أو يتوقع منه من يخبر أو ) ٢(يراقب أو يتحكم بالعميل 
  . )٢٠٠٢الضمور،( جودة الخدمة،ما هو تأثير الوقت على ) ٣(

 على مزودها والوقت الذي يتم تقديمها فيه سويرى كوتلر أن الخدمة تعتمد باألسا
 الخدمة  الخدمات متغيرة بشكل كبير، كما أن مشترييوالمكان الذي يتم فيه تقديم الخدمة وبالتال

لديه الوعي التام بهذه الخاصية فإنهم دائما يتحدثون مع اآلخرين قبل عملية الشراء لجمع 
  ).٢٠٠٣,kotler(المعلومات عن الخدمة 

والواقع أن مشكلة إهالك "العديد من الخدمات ذات طبيعة هالمية غير قابلة للتخزين، 
ولكن إذا ،  هذه الخدمة مستمر ومنتظمالخدمة أو فنائها يمكن التغاضي عنها إذا كان الطلب على

ويمكن  ،فان الذين يقدمون الخدمة يواجهون قرارات صعبة كان الطلب متذبذب بدرجة معينة
تقوم  أي أن لسعرياالتمييز ) ١(مات باستخدام احد الطرق التالية، إدارة الطلب على الخد

تنمية الطلب خالل ) ٢(ساء، بعد الساعة الثامنة مشركات التليفونات بتخفيض تعريفة مكالمات 
أسعارها خالل تقوم الفنادق والقرى السياحية وشركات الطيران بتخفيض  كأن فترة الكساد

الصرف خدمة أجهزة بإضافة البنوك  مثل أن تقوم الخدمات المكملة) ٣(مواسم انخفاض الطلب، 
 وسيلة لتحديد الطلب يعد بيع الخدمة مقدما حيث أنظمة الحجز) ٤(االلكترونية لخدمة عمالءها، 

أي المعروض من الخدمات باستخدام أي من  وفي الجانب األخر يمكن إدارة العرض، .دمامق
ممارسات ) ٢(عندما يكون الطلب عند ذروته،  استخدام موظفين إضافيين) ١(لتالية، الطرق ا

،  اإلجراءات الضروريةىقتصر الخدمة خالل ساعات الذروة علتيجب أن  حيث وقت الذروة
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لعمالء فانه يترك ا يعاني من كثرة تإذا كان هناك سوبر مارك يادة مساهمة المستهلكز) ٣(
 شركات تشترك عدة مثل أن المشاركة في الخدمات) ٤(مشتري تعبئة مشترياته في األكياس، لل

في كثير من عمليات مبادلة الخدمة يكون  فالعالقة مع العميل) ٥(خدمية في استخدام الموارد، 
  .)٢٠٠٢الصحن،السيد،(ويكون بشكل ما تحت رحمة البائع،  تري عميل أكثر منه مستهلك،المش

إن التخزين في الخدمة يختلف شكله عن التخزين في السلعة ففي حالة المخزون السلعي 
أما في حالة الخدمات ، المشكلة تكون في وجود مخزون في المخازن وكل التكاليف التابعة له

 عندما يكون مقدم الخدمة متاح ولكن ال يوجد هظهر بشكل واضح حيث أنفان مشكلة التخزين ت
طلب على الخدمة تكلفة المخزون تتمثل في النفقات الملحقة بالفرد مقدم الخدمة ممتدة مع جميع 

  (١٩٩٧,Berkowitz and other).التكاليف الملحقة به

ي واإلنتاج السلعي، إن عدم انتقال الملكية تمثل صفة واضحة تميز بين اإلنتاج الخدم
مثال غرفة في (وذلك الن المستهلك له فقط الحق باستعمال الخدمة لفترة معينة دون أن يمتلكها

 بينما في حال شراء يءاالستئجار للش فالدفع يكون بهدف االستعمال أو )فندق أو مقعد في طائرة
  .فالمستهلك له حق التصرف بها السلعة

אאאא
فسياسة  إن إشباع حاجات ورغبات مشتري الخدمة يستلزم تطوير مزيج تسويقي فاعل،

والتسعير والتوزيع واستراتيجيات الترويج يجب وضعها ضمن برنامج تسويقي  تطوير الخدمات
  .)٢٠٠٣حداد،و سويدان(متكامل

א • א
ادا على استخدامها المقصود يمكن تصنيف الخدمات اعتم مثلها مثل السلع الملموسة

يمكن أن فجميع الخدمات إما أن تكون خدمات استهالكية أو خدمات صناعية وحتى نفس الخدمة 
 فان منظمة الخدمات غالبا ما تحافظ على ،يستخدمها كال القطاعين االستهالكي والصناعي
ستهالكية إلى كما يمكن تصنيف الخدمات اال قطاعات تسويقية منفصلة لكل قطاع من زبائنها

ثل تنظيف المالبس خدمات ميسرة وخدمات التسوق وكذا الخدمات الخاصة والخدمات الميسرة م
خدمات التسوق مثل خدمات تصليح السيارات،والتامين وذلك الن هذه الخدمات وتصليح األحذية، 

ت الخدمات الخاصة مثل الخدماحث عن األسعار المناسبة والجودة، تحتاج إلى جهود في الب
يالحظ في هذا الجانب أن بعض القضايا ذات العالقة و. المتخصصة المالية أو القانونية أو الطبية
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 مثل التعبئة والتغليف،:المباشرة بالسلع الملموسة يكون استخدامها قليل جدا في الخدمات
  .والعينات

א •  א

د صياغة إستراتيجية يعتبر تسعير الخدمات مشكلة كبيرة لكثير من المنظمات ،فعن
 على الخدمة، اإلنتاج، التسويق، ب أن يأخذ مسوق الخدمة بعين االعتبار الطلبالتسعير يج

التكاليف اإلدارية وتأثير المنافسين ويالحظ أن المنافسة السعرية في سوق الخدمات تعتبر 
ة مثل تصليح التفاوضية فهي تشكل جزءا هاما لكثير من الخدمات الخاص أما األسعار و.محدودة

، وبحوث التسويق السيارات، وبرامج اللياقة الصحية واالستشارات القانونية و المالية والطبية،
  .والحماية األمن تالمعدات، والتامين، وخدما روتأجي

א •  א

تتصف قنوات توزيع الخدمات بأنها أكثر بساطة ومباشرة من تلك المستخدمة في توزيع 
السبب في ذلك إلى عدم ملموسية الخدمات ولهذا فان مسوق الخدمات اقل اهتماما السلع ويعود 

بمواضيع التخزين ،والنقل والمراقبة للمخزون وبالتالي يستخدم قنوات اقصر ،والسبب اآلخر هو 
لضرورة استمرار العالقة بين مقدم الخدمة ومستخدميها وغالبا ال يستبدل المستفيدون من الخدمة 

كالبنوك وشركات :لتي يتعاملون معها طالما أنهم راضون عن مستوى الخدمة المؤسسات ا
  .التامين، والمحامون وغيرهم

هناك استثناءا رئيسا لعدم توزيع الخدمات بشكل مباشر،مثل وكالء السفر الذين يقومون 
  .ببيع تذاكر السفر نيابة عن الشركة الناقلة مقابل نسبة عمولة معينة

א • א
تتضمن إستراتيجية ترويج الخدمات مزيج ترويجي  يتكون من العناصر الشخصية 
وغير الشخصية إلخبار وإقناع أو تذكير األفراد والمنظمات الذين يمثلون السوق المستهدف 

وبسبب طبيعة الخدمات الغير ملموسة فان هذا يضيف أعباء كثيرة في كيفية  لمقدم الخدمة،
 فاعلة،وحتى يمكن التغلب على هذه المشكلة فان من الضروري إضفاء تطوير إستراتيجية ترويج

 على صورة ، أومن خالل تركيز الفكرة الرئيسيةصفة المادية للخدمة من خالل منافعها المكتسبة
ت الخدمية على التسويق أتعتمد المنش و.ةيصداقمالمنظمة وسمعتهما مثل الخبرة والكفاءة وال

 الواضح بين السلعة فلكن نظرا لالختال و األسواق المستهدفةلتحديد مركزها النسبي داخل
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 في الحالة األولى نجد المنتجات النمطية تجلس على األرفف في انتظار المستهلكين نهإفوالخدمة 
ويتطلب تسويق  بينما في حالة الخدمات ال بد أن يتم التفاعل بين العميل وبين مقدم الخدمة

تسويق الداخلي والتسويق ى جانب توجيه االهتمام الكافي إلى الالخدمات تنمية مزيج تسويقي إل
  . )٢٠٠٣السيد، والصحن(التفاعلي

ة الخدمية بتدريب العاملين الذين يتعاملون مباشرة أويشير التسويق الداخلي إلى قيام المنش
ي أما التسويق التفاعل و.رضاء العمالءإمع العمالء ودفعهم نحو العمل كفريق في سبيل توفير 

ن جودة الخدمة أفهو يشير إلى الجهود التسويقية التي تبذلها منشأه خدمية بناء على اقتناعها ب
  .تتوقف بدرجة كبيرة على جودة التفاعل بين كل من المشتري والبائع

א א
 في اغلب ما يقدم إلى األسواق من عدم وجود ظاهرة المنافسة الكاملةعلى الرغم من "
والسبب في ذلك  إال أننا نجد هذا األمر أكثر وضوحا في حالة الخدمات عنه في السلعمنتجات 

عدم توفر احد شروط المنافسة الكاملة وهو التماثل والتجانس في الخدمات وخاصة تلك التي إلى 
تعتمد  )٢٠٠٢المؤذن،("ةمتجانسغير  وتتصف بعدم التماثلوالتي  تعتمد على العنصر البشري

 : هيمنظمات الخدمات على عوامل ثالثة رئيسيةالمنافسة في 

درجة تميز الكوادر المتاحة من القادة والعاملين الذين يعتمد عليهم في بناء والحفاظ على  •
 .فيهم ريثأوتوتدعيم العالقات المستمرة مع العمالء، 

دم فمستخ وليس كما يراها مقدم الخدمة مستوى الجودة الشاملة للخدمات كما يقدرها العمالء •
 .لسوقها الخدمة هو السيد المطلق

 .التكنولوجيا المعلوماتية المرتبطة بإنتاج وتقديم الخدمة للعمالء واستخدامهم لها •
  )٢(شكل رقم 

محور وعوامل المنافسة في صناعة الخدمات محور وعوامل المنافسة في صناعة الخدمات 

العميل ، نالحظ أن تلك العوامل الثالثة كلها تدور حول محور واحد رئيسي وهو             
(The Client)         وهذا في الواقع هو ما تتنافس عليه منظمات الخدمات.

التكنولوجيا 
المعلوماتية إلنتاج 

وتقدیم الخدمة 
المتميزة للعميل

مستوى الجودة 
الشاملة للخدمة 

آما یقدرها 
ویدرآها العميل

تمایز الكوادر 
البشریة المتاحة 

للمنظمة التي 
تعمل دائمًا لخدمة 

العميل العميل

  
  )٢٠٠٣الصحن والسيد،(المرجع 



 ٢٠

 א

تشكيلة بتحويل تقوم منظمات  تلك الأنيد من الخصائص من بينها دتتميز المنظمات الخدماتية بالع
من المدخالت المادية وغير المادية إلى مخرجات غير ملموسة مادياً ولكنها محسوسة في صورة 

تتميز منظمات الخدمات بأن عمالئها يحصلون ، كما وخبرات أو تجارب يمر بها عمالء المنظمة
  المنظمات الخدماتيةأمثلة،من ويشاركون في إنتاجهابل على ما يطلبونه في أماكن إنتاجها 

المستشفيات، والتعليم، وشركات النقل والشحن، ومراكز المعلومات، والمكاتب القانونية، 
ووحدات الشرطة واألمن، ومراكز االتصاالت، ومكاتب االستشارات، وهيئات التأمين وشركات 

  . )٢٠٠٣الصحن والسيد،( السياحة، وهيئات البريد، ومراكز الصيانة، وهيئات اإلعالم وغيرها

אא
  :  تمثل فيما يلي)تسويق الخدمات ، الضمور(  جودة الخدمةإدارة وأبعاد  عناصرن إ
  .البعد الفني والذي يتمثل في تطبيق العلم و التكنولوجيا لحل مشكلة معينة •
 أي الكيفية التي تتم فيها عملية نقل الجودة الفنية إلى العميل ) غير الفني(البعد الوظيفي  •

 . وهي المكان الذي تؤدى فيه الخدمةادية اإلمكانية الم •

لخدمة وادراكات العميل عند التقييم العميل لتوقعات مستوى يوجد خمسة فجوات تحدث بين 
  :وهي كما يلي) ٢٠٠٣مصطفى،( للخدمة الفعلي 

توقع العميل وإدراك اإلدارة لتوقعات المستهلك حيث تفشل اإلدارة في تحديد مالمح دالة  •
لية والتي يرغب بها العمالء مقدماَ حيث أن تحديد جودة الخدمة تتطلب على الجودة العا

معرفة المالمح و التي ينبغي أن تميز الخدمة لمواجهة رغبات العمالء وتحديد مستوى 
  .األداء المالئم لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة

دة الخدمة فتحدث أما الفجوة الثانية فهي بين إدراك اإلدارة وبين المواصفات المحددة لجو •
حين يكون من الصعب وضع مواصفات للتوصل إلى استجابة فورية من العميل بسبب 
النقص في تدريب مقدمي الخدمة وبسبب التذبذب الكبير في الطلب على الخدمة وباختصار 

أو سوء اإلدارة ينتج /فإنه يوجد عوامل عدة تتعلق بمحدودية الموارد والظروف السوقية و
وجود اختالف بين إدراك اإلدارة لتوقعات العميل وبين المواصفات الفعلية عنها جميعا 

  .العميل االختالف عادة ما يؤثر على الجودة التي يتوقعها الخدمة وهذاالمحددة لجودة 
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مواصفات جودة الخدمة وتقديم تلك الخدمة فتحدث لوجود أما الفجوة الثالثة فتظهر بين  •
نه قد توجد معايير واضحة لتأدية ادمة فعلى الرغم من تفاوت كبير في أداء مقدمي الخ

 فإنه عادة ما يكون من العسير التأكد من تأدية الخدمة بالجودة المطلوبة بسبب ،الخدمة
  . مقدمي الخدمةتنميط أداء

أما الفجوة الرابعة فهي تكون بين تقديم الخدمة واالتصاالت الخارجية للعمالء فتبدو واضحة  •
فحين تلعب التوقعات دورا هاما في إدراك العميل لجودة ،  الصحيةفي مجال الخدمات

ديته من أ عما يستطيع ت أن يكون متأكدا أن ال تزيد وعودهالخدمة فإنه يتعين على المستشفى
خدمة في الواقع فالمبالغة في اإلعالن أكثر مما تقديمه بالفعل سوف يعمل على زيادة 

نه سوف يقلل من إدراكه بعد ذلك لجودة الخدمة عندما ال التوقعات المبدئية لدى العميل إال أ
  .تتحقق تلك الوعود

أما الفجوة الخامسة واألخيرة فهي بين إدراك العميل للخدمة وما يتوقع العميل من تلك  •
 هذا على األغلب عند اعتقاد العميل عدم رغبة الشركة في تقديم الخدمة وليس الخدمة يحدث

 على إدراك العميل لسوء جودة الخدمة المقدمة و ما ينعكس بدورهها على التقديم هعدم قدرت
  .له

 نفس الفجوات التي تحدث بين الشركات الخدمية والمستهلكين حيث kotlerو قد اقترح 
الكاتب هنا في أنه قسم المشاكل  مع  kotlerكان التقسيم عنده بنفس الكم و لكن اختلف 

ما يخص المستهلك في شطر هم في شطر والفجوات كل على حدا ما يخص الشركة وضعو
   .آخر
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א א
א

  

  مقدمــــة •
  الخدمات التي تؤديها شركات التدقيق •
  ماهية وتعريف التدقيق الخارجي للحسابات •
  التطور التاريخي للمهنة •
   الحساباتقأهمية تدقي •
  أنواع تدقيق الحسابات •
  ةالفرق بين تدقيق الحسابات والمحاسب •
   تدقيق الحساباتعوامل توليد الطلب على •
  التجربة الفلسطينية •
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א א
א

א
 تدقيق) "٢"(تدقيق الحسابات من قبل مدقق حسابات خارجيالمبحث هذا يتناول 

ن الفرق بينها وبيوها  وأنواعهاالتاريخي وأهدافها وتطورتلك الخدمة من حيث ماهية " الحسابات
 التجربة الفلسطينية في هذا الشأن للتعريف ونعرج علىالمحاسبة وعوامل توليد الطلب عليها 

  .معهاتتفاعل بالخدمة موضع البحث والبيئة التي 

אא א
منها مجموعة من  شكال مختلفة من الخدمات المهنيةالتدقيق بتقديم أشركاِت تقوم 

إدارات تقدمها كيدات أإصدار شهادة مصادقة على إقرارات وتقوم المدقق بأن يتتطلب الخدمات 
إضافة لمجموعة أخرى من  ،أهم أنواعها وأكثرها شيوعاوخدمة التدقيق المالي من المؤسسات 
مع تنامي و، إصدار شهادة مصادقة بشأنهاقيام مدقق الحسابات بتتطلب والتي  الخدمات

طلب زاد هم رباتجزيادة مخزون  وملين في شركات التدقيقالمدققين العامهاراِت االعتراف ب
يمكن التي والخدمات التي يقدمها مدققي الحسابات تنويع غيرهم لووالجهات المنظمة العمالء 
المحدودة وأخيرا  المراجعة والفحص المالي والتدقيقهي  رئيسية  أربعة أنواِعلىها إتصنيف
  .)٢٠٠١ الدولية، معايير التدقيق( متفق عليهاالجراءات اإل

ي ال تالالتدقيق والمحاسبة عادة وشركاِت للخدمات التي تقدمها ألنواَع الرئيسيةَ أما ا
تشمل الخدمات المحاسبية فهي عليها شهادة مصادقة قيام مدقق الحسابات بإصدار تتطلب 

ركة الخاصية المشتن  ويالحظ أ لإلدارةستشاريةتقديم النصائح االضريبة، وخدمات وخدمات ال
أي من أشكال التحقق سواء عن تعبيِر إلى قيام مزوديها للي ُيؤّدتتطلب أو  ال اهذه الخدماِت أنّهل

 وهي غير مشمولة في هذه )٢٠٠٤ ,AICPA( أشكال التحققشكل آخر ِمْن  أو أي ا ايجابيَأوسلبا 
  . يمكن استعراضها بقليل من اإليجازالدراسة و

                                                           
سيتم استخدام تعبير تدقيق الحسابات كمرادف لمراجعة الحسابات الخارجية و مدقق كمرادف لمراجع الحسابات الخـارجي أو مـا           ) ٢(

 يعرف أحيانا بالمحاسب القانوني 
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احد عمالءها للقيام بأنواع مختلفة من ِقبل  من تدقيق حساباتشركة يتم تكليف قد ف
 رمسك الدفاتر وإعداد القيود وترحيل قيود التسوية، وتحضي بما في ذلك الخدمات المحاسبية

تحضير اإلقرارات  في مساعدةال  والتي تشملضريبةتكليفه للقيام بخدمة  ، أوبياناتَ ماليةَ
في أمام الجهات الرسمية تمثيل الزبائِن والضريبي تخطيط ووضع اإلستراتيجية والالضريبة 

شركاِت معظم  من نشاطخدمات ضريبِة تُشكُّل جزء هاّم جداً  وفي العادة فان الموِر الضريبِةاأل
 التي يمكن  لإلدارةستشاريةتقديم النصائح االخدمات ، وكذلك الحال مع المحاسبة القانونية

في نصيحِة ومعونة تقنيِة لُمَساَعَدتهم لعمالء باتَزويد بأنها وظيفة استشارية إدارية لتعريفها 
ية داراإلخدمات مثل هذه التقديم عند ، وومصادِرهم في إنْجاز أهداِفهمتحسين توظيف قدراتهم 

 وليس خبيرأعمال مستشار فان المحاسب القانوني يتصرف كطرف خارجي و، ستشاريةاال
  .(١٩٩٢ ,Walter and William)كمتخذ قرارات

אא
 بأنه عملية فحص واختبار البنود الواردة في القوائم )٣()Audit(يمكن تعريف التدقيق 

السجالت المنشأة لها والمستندات المؤيدة لها بغرض إعطاء المالية بالرجوع إلي الحسابات و
المالي ونتائج أعمال رأي فني محايد حول مدى عدالة تلك القوائم المالية وتمثيلها للمركز 

   .)١٩٨٣الصحن، (الوحدات االقتصادية موضع التدقيق

) ٤(هدف تدقيق البيانات المالية) ١ (م رقالمعيارولقد حددت معايير التدقيق الدولية في 
طلبة، (التي يتم إعدادها وفقاً لسياسات محاسبية محددة هو تمكين المدقق من إبداء رأيه حولها

١٩٩٧( .  

 الشاملة الذي أورده العديد من الكتاب ترجمة عما صدر عن لجنة جمعية تاومن التعريف
عملية منظمة للحصول : "المحاسبيين القانونيين األمريكية لتعريف مفهوم التدقيق بشكل عام بأنه

موضوعية طريقة وتقييمها بالمرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية  القرائنعلي 
ذلك إلي توصيل نتائج ة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعة ثم لغرض التأكد من درج

  . )٢٠٠٤الصحن والصبان، ( األطرف المعنية

                                                           
ة كما هو سائد في جمهورية مصر العربية أو تعربها على أنهـا  في العديد من الكتب والمراجع العربية على أنها المراجع )  Audit(يتم تعريب ) ٣(

التدقيق وهذا هو السائد في دول الخليج العربي واألردن ، وألغراض هذا البحث سيتم استخدام التدقيق والمراجعة كمرادفين لغـويين لتعريـف                      
audit) ( وال ينساق ذلك على المقصود بReviewق والتي تختلف في نطاقها عن التدقي .  

يتضمن تعريف البيانات المالية الميزانية العمومية وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية واإليضاحات والتـصريحات  )  ٤(
  .المرفقة بها التي تعتبر جزء مكمالً للبيانات المالية 
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إن التدقيق عملية ) ١( ،ناول التعريف أعاله أربعة مفاهيم أساسية متعلقة بالتدقيقيتو
تقوم ب أن تقوم علي المنطق واإلرجاع لألسباب وان أنشطة التدقيق المختلفة يجمنهجية منظمة 

اإلثبات ويقيمها خالل اتخاذه قرائن إن المدقق يحصل على ) ٢( ،علي خطة تدقيق تنفذ بمنهجية
هذه المفاهيم أن القرائن ) ٣(ة المقدمة من قبل إدارة المنظمة، لقرارات متعلقة بالمعلومات المالي

بيانات مثل ال"اإلدارة كيدات أتإقرارات والتوافق بين المسايرة وتستخدم للتأكد من درجة المذكرة 
ألدلة ينصب للقرائن وا وفي تقييمه ،مبادئ متعارف عليهاو" معدة من قبل اإلدارةتكون مالية ال

اهتمام المدقق علي تحديد إذا كانت البيانات المالية تم إعدادها وعرضها وفقا لمبادئ محاسبة 
ئج التدقيق للمستخدمين يقوم المدقق بتوصيل نتامن تلك المفاهيم أن ) ٤(متعارف عليها، و

، ويتم ذلك من خالل تقرير  وغيرهمالمهتمين مثل المساهمين والدائنين والمصارف االستثمارية
فق امدقق الحسابات الذي يقيم البيانات المالية التي تم تجهيزها من قبل إدارة المنظمة وفقا لتو

  . (١٩٩٨ ,Hermanson, others)متعارف عليهاتلك البيانات مع مبادئ 

א א
استمدت مهنة التدقيق نشأتها من حاجة اإلنسان إلي التحقق من صحة البيانات المالية 
التي تعتمد عليها في اتخاذ قراراته، وقد ظهرت هذه الحاجة أوال لدي الحكومات حيث تدل 

دققين للتأكد من الوثائق التاريخية علي أن حكومات قدماء المصريين واليونان كانت تستخدم الم
صحة الحسابات العامة، وكان المدقق وقتها يستمع إلي القيود المثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف 

 مشتقة من الكلمة اليونانية ”Auditing“" تدقيق"علي مدى صحتها وهذا نجد أن كلمة 
“Audire”يا  و معناها يستمع، ولقد ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان التدقيق في فينس

 أصبحت عضويتها شرطا من شروط مزاولة مهنة ١٦٦٩ وفي عام ١٥٨١بايطاليا عام 
 بالرغم من أن المهنة نشأت ١٨٥٤بإدنبرة عام " جمعية المحاسبين القانونين"التدقيق، ونشئت 

وبعد بريطانيا جاءت الدول التالية في سياق تنظيم المهنة فكانت  ) ١٧٧٣(هنالك قبل ذلك بكثير 
المعهد األمريكي للمحاسبين  (١٨٨٢، و الواليات المتحدة األمريكية عام ١٨٨١فرنسا عام 

 عام ا وفنلند١٩٠٤ واستراليا عام ١٩٠٢ وكندا عام ١٨٩٦وألمانيا عام ) ١٩١٦القانونيين عام 
  ).٢٠٠٤، عبد اهللا( ١٩١١

" ةالمراجع"أما في الشرق العربي فلقد كان لمصر السبق في تنظيم مهنة تدقيق الحسابات 
 صدر أول قانون فيها لتنظيم مزاولة المهنة ونشئت جمعية المحاسبين ١٩٠٩ففي عام 

 ١٩٥٥ لسنة ٣٩٤ رقم  التي تحولت إلي نقابة بموجب القانون١٩٤٦والمراجعين المصرية عام 
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 كانت هناك تشريعات مستمدة من قانون الشركات ١٩١٩األردن وفلسطين سنة وفي العراق و
أثرت سوريا ولبنان النفوذ الفرنسي الذي انعكس سلبا علي تنظيم مهنة البريطاني، في حين ت

 والقانون السوري في عام ١٩٤٣تدقيق الحسابات حتى صدور القانون التجاري اللبناني في عام 
وفي " جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق األوسط" ولقد ظهرت في لبنان ١٩٤٩

 ١٩٦٠ لعام ١٥مطبقا حتى صدور قانون الشركات الكويتي رقم الكويت ظل القانون الهندي 
  . )٢٠٠٠عبد اهللا ، (١٩٦٢ لعام ٦تبعه قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم 

) ١٩٩٧ مدخل علمي تطبيقي، –كما تناول محمد سمير الصبان في كتابه المراجعة 
 حتى اآلن نقال عن إحدى تعريف المراجعة عبر التطور التاريخي لها وألهدافها منذ نشأتها

 التي استعرضت التطور ذلك في الجدول التالي من حيث الهدف من المراجعة )٥(المقاالت 
  :ومدي الفحص وأهمية الرقابة الداخلية لفترات زمنية مختلفة

  أهمية الرقابة الداخلية  مدى الفحص  )المراجعة(التدقيق هدف عملية   الفترة

  عدم االعتراف  بها   بالتفصيل   واالختالساكتشاف التالعب   ١٥٠٠قبل عام 

  عدم االعتراف  بها  بالتفصيل  اكتشاف التالعب واالختالس  ١٨٥٠ – ١٥٠٠

   اكتشاف التالعب واالختالس-  ١٩٠٥-١٨٥٠

   اكتشاف األخطاء الكتابية -

بعض االختبارات ولكن 
األساس هو المراجعة 

  التفصيلية  

  عدم االعتراف  بها

ديد مدي سالمة وصحة تقرير  تح-   ١٩٣٣ – ١٩٠٥
  المركز المالي 

   اكتشاف التالعب و األخطاء -

بالتفصيل و مراجعة 
  اختباريه 

  اعتراف سطحي 

 تحديد مدي سالمة وصحة تقرير -   ١٩٤٠ – ١٩٣٣
  المركز المالي 

   اكتشاف التالعب و األخطاء-

  بداية في االهتمام   مراجعة اختباريه 

سالمة وصحة تقرير  تحديد مدي -   ١٩٦٠ – ١٩٤٠
  المركز المالي 

  اهتمام و تركيز قوى  مراجعة اختباريه

  )١٩٩٧الصبان، (المرجع 

                                                           
(٥) Brown. R. Gene. “Changing Audit Objectives and Techniques”. Independent Auditing Standards.  

ed by J.C. Ray (New-York: Holt. Rinehart and Winston. Inc. .١٩٦٤) pp. ١٨-٢ 
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א
إن اتخاذ أي قرار سليم يتطلب توفر معلومات دقيقة وصحيحة واغلب هذه المعلومات 

 تستخدم في حداث الماضية غالبا ماخية ماضية وال شك أن معرفتنا باألحداث تاريأتتعلق ب
ففي عالم المال واألعمال نجد أن متخذي القرارات من مستثمرين  بالمستقبل،محاولة للتنبؤ 

ومقرضين و مانحين يقومون بتجميع حقائق و معلومات تتعلق بماضي الوحدات االقتصادية و 
ومات لك الحقائق والمعلتذلك قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار فيها أو تمويلها وغالبا ما تكون 

مصرح عنها في البيانات المالية المنشورة وهي تبين أحداثا تاريخية ماضية تظهر المركز 
  .)١٩٩٠،إشتيوي (لوحدات االقتصادية موضع االهتمامالمالي و نتائج أنشطة تلك ا

أما الهيئات الحكومية وأجهزتها الرقابية المختلفة فتعتمد البيانات المالية المدققة في 
ها التخطيط و الرقابة و تحديد اإلعانات لبعض األنشطة وفرض الضرائب أغراض كثيرة من

  .)٢٠٠٠عبد اهللا، ( وغير ذلك

من المعروف أن إعداد القوائم المالية هي من مسئولية إدارة الوحدات االقتصادية وذلك 
مالي من واقع الدفاتر والسجالت المحاسبية المحتفظ بها ولكي تعكس هذه القوائم المالية الوضع ال

ونتائج األعمال بصورة موثق بها من وجهة نظر مستخدمي تلك القوائم المالية ال بد أن يصادق 
 وهذا الطرف المحايد هو مدقق الحسابات الخارجي أو مراجع ،عليها من قبل طرف ثالث محايد

المحاسب القانوني وبذلك فإن في دول عدة يطلق عليه الذي المراجع  أو الحسابات الخارجي
التصديق ، إن ة إعداد القوائم المالية ومهمة التصديق عليها ال يجب أن تقوم بها نفس الجهةمهم

على القوائم المالية يتمثل في رأي المراجع حول مدى عدالتها والذي يضمنه في تقريره في 
ضوء هذا التقرير يكون في استطاعة مستخدمي القوائم المالية أن على نهاية عملية المراجعة و

وا القرارات االقتصادية السليمة والرشيد، حيث أن رأي المراجع يزيد من ثقة مستخدمي تتخذ
   ).١٩٩٠إشتيوي، (الواردة بهاالقوائم المالية بالبيانات والمعلومات 

والمراجعة " المراجع" يكون التركيز على مدقق الحسابات وفي هذه الدراسة سوف 
   .المراجعةاألنواع األخرى من الخارجية دون سواها من 
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א א
وذلك لتبويب على عدد من أشكال افي ذلك عتمدين يمكن التعرف على أنواع التدقيق م

تتم بواسطة طرف من خارج  وهي تلك التي المراجعة الخارجية، إلي عمليةالالقائم ب" من حيث
أداة في يد لتي تعرف بأنها وهي تلك ا المراجعة الداخليةوالمنشأة يكون مستقال عن إدارة المنشأة 

اإلدارة تعمل من داخل المنشأة للحكم والتقييم لخدمة اإلدارة في مجال الرقابة وهي إحدى حلقات 
وهي  مراجعة إلزاميةوطبيعته، إلى لزام اإل، كما يمكن تبويبها من حيث مدى الرقابة الداخلية

 االقتصادية مثل قانون  الوحداتتتم بموجب إلزام القوانين السائدة المنظمة ألداءتلك التي 
 المراجعة االختيارية غير إلزامية و قانون تنظيم عمل المؤسسات األهلية وغيرهاالشركات و
التي تتم طوعا دون إلزام قانوني كتلك التي تتم في المؤسسات الفردية في حاالت وهي تلك 

 والمعروفة مراجعة الكاملةالفيمكن تقسيمها إلي  مجال أو نطاق المراجعة، أما من حيث مختلفة
تخول المراجع إطارا غير محدد للعمل الذي يؤديه دون قيود من اإلدارة أو أي جهة تعين بأنها 

تتضمن قيودا علي نطاق أو مجال المراجعة بحيث يقتصر  والتي المراجعة الجزئية والمراجع
 المدينة أو فئة عمل المراجع علي عمليات علي سبيل الحصر دون غيرها مثل مراجعة الذمم

  ).٢٠٠٤الحصن والصبان، (هذه وفقا لمعاير المهنة المقبولة منها ويقوم المراجع بمهمته 

فيجري عادة تقسيم المراجعة إلي  أما من حيث مدى الفحص أو حجم االختبارات
يقوم المراجع بمراجعة جميع القيود والدفاتر  المقصود بها أن )تفصيلية(مراجعة شاملة 

تصف هذا النوع من يلحسابات والمستندات أي جميع المفردات موضع الفحص و والسجالت ا
المراجعة بزيادة أعباء عملية المراجعة وتعارضها مع عاملي الوقت والتكلفة التي يحرص 

يقوم المراجع بمراجعة  والمعروفة بان مراجعة اختباريه والمراجع على مراعاتها باستمرار
، كما  إحصائيا–موضع االختبار وتعميم النتائج على المجتمع عينة ممثلة لمفردات المجتمع 

المراجعة  إلي توقيت عملية المراجعة وإجراءات االختباراتيمكن تبويب المراجعة من حيث 
المراجعة  وتتم بعد انتهاء السنة المالية وإعداد القوائم المالية الختامية وهي تلك التي النهائية

ر السنة المالية و بطريقة منتظمة وفقا لبرنامج زمني مخطط ، مع تتم على مدا والتي المستمرة
  ).٢٠٠٤الصبان،  والحصن( إجراء مراجعة أخري بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية
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א א א
ال يعتبر تدقيق الحسابات فرعا من فروع المحاسبة ولكنها نظام مستقل بذاته بيد انه 

المبادئ يعتمد كليا على نتائج عمليات المحاسبة، فالمحاسبة هي مجموعة من النظريات و
ا تأثير هواإلجراءات والطرق التي تعنى بتسجيل وتبويب وتوصيل البيانات المالية التي يكون ل

مباشر علي المركز المالي ونتائج أعمال الوحدة االقتصادية، بينما التدقيق هو مجموعة من 
 والمبادئ واإلجراءات التي تعني بفحص واختبار البيانات المحاسبية المسجلة في النظريات

فالمحاسبة . الدفاتر والسجالت المحاسبية وذلك بهدف التأكد من صحتها ودرجة االعتماد عليها
حاسبة أي القوائم المالية ممهمة إنشائية أما المراجعة فمهمة تحليلية انتقاديه وتبدأ حيث تنتهي ال

  .)١٩٩٠اشتيوى،(دة من واقع الدفاتر والسجالت المحاسبية المع

 بين المحاسبة والتدقيق وهو أن المحاسب موظف لدي الوحدة واحد أهم الفروق
االقتصادية وخاضع بالتبعية إلدارته،  أما المدقق والذي يسمى في العديد من الدول محاسب 

ع التدقيق عالقة تبعية وهو خبير مهني قانوني مستقل فال تربطه بإدارة الوحدة االقتصادية موض
  .)١٩٨٠عبد المنعم، والجمل(محايد 

א א א
طلب أدت إلى نشأت تدقيق الحسابات المستقل وتوليد اليوجد أربعة عوامل في بيئة األعمال 

  : نلخصها فيما يلي يةعل

 א •

 مستخدمي البيانات المالية ومقدمي تلك يقصد بتضارب المصالح تعارض مصالح
البيانات وخاصة تخوف المستخدمين من إمكانية التحيز في المعلومات التي تصلهم مما قد 

 أصبح  تقرير مدقق الحسابات ال غنى عنه للممولين لالقتناع ثيعرض مصالحهم للخطر بحي
المجمع ( لتدفقات النقدية للمؤسساتيات وابمدى تمثيل البيانات المالية للمركز المالي ونتائج العمل

  .)٢٠٠١العربي، 



 ٣٠

א •  א

تزداد الحاجة إلى تدقيق الحسابات كلما زاد تخوف مستخدمي البيانات المالية من 
اعتمادهم على معلومات مضللة في اتخاذ القرارات بناء على البيانات المالية المنشورة حيث 

اذ قرارات فان مستخدمي المعلومات المالية يقلقون من  التختكمداخالعادة تستخدم المعلومات 
 لما لذلك من احتمالية وجود انحراف أو سوء توجيه وعدم ارتباط أو عدم اكتمال تلك المعلومات

  .)١٩٩٨هيرمانسون وآخرون ( ماثر على اتخاذ قراراته

 א •

ل يصبح من يصعب ب  المالية تعقيداتوصيـل المعلومـاتعملية إعداد و تدكلما ازدا
تحقق مباشر بشان مدي جودة المعلومات القيام بلمعلومات المستحيل على المستخدم العادي ل

  .)٢٠٠١المجمع العربي، (  والتي يعتمد عليها في صياغة قراراتهالمستلمة

 א •

إن العديد من األبعاد تقف حائال بين قيام المستخدم العادي بالتحقق مباشرة من مدى 
ت المستلمة حتى لو كانت لدية الرغبة والمعرفة الالزمتين للقيام بذلك من تلك جودة المعلوما

نفصال االبسبب األبعاد ما هو مكاني وما هو زماني إضافة للبعد القانوني وتكلفة القيام بذلك 
المستخدم من تقييم جودة تعيق بين مستخدمي المعلومات ومصدر تلك المعلومات والتي  التباعدو

ن للتدقيق قيمة مضافة تتوقف على توصيف وفهم عميق  إضافة إلى ألمستلمةالمعلومات ا
  .)١٩٩٨هيرمانسون وآخرون ( لمتطلبات مستخدمي البيانات المالية

غير أننا ونحن ننظر للتدقيق على حسابات المنظمات األهلية كخدمة مهمة، عليها طلب 
 بشكل فعال إذا ألزمت الجهات ذاتي مثل أي من الخدمات األخرى، نجد أن هذا الطلب يتزايد

المختصة هذه المنظمات بوضوح بالشفافية المالية وتدقيق حساباتها عبر مدقق حسابات قانوني 
  .)١٩٩٠,Mills( ومعتمد لدى الجهات الرسمية

  



 ٣١

א  א

 א

يث كانت في فلسطين  حبدأ تنظيم مهنة تدقيق الحسابات منذ عهد االنتداب البريطاني
قانون  مستمدة من قانون الشركات البريطاني ولقد أبقى ١٩١٩تشريعات مهنية منذ سنة 

، عبد اهللا(  على نفس تلك النصوص والمواد١٩٢٩ لسنة ١٨رقم الشركات في فلسطين 
فحص أعمال المنظمة لليات اآل ١٠٤و ،١٠٢،١٠٣رقم مواده ولقد تناول القانون في ). ٢٠٠٤

 ١٠٥من قبل مفتشين يعينهم المندوب السامي البريطاني، ثم افرد المشرع المادة رقم الشركات 
إللزام الشركات بان يكون لها مدقق حسابات شرح في هذه المادة آليات تنظيم عمل مدقق 

 وحدد شروط المزاولة والترخيص هالحسابات متناوال تعينه وحقوقه وواجباته ومسؤوليات
لمطلوب للمدقق من االستقاللية، كما عمل علي التزام وأجاز إلغاء وحرص علي توفير القدر ا

قانون الشركات ( التي قد يتعرض لها مدقق الحساباتالتراخيص بالمزاولة أو تعليقه والعقوبات 
 في قطاع ١٩٤٨وعلي الرغم من استمرار العمل في هذا القانون إلى ما بعد عام ، )١٨رقم 

لفلسطينية إال أن االحتالل افرغ جميع العمل الفلسطيني المهني غزة حتى عودة السلطة الوطنية ا
 خالل الفترة من يمن مضمونه وفرضت طبيعة المرحلة النضالية التي خاضها الشعب الفلسطين

 على المؤسسات ظروفا خاصة جدا ، ١٩٩٤ حتى عودة السلطة الفلسطينية في أكتوبر ١٩٦٧
 ٤،٠٠٠ ينخرط فيها حوالي ١٩٧٨ي غزة عام فلقد تأسست جمعية المحاسبين والمراجعين ف

حاصلين علي رخصة مزاولة فاحص حسابات غير معروف توفيق المئات عضو منهم 
  ).٢٠٠٥جمعية المحاسبين،(. أوضاعهم القانونية

 في ةفلقد تأسست جمعية مراجعي الحسابات القانونين الفلسطينيأما في الضفة الغربية 
 حين تم فك االرتباط مع الضفة ١٩٨٨سابات األردنية لعام  كفرع لجمعية مدققي الح١٩٨٦عام 

جربوع، (  تم تأسيس جمعية مدققي الحسابات القانونين الفلسطينية١٩٩٨الغربية ومع بداية 
بشان تنظيم مهنة التدقيق معموال به ) ٦ (١٩٦١ لسنة ١٠ظل القانون األردني رقم  ولقد )٢٠٠٢

  ..اإلسرائيلي بسبب االحتالل ١٩٨٥ لعام ٣٢قانون رقم عديله بالدون تعديل رغم قيام األردن ب

                                                           
 لتنظيم الترخيص بمهنة تدقيق الحسابات المعمول به بالضفة الغربية والذي صدر بشأنه قرار من رئـيس                 ١٩٦١القانون الصادر في األردن عام      ) ٦(

وتم إلغاء العمل لهـذا القـانون       .  بتطبيقه على جميع األراضي الفلسطينية     ١٩٩٧ لسنة   ٥س منظمة التحرير الفلسطينية رقم      رئي/ السلطة الوطنية 
  .١٩٨٥ لسنة ٣٢باألردن بصدور القانون رقم 



 ٣٢

 ١٠ بشان سريان قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم ١٩٩٧ لسنة ٥ولقد صدر قرار رقم 
 مدقق ٣١٠ علي جميع األراضي الفلسطينية وبموجب ذلك القانون تم أجازة ١٩٦١لسنة 

  :اليحسابات قانوني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية موزعة كالت
  ) ١(جدول رقم 

  إحصائية التراخيص بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات

  المجموع  القدس  الضفة الغربية  غزة  

  ٢١٨  ٢٣  ١٣١  ٦٤  إصدار جديد

  ٩٢  ١٢  ٨٠  ٠  استبدال 

  ٣١٠  ٣٥  ٢١١  ٦٤  المجموع 

   )٢٠٠٤ر حتى سبتمب) ٧(أعده الباحث بالرجوع إلي المعلومات المتاحة في هيئة الرقابة العامة : (المرجع

ويمكن القول أن الطلب وبالتالي ممارسة تدقيق للبيانات المالية كادت أن تكون معدومة 
في ظل سلطة االحتالل اإلسرائيلي، وبدأ ذلك يحبوا تدريجياً مع عودة السلطة الوطنية 
الفلسطينية، والشروع في تكوين وحدات اقتصادية وطنية كالمصارف والمنظمات المالية 

  . وغيرها

الحظ في قطاع غزة أن هناك خلط في كثير من األحيان في مجال تدقيق وإعداد وي
) ٢٠٠٠ومقداد  حلس(  خدمات ضريبية أو ألي أغراض أخرىالحسابات، سواء ألغراض تقديم

عملية تطوير قطاع المحاسبة والتدقيق بخطوات معقولة ثابتة عبر برنامج ممول من لقد سارت و
وضع قواعد ، وثانيها وضع قواعد تدقيقمتعددة أولها ة علي مسارات قبل وكالة التنمية األمريكي

بناء المنظمات ذات  والرابع منها صياغة قانون تنظيم مهنتي المحاسبة والتدقيق وثالثها محاسبة
وذلك وفقا لما حاجة المناهج الدراسية في الجامعات إلى التطوير والتحديث،  إضافة إلي العالقة

وكالة ( وع المذكور، ولقد باشرت الجامعات األخذ بتلك التوصياتورد في توصيات المشر
  )١٩٩٧التنمية األمريكية،

                                                           
 عـضو لجنـة مـنح    ، و الباحـث ٢٠٠٤ لسنة ٩كانت تمارس لجنة منح التراخيص نشاطها عبر هيئة الرقابة العامة حتى صدور القانون رقم  ) ٧(

  التراخيص لقطاع غزة التي كان ومقرها هيئة الرقابة العامة



 ٣٣

 ٢٠٠٣ فترة عمله منذ تعلي مشروع وكالة التنمية األمريكية وقد انتهالباحث ويؤخذ 
وخاصة عدم وجود أية أنشطة ملحوظة للمشروع تستهدف زيادة وعي مستخدمي البيانات المالية 

أنشطة تعريف وورش للتعرف على متطلبات تشمل تنظيم يمكن إن تي الرجال أعمال و
مستخدمي البيانات المالية تكون مخرجات تلك الورش أساسا لبناء خطة األنشطة بما فيها 

  .مستخدمي البيانات المالية بالعملية التدقيقيةمنتجي زيادة وعى تعميق واستهداف 

א א א א
، وضمن فعاليات برنامج تطوير )٨(نسجل هنا إن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية 

 ٢٠٠١قطاع المحاسبة والتدقيق والممول من وكالة التنمية األمريكية قد أتمت في أواخر عام 
 كما )٢٠٠١، جمعية مدققي الحسابات(ترجمة المعايير الدولية للتدقيق للعمل بها في فلسطين

ئة اإلدارية للجمعية قرارا بتبني تلك المعايير في فلسطين وتشجيع أعضائها على اتخذت الهي
جمعية مدققي ( ٢٠٠٢االلتزام بها وكذلك قواعد وآداب السلوك المهني الذي أتمته في بداية عام 

  . )٢٠٠٢الحسابات،

 بعد أن ٢٠٠٤لسنة ) ٩( قانون رقم قانون مزاولة مهنة تدقيق الحساباتصدر ولقد 
، يعتقد العديد من ٢٠٠٤ سبتمبر ٨ الراحل في ةرئيس السلطة الوطنية الفلسطينيعليه صادق 
لتعديل جوهري فلقد قامت جمعية المحاسبين والمراجعين  بحاجة  والمهتمين بأنهنالممارسي

 حيث كان للباحث ورقة العمل األولى فيها ٢٠٠٥الفلسطينية بتنظيم ورشة عمل حوله في مايو 
وكانت ) ٤(رقم  انظر مرفق ،٢٠٠٤) ٩( قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم بعنوان قراءة في

نحو تنظيم مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات "ورقة العمل الثانية للدكتور عصام البحصي بعنوان 
في فلسطين ولقد خلصت الورشة إلى العديد من التوصيات نُجمل أهمها في وجوب تعديل 

 والعمل ةل دورا فاعال لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيالقانون تعديال جذريا بما يكف
على توفير سبل التمويل الالزمة لضمان استمرار تطوير المهنة والتزام بالمهنية في تشكيل اطر 

جمعية المحاسبين  (واضحة للعالقات التبادلية فيما بينهاهياكل تنظيم المهنة ومجالسها ووضع 
 لم يتم إصدار اللوائح ٢٠٠٥ ونضيف هنا بأنه حتى ديسمبر ،)٢٠٠٥والمراجعين الفلسطينية، 

والتعليمات المتعلقة بوضع آليات تطبيق ذلك القانون موضع التطبيق مما يعكس حالة من الجمود 

                                                           
تم تشكيل لجنة لقواعد التدقيق الدولية المعمول بها في فلسطين ترأسها الباحث  عدنان رشيد عوض حيث قامت الجنة علـى ترجمـة المعـايير                          ) ٨(

    USAIDالدولية  للتدقيق وتم إصدارها في فلسطين بتمويل من 



 ٣٤

تسود عملية الترخيص بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات وعدم وضوح آليات التعامل مع 
  ).٩(المرخصين بالمزاولة

א
قد تطورت مهنة تدقيق الحسابات بشكل عام استجابة للثوراِت في البيئِة واالكتشافات ل

جديدة والتقّدم تقني وليس هناك سبب لالعتقاد أن المهنة في فلسطين سوف لَْن تتسارع مع ال
نكتسبها عبر الزمن وخاصة في ظل وعجلة التَطَوُّر تجاوبا مع التغييراِت التي نتعلمها بالتجارب 

من شفافية وإصالح، ومن تجربتنا مع كل من جمعية يتطلبه ع الفلسطيني الذي نمر به وما الوض
المحاسبين والمراجعين وجمعية المدققين نرى إن دورا ايجابيا يمكن لجمعية المحاسبين و 

، كل ذلك بطبيعة الحال مرهون بمستوى اإلرادة المراجعين أن تلعبه في تطور سوق التدقيق
 العامة التي يمر بها الشعب ةلمهتمين بالمهنة على الرغم من الظروف السياسيالمتوفرة لدى ا

  .الفلسطيني

                                                           
 . كعضو مراقب في مجلس المهنة الذي ينص القانون على تشكليهةالباحث احد العضوين عن جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطيني)  ٩(



 ٣٥

א א
אא

א א  א
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 ٣٦

א א
אא

א א א
א

إن قطاع عمل المنظمات األهلية في أي دولة هو المكمل لعمل القطاع الحكومي وعمل 
القاعدة الشعبية العريضة احتياجات يتغلغل ويتعمق داخل بأنه العمل هذا ويتميز القطاع الخاص 
 خدمات الصحية أو البيئية أوالمجاالت سواء مجال الكافة هذا القطاع اقتحم لقد من المجتمع و
  . )٢٠٠٤، جمعة( غيرهاالزراعية و

א א
 لسنة ٨٤القانون رقم ألولي من ته امادفي الجمعيات األهلية عرف المشرع المصري ي
 هذا القانون، كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة حكامأتعتبر جمعية في تطبيق " على انه  ٢٠٠٢
يقل   منهما معا الأو اعتبارية، أشخاص أو طبيعيين، أشخاص من تتألفعينة  غير مأومعينة 

، مغازي( ". عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادياألحوالعددهم في جميع 
٢٠٠٥(.  

شخصية " بأنها الجمعية أو الهيئة   ٢٠٠٠لسنة ) ١(رقم الفلسطيني عرف القانون يكما 
اق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقق أهداف مشروعة معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتف

تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة 
  .)٢٠٠٠، الوقائع الفلسطينية( "شخصية

وقد زاد االهتمام بالمنظمات األهلية خالل العقود الثالثة األخيرة في معظم دول العالم، 
تحرر معظم الدول النامية من النظم المركزية وإتباعها القتصاد السوق وخاصة في ضوء 

وتبنيها إلصالحات اقتصادية اشتملت في غالبيتها على سياسات وإجراءات لتعزيز دور القطاع 
تحقيق على نمو المنظمات األهلية باعتبارها أداة اجتماعية مساعدة على هذا ساعد ولقد الخاص 
لمرغوب، وقد ساهمت الدول المانحة في تعزيز دور المنظمات األهلية في الدول النامية التغيير ا

من خالل تكليفها لهذه المنظمات بإدارة برامج مساعداتها، بغية تجاوز المتطلبات المالية 
أسكوا، ( واإلدارية غير المرنة التي تفرضها األنظمة الحكومية في إدارة وتنفيذ هذه البرامج

١٩٩٩.(  
  



 ٣٧

א אא
إن الحديث عن نظام العولمة والخصخصة ال يمكن أن يخلو من الحديث عن أهمية دور 

وعليه فان تفعيل دور المنظمات . المنظمات األهلية، باإلضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص
 مفهوم الخدمة األهلية يتطلب ثقافة من نوع خاص ترفع من شأن العمل الطوعي العام وتكرس

إن العمل الناجح هو نتاج ثالث عوامل وهي . العامة وتقوم على أساس مبدأ التكافل االجتماعي
 المنظمات - إن لم يكن كل-فإذا كانت معظم . الموارد وإدارة تلك المواردتوفير الهدف وتحديد 

ما من الموارد، األهلية الفلسطينية تتفق على كل أو معظم األهداف، وجميعها يقر بتوفر قدر 
. يظل العنصر الثالث وهو اإلدارة هو األكثر حسما في نجاح أو فشل أي من المنظمات األهلية

ة مصادر يومن أهم المشكالت التي قد تواجه الجمعيات والمنظمات األهلية تتمثل في محدود
 التمويل، وضعف الوعي والعمل التطوعي، ضعف الرقابة الحكومية وتدخل الحكومة في كل

  ). ١٩٩٥الصاوي، ( صغيرة وكبيرة 

وتدار المنظمات األهلية في فلسطين من قبل مجالس إدارة وفقا ألنظمتها األساسية ولكل 
  ).٢٠٠٠ لسنة ١قانون رقم ( منها نظام داخلي ينظم التعامل مع ذلك

א א
كل السلطة الفلسطينية، حيث لقد فرض احتالل إسرائيل لفلسطين واقعا غاب معه ش

بمبررات الحاجة إلى تنظيم متميز ظهرت المنظمات األهلية الفلسطينية في سياق تاريخي "
ولتقديم خدمات معينة لم يكن يقدمها أحد في غياب سلطة وطنية، وهي تمتلك الخبرة  الجماهير
لغة التي يفهمها وقادرة على التحدث بال في ظل أوضاع مضطربة وغير مستقرةللعمل الكافية 

وبعد ، الرأي العام العالمي من خالل عالقاتها المتشعبة مع جهات عديدة ومؤثرة في مجتمعاتها
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كانت هذه المنظمات من أشد الداعين إلى توسيع هامش المشاركة 

جتمع، ويبقي التحدي  وهيمنتها الكاملة على الم منعاً الستشراء السلطةالفاعلة والحض عليها
الماثل أمام هذه المنظمات في قدرتها على إعادة إنتاج ذاتها مجتمعياً وفي استمرار أدائها الوطني 

 وفي مجاالت قد ال تستطيع السلطة الوطنية ومنظماتها العمل فيها حتاللوتفعيلة في مقاومة اال
ستظل ها ومما الشك فيه أن، بسبب االتفاقيات المبرمة وااللتزامات التي أخذتها على عاتقها

عاجزة عن القيام بهذه المهمات ما لم تجر عملية تقييم لهياكلها اإلدارية والتنظيمية وأدائها 
وأساليب عملها وعالقاتها وعلى رأس ذلك اللتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة وتعزيز عالقات 

  ).٢٠٠١يسن، مح(التنسيق والتكامل والتعاون والتشيك مع الجهات ذات الصلة 
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عبر التاريخ الفلسطيني دوراً هاماً في مجاالت عدة وكان و لقد لعبت المنظمات األهلية 
 .توفير دور الحضانة وكذلكبالمعوقين، في قطاع الصحة وقطاع العناية منظمات تعمل من أولها 

ا علي  أثرهاتوقد أورد تقرير البنك الدولي حول الخمسة عشرة شهرا من االنتفاضة واإلغالق
  ١٢٠تبلغ  األهليةقيمة التبرعات للمنظمات  أن ٢٠٠٢االقتصاد الفلسطيني والمنشور في مارس 

يبلغ  . مليون دوالر٥٢ إلى ١٩٩٩ أن هذا المبلغ قد انخفض في عام إال . مليون دوالر١٨٠–
في الضفة  % ٧٦منها  ٩٢٦في قطاع غزة والضفة الغربية ) العاملة(المنظمات األهلية عدد 

في  % ١١في الريف و  % ٢٩ المدن،في % ٦٠موزعة بواقع في غزة % ٢٣ غربية،ال
قد بلغ معدل التسجيل في الوزارات و . لدى الجهات الرسمية % ٩٦خيمات ومسجل منها الم

% ٥٦كما أن . %١٠ األهلية، بينما عارض مبدأ التسجيل لدى وزارة المنظمات % ٨١المعنية 
منها في الضفة تم تأسيسها ما بعد السلطة الوطنية أو  % ٣٢  في غزة واألهليةمن المنظمات 

  .أوسلو

، أخذت المنظمات ١٩٩٤ و١٩٩٣وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو والقاهرة، في عامي 
األهلية تعمل إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن إطار سياسي محدود، وقد ساد التفاؤل 

 فور توقيع هذه االتفاقيات، إال أن هذا التفاؤل )١٩٩٩د، مقدا( بعض األوساط الفلسطينية والدولية
نتيجة الستمرار  وفي ظل غياب االستقالل التام والسيادة على األرض والمواردسرعان ما زال 

إسرائيل في ممارساتها السابقة، إذ أنها عملت على تقييد الصالحيات الممنوحة للسلطة 
رجية أو االقتصاد، هذا التقييد جاء استمرارا لسياسة الفلسطينية، سواء في مجاالت العالقة الخا

  . الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيليإسرائيل في ترسيخ تبعية االقتصاد

 األهليةدليل المنظمات آخر قد أظهر فيمـا يتعلـق بنشاطات الجمعيات األهلية، فو
 ٢٨٠ة وجود عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحد والصادر) ٢٠٠٣(العاملة في قطاع غزة 
، في حين القطاعات المختلفةتغطي في نشاطها في قطاع غزة فاعلة تعمل منظمة غير حكومية 

 منظمة وهي جميع المنظمات المسجلة لدى وزارة الداخلية ٦٥٧يبلغ مجموع المنظمات األهلية 
  . سواء العاملة وغير العاملة منها٢٠٠٣الفلسطينية حتى عام 
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א א
يعاني قطاع المنظمات األهلية الفلسطينية من عدم وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة 
ومتفق عليها بين األطراف المختلفة ومن ضعف التنسيق المنظم بينها وخاصة التنسيق مع 
السلطة الوطنية، كما يعاني من ضعف عالقة مع المجتمع األهلي والضعف االجتماعي وعدم 

جهات المانحة وتحقيق األهداف السياسية للشعب الفلسطيني وأهملت متابعة ربط عالقتها مع ال
  ). ٢٠٠٤عبد الهادي،( إصالح السلطة الوطنية الفلسطينية

 إلى االعتماد ت المنظمات األهلية الفلسطينيةاضطرإن الظروف االقتصادية الصعبة قد 
 للمنظمات ١٩٩٦ات لعام استكمال تدقيق الحساب والى عدم على التمويل الخارجي لنشاطاتها

 األهلية العاملة في مجال تسويق المنتجات الزراعية وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات
  ).١٩٩٩أسكوا، (

 على أداء أولويات المنظمات بينقد كان النتفاضة األقصى تأثير وعلى صعيد آخر، ف
 الناتجة عن مضايقات ناةالمعا بدأ بتنفيذ برامج خاصة بتخفيض افقسم كبير منهاألهلية،  

 تجميد النشاطات العادية والتركيز على دعم ورفع إليمنهم بالحاجة  % ٢٨االحتالل وقد شعر 
ريق مضاعفة ط من تلك المنظمات فلقد تعامل مع الظروف الجديدة عن األكبر أما القسم المعاناة

بب الرئيسي في س الواإلغالقات اإلعاقاتمن تلك المنظمات % ٦٩ ساعات العمل ولقد وضع
  ).١٩٩٩ماس،  (عدم القدرة على أداء الدور المطلوب منهم

א  א

أن المنظمات األهلية بمجملها تتلقى تمويلها من مصادر متعددة ومعظمها تتلقى تمويلها 
 التمويلكان  ٢٠٠٠من أكثر من مصدر في آن واحد ففي الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 

من إجمالي  % ٤٧الخارجي هو المصدر األول من بين مصادر تمويلها، وبلغت نسبته حوالي 
ثم تبرعات من أفراد ومؤسسات % ٢٩إيرادات هذه المنظمات يليه التمويل الذاتي وبلغت نحو 

وبلغت نسبة مساهمة السلطة الوطنية % ١١من داخل الضفة الغربية وقطاع غزة ونسبتها 
 من داخل% ١و% ٥ونسبة فلسطينيي الخارج % ٥ادات هذه المنظمات حوالي الفلسطينية في إير

من المنظمات األهلية في الضفة الغربية  % ٤٠من مصادر أخرى وكان  % ٢األخضر والخط 
وقطاع غزة تتلقى تمويالً خارجياً كما أن معظم المنظمات التي ال تتلقى تمويالً خارجياً هي 

ضيق مما يفسر ارتفاع نسبة المنظمات التي ال تتلقى تمويالً منظمات صغيرة وتعمل على نطاق 
خارجيا على الرغم من ارتفاع نسبة مساهمة التمويل الخارجي للمنظمات األهلية الفلسطينية 



 ٤٠

وتشير المعطيات السابقة إلى حجم التمويل الخارجي على المنظمات األهلية المحلية خاصة 
في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان فهذه األخيرة تكاد المنظمات التنموية والدعاوية والعامة 

تعتمد بالكامل في تمويل نشاطاتها على التمويل الخارجي خاصة مع نفور جهات التمويل المحلية 
من تمويل مثل هذه النشاطات وضعف قابلية نشاطاتها السترداد تكلفة الخدمة وتمثل المنح المالية 

  ).٢٠٠١لدادوة وآخرين (لتمويل الشكل األكثر شيوعا في مصادر ا

 عجزا ماليا  تعاني   األهليةمن المنظمات   % ٥٢وقد أورد تقرير البنك الدولي المذكور أن        
  مـن   دوالر لكل شخص   ١٢بلغ نصيب الفرد من المصادر والتمويل عن طريق المنظمات          حيث  

  .غزة من  دوالر لكل شخص٢ مقابل الضفة الغربية

هذا ل زاد الدور الذي تلعبه تلك المنظمات وقد كان ،سطينيمع زيادة معاناة الشعب الفلو
كقناة فاعل  وكذلك كان لها دور المزارعين، في مجال توفير الخدمات الصحية ودعم دور فاعال

 مجال خلق فرص في   فاعالادورلعبت  الدعم المالي للعائالت المنكوبة والمحتاجة ولقد إيصال
   .عمل

هناك مبلغ أو قيمة ال توجد  ف٢٠٠١في نوفمبر طبقاً لدراسات البنك الدولي 
المصادر  والمنح المقدمة للمنظمات األهلية وكذلك الزيادة أو لمجمل التبرعاتواضحة 

الجديدة التي توفرت خالل انتفاضة األقصى، إال أن هناك بعض المالحظات والمظاهر 
 كبيرة، في حين جهات تمويل جديدة وبمبالغالحصول على في اح بعض المنظمات نجمنها 

من مصادر التمويل % ٣٠حوالي بلغ ن نقص مجزء كبير من المنظمات الصغيرة عاني 
وخاصة الجزء الذي كانت علية من التبرعات المحلية أو األجر المدفوع مقابل خدمات كانت 

 Palestinian Agriculture Reliefأما المنظمات الكبيرة مثل، تقدمها قبل االنتفاضة

Committee ،،الصليب األحمر الفلسطيني، منظمة اإلغاثة الفلسطينية UPMPC والمنظمات ،
 زاد الكبرى األخرى فلقد نجحت بالحفاظ على مستوى  معدل التمويل بل وعلي العكس فلقد

 ).٢٠٠١البنك الدولي،(معدل التمويل لهذه المنظمات 

 علـى مـصدر     ونيعتمد األهليةالمنظمات  من  % ٧٨و يالحظ من التقرير المذكور أن       
 تعتمد  األهليةمن المنظمات   % ٣٩ومن ناحية أخرى فإن      من موازناتها،  % ٥٠واحد ألكثر من    

تعتمد على التبرعـات  % ١٩بينما ، (Private fund)ويل ــة للتمــعلى  المصادر الخاص
ـ        أن  أيضا  ويالحظ  ،  مصدر أساسي للدخل  ك  المتاحـة   لهناك تباين كبير بـين مـصادر التموي

  . في الضفة وغزةهليةاألللمنظمات 
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א א א א א
بلغ إجمالي اإليرادات التي تلقتها المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية            "

 وتظهر البيانات تفاوتا واسعا بـين       ١٩٩٩ دوالرات أمريكية العام     ١١٢،٧٣٦،٥٠٦وقطاع غزة   
 ١٦٠،٠٠٠ فلقد بلغ معدل اإليـرادات       اداتها، ولإلشارة إلى ذلك   المنظمات المختلفة في حجم إير    

 مليون دوالر أمريكي العـام      ١٤بلغ أكبر حجم إليرادات منظمة واحدة        في حين    أمريكيدوالر  
، وبالمقابل، لم يزد حجم إيرادات بعض المنظمات عن بضع مئات من الـدوالرات فـي                ١٩٩٩

تفاوت الرقم الوسـيط إليـرادات المنظمـات غيـر           كما يمكن أن يدلل على هذا ال       ،السنة نفسها 
من المنظمات غير الحكوميـة تقـل       % ٥٠ دوالرا أمريكيا، أي أن      ٩٨٧٠الحكومية، حيث بلغ    

من المنظمات تزيد إيراداتها على هذا الحجم، وهو ما يشير إلى           % ٥٠إيراداتها عن هذا الحجم و    
أقل قيمة والتي تعادل صفر، وأعلى قيمة       التباين الواسع بين حجم إيرادات المؤسسات بارتباطها ب       

حظيت المنظمات الصحية بالنسبة األكبـر مـن إيـرادات          لقد  . " مليون دوالر  ١٤والتي تعادل   
المنظمات األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت نسبة إيـرادات هـذه المنظمـات                

المنظمات العاملة في مجـال     ، تليها   ١٩٩٩من إجمالي إيرادات المنظمات األهلية العام       % ٣٢,٣
ثم المنظمات العاملة في مجال المـساعدات الخيريـة واإلغاثيـة    % ١٦,٦أنشطة الطفولة بنسبة    

من إجمالي إيرادات المنظمات، وكانت نسبة التمويل للمنظمـات العاملـة فـي             % ١٣,٣بنسبة  
ن أن األندية الشبابية    المجاالت األخرى متدنية مقارنة بالقطاعات الثالثة المذكورة، فعلى الرغم م         

والرياضية تشكل نسبة عالية من عدد المنظمات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غـزة، فـإن                
ما يظهـر    ، وهو ١٩٩٩من إجمالي إيرادات مجمل المنظمات العام       % ١,٣إيراداتها لم تتجاوز    

  ).٢٠٠١شلبي وآخرين (الضعف العام الذي تعاني منه هذه المنظمات 

א אא א
 ، مبدأ شامل وجوهري وهو أساس لعالقة سليمة بين الدولة والمجتمع األهلي           يالشفافية ه 

أن تقدم لهم البيانات والتقارير الصحيحة عن أعمالها        عليها   أمام مواطنيها واجب     مسئولةفالدولة  
ام الدولة وال يمكن الحـديث عـن         وأم  أمام هيئاته المرجعية   مسئول األهلي هو األخر     عوالمجتم

نظام شامل للمسائلة يتم تطبيقه من طرف واحد إذ أن المسائلة والمحاسبة والـشفافية مـن أهـم                 
 انه ال توجد ديمقراطية حقيقيـة بـدون         المدني كما موضوعات الحكم السليم وأخالقيات المجتمع      

 أن تقدم تقارير دورية عـن       ي األهل عإن من أهم واجبات هيئات المجتم     ،  مسائلة ومحاسبة شفافية  
أعمالها ونشاطاتها وميزانياتها إلى الهيئات المرجعية والى الدولة في إطار عملية مهنية إداريـة              



 ٤٢

ومالية متفق عليها إن مراقبة الدولة للنشاطات وأهداف وميزانيات المجتمع المدني ال تعني نظام              
 موالتقيـي المراجعـة   لية معنية تـستهدف     للمراقبة والتفتيش أو مبدأ للثواب والعقاب بقدر هي عم        

وانسجام نشاطات المؤسسة مع خطتها اإلدارية والمالية كما تستهدف التأكيد من عـدم وصـول               
عـالوة علـى     .امتيازات أو نشوء مصالح معينة ال تنسجم مع أهداف وتعريف المؤسسة األهلية           

مقراطية واحتـرام حقـوق     الديتطبيق  توسيع مجاالت   فمنظمات المجتمع المدني تهدف إلي      ذلك  
عبـد  ( لمثل هذه القضايا أن تتحقق بدون تكريس مبدئي الشفافية و المـسائلة           اإلنسان وال يمكن    

  ).٢٠٠٠الهادي،

   الحالة الفلسطينية–األهلية  لجمعيات الخيرية والهيئات التنظيم القانوني ل

 هو القانون   وتعديالته،١٣٢٧ رجب لسنة    ٢٩كان قانون الجمعيات العثماني الصادر في       
 ١٦ الصادر في غزة بتاريخ      ٢٠٠٠ لسنة   ١المعمول به في محافظات غزة حتى جاء قانون رقم          

، لتنظيم حق تكوين الجمعيات الخيريـة والهيئـات األهليـة وعالقتهـا             ) مادة ٤٥ (٢٠٠٠يناير  
بالسلطة وكذلك آليات عمل هذه المنظمات ومدى فعاليتها مثل شروط وإجراءات تأسـيس تلـك               

وبناء على هذا القانون أوقف العمل بالقـانون العثمـاني          . ظمات والقيود التي تفرضها عليها    المن
  .المعمول به سابقا

لقد تناول القانون الجديد تسجيل الجمعيات والهيئات وإجراءاتـه واهـم مـواد النظـام               
 األساسي ودور الوزارات في متابعة عمل تلك المنظمات، وكذلك نشأة الشخـصية االعتباريـة             

 كما تناول القانون حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات والسجالت         ،للمنظمات األهلية فور تسجلها   
التي يجب االحتفاظ بها، وحدد التقارير الواجب تقديمها للوزارة المختصة ونص علي إعفاء تلك              

ظمات المنظمات من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تناول القانون الجمعية العمومية لتلك المن           
 من  أكثرمن حيث تشكيلها واختصاصاتها واجتماعاتها العادية وغير العادية والية اندماج واتحاد            

جمعيتين أو هيئتين، كما تناول القانون تنظيم الجمعيات الخيرية والهيئات األجنبية وكـذلك حـل               
  .ةوفي الفصل التاسع واألخير تناول أحكام عامة وانتقالية ختامي. الجمعيات والهيئات

وفـي  " مدقق حسابات قـانوني   "مسمى   استخدم   ١٣ومن المالحظ إن المشرع في المادة       
 موازنة سنوية يشرف عليها أحد      ٣٠استخدم وفي المادة    و "مدقق الحسابات "استخدم  قد   ٢٣المادة  

 إذا، ونقول هنـا     يقدم مدقق الحسابات تقريرا عن المركز المالي للجمعية       والمحاسبيين القانونيين   
 علـى   األعـراف محاسب القانوني ومدقق الحسابات ومدقق الحسابات القـانوني جـرت           كان ال 

 من استخدامها بهذا الـشكل، كمـا        استخدامها كمترادفات لنفس المعنى فماذا الذي يريده المشرع       



 ٤٣

 في المادة   ٢٠٠٠لسنة  ) ١(الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية بموجب القانون رقم        يجب على   و
لجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد ال يتعدى أربعة أشهر من نهايـة              اتقدم   "أن  ) ١٣(

سنوي يحتوى على وصف كامل     تقرير   أولهمارين مقرين من الجمعية العمومية      السنة المالية تقري  
مالي مصدق من قبـل      تقرير   الثاني، و ة أو الهيئة خالل العام المنصرم     لنشاطات الجمعية العمومي  

وني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعيـة أو الهيئـة            مدقق حسابات قان  
   .حسب األصول المحاسبية المعمول بها

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة        بأن ٢٣ته رقم   لك القانون في ماد   وجب ذ ُيكما  
لهيئـة  واحدة كل سنة على األقل، للنظر في تقرير مجلس اإلدارة عن نـشاطات الجمعيـة أو ا                

وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك             
تنظـيم  المـذكور   تنـاول القـانون      و في جدول األعمال  من المسائل التي يرى المجلس إدراجها       

يجب أن يكون لكـل     " علي انه    ٣٠الشؤون المالية للجمعيات والهيئات حيث نص في مادته رقم          
 ما لم تقل مصروفاتها عـن  المحاسبين القانونيينأو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد      جمعية  

مـدقق  ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقـدم               ) ١٠٠٠(
الهيئة عن السنة الماليـة المنـصرمة للجمعيـة           عن المركز العام للجمعية أو     الحسابات تقريراً 

   .لعمومية في اجتماعها السنوي إلقراره والمصادقة عليها

نهج المشرع نهجا اعتياديا في تعامله مع نصاب الجمعيـة العموميـة واألغلبيـة              ولقد  
 ت، إال انه تشدد عندما تناول تنظـيم اجتماعـا          )١+٥٠(المطلوبة التخاذ أي قرار اعتيادي فيها       

رة عادية كل ثالثـة     المشرع باجتماع واحد بصو   فباإلضافة إلى اكتفاء     ،وقرارات مجلس اإلدارة  
ـ         )٢١مادة   (أشهر حيحة بحـضور ثلثـي     ، فقد اشترط المشرع أن تكون اجتماعات المجلس ص

 فهل يشكل ذلك تعطيال غير مقصود آلليات إدارة المنظمـات األهليـة فـي               )٢١مادة  (أعضائه  
من أعضاء   ) ١+٥٠(األراضي الفلسطينية، خاصة وان الممارس يعلم تماما كيف يصعب جمع           

  . المجلس فكيف يمكن جمع الثلثين

إن أهم عناصر الضعف التي تشوب أداء المنظمات األهلية وخاصة في فلـسطين هـو               
غياب محاسبة المسؤولية وعدم توفير القدر المناسب من الشفافية وضـعف الرقابـة الداخليـة               

) ١( تعديالت القانون علـى       التركيز في  أن يتم ويجب  سابقة  والخارجية كما يظهر في دراسات      
التأكيد على أن الجمعية العموميـة      ) ٢(إطالق يد المجتمع في تسجيل الجمعيات والهيئات األهلية         

في الجمعيات والهيئات هي السلطة العليا المطلقة وعليها تقع مسؤولية اختيـار مجلـس اإلدارة               
أكيد علـى مبـادئ المحاسـبة       الت) ٣( للسلطة التدخل في ذلك      زومحاسبته وإبراء ذمته وال يجو    



 ٤٤

مركزية تخطـيط   "والشفافية والرقابة الذاتية، أي تفويض الصالحيات بإطالق الحريات في ضوء           
التأكيد علـى   ) ٤ ( داخلية وخارجية  ةوتوفير أدوات رقابة ومحاسبة مسؤولي    " وعدم مركزية تنفيذ  

 في صحيفة يوميـة     مات األهلية دور اإلعالم بأن يتم إعالن البيانات المالية السنوية المدققة للمنظ         
  .)٢٠٠٢، وآخرينمقداد (واسعة االنتشار

غسان فرمند في ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني للمنظمات ويتفق ذلك مع ما أورده 
الجوانب القانونية للجمعيات والهيئات بشان  ) ١٩٩٧ مايو ١٩-١٧القاهرة (األهلية العربية 

  : طين وخلص في خاتمة ورقته إلى ما يلياالجتماعية والمنظمات الخاصة في فلس
إن تمتع المنظمات األهلية بالشخصية االعتبارية يجب إن إال يكون معلقا علي شروط  •

 . الموافقة علي ترخيص من أي جهة كانت

إن الرقابة الداخلية في المنظمات األهلية ممن قبل أعضاء الهيئة العامة شبه معطلة لعدة  •
 . اء السياسي لألعضاء مع أعضاء مجلس اإلدارة أسباب أهمها تجانس االنتم

 .يتوجب نشر تقرير سنوي عن البيانات المالية وعن إدارة المنظمة األهلية في جريدة يومية •



 ٤٥

א א
א א  א

  
  مقدمـــة •
  الدراسات الفلسطينية •
  الدراسات العربية •
  الدراسات األجنبية •

  



 ٤٦

א א א
א א  א

א
في حين تعددت الدراسات السابقة التي تناولت المنظمات األهلية في فلسطين بالدراسة 
والبحث من حيث عالقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعالقتها مع المستفيدين الذين تقوم على 

نظمات خدمتهم والعالقة بينها وبين الممولين والدراسات التي تناولت الوضع القانوني لتلك الم
 دراسات تناولت تدقيق إضافة إلىوتلك التي تناولت دور تلك المنظمات في العمل الفلسطيني، 

الحسابات من زوايا مختلفة إال أنه من خالل مراجعة تلك الدراسات السابقة تبين انه لم يتم تغطية 
 وإن كان واقع حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في قطاع المنظمات األهلية في فلسطين،

 من عوامل حالة الطلب على بعضاًها تناولحيث من هناك دراسات ذات عالقة بهذا الموضوع 
  .خدمة تدقيق الحسابات

بالتالي فان هذا البحث سيتناول مجموعة الدراسات الفلسطينية والعربية واألجنبية التي و
  .   بحثت في هذا الموضوع

  



 ٤٧

א א א
 )٢٠٠٤(א

 التدقيق أتعابدفت الدراسة إلى تحديد ودراسة العوامل التي تؤثر على مستوى ه
تناولت واقع مهنة تدقيق الحسابات في ووأوردت أن المراجعة متطلبا قانونيا في دول مختلفة 

أوردت أن العديد من الدراسات التي تناولت األسباب المحتملة وفلسطين والمشاكل التي تواجهها 
 كان من األسباب الرئيسية وراء ذلك، وهذا يدل تعابتخفيض األ قد وجدت أن لتغيير المراجع

على أن بعض العمالء قد ال ينظرون إلى طبيعة وجودة الخدمة التي يقدمها المراجع، وبالتالي 
 اقل مما يشير إلى أن هذه الفئة من العمالء تنظر إلى أتعابيلجئون إلى تغييره بمراجع آخر ب

حماية لكيان واستمرارية المنشاة، قانوني إلزامي أو كمتطلب شكلي أكثر منه المراجعة كمتطلب 
التي كان من أهمها حجم المنشأة و  التدقيق تعابالعوامل المحددة ألو خلصت الدراسة إلى بعض 

ة وتعقيدات عملية التدقيق وخطرها وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها أن على وصعوب
ظيم مهنة التدقيق في فلسطين، بما فيها جمعية المحاسبين والمراجعين الجهات المعنية بتن

النهوض بمهنة التدقيق وان تعمل على تامين معية مدققي الحسابات الفلسطينية الفلسطينية وج
 المناسبة للمدقق الخارجي والتي من شانها مساعدة المراجع على القيام بالمهام الموكلة تعاباأل

 المطلوبة، وتوجيه الشركات والمؤسسات التجارية بأهمية عملية التدقيق في إليه وبمستوى الجودة
 والسعي حماية المنشأة واستمرارها بحيث تصبح عملية المراجعة متطلباً ذاتياً أكثر منه قانونياً،

األطر التشريعية والتنظيمية لمهنتي المحاسبة والتدقيق، بما فيها أنظمة وقوانين  توفيرإلى 
ضرورة تطوير قواعد ومبادئ محاسبية ومعايير أوصت بوفر الحماية للمدقق، كما فلسطينية ت

ية االجتماعية والسياسية تدقيق فلسطينية يتم اعتمادها كأساس تتالءم مع الظروف االقتصاد
  .المحلية

)٢٠٠٤(א
ن هدفت الدراسة إلى بيان أهمية الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام وحس

استغالله وتحسين مستوى األداء ورفع الكفاية اإلنتاجية بوزارات السلطة الوطنية، وقد تناولت 
الدراسة تحليل وتشخيص واقع الرقابة الداخلية في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع 
 غزة و مدى استكمال مقوماتها اإلدارية والمالية األساسية، ومستوى تطبيق ما توفر من هذه

وقد بينت الدراسة جوانب الخلل . المقومات، مقارنة مع النظام المتكامل والفعال للرقابة الداخلية
ب مالي و إداري وتضخم وظيفي، وضعف يوالقصور في الرقابة الداخلية وأثارها السلبية من تس



 ٤٨

 نظم األداء العام، وبينت الدراسة األسباب والمعوقات الرئيسية التي تحول دون تطبيق وتطوير
تطوير وسائل الرقابة ب هذه الدراسة  أوصترقابة داخلية جيدة بوزارات السلطة الوطنية، و

اإلدارية و المالية المستخدمة بوزارات السلطة الفلسطينية من خالل تحسين آلية إعداد وإقرار 
ا الموازنة العامة وإسنادها إلى خطط و أهداف سنوية محددة وواضحة تسمح بقياسها و مراقبته

   .من خالل الموازنة

 )٢٠٠٤(א

 ومدى  المؤسسات العامةهدفت الدراسة إلى التعرف على األساليب المستخدمة في رقابة
أدائها ألهدافها و بيان هل األساليب المستخدمة مناسبة أم ال وتحديد العوائق التي تعترض عملية 

ر الكوادر اإلدارية في المؤسسات و نشر الرقابة و كيفية التغلب عليها وذلك من خالل تطوي
  .الوعي المؤسسي في المجتمع

في أدائه الفلسطيني و قد كان من نتائج الدراسة بيان عدم فعالية المجلس التشريعي 
بينت الدراسة فعالية وزارة المالية و ديوان الموظفين  الرقابي على المؤسسات العامة، ولدوره

  .رقابةفي أدائهما لدورهما في مجال ال

א )٢٠٠٤(א
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بدراسة وتقويم 

من التوصيات وكان للدراسة العديد  نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في فلسطين
يات المهنية المختصة واألجهزة أهمية التواصل بين المدققين والجمع) ١(الهامة منها ما يلي، 

الرقابية وغيرها من خالل الندوات والمؤتمرات المهنية والمجالت العلمية والنشرات بما يعود 
ضرورة التركيز على تأهيل المدققين وتوجيه ) ٢(، بالنفع على مهنة التدقيق في فلسطين

ئة الحاسوب والعمليات اهتمامهم نحو الدورات المهنية المتقدمة والمتعلقة بالتدقيق في بي
توجيه اهتمام جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية وجمعية ) ٣(، المصرفية االلكترونية

مدققي الحسابات الفلسطينية بمتابعة تطوير المعايير المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات وقواعد 
ليم المحاسبي وتطوير دعوة الجامعات الفلسطينية لزيادة االهتمام بالتع) ٤(، السلوك المهني

المناهج التي تدرس بأقسام المحاسبة في هذه الجامعات بما يتناسب ومتطلبات عصر الحداثة 
  .البنكية



 ٤٩

 )٢٠٠٣(א

على اإلحساس باألمان " آرثر أندرسن"هدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر انهيار 
ابات الكبرى العاملة في فلسطين وقد الوظيفي لدى مدققي الحسابات وموظفي شركات تدقيق الحس

خلصت الدراسة إلى نتائج منها، إن للعولمة أثرها الواضح على مهنتي المحاسبة وتدقيق 
، إن أهم سبب للتعثر االحتيالومسئولية عن منع واكتشاف األخطاء الالحسابات، ويتحمل المدقق 

 العاملين في شركات تدقيق  إن مدققي الحسابات،واالحتيال المالي هو ضعف التحكم المؤسسي
الحسابات األربعة الكبرى في فلسطين يشعرون بالرضي واألمان الوظيفي، أن الشركات الخاصة 
والبنوك والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح تتمتع بقدر كبير من الرقابة الداخلية المنوط بها 

تشجيع ) ١(ــات من أهمها اسة بعدد من التوصيحماية مجوداتها ومواردها، وقد أوصت الدر
مدققي الحسابات العاملون في شركات التدقيق األربعة الكبرى على وجه الخصوص على 

من العينة من حملة شهادة % ٨٣استكمال دراستهم األكاديمية العليا ذلك أن الدراسة بينت أن 
المدققين من % ٤٢بينت الدراسة أن ) ٢(فقط من حملة شهادة الماجستير،% ١٧البكالوريوس و

منهم لديهم ترخيص بمزاولة % ٢٩تقريباً لديهم ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات الرسمية و 
ليس لديهم أي ترخيص % ٢١وهنالك ) CPA(المهنة صادرة من الواليات المتحدة األمريكية 

ين وبالتالي فال بد من تفعيل دور الجهات المهنية والرسمية من أجل تأهيل كافة المدقق.  مهني
ء إقرار برامج مدروسة لهذا من خالل منحهم التراخيص الالزمة لمزاولة المهنة في ضو

ال بد من تحسين إجراءات الرقابة الداخلية في مؤسسات القطاع العام ومن تفعيل ) ٣(الغرض، 
أبعاد التحكم المؤسسي التقليدية وتقع هذه المسئولية على عاتق هيئة الرقابة العامة بالدرجة 

من مدققي الحسابات يعتقدون بأن الرقابة الداخلية % ٢٥إلى % ٢٠ى، كما أن هنالك من األول
في الشركات الخاصة والبنوك والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح غير كافية ، وهذا 
يستدعي من اإلدارة بالمقام األول ومن مدققي الحسابات التأكيد على كافة الثغرات في بنية 

) ٤(ت والبنوك والجمعيات غير الرسمية، وتطوير التحكم المؤسسي في الشركاالضبط الداخلي 
على شركات التدقيق األربعة الكبرى العاملة في فلسطين أن تعير موظفيها االهتمام في مسألة 

من العينة أنهم ال يتلقون التدريب على الدوام وأنهم ال % ١٧التدريب والمراقبة حيث أجاب 
  . ن بشكل جيد في أعمالهميشعرون بأنهم مراقبو



 ٥٠

)٢٠٠٣(א
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي من خالل دراسة 
وتحليل خصائص النظام الرقابي الفعال ووسائل تطبيقه لمعرفة مدى انطباق هذه الخصائص 

مل التي يمكن أن تحد من كفاءة على عناصر النظام الرقابي الفلسطيني، ومن ثم تحليل العوا
وفاعلية النظام الرقابي الحكومي لتحديد وسائل وسبل تالفيها وإمكانية تحسينها وتطويرها بما 
يخدم العمل الرقابي واستخالص أهم المؤشرات الرقابية الواجب تضمينها لنظام الرقابة المالية 

ضعف كفاءة و فاعلية العمل أهمها ،  إلى العديد من النتائج من في فلسطين، وقد خلصت الدراسة
ضعف الجهاز األعلى للرقابة في فلسطين ممثلة فلسطيني وعدم تطبيق ضوابط رقابية والرقابي ال

وقدمت الدراسة عدة توصيات لتطوير األداء ، بهيئة الرقابة العامة وعدم استقالليته وفعاليته
 جية و تحسين آليات عملها و جودةالرقابي و تعزيز الصفة القانونية ألجهزة الرقابة الخار

ولقد انصب تركيز هذه الدراسة على الجوانب المالية كما ركزت . التقارير إطارا و مضمونا
  .على الرقابة الخارجية

 )٢٠٠١(א

تناولت هذه الدراسة استعراض طبيعة الرقابة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية من 
و األجهزة المختصة الداخلية والخارجية التي تقوم بتنفيذها و تحديد أهم حيث أنواعها وأهدافها 

المعوقات التي تعترض عملها وسبل تذليلها، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات بشان 
تعزيز استقاللية أجهزة الرقابة الداخلية وكفاءة موظفيها وإزالة التداخل في بعض االختصاصات 

ة الخارجية، واالهتمام باستقاللية هيئة الرقابة العامة ونشر تقاريرها وربطها بين أجهزة الرقاب
  .بالسلطة التشريعية

א )٢٠٠١(א
هدفت هذه الدراسة إلي مراجعة العالقات الراهنة بين المنظمات غير الحكومية نفسها، 

 بينها وبين المؤسسات ذات وبينها وبين مؤسسات السلطة ذات العالقة وتقييم مستوي التشاور
الصلة في مجتمع المانحين ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنها كشفت ضعفا عاما 

عالقة مع السلطة الفلسطينية وتحديدا في مستوى التخطيط والتمويل، كما بينت الفي مضامين 
ان هناك غيابا التفاق أو الدراسة إن تأثير المنظمات غير الحكومية في أجندة الممولين ضعيف و

تفاهم مشترك حول تحديد االحتياجات الفلسطينية بين الممولين والمنظمات غير الحكومية، كما 
أظهرت الدراسة أن التشاور سمة مشتركة لدى جميع المنظمات غير الحكومية في مواقف مؤقتة 
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الحديثة العاملة على على مواضيع طارئة وبيت الدراسة أيضا أن المنظمات التنموية الكبيرة و
نطاق وطني تتمتع بفرص الوصول إلى مصادر التمويل أكثر من المنظمات الصغيرة والتقليدية 
والعاملة على نطاق محلى وتتمتع المنظمات الدعاوية والبحثية بوتيرة دعم أعلى من المنظمات 

  .األخرى

)٢٠٠٠(אא
مل المكاتب المحاسبية في فلسطين والمشاكل هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ع

التي تتعرض لها وطبيعة الخدمات التي تقدمها، كما هدفت إلى  دراسة العوامل التي تؤثر على 
نجاح هذه المكاتب ومحاولة بناء نموذج قياسي يحكم العالقة بين أداء المكاتب المحاسبية من جهة 

وقد استعرضت الدراسة واقع مهنة المحاسبة ، .والعوامل المؤثرة في هذا األداء من جهة أخرى
تحديد طبيعة الخدمات التي تقدمها مكاتب  وقد  خلصت الدراسة إلى والتدقيق في فلسطين 

وقد كانت العوامل المؤثرة على نجاح مكاتب المراجعة مرتبة حسب األهمية، كفاءة  المحاسبة
ي يتمتع بها الشركاء مع مسئولي دوائر العاملين بالمكتب، شهرة المكتب، العالقات الشخصية الت

رة ضروبالضريبة، موقع المكتب والتوجيهات السياسية للقائمين على المكتب، وأوصى الباحث 
اإلسراع في تقنين مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في فلسطين بإصدار القوانين والتشريعات 

 الفلسطينية، ضرورة قيام الجامعات الالزمة، وضرورة تنسيق أعمال الجمعيات المحاسبية المهنية
الفلسطينية بتطوير خططها وبرامجها التعليمية في مجال المحاسبة واإلدارة وتوصية مكاتب 
المحاسبة بضرورة االهتمام بكفاءة العاملين والشهرة وكذلك دعوة مكاتب المحاسبة بعدم الخلط 

 مكاتب لتقديم خدمات محاسبية بين أعمال المحاسبة وخدمات المراجعة والتدقيق وعليه تخصيص
  . ومكاتب أخرى لتقديم خدمات المراجعة والتدقيق

א  )١٩٩٩(א

هدفت الدراسة إلى التعرف على وضع المنظمات األهلية في األراضي الفلسطينية 
ودراسة نشاطها ومشاكلها ومدى فعالية خدماتها تجاه الفئات المستهدفة من نشاطها، كما استهدفت 

دراسة النظر في المجاالت التي يمكن للمنظمات والهيئات الدولية تقديم فيها الدعم والمساندة، ال
ولقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة منها أن المنظمات األهلية في فلسطين ومصر 

 عدم كفاية) ١(رى تواجه العديد من المعوقات وهي واألردن ولبنان وكثير من البلدان األخ
، عدم كفاية الموارد و فقدان الدعم المالي الحكومي) ٢(، التدقيق الخارجي و الدور الروتيني له

غياب قوانين و أنظمة داخلية صارمة ) ٤(، ازدواجية الوظائف و التكوين البنيوي الضعيف) ٣(
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 يرى أنها مشكالت تعصف بالمنظمات األهلية، وقد أضاف الباحث بأنه و عدم الجودة اإلدارية
  .الفلسطينية أيضا

א )١٩٩٥(א
هدفت الدراسة إلى إثبات أن الرقابة الداخلية كانت موجودة في النظام اإلسالمي كما هو 
الحال في العصر الحديث، وأنها اتفقت في بعض األمور واختلفت في أخرى، كما سعت الدراسة 

كن استنتاجها من إحكام اإلسالم بما إلى إيضاح األفكار و القواعد المحاسبية و الرقابية التي يم
يتفق مع متطلبات المحافظة على األموال العامة وضبطها والمساهمة في حل مشاكل العصر 
الحديث، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن النظام اإلسالمي تميز بمقوم افتقده النظام 

 طريقه أمكن تحقيق فاعلية اكبر الحديث والرقابة الذاتية والذي هو نابع من ذات المسلم وعن
  .لنظام الرقابة الداخلية في اإلسالم

 )١٩٨٦(א

هدفت الدراسة إلى التأكيد على دور المنظمات الجماهيرية في التنمية الريفية، وقد 
استعرضت الدراسة عدد من المنظمات العاملة في هذا المجال وظروف نشأتها ودورها 

لت الدراسة إلى العديد من المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية ومعوقات عملها، ولقد توص
في عملها نقص الموارد وقلة الدعم المادي حيث أوصى الباحث بضرورة دعم المؤسسات 

  .األهلية ماديا
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א א א
)١٩٩٥(א

ابي تقصي األصول واألسس النظرية في مجال أداء العمل الرقهدفت الدراسة إلى 
و خلصت الدراسة إلى الحاجة . إضافة لتحديد نقاط الضعف والقوة وأوجه االختالف المصرفي،

االيجابي في تحقيق رقابة فعالة إلى نشر الوعي الرقابي، وإبراز أهميته وغرس مفاهيمه و دوره 
رات على تنفيذها، والحاجة إلى تطبيق مؤش التشديد على تطبيق جميع األحكام القانونية والسهرو

لقياس األداء الرقابي تتناول الجوانب الكمية والنوعية ألداء مدقق الحسابات، إضافة إلى تطوير 
  .خطط وأساليب العمل وبرامج التدقيق بشكل أكثر مالئمة لمتطلبات التقدم التقني والعلمي الحديث

א )١٩٨٤(א
دورها في زيادة الكفاية هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية الرقابة كنشاط إداري و 

والفاعلية اإلدارية، وقد أبرزت الدراسة أهمية الرقابة الذاتية النابعة من ضمير الفرد بالمنظمة 
والتي بدونها قد ال يحقق العمل الرقابي ثماره المرجوة، كما توصلت الدراسة إلى أن المهام التي 

 بالمملكة العربية السعودية إنها في تؤديها الوحدات الرقابية في األجهزة والمصالح الحكومية
األصل مهام وحدات أخرى متخصصة داخل التنظيم مما قد يتعذر معه تحقيق كفاية و فعالية 
التنظيم، ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في الوحدات الرقابية القائمة حاليا وعدم إحداث وحدات 

ل تلك الوحدات وصوال إلى توفير رقابية جديدة في األجهزة والمصالح التي ال يوجد بها مث
  .األسباب والظروف المالئمة لرفع الكفاية والفاعلية التنظيمية

א )١٩٧٦(א
هدفت الدراسة إلى تحديد مالمح الرقابة على الحسابات من خالل ارتقاء عملية الرقابة 

 من ضمنها أن من الوصف إلى التفسير والتنبؤ وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج
  .الرقابة على الحسابات علم مستقل وليس فرعا من فروع المحاسبة
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א )١٩٧٢(א
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية ودور المراجعة في ترشيد اإلدارة العليا، ويقصد 

تمكين هذه اإلدارة من أداء وظائفها وتحمل " بترشيد اإلدارة العليا وفقا لهذه الدراسة هو 
ولياتها، بما يتيح لها اتخاذ قرارات ورسم سياسات تتسم بالعقل والحكمة وحسن التقدير، مسئ

وذلك عن طريق استخدام األساليب العلمية والتنظيمية والفنية المختلفة، وإمداد هذه اإلدارة 
بالبيانات والمعلومات السليمة والواضحة بالقدر المناسب والوقت المناسب، وقد خلصت الدراسة 

 اتجاه مقترح يشمل على خمس مجاالت أساسية للعمل تشكل إطارا عاما لقيام المراجعة بدور إلى
فاعل في ترشيد اإلدارة العليا وهي، دراسة و تقييم النظم الداخلية للشركة، وتقييم مدى تنفيذ 
 الشركة للخطط والبرامج المعتمدة ومدي تحقيقها لألهداف المقررة، تحليل وتقييم نتيجة الشركة

من ربح و خسارة، تقييم مركز الشركة من نواحيه المختلفة وأخيرا تقييم استغالل الشركة 
لمواردها وإمكانياتها المتاحة، وبينت الدراسة أن المراجعين يمكن أن يقوموا بالعمل في اإلطار 

منظمة المقترح لفترة معينة تكفي لصقله وبلورته ثم يتم بعدها إدخاله ضمن القواعد أو القوانين ال
  .للمهنة
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א א א
)٢٠٠٤(Elewechi Okikeא

ومفاجئات السلوك غير األخالقي من قبل أعضاء " انرون"إن االنهيار األخير لشركة 
كبرى في الواليات المتحدة األميركية قد أعاد فتح النقاش حول مصداقية المجالس إدارة شركات 

في تكريس الثقة في أسواق رؤوس لألموال، ففي الحالة مهنة تدقيق الحسابات ومدى فائدتها 
وفر الفرصة للحكومة النيجيرية لتسجيل استيائها من قد نيجيرية فان قانون  تأسيس الشركات ال

أداء المدققين في نيجيريا، ولقد احتوي القانون على بنود تتحدى وتحدد مصداقية مهنة المحاسبة 
عدم إلى هذه الدراسة لفحص العوامل البيئية التي أدت هدفت والتدقيق في نيجيريا وتهدد وجودها 

وتقترح الدراسة بان أي في أعضاءها، المجتمع الثقة وكيف حاولت المهنة تجديد وإعادة بناء ثقة 
 والسياسية تتناسب مع خصوصية البيئة الثقافيةمن قبل المهنة يجب أن يكون ذو عالقة تفاعل 

دورا عمليا ايجابيا المهنة ن تأخذ أيرية، كما تقترح الدراسة االقتصادية واالجتماعية النيجو
  .يتماشي مع التطورات في بيئة التقارير الداخلية و الخارجية والرد عليها بشكل مالئم

 )٢٠٠٣(Elizabeth Carson and othersא

 أتعابتأثيَر حجِم العميل على تقديِر عالوة التعرف على مدى إلي الدراسة هدفت هذه 
لقد  والتدقيِق منسوبة إلى تخصِص الصناعِة في السوِق األسترالية لخدمات تدقيِق الحسابات

ملين احدهما ا أّن أجوِر التدقيِق األعلى متوقّعة لكال العقترحا بحثَ سابقَ قد أنالدراسة  أوردت
 تعاب للتخصص في صناعِة وقد خلصت الدراسة إلى أن قيمة عالوة األواألخرحجم العميل 

لمدفوعة إلى ُمدقِّق الصناعِة الوطنيِة المتخصص لم تعد هامة بشكل إحصائي، كما أن فحصا ا
أن تلك عالواِت نَتاِئِج مماثلِة وأظهر إضافيا باستخدام حجم العميل مستقال عن تخصص الصناعِة 

رتبطة بحجِم  إلى الُمدقّقين الذي يتزعمون الصناعِة جزئياً، لكن لَيسوا كليَّاً، مبررة ومتعابفي األ
  .العميل دون االرتباط بتصنيف الصناعة

)٢٠٠٣(Lawrence J. Abbott and othersא
 أتعابخصائص لجان التدقيق وقيمة للتعرف على مدى العالقة بين هدفت هذه الدراسة 

 التدقيق ومدى أتعاب الباحث وجود ارتباط ايجابي بين قيمة فترضا وقد ،تدقيق الحسابات
ولقد خلص الباحث إلى أن ظام اجتماعات أعضاء لجنة التدقيق والخبرة المالية وانتاستقاللية 

تلك الجنة التي تتكون بالكامل من أطراف خارجية و أعضاء مجلس (استقاللية لجنة التدقيق 
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لهما عالقة ايجابية ) أعضائها خبير مالي واحد على األقلأي من بين (وخبرتها المالية ) مستقلين
هذا يتناقض مع مخرجات ويضيف الباحث بأن .  تدقيق الحساباتأتعابأساسي بقيمة جدا وبشكل 

 الذي أفادت بان خصائص لجنة التدقيق ليست مهمة في (٢٠٠٢a) Carcello et alدراسة 
انتظام اجتماعات لجنة المراجعة . ضوء وجود عوامل متغيرات ذات العالقة بمجلس اإلدارة

 أتعابغير مرتبطة بزيادة )  مرات على األقل في السنة٤دقيق والمعرفة بان تجتمع لجنة الت(
  .التدقيق عادة، هذا الدليل يتماشي مع اتخاذ لجنة التدقيق إلجراءاتها لضمان كفاية علمية التدقيق

)٢٠٠٠(Joseph V. Carcello and others א
 التدقيِق أتعابة وهدفت هذه الورقِة لدراسة العالقة العالقةَ بين خصائِص مجالس اإلدار

أن الى  الدراسة توخلص، )companies ١٠٠٠ Fortune ِ( في سجل الخارجي للشركات
وقيمة ) خبرتها واجتهادها واستقاللها(بين وعي مجالس اإلدارة هنالك ِعالقاتَ إيجابيةَ هاّمةَ 

ن جهود التدقيِق  التدقيقَ، كما إن المجالس األكثر وعيا ال تبدو مستعدة للقيام باالستغناء عأتعاب
وتعتبر هذه النتائج ، ُمدقِّق الخارجيالبل على العكس من ذلك فان مثل هذه المجالس تساند أعمال 

إضافة إلى اإلطار النظريِ الُمتزايِد ألدِب توثيق العالقة بين آلياِت إدارِة الشركة والمظاهِر 
انب أنها تُضيفُ نَتاِئَج تعمق فهمنا لمقّرري بج. الُمخْتَِلفِة لعمليات التدقيقَ وإعداد التقارير الماليةَ

 ويورد الباحث أن العالقة بين آليات اإلدارة والعوامل األخرى ذات العالقة ،  التدقيِقأتعاب
  .تظل منطقة بحث خصبةبالعلمية التدقيقية 

)٢٠٠٠(Vivien Beattie and others א
سؤوليِة في القطاع العاِم، هناك حاجة اخذين في االعتبار الطلب الُمتزايُد لمحاسبة الم

تتناول هذه الدراسة ثالثة يِق في األسواِق ضمن هذا القطاِع، تدقالللَبْدء ببحث قضايا تسعير 
خاص بنشاط قطاِع ال التدقيق أتعابنموذج للمرة األولى لتقدير لها تصميم محاور رئيسيِة، أو
 ٥٠٠ المنظمات الخيريِة البريطانيِة من أصل  ِمْن٢١٠إّن النموذَج مستند على  .األعمال الخيرية

سابقة عن كما في ِدراساِت .  مليون جنيه إسترليني٢٧الكبرى والتي يبلغ معدل دخلها نحو
 فقد أظهرت الدراسة أن حجم المؤسسة، ومدى تعقيد الهيكل التنظيمي لها القطاِع خاّصشركات 

، كما لوحظ وجود عالقة ايجابية بين بتعاهم العوامل التي تقرر األأوتصنيف شركة التدقيق 
 المهنية إن العوامُل المؤثرة على القطاع الخيري تتضمن طبيعة المؤسسة الخيرية، تعاباأل

تتركز . وأهمية األنشطة التجارية كمصدر من مصادر التمويل باإلضافة إلى نشاطات الخيرية
مقارنة مع قطاع الشركات ي أعمال شركات التدقيق الصغيرة في قطاع مؤسسات العمل الخير
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حصلون يَأو المدققين ذوي الخبرة / إن شركاِت التدقيق الكبيرِة والخاصة، وقد أظهرت الدراسة 
 ٦(أظهرت الدراسة إن بأّن شركاِت التدقيِق الكبيرِة الستة كما .  إضافيةأتعابعلى عالوة 
أظهرت الدراسة غيرها ، كما  عن) ، في المعدل %١٨,٥( تدقيِق أعلى أتعابتحصل على 

 إضافية مقارنة أتعابحصول المدققين ذوى الخبرة من غيرا لشركات الكبيرِة الستة على عالوة 
 .بالمدققين اآلخرين كل ذلك يسود في بيئِة التدقيِق األكثر تعقيداً لمنظمات جمِع التبرعات الخيريِة

خيريِة اقل بكثير عن تلك الخاّصِة  التدقيِق للمؤسسات الأتعابأخيراً، تبّيُن الدراسةُ بأنَّ نسبةَ 
  . السائدة في القطاع الخاصتعابألبشركات القطاِع الخاص حيث تبلغ في الحقيقة نحو ِنْصف ا

)٢٠٠٠( Venancio Tauringana and Steve Clarkeא
تهدف الدراسة لتحليل أسباب الدافعة لبعض الشركات صغيرة الحجم و التي اختارت 

 لتدني إيراداتها عن ١٩٩٤بالتدقيق رغم إعفائها قانونيا من ذلك خالل عام طوعا االستمرار 
نسبة ملكية اإلدارة ت الدراسة لالستمرار بالتدقيق هي،  جنيه إسترليني و كانت فرضيا٩٠،٠٠٠

معدل  (Gearing Ratio و)حجم اإليرادات، قيمة األصول(حجم المؤسسة  وفي صافي األصول
ولقد أظهرت الدراسة بان حجم المؤسسة ومعدل  على التوالي، المتاحةمعدالت السيولة  و)التطور

ؤدي إلى زيادة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات، بينما نسبة ملكية الشركة في صافي يالتطور 
األصول ومعدالت السيولة المتاحة لها تأثيرا معاكسا لذلك أي تؤدي إلى قلة الطلب على خدمة 

لدراسة إلى أن أوراق بحثية أخرى قد خلصت إلى إمكانية إعفاء وأشارت ا، تدقيق الحسابات
ويوصي الباحث ، الشركات التي تدار بالكامل من مالكها من التدقيق إال أن ذلك لم يتم العمل به
  .القيام بدراسة بحثية لحالة الشركات الصغيرة التي توقفت عن تدقيق حساباتها

)١٩٩٠(Patti A Millsא
 مهنة التدقيق والمحاسبة في أوربا لتنظيمخلفية تاريخية التوفير إلى راسة هدفت هذه الد

الغربية وقد أوردت الدراسة أن فهم البيئة القانونية للتنظيم المهني ضروري وحيوي قد خلصت 
الدراسة، إضافة لنتائج أخرى، إلى أن عمليات التدقيق من غير الممكن تستمر دون تدخل قانوني 

  .لزام التعاقدي خالفا لما كان سائدا في عصر ما قبل النهضةيتجاوز أبعاد اإل



 ٥٨

א א א א
إن القراءة المتأنية للدراسات السابقة وخاصة الفلسطينية منها يالحظ أن أي منها لم 
يتطرق مباشرة إلى موضوع هذه الدراسة بالشكل الكافي فالعديد منها تناول المنظمات األهلية من 

احي مختلفة، كما تناول عددا من قضايا تدقيق الحسابات منها التسعير وأهميته وعالقته نو
بعوامل أخري وتعرضت بعضا من تلك الدراسات للضعف العام للدور الرقابي لدوائر السلطة 
الفلسطينية وعدم فعالية المجلس التشريعي وتطرقت بشكل غير مباشر للتوصية بتحسين جودة 

ابات عبر رفع مستوى ممارسيها كما أوردت أن التدقيق في المنظمات األهلية خدمة تدقيق الحس
روتني وغير كاف وتتعرض المنظمات األهلية الفلسطينية لنقص الموارد وقلة الدعم المادي 

  .إضافة ألمور أخرى

 حيـث   ةالفلـسطيني  في الحالة    إليهتتناول هذه الدراسة موضوعا جديدا لم يسبق التطرق           
وسبل االرتقـاء   فيه  والعوامل المؤثرة   الحسابات  تدقيق  خدمة  على  الطلب  حالة  ص  تشخيتهدف ل 

  .بهذه الخدمة سواء من حيث الطلب عليها أو من حيث جودة أدائها



 ٥٩

  

א א
אא א  א

   المقدمة •

  منهجية الدراسة •

   مجتمع وعينة الدراسة •

   أداة الدراسة •

   ا واستردادهاإلستبانةتوزيع  •

   التحليلي لمفردات العينةالوصف •

   المعالجات اإلحصائية •



 ٦٠

א א
אא א  א

א
مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة     ولمفردات  يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة،       

 إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات          ةقُيالدراسة المستخدمة وطر  
وأخيـرا   وتحليل وصفي لعينـة الدراسـة        الدراسة وتطبيقها، ي قام بها الباحث في تقنين أداة        الت

  .الدراسةالمعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل 

א א
في هذه الدراسة وذلك بهـدف التعـرف علـى حالـة             المنهج الوصفي التحليلي  استخدام  تم  

وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات         ها  اتتحليل بيان موضوع الدراسة   
  :التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها ولقد تم ذلك من خالل

 االطالع على المعلومات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة •

  لميدانية من خالل تطبيق اإلستبانةجمع المعلومات والبيانات ا •

 .  للوصول إلى النتائجاإلستبانةلومات والبيانات التي تم جمعها من خالل تطبيق تحليل المع •

א א
لمنظمـات  صادر ل دليل  آخر  تم حصر ومسح شامل لجميع مفردات المجتمع الواردة في          

 ٢٠٠٣ أنـسكو لعـام      – مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة       منغير الحكومية في قطاع غزة      
وهى تمثل المنظمات الفاعلة والنـشطة مـن        في قطاع غزة     مؤسسة عاملة    ٢٨٠دها  والبالغ عد 

وألغراض هذه الدراسة فلقد تم      ٢٠٠٣ منظمة مسجلة لدى وزارة الداخلية حتى عام         ٦٥٧أصل  
خـصائص  عدد من   والجداول التالية تبين     واحدة لكل منظمة من مفردات المجتمع        إستبانةإرسال  
  .الدراسةمجتمع 

 منظمة حسب حجم    ٢٨٠أدناه توزيع المنظمات األهلية والبالغ عددها       ) ٢(ول  يظهر الجد 
  : القوى العاملة فيها من موظفين ومتطوعين إلى عدة مجموعات كالتالي



 ٦١

  )٢(جدول رقم 
  توزيع المنظمات األهلية حسب عدد الموظفين والمتطوعين

  عدد  النسبة المنظمات عدد العمالة
 موظفين

  عدد
 مجموع  متطوعين

 ١،٥٤٥ ٨٢٦ ٧١٩ ٪٥٩ ١٦٤ ٢٠قل من ا

 ١،٥٩٩ ٨٠٤ ٧٩٥ ٪٢١ ٥٨ ٤٠ إلى ٢٠من 

 ٨٥٢ ٣٣٥ ٥١٧ ٪٦ ١٨ ٦٠ إلى ٤١من 

 ٦٢٧ ٢١٨ ٤٠٩ ٪٣ ٩ ٨٠ إلى ٦١من 

 ٦،١٥٤ ٣،٥٦٢ ٢،٥٩٢ ٪١١ ٣١ ٨٠ من أكثر

 ١٠،٧٧٧ ٥،٧٤٥ ٥،٠٣٢ ٪١٠٠ ٢٨٠ المجموع

  ). والصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة٢٠٠٣ – العاملة في قطاع غزة هليةاألدليل المنظمات أعده الباحث باالستناد إلى ( المرجع 

من تلك المنظمات يقـل     % ٥٩ نسبته   منظمة ما  ١٦٤أعاله أن   ) ٢(يالحظ من الجدول    
منها علـى حـوالي     ) %١١( منظمة   ٣١ في حين تستحوذ  فردا   ٢٠العاملة فيها عن    القوى  عدد  

 شخص ما بـين     ١٠،٧٧٧ العاملة فيها مجتمعة والبالغة      من مجموع القوى  % ٥٧ فردا   ٦،١٥٤
  .موظف ومتطوع

كما يمكن توزيع تلك المنظمات األهلية وفقا ألعمارها اعتمادا إلـى سـنوات تأسيـسها               
  : الوارد أدناه) ٣( المذكور كما يظهره الجدول رقم الواردة في دليل المنظمات غير الحكومية

  ) ٣(جدول رقم 
   سنة نشأتهالية حسب توزيع المنظمات األه

 النسبة  العدد التصنيف الخاصية

 %٢٥ ٧٠  ١٩٩٠سنة التأسيس قبل 

 %٥٥ ١٥٦  ٢٠٠٠ – ١٩٩١سنة التأسيس من 

عمر 
المنظمات 
 األهلية

 %٢٠ ٥٤   ٢٠٠١سنة التأسيس بعد 

 %١٠٠ ٢٨٠ اإلجمالي  
  ).الصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة( )٢٠٠٣- قطاع غزة فيغير الحكومية دليل المنظمات أعده الباحث باالستناد إلى ( المرجع 



 ٦٢

طه خـالل   من مجتمع الدراسة قد باشر نشا     % ٥٠يتبين من الجدول أعاله، أن أكثر من        
 وهذا يعكـس    ١٩٩٠منها قد باشر نشاطه منذ ما قبل        % ٢٥، وان   ٢٠٠٠ إلي   ١٩٩١الفترة من   

من المنظمات األهلية كانت لديها الفرصة لخوض      % ٨٠ ما مجموعه    أنعمقا زمنيا مناسبا للقول     
  .تجربة كاملة وكافية مما سمح لها بتكون خبرات متراكمة معتبرة

كما يمكن توزيع تلك المنظمات حسب النشاط مقرونا بالقوى العاملة فيها علـى النحـو               
  :أدناه) ٤(الوارد في الجدول رقم 

  )٤(جدول رقم 
  نشاط المنظمات األهلية حسب الترتيب عدد 

الرقم
 

 النشاط
عدد 
 المنظمات

 ٦٤ قطاع التعليم والتدريب ١

 ٦١ قطاع الخدمات االجتماعية ٢

 ٤٨ قطاع الصحة وإعادة التأهيل ٣

 ٣٣ قطاع المرأة والطفل ٤

 ٢٤ قطاع التنمية االقتصادية ٥

 ٢٢ قطاع الثقافة والرياضة ٦

٧ 
قطاع الديمقراطية وحقوق 

 اإلنسان
١٦ 

 ١٢  والبيئةةلزراعقطاع ا ٨

 ٢٨٠ المجموع 

  ).الصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة( )٢٠٠٣-في قطاع غزة غير الحكومية دليل المنظمات أعده الباحث باالستناد إلى  ( :المرجع
  



 ٦٣

ويتبين من الجدول أعاله أن عدد المنظمات األهلية العاملة في قطاع التعليم والتـدريب              
ألولي يليها في األهمية قطاع الخدمات االجتماعية ثم قطاع الصحة وإعادة التأهيل            تحتل المرتبة ا  

وتتـوزع بقيـة    وعي واألهمية بالخدمات التي تقدمها المنظمـات األهليـة          الويعكس ذلك مدى    
  . ذلك التوزيع٣المنظمات األهلية على القطاعات األخرى ويعكس الشكل رقم 

  )٣(شكل رقم 
  ة حسب النشاط توزيع المنظمات األهلي

عدد المنظمات األهلية غير الحكومية حسب النشاط 

4% 8%
6%

9%

22%17%

22%

12%

قطاع الزاعة والبيئة 1 قطاع الثقافة والریاضة 2 قطاع الدیموقراطية وحقوق اإلنسان 3
قطاع التعليم والتدریب 5 قطاع التنمية اإلقتصادیة 4 قطاع الصحة وإعادة التأهيل 6
قطاع الخدمات اإلجتماعية 7 قطاع المرأة والطفل 8

  
  ).الصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة) (٢٠٠٣-في قطاع غزة غير الحكومية دليل المنظمات أعده الباحث باالستناد إلى : ( المرجع

  
  

  



 ٦٤

  ) ٥(جدول رقم 
   في المنظمات األهلية توزيع عدد الموظفين والمتطوعين

الرقم  عدد  عدد عدد
 

 النشاط
عدد 
 النسبة المجموع المتطوعين الموظفين المنظمات

 %٢٤ ٢،٥٤٥ ٢،٠٩٥ ٤٦١ ٣٣ قطاع المرأة والطفل ١

 %٢٣ ٢،٤٦١ ٥٧٥ ١،٨٨٦ ٤٨ قطاع الصحة وإعادة التأهيل ٢

 %٢٠ ٢،١٩١ ١،٢٤٣ ٩٤٨ ٦٤ قطاع التعليم والتدريب ٣

 %١٨ ١،٩٥٨ ٩٢١ ١،٠١٠ ٦١ قطاع الخدمات االجتماعية ٤

 %٥ ٥٢٧ ٤٠٦ ١٢١ ١٦ إلنسانقطاع الديمقراطية وحقوق ا ٥

 %٤ ٤٦٦ ٣٢١ ١٤٥ ٢٢ قطاع الثقافة والرياضة ٦

 %٤ ٤٠٧ ٦٩ ٣٣٨ ٢٤ قطاع التنمية االقتصادية ٧

 %٢ ٢٣٣ ١١٠ ١٢٣ ١٢  والبيئةةقطاع الزراع ٨

 %١٠،٧٧٧١٠٠ ٥،٧٤٥ ٥،٠٣٢ ٢٨٠ المجموع 

عات األولى مـن    أعاله تركز القوى العاملة في األربع قطا      ) ٥(ويالحظ من الجدول رقم     
الجدول وهي قطاع المرأة والطفل، وقطاع الصحة وإعادة التأهيل، وقطاع التعلـيم والتـدريب              
وقطع الخدمات االجتماعية بالتساوي تقريبا، مما يدلل على زيادة اهتمام المجتمع النـسبية بهـذه               

  .القطاعات

هذه المنظمات فـي    أما من حيث الموقع الذي تستقر فيه المنظمات األهلية، فقد انتشرت            
، الذي يبين تركز هذه المنظمات في       )٦( نحو ما هو مبين في الجدول رقم         أنحاء قطاع غزة على   

ويعمل فـي   %. ٦٨ منظمة بنسبة ما يقارب      ١٩٠مدينة غزة، حيث يوجد في مدينة غزة حوالي         
  .  من الموظفين والمتطوعين% ٧٧هذه المنظمات حوالي 



 ٦٥

  )٤(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).الصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة( )٢٠٠٣-في قطاع غزة غير الحكومية دليل المنظمات أعده الباحث باالستناد إلى ( المرجع 

  )٦(جدول رقم 
   توزيع المنظمات األهلية حسب الموقع مقرونا بعدد الموظفين والمتطوعين

  
  النسبة 

  
  المجموع

  عدد 
  متطوعين

  عدد
  موظفين

  عدد
  الموقع  منظماتال

  مدينة غـــزة  ١٩٠ ٤،٠٥٤ ٤،٢٤١ ٨،٢٩٥ %٧٧
  المنطقة الوسطـى  ٣٢ ٤٣٦ ٤٥٤  ٨٩٠  %٨
  المنطقة الشمالية  ٢٠ ١٤٦ ٣٨٢  ٥٢٨  %٥
 خان يونس ٢٢ ٢٧٢ ٣٣٤  ٦٠٦  %٦

 رفــــح ١٦ ١٢٤ ٣٣٤ ٤٥٨ %٤

 المجموع ٢٨٠ ٥،٠٣٢ ٥،٧٤٥  ١٠،٧٧٧  %١٠٠
  ).الصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة) (٢٠٠٣-في قطاع غزة غير الحكومية يل المنظمات دلأعده الباحث باالستناد إلى : ( المرجع

  

توزیع القوى العاملة على قطاعات نشاط المنظمات االهلية 

233 466 527
407

2,191

2,461

1,958

2,545

قطاع الزراعة والبيئة قطاع الثقافة والریاضة قطاع الدیمقراطية وحقوق اإلنسان

قطاع التنمية االقتصادیة  قطاع التعليم والتدریب قطاع الصحة وإعادة التأهيل

قطاع الخدمات االجتماعية قطاع المرأة والطفل



 ٦٦

  )٥(شكل رقم 
  توزيع القوى العاملة في المنظمات األهلية حسب المناطق
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مدینة غزة المنطقة الوسطى منطقة الشمال خان یونس رفــــح

اطق توزیع القوي العاملة حسب المن

الموظفين المتطوعين
   

  ).المنسق الخاص لألمم المتحدةالصادر عن مكتب ) (٢٠٠٣-في قطاع غزة غير الحكومية دليل المنظمات أعده الباحث باالستناد إلى : ( المرجع

א א א
كأداة جمع البيانات األولية ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة،         اإلستبانة  تم استخدم   

  : إلى قسمين كما يلياإلستبانةوقد تم في ضوء أهداف الدراسة تقسيم 

 العمليـة وفئـات     ةبر الخ ليوضح البيانات الشخصية إلدارات المنظمات األهلية مث      : القسم األول 
وكذلك احتوى هذا القسم على معلومات عامة عـن البيانـات   المؤهل العلمي والتخصص   العمر،  

  ).٣( ملحق اإلستبانة والنشاطات المتعلقة بالمؤسسات األهلية وكيفية إعداد الحسابات، انظر

ـ         مجاالت   ٩إلى  تم تقسيمه    :القسم الثاني  وفـق  صنيفها  لكل منها مجموعة من الفقرات التي تم ت
  :ليكارت الخماسي  كالتاليلمقياس 

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة التصنيف
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الترميز

  



 ٦٧

א  يق حـسابات  أهمية خدمـة تـدق     ب األهلية المنظمات   إداراتوعي  مدى  يبين  : א
   ).١٤-١( فقرة ١٤ واحتوى على األهليةالمنظمات 

א وعـي إدارات المنظمـات   تعميق   بأن يتفق أفراد العينة     مدىى أي   إليبين  : א

ؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تـدقيق حـسابات    يها  يق حسابات أهمية خدمة تدق  األهلية ب 
  ).٢٢-١٥( فقرات ٨ ويحتوي على المنظمات األهلية

א داخلية وهيئـة  الجهات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة ال   يبين مدى قيام    : א
، الرقابة العامة وهيئة المنظمات األهلية بدورها في مراقبة األنشطة المالية للمؤسـسات األهليـة             

  ).٣١-٢٣( فقرات ٩واحتوت على 

א א تطـوير القـوانين وتطبيقهـا       بـأن  يتفق أفراد العينـة      مدىإلى أي   يبين  : א
لى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق       تؤدي إ بموضوعية إضافة لتفعيل دور الرقابة الحكومية       

  ).٣٧-٣٢( فقرات ٦ظمات األهلية واحتوى على حسابات المن

א ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور      يبين الدور الرقابي المجتمعي     : א
ـ    على في الرقابة    المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديميين     سات األهليـة،   األنشطة المالية للمؤس

  ).٤٢-٣٨( فقرات ٥ويحتوي على 

א زيـادة وتفعيـل دور الرقابـة        بأن يتفق أفراد العينة     مدىيبين إلى أي    : א
 المجتمعية ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام واألكـاديميين           

 ٣لية، ويحتـوى علـى      تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األه          
  .)٤٥-٤٣ (فقرات

א ممثلة في جمعيـة    تقدير أفراد العينة لدور الجمعيات المهنية        يبين ما هو  : א
 على في الرقابة    ة والمراجعين الفلسطيني  ن القانونيين الفلسطينية وجمعية المحاسبي    تمدققي الحسابا 

  .)٤٨-٤٦ (ات فقر٣، ويحتوي على األنشطة المالية للمؤسسات األهلية

א تعزيز دور الجمعيات المهنيـة ممثلـة فـي          أن تتفقون   مدىأي  يبين إلى   : א
 تـؤدي   ة والمراجعين الفلسطيني  ن القانونيين الفلسطينية وجمعية المحاسبي    تجمعية مدققي الحسابا  

ـ  إلى تحسين جودة الخدمة وبالتالي الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية            وى  ويحت
  .)٥٢-٤٩ ( فقرات٤على 

  



 ٦٨

א يؤثر حجم ومصدر التمويل في حالة الطلب على خدمة       يبين إلى أي مدى     : א
  .)٥٦-٥٣ ( فقرات٤ ويحتوى على تدقيق الحسابات

إلى بعض إدارات المنظمات    األسباب التي تدعو    تبين  ) ٥٧(ويحتوي االستبيان على فقرتين     
لماذا تحجم بعض المنظمات األهلية عن      ) ٥٨(وفقرة   ةلية مدقق االهتمام بالحصول على بيانات ما    

  .تدقيق حساباتها بواسطة مدقق حسابات خارجي مستقل

   فقرة٥٨وبذلك يكون عدد أسئلة جميع المجاالت مجتمعة 

א
  : وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتاليالدراسة على عينة اقبل توزيعه انةاإلستبتقنين تم 

 : وهمابطريقتين اإلستبانةالتأكد من صدق تم : א).(

  א )١.أ(

 على مجموعة من المحكمين أساتذة جامعيين منهم أعضاء في الهيئة           اإلستبانة عرض    تم
التدريسية في كليات التجارة بالجامعات الفلسطينية في قطـاع غـزة متخصـصين فـي اإلدارة                

حصاء إضافة إلى عدد من األساتذة يعملون فـي مجـال المنظمـات             والمحاسبة واالقتصاد واإل  
األهلية وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل فـي                
ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وقد قبلت الفقرات إذا وافق عليها أكثر مـن                 

منهم ورفضت إذا وافق عليها اقل من       %٨٠ -٦٠ق عليها   من المحكمين، وعدلت إذا واف    % ٨٠
  ).٢( انظر ملحق رقم – في صورتها النهائية اإلستبانةمن المحكمين، وبذلك خرجت % ٦٠

א )٢.أ(  א   א

 وذلـك  إستبانة ٢٠ على عينة استطالعية مكونة من  ةلالستبانتم حساب االتساق الداخلي     
  :  و كانت النتائج كالتالياإلستبانةن كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات بحساب معامالت االرتباط بي

  



 ٦٩

  )٧(جدول رقم 
  اإلستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية لفقرات 

معامل   .مدى أهمية خدمة تدقيق الحسابات: المجال األول
  االرتباط

القيمة 
  المعنوية

  ٠,٠٠٣  ٠,٦٣١  قيق الحسابات رأيا فنيا محايدا حول مدى عدالة المركز المالي ونتائج نشاط المنظمةتقدم خدمة تد  ١
  ٠,٠٧  ٠,٥٨٣  تؤدي خدمة تدقيق الحسابات إلى زيادة درجة الثقة والشفافية في البيانات المالية للمنظمات األهلية  ٢
  ٠,٠٢٤  ٠,٥٠١  ة اتخاذ قراراتها بشأن التمويلالبيانات المالية المدققة للمنظمات تيسر على الجهات المانح  ٣
  ٠,٠١٥  ٠,٣٣٦  العمل على اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش  ٤
  ٠,٠١٣  ٠,٥٤٦  تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش بوضع ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك  ٥
  ٠,٠٠١  ٠,٦٩٩  تتخاذ القرارااعتماد إدارة المنظمات عليها في رسم السياسات اإلدارية و ا  ٦
  ٠,٠٠٢  ٠,٦٤٥  طمأنة مستخدمي البيانات المالية بزيادة ثقة اعتمادهم عليها  ٧
  ٠,٠٠٢  ٠,٦٤١  تقديم التقارير المختلفة وتعبئة االستمارات للهيئات الحكومية بمساعدة المدقق  ٨
  ٠,٠٠١  ٠,٦٨٦  لوطنيةتساهم خدمة تدقيق الحسابات في تخصيص والحفاظ على الموارد والمقدرات ا  ٩
١
٠  

  ٠,٠٠٣  ٠,٦٢١  للمنظمة غير مدركة ألهمية خدمة التدقيق)  الجمعية العامة(إن الهيئة العامة 

١
١  

  ٠,٠٤٩  ٠,٤٤٦  للمنظمة واعية بأهمية خدمة التدقيق) مجلس اإلدارة(الهيئة اإلدارية 

١
٢  

  ٠,٠٢٥  ٠,٥٠٠  ا الداخلية خدمة تدقيق الحسابات من مصادرهأتعابالمنظمة غير قادرة على تمويل 

١
٣  

  ٠,٠٠٨  ٠,٥٧٦  المحاسبة أحد أنشطة الداخلية للمنظمة األهلية وخاضعة تماما إلدارتها وال تتمتع باالستقاللية

١
٤  

  ٠,٠٠٤  ٠,٦٠٩  التدقيق الخارجي مستقل عن إدارة المنظمة وال يرتبط برابطة التبعية لإلدارة وال يخضع لسلطتها

  
א :א

   ٠,٠٥ القيمة المعنويةل االرتباط دال إحصائيا عند معام* 
  ٠,٠١ القيمة المعنويةمعامل االرتباط دال إحصائيا عند ** 

  
  



 ٧٠

   
  )٨(جدول رقم 

  اإلستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية لفقرات 
ت التالية تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على  مدى اتفاق أفراد العينة بأن اإلقرارا:المجال الثاني

  خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
معامل 
 االرتباط

القيمة 
  المعنوية

  ٠,٠١٢  ٠,٥٥٢  ألهمية الخدمة ُيحسن الطلب على الخدمة) الجمعية العامة(زيادة وعي الهيئة العامة   ١٥
  ٠,٠٣٩  ٠,٤٦٤  دمة ُيحسن الطلب على الخدمةبأهمية الخ) مجلس اإلدارة( تعميق وعي الهيئة اإلدارية   ١٦
  ٠,٠٠١  ٠,٦٩٥   خدمة تدقيق من مصادرها الذاتية ُيحسن الطلب على الخدمةأتعابقدرة المنظمة على تحمل   ١٧
  ٠,٠٠٦  ٠,٥٩١  مسك المنظمة دفاتر وسجالت محاسبية وفقا لألصول ُيحسن الطلب على الخدمة  ١٨

لـيس موظفـا    (اباتها بواسطة مدقق حسابات خارجي مستقل       التزام المنظمة بالقيام بتدقيق حس      ١٩
   على الخدمةُيحسن الطلب) فيها

٠,٠٠٠  ٠,٧٤٨  

 على وجوب تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات خارجي          األساسي للمنظمة أن نص النظام      ٢٠
  مستقل عن اإلدارة وااللتزام به ُيحسن الطلب على الخدمة

٠,٠٠٢  ٠,٦٤٥  

مالية مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة على الهيئـة             أن تعرض بيانات      ٢١
  العامة في اجتماعها السنوي إلقرارها من شانه أن ُيحسن الطلب على الخدمة

٠,٠٠٠  ٠,٧١٨  

  ٠,٠٠٠  ٠,٨٠٨  قيام الهيئة العامة سنويا بانتخاب مدقق حسابات خارجي ُيحسن الطلب على الخدمة  ٢٢
  

  ) ٩(جدول رقم 
  اإلستبانةالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية لفقرات معام

 مدى قيام الجهات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية وهيئة الرقابة العامة :المجال الثالث
  وهيئة المنظمات األهلية بدورها في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية

معامل 
 رتباطاال

القيمة 
  المعنوية

  ٠,٠٤٨  ٠,٤٤٧   كبيرةتإن القوانين واللوائح المنظمة لألنشطة المالية للمنظمات األهلية كافية وال تحتاج إلضافا  ٢٣
  ٠,٠٠٧  ٠,٥٨٦  تقوم وزارة الداخلية بمراقبة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية  ٢٤
  ٠,٠٠٠  ٠,٧٥٠  ر المالية الدورية المطلوبة بموجب القوانينُتلح وزارة الداخلية على تزويدها بالتقاري  ٢٥

دون تدقيق من قبـل مـدقق       (تكتفي وزارة الداخلية ببيانات مالية معدة من قبل محاسب المنظمة             ٢٦
  )حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة

٠,٠٠٢  ٠,٦٤٢  

 من قبل مدقق حسابات     تكتفي وزارة الداخلية ببيانات مالية معدة من قبل محاسب المنظمة ومدققة            ٢٧
  خارجي مستقل عن اإلدارة

٠,٠٠٨  ٠,٥٧٩  

  ٠,٠٠٤  ٠,٦١٤  يوجد حالة من عدم الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات األهلية والجهات الرقابية الحكومية  ٢٨
  ٠,٠٠١  ٠,٦٨٤  ييتم تطبيق قوانين الرقابة على المنظمات األهلية بشكل انتقائ  ٢٩
  ٠,٠٠١  ٠,٦٨٣  لعامة دورا رقابيا فاعال في متابعة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهليةتلعب هيئة الرقابة ا  ٣٠
  ٠,٠٤٢  ٠,٤٥٨   أداء األنشطة المالية للمنظمات األهليةالمنظمات األهلية دورا رقابيا أساسيا في متابعةال يوجد لهيئة   ٣١



 ٧١

  ) ١٠(جدول رقم 
  اإلستبانةال الرابع والدرجة الكلية لفقرات معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المج

 مدى اتفاق أفراد العينة بأن اإلقرارات التالية تؤدي إلى تحسين حالة الطلب   :المجال الرابع
  على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية

معامل 
  االرتباط

القيمة 
  المعنوية

  ٠,٠٠  ٠,٦٨١  للمنظمات األهليةتطوير القوانين واللوائح المنظمة لألنشطة المالية   ٣٢
  ٠,٠٠  ٠,٧٠٨  تفعيل دور وزارة الداخلية في مراقبة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية  ٣٣
  ٠,٠٠  ٠,٧٤٤  بناء أجواء من الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات األهلية والجهات الرقابية الحكومية  ٣٤
  ٠,٠٠  ٠,٧٧٥ ةيات األهلية بدون انتقائضرورة تطبيق قوانين الرقابة على المنظم  ٣٥
  ٠,٠٠  ٠,٨٨٥  تعزيز دور هيئة الرقابة العامة في مراقبة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية  ٣٦
  ٠,٠٠  ٠,٨٥٤  تفعيل دور هيئة المنظمات األهلية في الرقابة على أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية  ٣٧

  

  )١١(جدول رقم 
  اإلستبانةرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكلية لفقرات معامالت اال

معامل   المجتمعية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية دور الرقابة: المجال الخامس
 االرتباط

القيمة 
  المعنوية

لى حرص اإلدارة على يوجد اهتمام إعالمي مجتمعي باألداء المالي للمنظمة يؤثر ايجابيا ع  ٣٨
  تدقيق الحسابات من مدقق حسابات خارجي

٠,٠٢٧  ٠,٤٩٢  

  ٠,٠٠٠  ٠,٩٦٤  ترى إدارة المنظمة إن هناك رقابة من قبل جمهور المستفيدين الذين تقومون على خدمتهم  ٣٩
  ٠,٠٣٩  ٠,٤٦٦  رقابة جمهور المستفيدين يؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء المالي للمنظمة  ٤٠
  ٠,٠٠٢  ٠,٦٤٣   على أداء المنظمةمثل األكاديميين والباحثين يوجد رقابة من فعاليات ذات اهتمامإلدارة برأي ا  ٤١
  ٠,٠١٩  ٠,٥٢٠   المنظمةعلى أداء والباحثين نايجابيا بوجود رقابة من المعنيين مثل األكاديميييتأثر أداء اإلدارة   ٤٢

  
  )١٢(جدول رقم 

  اإلستبانةات المجال السادس والدرجة الكلية لفقرات معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقر
هل اإلقرارات التالية تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات : المجال السادس

  المنظمات األهلية
معامل 
 االرتباط

القيمة 
  المعنوية

  ٠,٠٣٣  ٠,٤٧٨  تدقيق حساباتها المجتمعي بأداء المنظمة يزيد من حرص اإلدارة علىزيادة االهتمام اإلعالمي   ٤٣
  ٠,٠٠٠  ٠,٩١٥   ايجابيا على  الطلب على الخدمةالمستفيدين الذين تقومون على خدمتهم يؤثرمراقبة جمهور   ٤٤
  ٠,٠٠٠  ٠,٨١٠  رقابة األكاديميين والباحثين وغيرهم المعنيين تُحسن الطلب على خدمة تدقيق الحسابات  ٤٥

  



 ٧٢

  )١٣(جدول رقم 
  اإلستبانةبين كل فقرة من فقرات المجال السابع والدرجة الكلية لفقرات معامالت االرتباط 

معامل   دور الجمعيات المهنية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية: المجال السابع
 االرتباط

القيمة 
  المعنوية

  ٠,٠٠٨  ٠,٥٧٦  ال تقوم جمعية المدققين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بشكل فاعل  ٤٦
  ٠,٠٤٠  ٠,٦٤٣ تقوم جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بشكل فاعل  ٤٧

تقوم جمعية المحاسبين المراجعين الفلسطينية بدورها في تطـوير واسـتحداث قواعـد               ٤٨
  محاسبية تتالءم  مع المنظمات األهلية المحلية

٠,٠٠٢  ٠,٦٣٩  

  )١٤(جدول رقم 
  اإلستبانةالرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثامن والدرجة الكلية لفقرات معامالت ا

هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة و بالتالي الطلب على خدمة تدقيق : المجال الثامن
  حسابات المنظمات األهلية

معامل 
 االرتباط

القيمة 
  المعنوية

  ٠,٠٠٠  ٠,٧٦٩  قين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بفاعلية ُيحسن الطلب على الخدمةتعزيز الدور الذي تقوم به جمعية المدق  ٤٩

التأكيد على قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بفاعليـة              ٥٠
  ُيحسن الطلب على الخدمة

٠,٠٠١  ٠,٦٩٠  

 بدورها في تطـوير واسـتحداث قواعـد         قياملجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية لل    التوجه    ٥١
  محاسبة تتالءم والمنظمات األهلية المحلية من شانه تحسين جودة والطلب على الخدمة

٠,٠٠٠  ٠,٨١٧  

 بمراقبة أنشطة أعضاءها وتطوير أدواتهـا الرقابيـة         رقيام شبكه المنظمات األهلية باالستمرا      ٥٢
  ُيحسن الطلب على الخدمة

٠,٠٠٣  ٠,٦٢٧  

  )١٥(م جدول رق
  اإلستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال التاسع والدرجة الكلية لفقرات 

مدى تأثير حجم ومصدر التمويل في حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات : المجال التاسع
  المنظمات األهلية

معامل 
 االرتباط

القيمة 
  المعنوية

  ٠,٠٢٢  ٠,٥١٠  را رئيسا في الطلب على الخدمةحجم التمويل المتاح للمنظمة يلعب دو  ٥٣
  ٠,٠٠٠  ٠,٨١٧  عدد المعامالت المالية بالمنظمة تلعب دورا رئيسا في الطلب على الخدمة  ٥٤
  ٠,٠٠٠  ٠,٧١٥  الجهات الخارجية المانحة تُلزم إدارة المنظمات بتدقيق حسابات تلك البرامج التي تقوم بتمويلها  فقط  ٥٥

) بما فيها البرامج الممولة   (لمانحة تلزم إدارة المنظمات بتدقيق كل حساباتها        الجهات الخارجية ا    ٥٦
  كشرط للتبرع للمنظمة

٠,٠٠٥  ٠,٦٠٦  
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، ٠,٠١ (القيمة المعنويـة يتضح من الجداول السابقة أن جميع الفقرات دالة إحصائيا عند     
 اإلسـتبانة  فقرات    تتميع بدرجة عالية من االتساق الداخلي وأن       اإلستبانة  وهذا يؤكد أن      ٠,٠٥)
  . لما وضعت لقياسهةصادق

א ).٣.أ(   א

يبين مدى ارتباط كل مجال من المجاالت التسعة بدرجة الفقـرات الكليـة لالسـتبيان،               
أن محتوى كل مجال من المجاالت التسعة له عالقـة قويـة بهـدف              ) ١٦(ويوضح جدول رقم    

  .)٠,٠١ و٠,٠٥ (القيمة المعنويةالدراسة عند 
  )١٦(ل رقم جدو

  الصدق البنائي للمجاالت

  :Reliability א).(

 هما طريقـة  ن االستطالعية نفسها بطريقتيالعينة الباحث خطوات الثبات على   ىوقد أجر 
  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  

معامل   الفقرات  المجال
 االرتباط

القيمة 
 المعنوية

  ٠,٠٢٧  ٠,٧٩٣  ١٤- ١  مدى أهمية خدمة تدقيق الحسابات
  ٠,٠٠١  ٠,٦٧٤  ٢٢-١٥   تأثر حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في المنظمات األهليةمدى

زارة الداخلية وهيئة الرقابة العامة وهيئة الجهات الرقابية الحكومية ممثلة في ومدى قيام 
  المنظمات األهلية بدورها في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية

٠,٠٢١  ٠,٥١٣  ٣١-٢٣  

  ٠,٠٠٠  ٠,٧٥٠  ٣٧-٣٢  هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
الهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام و دور الرقابة المجتمعية ممثلة في ا

  األكاديميين في الرقابة على األنشطة المالية للمؤسسات األهلية
٠,٠٠٤  ٠,٦١٥  ٤٢-٣٨  

  ٠,٠١٥  ٠,٥٣٦  ٤٥-٤٣  هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
ثلة في جمعية المدققين القانونيين الفلسطينية و جمعية المحاسبين ور الجمعيات المهنية ممد

  والمراجعين الفلسطينية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية
٠,٠٠٠  ٠,٧١١  ٤٨-٤٦  

هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة و بالتالي الطلب على خدمة تدقيق حسابات 
  المنظمات األهلية

٠,٠٠١  ٠,٦٩٧  ٥٢-٤٩  

  ٠,٠٢٢  ٠,٥١٠  ٥٦-٥٣  تأثير حجم و مصدر التمويل في حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهليةمدى 
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א). ١.ب(   : Split-Half Coefficientא

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية ومعدل األسئلة الزوجية لكـل              
 بـراون للتـصحيح   قسم وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سـبيرمان     

)Spearman-Brown Coefficient (لة  التاليةحسب المعاد :  

= معامل الثبات   
1

2
ر+
معامـل  أن هنـاك    ) ١٧(وقد بين جدول رقم       حيث ر معامل االرتباط     ر

  .اإلستبانة لفقرات ثبات كبير نسبيا

  ) ١٧(جدول رقم 
  اإلستبانةيبين معامالت االرتباط بين كل بعد والمعدل الكلي لفقرات 

:Cronbach's Alpha). ٢.ب(

ت وقـد     كطريقة ثانية لقياس الثبـا      اإلستبانةاستخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات       تم  
   أن معامالت الثبات مرتفعة) ١٨(يبين جدول رقم 

  

معامل   الفقرات  المجال
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 المعنوية

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٥٥٨  ٠,٣٨٤٨  ١٤-١  اتمدى أهمية خدمة تدقيق الحساب
  ٠,٠٠٠  ٠,٨٥٣٣  ٠,٧٤٤١  ٢٢- ١٥   تأثر حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في المنظمات األهليةمدى

مدى قيام الجهات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية و هيئة الرقابة العامـة وهيئـة                
  للمنظمات األهليةالمنظمات األهلية بدورها في مراقبة األنشطة المالية 

٠,٠٠٠  ٠,٦١٦  ٠,٤٤٥  ٣١- ٢٣  

  ٠,٠٠٠  ٠,٨٦٤٧  ٠,٧٦١٦  ٣٧- ٣٢  هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
دور الرقابة المجتمعية ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمـام          

  بة على األنشطة المالية للمؤسسات األهليةو األكاديميين في الرقا
٠,٠٠٠  ٠,٧٢٢٠  ٠,٥٦٥٠  ٤٢- ٣٨  

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٤٧٤  ٠,٤٧٨٧  ٤٥- ٤٣  هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
ور الجمعيات المهنية ممثلة في جمعية المدققين القانونيين الفلـسطينية وجمعيـة المحاسـبين              د

  والمراجعين الفلسطينية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية
٠,٠٠١  ٠,٤٧٤٠  ٠,٣١١٠  ٤٨- ٤٦  

هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة و بالتالي الطلب على خدمة تـدقيق حـسابات                
  المنظمات األهلية

٠,٠٠٠  ٠,٦٧٥٨  ٠,٥١٠٤  ٥٢- ٤٩  

  ٠,٠٠٠  ٠,٨٥٦٠  ٠,٧٠٣٠  ٥٦- ٥٣  الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهليةمدى تأثير حجم و مصدر التمويل في حالة 
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  )١٨(جدول رقم
  يبين معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ

א א  א

 وتنظيم ورشة عمل لشرح وتعزيز فهم فرق العمل لطبيعة المهمة،           عملتم تشكيل فريق    
. مور التنظيميـة ذات العالقـة     األول زمني النجاز أنشطة المهمة وغيرها من        كما تم وضع جد   

وتبعا لتوزيع المهام وبإشراف ومشاركة كاملة من الباحث تم استهداف كل مفـردات المجتمـع               
 وقد استغرق توزيعهـا و       واحدة لكل إدارة العليا لكل منظمة،      بإستبانة منظمة   ٢٨٠البالغ عددها   
  :ونلخص النتائج كالتالي ٢٠٠٥نتهت في منتصف ديسمبر ا أسابيع ٤استرجاعها 

  
  
  
  
  

  الفقرات  المجال
معامل 
ألفا 
 كرونباخ

 ٠,٦٣٥٧  ١٤- ١  مدى أهمية خدمة تدقيق الحسابات
 ٠,٨١١٤  ٢٢-١٥  منظمات األهلية تأثر حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في المدى

الجهات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية و هيئة الرقابة العامة وهيئة المنظمات             مدى قيام   
  األهلية بدورها في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية

٠,٥٩٨٠  ٣١-٢٣ 

 ٠,٨٦٥٩  ٣٧-٣٢   المنظمات األهليةهل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات
دور الرقابة المجتمعية ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهـور المـستفيدين وذوي االهتمـام               

  واألكاديميين في الرقابة على األنشطة المالية للمؤسسات األهلية
٠,٧٦٣٠  ٤٢-٣٨ 

 ٠,٦١٥٠  ٤٥-٤٣  لمنظمات األهليةهل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات ا
ور الجمعيات المهنية ممثلة في جمعية المـدققين القـانونيين الفلـسطينية و جمعيـة المحاسـبين            د

  والمراجعين الفلسطينية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية
٠,٧٦٥٠  ٤٨-٤٦ 

لـى خدمـة تـدقيق حـسابات        هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة و بالتالي الطلـب ع           
  المنظمات األهلية

٠,٦٨٦٠  ٥٢-٤٩ 

 ٠,٨٣٤٠  ٥٦-٥٣  تأثير حجم ومصدر التمويل في حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات للمنظمات األهليةمدى 
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  )١٩(جدول رقم 
  ملخص المسح الشامل لمفردات المجتمع

  العدد  
  ٢٨٠  مجموع المنظمات الكلية 

  )٢٠(  عينة اختبار صدق المقياس 
  )٢٣(  منظمات مقفلة ولم يستدل عليها

  ٢٣٧  االستبيانات التي تم توزيعها 
  )٢٧(  المشاركة في الدراسة منظمات ممتنعة عن 
  ٢١٠  االستبيانات المسترجعة

  . عليها لعدم جدية اإلجاباتت استبيانا٥ وتم استبعاد ت استبيانا٢١٠قد تم استرجاع بهذا يكون 
א א א א

من مفردات العينة مؤهلين جامعيا، % ٦٩ما نسبته  ١٤١أن ) ٢٠(يبين جدول رقم 
في حين بلغ عدد ) دكتوراه، ماجستير( حاصلين على دراسات عليا %١١بته  ما نس٢٣وعدد 

، ولقد %٢٠ما نسبته  مفردة ٤١عدد ) بكالوريوس، ليسانس(الذين ال يحملون درجة جامعية 
في مجال المحاسبة % ٣٤في مجال االقتصاد وإدارة األعمال و% ١٩توزعت تخصصاتهم على 

، وتدلل هذه البيانات )٢٠(وارد في الشكل رقم في تخصصات أخرى متنوعة كما هو % ٤٧و
مؤهلة بشكل كاف للتفاعل مع مجال الدراسة وتجعل أرائهم قابلة على أن مفردات المجتمع 
  .لالعتماد عليها بشكل قوي

  )٢٠(جدول رقم 
  توزيع مؤهالت وتخصصات مفردات العينة

   اقل من دراسات   
 المجموع جامعي عليا جامعي التخصص

 ٣٩ ٨ ٥ ٢٦ أعمال ودارة اقتصاد
 ٧٠ ١ ٤ ٦٥ محاسبة
 ٩٦ ٣٢ ١٤ ٥٠ أخرى

 ٢٠٥ ٤١ ٢٣ ١٤١  المجموع
%٦٩  النسبة  ١١%  ٢٠%  ١٠٠%  
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  )٥(شكل رقم 
   إدارات المنظمات األهليةتوزيع مؤهالت وتخصصات 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )٢١(جدول رقم 
  لخبرة في مجال عمل المنظمات األهلية حسب االعينة مفردات توزيع 

  النسبة  التكرار  خبرة في مجال عمل المنظمات األهليةال
  المئوية

  ٢٤  ٤٩   سنوات٣اقل من 
  ٣٨  ٧٨   سنوات٧ سنوات إلى ٤

  ٣٨  ٧٨   سنوات٧أكثر من 
  ١٠٠  ٢٠٥  المجموع

العينة حسب الخبرة في مجال عمل مفردات توزيع أعاله ) ٢١(جدول رقم يبين ال
 ٣يتراوح بين سنة ومفردات العينة ن خبرات م % ٢٤أن يالحظ المنظمات األهلية، حيث 

 سنوات، ٧ سنوات إلى اقل من ٤تتراوح خبراتهم بين %  ٣٨في حين أن ما نسبته سنوات، 
دات العينة  وهذا يمثل خليطا عادال لمدى خبرات مفر سنوات٧كانت خبراتهم اكبر من %  ٣٨و

في العمل في مجال المنظمات األهلية مما يعزز إمكانية االعتماد على آرائهم التي تعكس خبرات 
  .متنوعة في العمل

  
  
  
  

اقتصاد ودارة اعمال
%١٩

محاسبة
%٣٤

اخرى
%٤٧

اقتصاد ودارة
اعمال
محاسبة

اخرى
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  )٢٢(جدول رقم 
  الفئات العمرية لمفردات العينة

 النسبة   التكرار  العمر
  المئوية

  ٣١,٢  ٦٤   سنة٣٠اقل من 
  ٣٤,٢  ٧٠   سنة٤٠- ٣٠من 

  ٣٤,٦  ٧١   سنة٤٠أكثر من 
  ١٠٠  ٢٠٥  المجموع

ما نسبته الفئات العمرية ألفراد العينة، حيث يتبين أن أعاله ) ٢٢(جدول رقم يوضح 
من أفراد العينة  %٣٤,١ ما نسبته سنة، و٣٠من أفراد العينة كانت أعمارهم اقل من  % ٣١,٢

، وهي نة س٤٠بلغت أعمارهم أكثر من  % ٣٤,٦ سنة، و ٤٠ إلى ٣٠تراوحت أعمارهم بين 
تمثل خليط جيد من األعمار وتعكس الشرائح المختلفة من األعمار العاملة في إدارات المنظمات 

  .األهلية

  )٢٣(جدول رقم 
  مدى نشر البيانات المالية على الموقع االلكتروني

 النسبة   التكرار  هل يتم نشر بيانات مالية على الموقع االلكتروني
  المئوية

  ٠٨,٣  ١٧  نعم
  ٩١,٧  ١٨٨  ال

  ١٠٠  ٢٠٥  المجموع

الوارد أعاله مدى نشر البيانات المالية على الموقع ) ٢٣(يظهر من الجدول رقم و
البيانات المالية ال يقومون بنشر  % ٩١,٧ االلكتروني الخاص بالمنظمة، ويتبين من الجدول أن

المنظمات  وهي نسبة مرتفعة قد ترجع لعدم وعي أو قدرة إدارات على المواقع االلكترونية
من أفراد العينة  % ٨,٣، بينما يقر ةاألهلية على نشر البيانات المالية على المواقع االلكتروني

  .ي نسبة متدينةرونية وهاقع االلكتيؤكدون نشر البيانات على المو



 ٧٩

  )٢٤(جدول رقم 
  النشاطات التي تقوم بها المنظمات األهلية للمجتمع

 النسبة   التكرار  :للمجتمع يقع ضمنلية المنظمات األهالنشاط الذي تقوم به 
  الترتيب  المئوية

 ١ ٢٣,٤  ١١٨  خدمات اجتماعية
 ٢ ١٨,٤  ٩٣  تعليم وتدريب

 ٣ ١٦,٢  ٨٢  طفلالمرأة وال
 ٤ ١٢,٥  ٦٣   تأهيلوإعادةصحة 

 ٥ ١٠,٣  ٥٢  ثقافية ورياضية
 ٦ ٧,٥  ٣٨  إنسانديمقراطية وحقوق 

 ٧ ٦,٧  ٣٤  تنمية اقتصادية
 ٨ ٥,٠  ٢٥  زراعية وبيئية 

  ١٠٠  ٥٠٥  المجموع

، %٢٣ بنـسبة    أن الخدمات االجتماعية تحتل المرتبة األولـى      يوضح  ) ٢٤(جدول رقم   
ثم تليها النشاطات المتعلقـة      ،%١٨ بنسبة   تليها في المرتبة الثانية النشاطات التعليمية والتدريبية      

، ثم النشاطات المتعلقـة بالـصحة وإعـادة         %١٦ بنسبة   احتلت المرتبة الثالثة  وبالمرأة والطفل   
، ثم النشاطات الثقافية والرياضية احتلت المرتبة       %١٢الرابعة بنسبة   المرتبة  حيث احتلت   التأهيل  
، ثم النشاطات المتعلقة بالديمقراطية وحقـوق اإلنـسان احتلـت المرتبـة             %١٠ بنسبة   الخامسة
، %٧ بنـسبة   احتلـت المرتبـة الـسابعة   ، والنشاطات التنموية واالقتصادية %٨ بنسبة   السادسة

، ويالحـظ وجـود     %٥ بما نسبته    والنشاطات الزراعية والبيئية احتلت المرتبة الثامنة واألخيرة      
اختالف في أولويات ترتيب القطاعات النشاط الذي تقوم به المنظمات األهلية حسب الجدول رقم              

ب ما ورد في دليل المنظمات غيـر        مع توزيع المنظمات األهلية على األنشطة المختلفة حس       ) ٥(
 والصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمـم المتحـدة          ٢٠٠٣ –الحكومية العاملة في قطاع غزة      

، و يرجع ذلك إلى أن رأي عدد من مفردات العينة بـأن منظمـاتهم               )٣(الوارد في جدول رقم     
لمذكور على أسـاس    األهلية تمارس أكثر من نشاط واحد بينما تم تصنيف المنظمات في الدليل ا            

أن كل منظمة متخصصة في نشاط واحد فقط، إن مثل هذا االختالف قد يعكس حالة مـن عـدم                   
  .الوضوح في تخصص عمل المنظمات األهلية مما قد يستلزم عمال بحثيا إضافي لدراسة ذلك



 ٨٠

  )٢٥(جدول رقم 
  القائم على إعداد الحسابات في المنظمات األهلية

 النسبة   التكرار  نظمتكم من قبل يتم إعداد الحسابات في م
  المئوية

  ٦٩,٨  ١٤٣  )موظف لدى المؤسسة ( محاسب مقيم
  ٢٣,٤  ٤٨     )دوام جزئي (محاسب خارجي

  ٦,٨  ١٤  )حدد(غير ذلك 
  ١٠٠  ٢٠٥  المجموع

 الحـسابات فـي   بـأن من أفراد العينـة يعتقـدون    % ٦٩,٨يبين أن ) ٢٥(جدول رقم   
مـن أفـراد العينـة       % ٢٣,٤حاسبين مقيمين لدى المؤسسة، و    المنظمات األهلية تتم من قبل م     

جيين أو يعملـون بـدوام       األهلية تتم من قبل محاسبين خار       الحسابات في المنظمات   بأنيعتقدون  
مـن قبـل    حسابات المنظمات األهلية تتم     إعداد  من أفراد العينة يعتقدون أن       % ٦,٨جزئي، و   

 العينة في التعامل مع األمـور الماليـة، ممـا    آخرين، وقد يعكس ذلك عدم جدية بعض مفردات  
يستلزم زيادة وعيهم وحثهم على التعامل مع الشؤون المالية بجدية أكثر من شأنه أن يحسن حالة                

  .الطلب على الخدمات المالية عموما
  )٢٦(جدول رقم 

   مستقل عن إدارة المنظمةمدقق حسابات خارجيمدى وجود 
 مستقل عن يهل يوجد لديكم مدقق حسابات خارج

  إدارة المنظمة
  النسبة   التكرار

  المئوية
  ٨١,٥  ١٦٧  يوجد

  ٩,٣  ١٩  ال داعي لوجوده 
  ٩,٣  ١٩  ال يوجد   
  ١٠٠  ٢٠٥  المجموع

  



 ٨١

نظمـات  من أفراد العينة يؤكدون انه يوجد لدى الم        % ٨١,٥يبين أن   ) ٢٦(جدول رقم   
نظمات، وأن مـا نـسبته      إدارة الم األهلية في قطاع غزة مدققين حسابات خارجيين مستقلين عن          

 مستقل عـن إدارة     م مدقق حسابات خارجي   هلديمن أفراد العينة يعتقدون بأنه ال يوجد         % ١٨,٦
 وهذا يشكل حالة من عدم التزام بالقانون المنظم لعمـل المنظمـات            المؤسسة وال داعي لوجوده   

ية بتدقيق حـساباتها، كمـا       الذي يستوجب قيام جميع المنظمات األهل      ٢٠٠٠ لسنة   ١األهلية رقم   
يستلزم تخطي إدارات المنظمات األهلية للتعامل مع التدقيق كونه متطلب قانوني روتينـي كمـا               

  ).٢٠٠٤حلس،(و دراسة ) ١٩٩٩البيالوي،(أوردت دراسة 
א א

 اإلحصائي وتم اسـتخدام     SPSS من خالل برنامج     اإلستبانةلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل       .١

  :االختبارات اإلحصائية التالية
 النسب المئوية والتكرارات .٢

 الوسط الحسابي .٣

 اإلستبانةاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات  .٤

  .معامل ارتباط بيرسون  لقياس صدق الفقرات .٥
 -١( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار كولومجروف .٦

Sample K-S( 

   Sign Testإلشارةاختبار ا .٧

 Chi- Squareاختبار  .٨

 kruskal- Wallis Test (H test)اختبار كروسكال واالس   .٩



 ٨٢

א א א
א א

אא
  



 ٨٣

א א א
א א

אא
א

 سـمرنوف   -انات بإتباع اختبار كولمجروف   يتناول هذا الفصل التعرف على توزيع البي      
، كما يتناول هذا الفـصل بالتحليـل والمناقـشة          )طبيعي أو غير طبيعي   (البيانات  لتحديد توزيع   

  :مجاالت الدراسة السبع التالية
مدى وعي إدارات المنظمات األهلية بأهمية خدمة تدقيق الحسابات، وأثـره علـى حالـة               ما   .١

  المنظمات األهليةالطلب على خدمة تدقيق حسابات 
مدى رقابة وزارة الداخلية و هيئة الرقابة العامة و هيئة المنظمات األهلية على األنـشطة               ما   .٢

المالية للمنظمات األهلية وأثرها على حالة الطلب على خدمة تـدقيق حـسابات المنظمـات               
  األهلية

 وذوي  نلمـستفيدي مدى الرقابة المجتمعية ممثلة في االهتمام اإلعالمي و رقابة جمهـورا            ما   .٣
االهتمام واألكاديميين، ودورها في تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات            

  .األهلية
 القـانونين الفلـسطينية     تمدى رقابة الجمعيات المهنية ممثلة في جمعية مدققي الحـسابا         ما   .٤

 خدمـة   ، ودورها في تحسين حالة الطلـب علـى        ة والمراجعين الفلسطيني  نوجمعية المحاسبي 
  تدقيق حسابات المنظمات األهلية

تأثير حجم ومصدر التمويل على حالة الطلب على خدمة تدقيق حـسابات المنظمـات              ما هو    .٥
  األهلية

األسباب التي تدعو بعض المنظمات األهلية إلى االهتمام بالحصول على بيانات مالية            ما هي    .٦
  .مدققة

هلية عن تدقيق حساباتها بواسطة مـدقق       األسباب الداعية المتناع بعض المنظمات األ     ما هي    .٧
  حسابات خارجي مستقل 

  .ات، إن شاء اهللاوسوف نختتم هذا الفصل باختبار الفرضي



 ٨٤

א א )(Sample K-S -١)−א(א

توزيـع   سمرنوف لمعرفـة   -اختبار كولمجروف للتعرف على توزيع البيانات تم إجراء       
وخاصـة أن  ) طبيعي أو غيـر طبيعـي     (لتحديد توزيع البيانات    ضروري   هو اختبار والبيانات،  

كون توزيع البيانات طبيعيا ويوضح الجدول      يأن   أو تفترض    /مية تشترط   لالمعمعظم االختبارات   
وهـذا  ) sig>.05.0(  ٠,٠٥ من اقل القيمة المعنويةنتائج االختبار حيث أن قيمة ) ٢٧(رقم 

  .يةلم المع غير تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات ال  أن البياناتيدل على
  )٢٧(جدول رقم 

  اختبار التوزيع الطبيعي

  

א א א
 وهو اختبـار غيـر    Sign Test ( Binomial Test)استخدم الباحث اختبار اإلشارة 

مجـال  معلمي يستخدم في تحليل البيانات التي ال تتبع التوزيع الطبيعي وذلك باختبار فقرات كل               
  .ومعرفة آراء العينة في محتوى كل فقرة

مستوى   المجال
 المعنوية

  ٠,٠١٤  مدى أهمية خدمة تدقيق الحسابات
  ٠,٠٣١   تأثر حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في المنظمات األهليةمدى

جهات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية و هيئة الرقابة العامة وهيئة المنظمات األهلية مدى قيام ال
  بدورها في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية 

٠,٠٠١  

  ٠,٠٠٣  هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
 ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديميين دور الرقابة المجتمعية

  في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية
٠,٠٠٤  

  ٠,٠٠٠  هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
مدققي الحسابات القانونيين وجمعية المحاسبين والمراجعين ور الجمعيات المهنية  ممثلة في جمعية د

  الفلسطينية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية
٠,٠٠٠  

  ٠,٠٠٠  هل اإلقرارات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وبالتالي الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية
  ٠,٠٠٠  ة الطلب على خدمة تدقيق حسابات للمنظمات األهليةمدى تأثير حجم و مصدر التمويل في حال



 ٨٥

 لكل  القيمة المعنوية و الحسابي   الوسط النسبة المئوية لبدائل كل فقرة و      التالية تبين الجداول  
 إذا كانـت قيمـة      ) يوافقون على محتواها   العينة مفرداتبمعنى أن   ( وتكون الفقرة ايجابية     منها،  

تكـون الفقـرة سـلبية     حين في". ٣"بي اكبر من     الحسا والوسط ٠,٠٥مستوى المعنوية اقل من     
ـ  اصغر إذا كانت قيمة مستوى المعنوية       ) ال يوافقون على محتواها    العينة مفرداتبمعنى أن   (  ن م

 ت قيمـة   في الفقرة محايدة إذا كان     المجتمعتكون آراء   بينما  . ٣والوسط الحسابي اقل من      ٠,٠٥
  . الدراسةإستبانةيع الفقرات في  وهذا ينطبق على جم٠,٠٥مستوى المعنوية اكبر من 

א .١ א א
 א

א  .أ  א أهميـة خدمـة تـدقيق      بوعى إدارات المنظمات األهلية     مدى  : א
  ).٢٨(الجدول رقم الحسابات وفقا لفقرات 

  )٢٨(جدول رقم 
   لفقرات المجال األولالقيمة المعنويةط الحسابي والنسب المئوية والوس

  الوعي بأهمية خدمة تدقيق الحسابات

  الوعي بأهمية خدمة تدقيق الحسابات
  موافق
  بشدة

  
  موافق

  
  ال
  ادري

  
  غير
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

  
الوسط 
  الحسابي

  
القيمة 
  المعنوية

١  
تقدم خدمة تدقيق الحسابات رأيا فنيا محايدا حول        

  ٠,٠٠٠  ٤,٥٣  ٠,٥  ١,٠  ٢,٠  ٣٨,٠  ٥٨,٥   المركز المالي ونتائج نشاط المنظمةمدى عدالة

٢  
تؤدي خدمة تدقيق الحسابات إلى زيـادة درجـة         
الثقة والشفافية في البيانـات الماليـة للمنظمـات      

  األهلية
٠,٠٠٠  ٤,٦١  ٠,٥  ١,٠  ١,٠  ٣١,٧  ٦٥,٩  

٣  
علـى   البيانات المالية المدققة للمنظمـاتُ تيـسر  

  حة اتخاذ قراراتها بشأن التمويلالجهات المان
٠,٠٠٠  ٤,٤٠  ٠,٥  ٢,٠  ٤,٩  ٤٢,٠  ٥٠,٧  

٤  
العمل على اكتـشاف مـا قـد يوجـد بالـدفاتر            

  غش والسجالت من أخطاء أو
٠,٠٠٠  ٤,٣٣  ٠,٥  ٤,٤  ٢,٩  ٤٥,٩  ٤٦,٣  

٥  
تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغـش بوضـع        

  ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك
٠,٠٠٠  ٤,٣٧  ٠,٠  ٢,٤  ٣,٩  ٤٧,٨  ٤٥,٩  

٦  
اعتماد إدارة المنظمات عليها في رسم السياسات       

  تاإلدارية و اتخاذ القرارا
٠,٠٠٠  ٤,٠٨  ١,٠  ٥,٩  ١١,٧  ٤٧,٣  ٣٤,١  

٧  
طمأنة مستخدمي البيانات الماليـة بزيـادة ثقـة         

  اعتمادهم عليها
٠,٠٠٠  ٤,٣٤  ٠,٠  ١,٥  ٧,٨  ٤٥,٩  ٤٤,٩  



 ٨٦

٨  
ت تقديم التقارير المختلفة وتعبئة االستمارات للهيئا     

  ٠,٠٠٠  ٤,٠٠  ١,٥  ٩,٣  ١٢,٢  ٤٢,٠  ٣٥,١  الحكومية بمساعدة المدقق

٩  
تساهم خدمة تدقيق الحـسابات فـي تخـصيص         

  والحفاظ على الموارد والمقدرات الوطنية
٠,٠٠٠  ٤,١٤  ٠,٥  ٧,٣  ٩,٨  ٤٢,٩  ٣٩,٥  

١٠  
للمنظمة غيـر   )  الجمعية العامة (إن الهيئة العامة    

  مدركة ألهمية خدمة التدقيق
٠,٠٠٠  ٢,٨٨  ١١,٧  ٣٤,٦  ١٧,٦  ٢٦,٣  ٩,٨  

١١  
للمنظمة واعيـة   ) مجلس اإلدارة ( الهيئة اإلدارية   

  بأهمية خدمة التدقيق
٠,٠٠٠  ٤,١٧  ٠,٥  ٧,٨  ٧,٨  ٤٢,٤  ٤١,٥  

١٢  
 خدمـة   أتعـاب المنظمة غير قادرة على تمويل      

  تدقيق الحسابات من مصادرها الداخلية
٠,٩٩  ٣,٢٣  ٩,٣  ١٨,٨  ١٢,٢  ٢٨,٨  ٢١,٠  

١٣  
 أنشطة الداخلية للمنظمـة األهليـة       المحاسبة أحد 

  وخاضعة تماما إلدارتها وال تتمتع باالستقاللية
٠,٠٢٥  ٣,٤٧  ٤,٩  ٢٤,٩  ١٢,٢  ٣٤,١  ٢٣,٩  

١٤  
التدقيق الخارجي مستقل عن إدارة المنظمـة وال        
  يرتبط برابطة التبعية لإلدارة وال يخضع لسلطتها

٠,٠٠٠  ٤,٠٨  ٢,٤  ١٠,٢  ٦,٣  ٣٨,٥  ٤٢,٤  

  ٠,٠٠٠  ٤,٠٥٩  رات المجال األولالمعدل العام لفق

، ١(لفقـرات    مفردات العينة كانت ايجابية ل     آراءأن  أعاله  ) ٢٨(جدول رقم   اليتضح من   
 الوسـط  و ٠,٠٥ لكل فقرة اقل من      القيمة المعنوية  حيث بلغ    ،) ١١،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢

الحسابات تقدم رأيـا     العينة يتفقون على أن خدمة تدقيق        مفرداتبمعنى أن   " ٣"الحسابي اكبر من  
فنيا محايدا حول مدى عدالة المركز المالي ونتائج نشاط المنظمة، وتؤدي إلى زيادة درجة الثقة               

على الجهات المانحة اتخـاذ قراراتهـا        تيسرو ُ والشفافية في البيانات المالية للمنظمات األهلية،       
غش، و   لسجالت من أخطاء أو   العمل على اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر وا       كذلك   و ،بشأن التمويل 

بوضع ضوابط وإجـراءات تحـول دون ذلـك، و          و ذلك   تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش      
، و طمأنة مـستخدمي     تاعتماد إدارة المنظمات عليها في رسم السياسات اإلدارية واتخاذ القرارا         
عبئة االستمارات للهيئـات    البيانات المالية بزيادة ثقة اعتمادهم عليها، و تقديم التقارير المختلفة وت          

الحكومية بمساعدة المدقق، و تساهم خدمة تدقيق الحسابات في تخصيص والحفاظ على المـوارد             
  . ات واعية بأهمية خدمة التدقيقاإلدارة للمنظممجالس والمقدرات الوطنية، و

القيمـة   حيث بلغ    ا سلبي اكان رأي ) ١٠(الفقرة  رأي مفردات العينة في     جدول أن   وأظهر ال 
 وهو اقل من الوسط     ٢,٨٨ الحسابي لها يساوي     الوسط و ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠٠ لها   المعنوية
 الحسابات، ويظهـر  تعتبر مدركة ألهمية خدمة تدقيق أي أن الهيئة العامة للمنظمة " ٣" المحايد 

حيث كان مستوى المعنوية لهـا      ) ١٢(الجدول أن آراء مفردات العينة كانت محايدة تجاه الفقرة          
، أي أن مفردات العينة ال يستطيعون تكوين رأي بشان مدى قـدرة المنظمـات               ٠,٠٥بر من   اك



 ٨٧

 تدقيق الحسابات من مصادرها الداخلية وقد يرجع ذلك إلى المعوقـات            أتعاباألهلية على تمويل    
التي تعصف بالمنظمات األهلية الفلسطينية وخاصة تلك المتعلقة بعدم كفاية الموارد وفقدان الدعم             

على الـرغم ممـا ورد فـي دراسـة          ) ١٩٩٩البيالوي،(لي الحكومي كما أوردته  دراسة       الما
)Viven  ،في  ة السائد تعاب تدقيق حسابات المنظمات األهلية أقل بكثير من األ        أتعاببأن  ) ٢٠٠٠ 

 تعـاب  تدقيق المنظمات األهلية عادة  نـصف األ        أتعابسوق شركات القطاع الخاص حيث تبلغ       
قطاع الخاص ويتفق ذلك أيضا مع مالحظة الباحث وخبرته العملية خـالل            السائدة في شركات ال   

  . عاما٢٠ًعمله في قطاع تدقيق الحسابات لمدة تزيد عن 

القيمـة  بلـغ   حين  ) ١٣،١٤(كما كانت أراء مفردات العينة ايجابية بخصوص الفقرات         
 مفرداتبمعنى أن    ”٣“الوسط الحيادي    الحسابي اكبر من     الوسط و ٠,٠٥فقرة اقل من    ل ل المعنوية

ن المحاسبة تعد أحد األنشطة الداخلية للمنظمات األهليـة وخاضـعة تمامـا             أالعينة يتفقون على    
التدقيق الخارجي مستقل عـن إدارة المنظمـة وال يـرتبط           أن  إلداراتها وال تتمتع باالستقاللية و    

إضافة إلى   ،)١٩٩٠ ،شتوي(هذا يتفق مع ما أورده      و برابطة التبعية لإلدارة وال يخضع لسلطتها     
بأن الرقابة على الحسابات علما مستقال وليس فرعـا مـن           ) ١٩٧٦القاضي،  (ما أوردته دراسة    
  .فروع المحاسبة

 وهو اكبر من    ٤,٠٥٩ العام للفقرات بلغ     الوسطأن  ) ٢٨(وبصفة عامة يبين جدول رقم      
ألهمية الكبرى   مما يؤكد ا   ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ ومستوى المعنوية يساوي     الحسابي الوسط

لخدمة تدقيق الحسابات من وجهة نظر مفردات العينة وتعكس نتائج التحليل مستوى عـال مـن                
الوعي لدى مفردات العينة بأهمية خدمة تدقيق الحسابات وأهدافها متفقة بذلك مـع العديـد مـن                 

اعي الـس (الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في سياق اإلطار النظري لعلم التدقيق ومـنهم              
 .وغيـرهم ) ٢٠٠٤الصحن و الصبان    (، وكذلك   )١٩٨٠الجمل و عبد المنعم     (،  )١٩٩١وعمرو

 بخبرة في مجال عملها كما سبق وأظهرت نتائج التحليل الوصـفي            عأن مفردات العينة تتمت   كما  
لمفردات العينة في الفصل السابق ومدركة ألهمية خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية و يتفق              

بأن الرقابة على الحسابات علما مستقال ولـيس        ) ١٩٧٦القاضي،  (ع ما ورد في دراسة      رأيها م 
  .فرعا من فروع المحاسبة

א  .ب   تأثر حالة الطلب على خدمة تـدقيق الحـسابات فـي            مدى: אא
 ):٢٩(لفقرات جدول رقم  وفقا المنظمات األهلية



 ٨٨

  )٢٩(جدول رقم 
   لفقرات المجال الثانيالقيمة المعنويةابي والنسب المئوية والوسط الحس

بتعميق الوعي بأهمية خدمة تدقيق  تأثر حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في المنظمات األهلية مدى "
 "الحسابات

  
 تأثر حالة الطلب على خدمة تدقيق الحـسابات فـي           مدى

بتعميق الوعي بأهميـة خدمـة تـدقيق        المنظمات األهلية   
  الحسابات

 افقمو
 موافق  بشدة

  ال
  ادري

  غير
  موافق

  غير
 موافق
  بشدة

الوسط 
  الحسابي

القيمة 
  المعنوية

١٥  
ألهمية ) الجمعية العامة(زيادة وعي الهيئة العامة 

  الخدمة ُيحسن الطلب على الخدمة
٠,٠٠٠  ٤,٤٣  ٠,٠  ٢,٩  ٢,٩  ٤٤,٩  ٥٠,٢  

١٦  
) مجلس اإلدارة( تعميق وعي الهيئة اإلدارية 

  سن الطلب على الخدمةبأهمية الخدمة ُيح
٠,٠٠٠  ٤,٣٥  ١,٠  ٢,٠  ٢,٤  ٥٠,٧  ٤٣,٩  

١٧  
 خدمة تدقيق من أتعابقدرة المنظمة على تحمل 

  مصادرها الذاتية ُيحسن الطلب على الخدمة
٠,٠٠٠  ٣,٩٨  ١,٠  ٩,٣  ١٠,٢  ٤٩,٨  ٢٩,٨  

١٨  
مسك المنظمة دفاتر وسجالت محاسبية وفقا 

  لألصول ُيحسن الطلب على الخدمة
٠,٠٠٠  ٤,٣١  ٠,٠  ٢,٩  ٥,٤  ٤٩,٣  ٤٢,٤  

١٩  
التزام المنظمة بالقيام بتدقيق حساباتها بواسطة 

) ليس موظفا فيها(مدقق حسابات خارجي مستقل 
  ُيحسن  الطلب على الخدمة

٠,٠٠٠  ٤,١٧  ١,٠  ٦,٨  ٨,٣  ٤٢,٤  ٤١,٥  

٢٠  

أن بنص النظام األساسي للمنظمة على وجوب 
تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات خارجي 

ل عن اإلدارة وااللتزام به ُيحسن الطلب على مستق
  الخدمة

٠,٠٠٠  ٤,١٨  ١,٠  ٥,٤  ٨,٨  ٤٤,٩  ٤٠,٠  

٢١  

أن تعرض بيانات مالية مدققة من قبل مدقق 
حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة على الهيئة 
العامة في اجتماعها السنوي إلقرارها من شانه أن 

  ُيحسن الطلب على الخدمة

٠,٠٠٠  ٤,٢١  ٠,٥  ٢,٩  ٨,٣  ٥١,٢  ٣٧,١  

٢٢  
قيام الهيئة العامة سنويا بانتخاب مدقق حسابات 

  خارجي ُيحسن الطلب على الخدمة
٠,٠٠٠  ٣,٨٤  ٠,٥  ١٤,٦  ١٤,٦  ٤١,٠  ٢٩,٣  

  ٠,٠٠٠  ٤,١٨٣٥  المعدل العام لفقرات المجال الثاني

 الوسـط ن  فقرات المجال الثاني ايجابية حيـث أ      أن جميع   ) ٢٩(جدول رقم   من  يالحظ  
 وهو  ٠,٠٠٠ لكل فقرة يساوي     القيمة المعنوية  و )ياديالح الوسط( ٣كل فقرة اكبر من     الحسابي ل 
زيـادة  (أن اإلقرارات الواردة في المجـاالت        العينة يتفقون على     مفردات أن   أي ٠,٠٥اقل من   

بأهميـة  ) مجلـس اإلدارة  ( تعميق وعي الهيئـة اإلداريـة       ، و وعي الهيئة العامة ألهمية الخدمة    



 ٨٩

مسك المنظمـة   ، و    خدمة تدقيق من مصادرها الذاتية     أتعاب المنظمة على تحمل      قدرة ، و الخدمة
التزام المنظمة بالقيام بتدقيق    ، و دفاتر وسجالت محاسبية وفقا لألصول ُيحسن الطلب على الخدمة        
األساسـي  النظام  ينص   أن   ، و حساباتها بواسطة مدقق حسابات خارجي مستقل ليس موظفا فيها        

قيق حساباتها من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة وااللتزام            على وجوب تد   للمنظمة
أن تعرض بيانات مالية مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة علـى               ، و بذلك

قيام الهيئة العامة سنويا بانتخاب مـدقق       ، و الهيئة العامة في اجتماعها السنوي إلقرارها من شانه       
   . تدقيق الحسابات الطلب على خدمة حالةُيحسنا منفرد ومجتمعة أن من شأنه) حسابات خارجي

فقـرات المجـال الثـاني      لجميع  أن الوسط الحسابي     )٢٩(جدوليوضح ال وبصفة عامة   
 وهـو   ٠,٠٠٠ القيمة المعنوية  ، وكذلك بلغ     ”٣“الوسط الحيادي   وهو اكبر من     ٤,١٨٣٥يساوي  

فقة على أن ما ورد في تلك الفقرات من شانه          أن مفردات العينة مت    ، مما يظهر     ٠,٠٥اصغر من   
أنُ يحسن حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في المنظمات األهلية وهذا يتفق مع دراسـة                

Joseph)، التـدقيق   أتعـاب  خـصائص مجـالس اإلدارات و      بينالتي تناولت العالقة    ) ٢٠٠٠ 
 خدمة تدقيق الحسابات تكـون      الخارجي وخلصت إلى أن اإلدارات الخبيرة واألكثر وعيا بأهمية        

التي ) ٢٠٠٣،  (Lawrenceأكثر مساندة للتدقيق الخارجي، كما يتفق ذلك مع ما ورد في دراسة             
خلصت إلى أن استقاللية وخبرة لجان التدقيق التابعة لمجالس اإلدارات المختلفة تـؤثر ايجابيـا               

 تـدقيق   أتعـاب حديـد قيمـة     وتعزز دور التدقيق وتراقب كفاية عملياته كما تؤثر ايجابيا في ت          
من بيان أهمية دور التدقيق فـي ترشـيد         ) ١٩٧٢نوار،  (الحسابات، وكذلك ما ورد في دراسة       

  .اإلدارة العليا
א .٢ א א א א א א א א

א א אא
א  א

א  .أ  א مدى قيام الجهات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة الداخليـة          : א
وهيئة الرقابة العامة وهيئة المنظمات األهلية بدورها في مراقبة األنشطة الماليـة للمنظمـات              

  ): ٣٠(لفقرات جدول رقم وفقا األهلية 



 ٩٠

  )٣٠(ول رقم جد
   لفقرات المجال الثالثالقيمة المعنويةالنسب المئوية والوسط الحسابي و

مدى قيام الجهات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية و هيئة الرقابة العامة وهيئة المنظمات األهلية " 
  "بدورها في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية 

ابية الحكومية ممثلة في وزارة مدى قيام الجهات الرق
الداخلية وهيئة الرقابة العامة وهيئة المنظمات األهلية 

  بدورها في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية

  موافق
  ال  موافق  بشدة

  ادري
  غير
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

الوسط 
  الحسابي

القيمة 
  المعنوية

٢٣  
الية إن القوانين واللوائح المنظمة لألنشطة الم
 تللمنظمات األهلية كافية وال تحتاج إلضافا

  كبيرة
٠,٠٠١  ٢,٩٨  ٤,٤  ٣٧,٦  ٢٠,٠  ٢٧,٣  ١٠,٧  

٢٤  
تقوم وزارة الداخلية بمراقبة أداء األنشطة 

  المالية للمنظمات األهلية
٠,٠١٨  ٣,٥٥  ٣,٩  ١٣,٧  ٢٣,٩  ٤٠,٥  ١٨,٠  

٢٥  
ُتلح وزارة الداخلية على تزويدها بالتقارير 

  مطلوبة بموجب القوانينالمالية الدورية ال
٠,٠٠٠  ٣,٧٣  ٢,٠  ١٢,٧  ١٧,٦  ٤٦,٣  ٢١,٥  

٢٦  
تكتفي وزارة الداخلية ببيانات مالية معدة من 

دون تدقيق من قبل مدقق (قبل محاسب المنظمة 
  )حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة

٠,٠٠٠  ٢,٧٥  ١٠,٢  ٣٩,٥  ٢٣,٩  ١٨,٠  ٨,٣  

٢٧  
ن تكتفي وزارة الداخلية ببيانات مالية معدة م

قبل محاسب المنظمة ومدققة من قبل مدقق 
  حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة

٠,٠٠٠  ٣,٧٤  ١,٥  ١٠,٢  ٢٢,٩  ٤٣,٩  ٢١,٥  

٢٨  
يوجد حالة من عدم الثقة المتبادلة بين إدارات 

  المنظمات األهلية والجهات الرقابية الحكومية
٠,٥٧٦  ٣,٣٣  ٤,٤  ١٩,٠  ٢٨,٨  ٣٥,١  ١٢,٧  

٢٩  
بة على المنظمات األهلية يتم تطبيق قوانين الرقا

  يبشكل انتقائ
٠,٧٨٠  ٣,٤٤  ٢,٤  ١٩,٥  ٢٩,٣  ٢٩,٣  ١٩,٥  

٣٠  
تلعب هيئة الرقابة العامة دورا رقابيا فاعال في 

  ٠,٥٧٦  ٣,٣١  ٥,٩  ٢١,٠  ٢١,٠  ٤٠,٥  ١١,٧  متابعة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية

٣١  
ال يوجد لهيئة المنظمات األهلية دورا رقابيا 

في متابعة أداء األنشطة المالية أساسيا 
  للمنظمات األهلية

٠,٠٩٤  ٣,٥١  ٢,٩  ١٧,٦  ٢٣,٤  ٣٨,٠  ١٨,٠  

  ٠,٠٠٠  ٣,٣٧٤٥  المعدل العام لفقرات المجال الثالث
 



 ٩١

كانـت  ) ٢٧،  ٢٥،  ٢٤(الفقـرات   أراء مفردات العينة تجاه     أن    ) ٣٠(يبين جدول رقم    
ومـستوى   " ٣"يـادي   الحر من الوسـط     لكل منها اكب   الحسابي   الوسطايجابية حيث كانت قيمة     

، بمعنى أن مفردات العينة يتفقون على أن وزارة الداخلية تقوم           ٠,٠٥المعنوية لكل منها اقل من      
بمراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية، وُ تلح وزارة الداخلية على تزويدها بالتقارير الماليـة              

رة الداخلية ببيانات مالية معدة من قبل محاسـب         الدورية المطلوبة بموجب القوانين، وتكتفي وزا     
أن  )٣٠(الجدول يوضح  كما  ،  المنظمة ومدققة من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة         

هـا  ن الحسابي لكل م   الوسط حيث كان    ةكانت آراء مفردات العينة فيها سلبي     ) ٢٦،  ٢٣( الفقرات  
 أي أن القـوانين     ٠,٠٥ لكل منها اقل مـن       ةالقيمة المعنوي ، وكذلك   ”٣“الوسط الحيادي   اقل من   

 كبيـرة ، وال     تواللوائح المنظمة لألنشطة المالية للمنظمات األهلية غير كافية وتحتاج إلضـافا          
ق تكتفي وزارة الداخلية ببيانات مالية معدة من قبل محاسب المنظمة وغير مدققة من قبـل مـدق                

بـان عمليـات    ) ١٩٩٠،  (Millsسـة   حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة، وهذا يتفق مع درا        
  .التدقيق ما كان لها ان تستمر دون تدخل قانوني يتجاوز أبعاد اإللزام التعاقدي

فكانت آراء العينة فيها محايدة حيـث بلـغ مـستوى           ) ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨( أما الفقرات 
أي فـي تكـوين ر    حيادية  ن مفردات العينة    أ، مما يعني    ٠,٠٥المعنوية لكل منهم قيمة اكبر من       

بشان مدى وجود حالة من عدم الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات األهلية والجهـات الرقابيـة           
 ، أم ال  يذا كانت قوانين الرقابة تطبق على المنظمات األهليـة بـشكل انتقـائ            إالحكومية، وفيما   

نشطة المالية  إذا كانت هيئة الرقابة العامة تلعب دورا رقابيا فاعال في متابعة أداء األ            وكذلك فيما   
و في عدم وجود دور رقابي أساسي لهيئة المنظمات األهلية في متابعـة أداء              ،  للمنظمات األهلية 

  . األنشطة المالية للمنظمات األهلية

المنظمـات  ضعفا عاما في مضامين عالقـة       ) ٢٠٠١لداودة،  (إليها دراسة   كما أظهرت   
  . ي مستوى التخطيط والتمويلمع السلطة الفلسطينية وتحديدا فاألهلية الفلسطينية 

 فعالية الـدور الرقـابي للـسلطة        قلةلعديد من الدراسات التي خلصت إلى       إضافة ل هذا  
ضعف كفاءة و فاعلية العمـل      كان من أهم نتائجها     التي   ) ٢٠٠٣حماد،(الوطنية و منها دراسة     

ـ            ي فلـسطين   الرقابي الفلسطيني وعدم تطبيق ضوابط رقابية، وضعف الجهاز األعلى للرقابة ف
ممثلة بهيئة الرقابة العامة وعدم استقالليته وفعاليته، وقدمت الدراسة عدة توصيات لتطوير األداء             

، ولقد انـصب    بة الخارجية و تحسين آليات عملها     الرقابي و تعزيز الصفة القانونية ألجهزة الرقا      
إضافة إلى ما ورد     تركيز هذه الدراسة على الجوانب المالية كما ركزت على الرقابة الخارجية،          



 ٩٢

تطـوير و سـائل الرقابـة اإلداريـة والماليـة           بضرورة   هتوصيات) ٢٠٠٤كالب،  (دراسة  في  
   .  السلطة الفلسطينيةتالمستخدمة بوزارا

 التشريعي في أدائـه     سعدم فعالية المجل  ) ٢٠٠٤أبو ماضي،   (دراسة  كما كان من نتائج     
والتي خلصت الدراسة إلى    ) ٢٠٠١بشناق،  (لدوره الرقابي على المؤسسات العامة وكذلك دراسة        

العديد من التوصيات بشان تعزيز استقاللية أجهزة الرقابة الداخلية و كفاءة موظفيهـا و إزالـة                
التداخل في بعض االختصاصات بين أجهزة الرقابة الخارجية، واالهتمام باستقاللية هيئة الرقابة            

  . يةالعامة و نشر تقاريرها و ربطها بالسلطة التشريع

ويرجح الباحث ما ذهب إليه العديد من الباحثين بوجود حالة من الضعف العام في العمل               
  . على الرغم من أن نتائج التحليل لمفردات العينة لم تؤكد أو تنفي ذلكيالرقابي الفلسطين

א. אא حسابات المنظمـات   مدى تأثر حالة الطلب على خدمة تدقيق        : א
ممثلة في وزارة الداخلية وهيئة الرقابة العامـة        الجهات الرقابية الحكومية     تفعيل دور ب األهلية

 وفقا لفقرات جدول رقم     وهيئة المنظمات األهلية في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية        
)٣١:(  



 ٩٣

  )٣١(جدول رقم 
   لفقرات المجال الرابعالقيمة المعنويةالنسب المئوية والوسط الحسابي و

  "تأثر حالة الطلب بتفعيل دور الجهات الرقابية الحكومة"

 موافق  "تأثر حالة الطلب بتفعيل دور الجهات الرقابية الحكومة"
  بشدة

  ال موافق
  ادري

  غير
  موافق

  غير
 موافق
  بشدة

الوسط 
  الحسابي

القيمة 
  المعنوية

تطوير القوانين واللوائح المنظمة لألنـشطة الماليـة        ٣٢
  للمنظمات األهلية 

٠,٠٠٠  ٤,٣١  ٠,٠  ٢,٠  ٦,٨  ٤٩,٣  ٤٢,٠  

تفعيل دور وزارة الداخلية في مراقبة أداء األنشطة           ٣٣
  المالية للمنظمات األهلية 

٠,٠٠٠  ٤,١٦  ٠,٥  ٥,٩  ٦,٣  ٥٢,٢  ٣٥,١  

بناء أجواء من الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات          ٣٤
  األهلية والجهات الرقابية الحكومية

٠,٠٠٠  ٤,١٧  ٠,٥  ٦,٣  ٦,٣  ٤٩,٨  ٣٧,١  

ضرورة تطبيق قوانين الرقابة على المنظمات   ٣٥
 ة ياألهلية بدون انتقائ

٠,٠٠٠  ٤,٣٦  ٠,٠  ٢,٤  ٦,٣  ٤٤,٤  ٤٦,٨  

تعزيز دور هيئة الرقابة العامة في مراقبة أداء   ٣٦
  األنشطة المالية للمنظمات األهلية

٠,٠٠٠  ٤,١٧  ١,٠  ٣,٤  ٧,٨  ٥٣,٧  ٣٤,١  

هلية في الرقابة على تفعيل دور هيئة المنظمات األ  ٣٧
  أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية

٠,٠٠٠  ٤,٠٥  ٢,٠  ٧,٨  ١٠,٧  ٤٢,٤  ٣٧,١  

  ٠,٠٠٠  ٤,٢٠١  المعدل العام للمجال الرابع

 العينـة فيهـا     مفرداتأن جميع فقرات المجال الرابع كانت آراء        ) ٣١(يبين جدول رقم    
، ومستوى المعنويـة     "٣" يادي  الح الوسط    الحسابي لكل منها اكبر من     الوسطايجابية حيث كان    
 العينة يتفقون على أن اإلقرارات التالية تؤدي إلى         مفردات، مما يعني أن     ٠,٠٥لكل منها اقل من     

  :تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية وهي
  .تطوير القوانين واللوائح المنظمة لألنشطة المالية للمنظمات األهلية )١
 .عيل دور وزارة الداخلية في مراقبة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهليةتف )٢

 .بناء أجواء من الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات األهلية والجهات الرقابية الحكومية )٣

 .ةيضرورة تطبيق قوانين الرقابة على المنظمات األهلية بدون انتقائ )٤

 .قبة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهليةتعزيز دور هيئة الرقابة العامة في مرا )٥

 . تفعيل دور هيئة المنظمات األهلية في الرقابة على أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية )٦

  



 ٩٤

 الرابـع    الحسابي للفقـرات المجـال     الوسطيبين أن   ) ٣١(وبصفة عامة فان جدول رقم      
، كما أن مـستوى المعنويـة       " ٣"والذي يساوي   يادي  الح الوسط وهو اكبر من     ٤,٢٠١يساوي  
 ، مما يدلل على أن  آراء مفردات العينة مجمعـون علـى              ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠يساوي  
ممثلة في وزارة الداخلية وهيئة الرقابـة العامـة         الجهات الرقابية الحكومية     تفعيل دور  وجوب  

وهذا يتفق في مجمله مـع        وهيئة المنظمات األهلية في مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهلية        
، أبو ماضـي،    )٢٠٠٤كالب،  (،  )٢٠٠٣حماد،  (ما جاء من توصيات العديد من الدراسات مثل         

  .التي سبق ذكرها) ٢٠٠١بشناق، (و ) ٢٠٠٤
א .٣ א א א א

א  .أ  א ممثلة في االهتمام اإلعالمـي،      ة المجتمعي الرقابةر  مدى دو : א
 األنـشطة الماليـة     علـى في الرقابة   رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديميين       

  ):٣٢( وفقا لفقرات جدول رقم األهليةمنظمات لل
  )٣٢(جدول رقم 

   لفقرات المجال الخامسالقيمة المعنويةالنسب المئوية والوسط الحسابي و
  "ور الرقابة المجتمعية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهليةد"

دور الرقابة المجتمعية ممثلة في االهتمام اإلعالمي، 
رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديميين في 

  .الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية

  موافق
  بشدة

  ال موافق
  ادري

  غير
  موافق

  رغي
  موافق
  بشدة

الوسط 
  الحسابي

  القيمة 
 المعنوية

يوجد اهتمام إعالمي مجتمعي باألداء المالي   ٣٨
للمنظمة يؤثر ايجابيا على حرص اإلدارة على 

  تدقيق الحسابات من مدقق حسابات خارجي
٠,٠١٨  ٣,٥٠  ٤,٤  ٢١,٥  ١٥,٦  ٣٦,٦  ٢٢,٠  

ترى إدارة المنظمة أن هناك رقابة من قبل   ٣٩
  يدين الذين تقومون على خدمتهمجمهور المستف

٠,٠٥١  ٣,٤١  ٥,٩  ٢٢,٠  ١٥,١  ٣٩,٥  ١٧,٦  

رقابة جمهور المستفيدين يؤدي إلى ارتفاع مستوى   ٤٠
  األداء المالي للمنظمة 

٠,٠٠٠  ٣,٨١  ٣,٤  ٩,٨  ١٥,١  ٤٥,٤  ٢٦,٣  

برأي اإلدارة يوجد رقابة من فعاليات ذات اهتمام   ٤١
  لمنظمةمثل األكاديميين والباحثين على أداء ا

٠,٥٧٦  ٣,٣٥  ٣,٤  ٢٣,٤  ٢١,٠  ٣٩,٠  ١٣,٢  

يتأثر أداء اإلدارة ايجابيا بوجود رقابة من المعنيين   ٤٢
   والباحثين على أداء المنظمة  نمثل األكاديميي

٠,٠٠٠  ٣,٨٤  ١,٥  ٨,٣  ١٧,١  ٥٠,٧  ٢٢,٤  

٣,٥٨٤  المعدل العام لفقرات المجال الخامس
٤  

٠,٠٠٠ 

 



 ٩٥

كانـت  ) ٤٢، ٤٠، ٣٨(الفقـرات  ردات العينة تجاه أراء مف أن  ) ٣٢(جدول رقم   يوضح  
ومـستوى   " ٣"يـادي   الح الحسابي لكل منها اكبر من الوسـط         الوسطقيمة  بلغت  ايجابية حيث   

مي  العينة يتفقون على أنه يوجد اهتمام إعال       مفردات، بمعنى أن    ٠,٠٥المعنوية لكل منها اقل من      
يا على حرص اإلدارة على تدقيق الحـسابات        يؤثر ايجاب مجتمعي باألداء المالي للمنظمات وهذا      

مستوى األداء  الرقي   رقابة جمهور المستفيدين يؤدي إلى       كذلك فان من مدقق حسابات خارجي، و    
 والبـاحثين  نالمالي للمنظمة، ويتأثر أداء اإلدارة ايجابيا بوجود رقابة من المعنيين مثل األكاديميي        

 خاصة رقابة األكـاديميين والبـاحثين وجمهـور         ، و أن كانت هذه الرقابة و      على أداء المنظمة  
 محايـدة وبلـغ مـستوي       ٤١ ، ٣٩المستفيدين لم تصل إلى الدرجة المطلوبة لذا جاءت الفقرات          

    .٠,٠٥الداللة لكل منهما اكبر من 

 ٣,٥٨٤٤ الحسابي للفقرات المجال الخامس يساوي       الوسطجدول أن   الوبصفة عامة يبين    
 وهو  ٠,٠٠٠، كما أن مستوى المعنوية يساوي       " ٣"والذي يساوي   يادي  الح الوسطوهو اكبر من    

 ة المجتمعي ة العينة مجمعون على أن دور الرقاب      مفردات ، مما يدل على أن  آراء         ٠,٠٥اقل من   
يلعـب دورا    ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديميين         

  .شطة المالية للمنظمات األهليةألن اعلىفي الرقابة ايجابيا 

א  .ب  א حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات       مدي تأثر   : א
  )٣٣( بتفعيل دور الرقابة المجتمعية وفقا لفقرات جدول رقم األهلية

  )٣٣(جدول رقم 
   لفقرات المجال السادسالقيمة المعنويةالنسب المئوية والوسط الحسابي و

  " ي تأثر حالة الطلب بتفعيل دور الرقابة المجتمعية مد"

  موافق  مدي تأثر حالة الطلب بتفعيل دور الرقابة المجتمعية" 
  بشدة

  ال  موافق
  ادري

  غير
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

الوسط 
  الحسابي

القيمة 
  المعنوية

زيادة االهتمام اإلعالمي المجتمعي بأداء المنظمة يزيد من   ٤٣
  ٠,٠٠٠  ٤,٢٥  ٠,٠  ٢,٤  ٧,٨  ٥٢,٢  ٣٧,٦  دقيق حساباتهاحرص اإلدارة على ت

مراقبة جمهور المستفيدين الذين تقومون على خدمتهم يؤثر   ٤٤
  ٠,٠٠٠  ٤,٠٠  ٠,٥  ٨,٣  ٨,٨  ٥٥,٦  ٢٦,٨  ايجابيا على  الطلب على الخدمة

 والباحثين و غيرهم المعنيين  يؤدي إلى نرقابة  األكاديميي  ٤٥
  ٠,٠٠٠  ٣,٩٧  ٠,٥  ١٠,٢  ١١,٧  ٤٧,٣  ٣٠,٢  لحساباتتُحسن  الطلب على خدمة تدقيق ا

  ٠,٠٠٠  ٤,٠٧٥  المعدل العام للمجال السادس



 ٩٦

 وهو  ٤,٠٧٥ الحسابي للفقرات المجال السادس يساوي       الوسطأن  ) ٣٣(يبين جدول رقم    
 وهو اقل   ٠,٠٠٠، كما أن مستوى المعنوية يساوي       " ٣"والذي يساوي   الحيادي   الوسطاكبر من   

بتفعيـل دور الرقابـة      العينة مجمعـون علـى أن        مفرداتدل على أن  آراء       ، مما ي   ٠,٠٥من  
  :عبرو تؤدي إلى تحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية المجتمعية

بأداء المنظمة يزيد من حـرص اإلدارة علـى تـدقيق           ادة االهتمام اإلعالمي المجتمعي     زي •
 .حساباتها

لذين تقومون على خدمتهم يؤثر ايجابيا علـى  الطلـب علـى             مراقبة جمهور المستفيدين ا    •
 .الخدمة

 والباحثين و غيرهم المعنيين  يؤدي إلى تُحسن  الطلب على خدمة تدقيق              نرقابة  األكاديميي   •
 الحسابات

أغلبيـة  إلـى أن     خلصتالتي  ) ١٩٩٧المصمودي،  (دراسة  ويتفق ذلك مع ما ورد في       
 لم تتمكن من فرض وجودها في الساحة االجتماعية ألسباب          المنظمات األهلية والجمعيات العربية   

ها منها عدم اعتماد سياسة إعالمية واضحة و قنوات اتصال مالئمة، وان تحقيق العديد من أهداف              
مختلف و سائل اإلعالم واسـتعمال شـبكات االتـصال           يتوقف على امتالك القدرة في توظيف     

صحافة دورا كبيرا في توعيـة متخـذي القـرار و           ، وقد أوردت الدراسة أن لإلعالم وال      الحديثة
  .الرأي العام

א .٤ אא א
א א א א א

א א

א  .أ  א  مدققيجمعية ممثلة في معيات المهنية ور الجد: א
في الرقابة على األنشطة  الحسابات القانونيين وجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية

  )٣٤(لفقرات جدول رقم المالية للمنظمات األهلية وفقا 



 ٩٧

  )٣٤(جدول رقم 
   المجال السابع لفقراتالقيمة المعنويةالنسب المئوية والوسط الحسابي و

  "الجمعيات المهنية في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهليةور د "
 

ور الجمعيات المهنية  في الرقابة على األنشطة المالية         د
  للمنظمات األهلية

  موافق
  بشدة

  ال  موافق
  ادري

  غير
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

الوسط 
  الحسابي

القيمة 
 المعنوية

٤٦  
مراقبة أنشطة ال تقوم جمعية المدققين الفلسطينية ب

  أعضاءها بشكل فاعل
٠,٨٨٩  ٣,٣١  ٢,٠  ٩,٨  ٣٧,٦  ٢٦,٣  ٢٤,٤  

٤٧  
تقوم جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية 

 بمراقبة أنشطة أعضاءها بشكل فاعل
٠,٠٠٠  ٢,٨٦  ١١,٢  ٢٢,٩  ٤٣,٤  ١٣,٢  ٩,٣  

٤٨  
تقوم جمعية المحاسبين المراجعين الفلسطينية 

محاسبية بدورها في تطوير واستحداث قواعد 
  تتالءم  مع المنظمات األهلية المحلية

٠,٠٠٠  ٢,٩٤  ١١,٧  ١٧,٦  ٤٣,٤  ١٩,٥  ٧,٨  

 ٠,٠٠٠ ٢,٩٥٤  المعدل العام للمجال السابع

سـلبي  ) ٤٨،  ٤٧ (ين العينة في محتوى الفقـرت     مفرداتأن رأي   ) ٣٢( رقم   يبين جدول 
 منهما اقل من الوسط      الحسابي لكل  الوسط، و ٠,٠٥ المعنوية لكل منهما اقل من       حيث بلغ مستوى  

جمعيـة المحاسـبين والمـراجعين       العينة يتفقون علـى أن       مفردات، بمعنى أن     " ٣ " ياديالح
تقوم جمعية المحاسبين المراجعين    وال   ،الفلسطينية ال تقوم  بمراقبة أنشطة أعضاءها بشكل فاعل        

   .ت األهلية المحليةالفلسطينية بدورها في تطوير واستحداث قواعد محاسبية تتالءم  مع المنظما

كان محايـد   ) ٤٦( العينة في محتوى الفقرة      مفرداتأن آراء   ) ٣٤(كما يبين جدول رقم     
 الوسطيبين أن   ) ٣٤(وبصفة عامة يبين جدول رقم      ،  ٠,٠٥كان مستوى المعنوية اكبر من      حيث  

  ومـستوى المعنويـة    الحسابي وهو اقل من الوسط      ٢,٩٥٤العام لفقرات المجال السابع يساوي      
  الرقابـة علـى  دور الجمعيات المهنية في مما يدل على أن ٠,٠٥ وهو اقل من  ٠,٠٠٠يساوي 

   .ال يرقى للمستوى المنشود األهليةمنظمات األنشطة المالية لل

א  .ب  מ א الطلب علـى خدمـة تـدقيق حـسابات         مدى تأثر حالة    : א
  )٣٥(ا لفقرات جدول رقم  بتفعيل دور الجمعيات المهنية وفقالمنظمات األهلية

  



 ٩٨

  )٣٥(جدول رقم 
   لفقرات المجال الثامنالقيمة المعنويةالنسب المئوية والوسط الحسابي و

   "الجمعيات المهنيةمدي تأثر حالة الطلب بتفعيل دور " 

  "مدي تأثر حالة الطلب بتفعيل دور الجمعيات المهنية " 
  

 موافق
  بشدة

  ال موافق
  ادري

  غير
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

الوسط 
  الحسابي

القيمة 
  المعنوية

تعزيز الدور الذي تقوم به جمعية المدققين   ٤٩
الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بفاعلية ُيحسن 

  الطلب على الخدمة
٠,٠٠٠  ٤,١٥  ٠,٠  ٤,٩  ١١,٢  ٤٨,٣  ٣٥,٨  

التأكيد على قيام جمعية المحاسبين والمراجعين   ٥٠
ا بفاعلية ُيحسن الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءه

  الطلب على الخدمة
٠,٠٠٠  ٤,١٣  ٠,٥  ٢,٤  ١٣,٧  ٥٠,٧  ٣٢,٧  

التوجه لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية   ٥١
للقيام بدورها في تطوير واستحداث قواعد محاسبة 
تتالءم و المنظمات األهلية المحلية من شانه 

  تحسين جودة و الطلب على الخدمة  

٠,٠٠٠  ٤,١٢  ٠,٠  ٣,٩  ١٠,٢  ٥٩,١  ٢٩,٨  

 بمراقبة رقيام شبكه المنظمات األهلية باالستمرا  ٥٢
أنشطة أعضاءها وتطوير أدواتها الرقابية ُيحسن 

  الطلب على الخدمة 
٠,٠٠٠  ٤,٠٩  ٢,٠  ٣,٤  ٩,٨  ٥٣,٢  ٣١,٧  

  ٠,٠٠٠  ٤,١٢٠٧  المعدل العام لفقرات المجال الثامن

 العينة فيها مفرداتكانت آراء أن جميع فقرات المجال السادس ) ٣٥(يبين جدول رقم 
، ومستوى المعنوية  " ٣" يادي  الحسابي لكل منها اكبر من الوسط الحالوسطايجابية حيث كان 
تفعيل دور الجمعيات  العينة يتفقون على أن مفردات، مما يعني أن ٠,٠٥لكل منها اقل من 

دقيق حسابات المنظمات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة و بالتالي الطلب على خدمة ت المهنية
  : على النحو التالياألهلية و
تعزيز الدور الذي تقوم به جمعية المدققين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بفاعلية  •

  .ُيحسن الطلب على الخدمة
التأكيد على قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها  •

 .لخدمةبفاعلية ُيحسن الطلب على ا



 ٩٩

التوجه لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية للقيام بدورها في تطوير واستحداث  •
قواعد محاسبة تتالءم والمنظمات األهلية المحلية من شانه تحسين جودة و الطلب على 

 .الخدمة  

 بمراقبة أنشطة أعضاءها وتطوير أدواتها رقيام شبكه المنظمات األهلية باالستمرا •
 . ُيحسن الطلب على الخدمةالرقابية 

 الحسابي لفقرات المجال السادس يـساوي  الوسطأن ) ٣٥(وبصفة عامة يبين جدول رقم    
، كما أن مستوى المعنويـة يـساوي        " ٣"والذي يساوي   يادي  الح الوسط وهو اكبر من     ٤,٠٧٥
 تفعيـل  العينة مجمعون علـى أن  مفردات ، مما يدل على أن  آراء    ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠

 تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة و بالتالي الطلـب علـى خدمـة تـدقيق                دور الجمعيات المهنية  
ويتفق ذلك مع ما ورد في العديد مـن الدراسـات الـسابقة ومنهـا                ،حسابات المنظمات األهلية  

 بان يتم توفير األطر التـشريعية والتنظيميـة لمهنتـي المحاسـبة             أوصتالتي  ) ٢٠٠٤حلس،(
 الحاجة إلى أنظمة وقوانين فلسطينية توفر الحماية للمدقق ، هنـاك ضـرورة              والتدقيق، بما فيها  

ملحة لتطوير قواعد ومبادئ محاسبية ومعايير تدقيق فلسطينية يتم اعتمادها كأساس تتالءم مـع              
الظروف االقتصادية االجتماعية والسياسية المحلية، وان يلتزم كل عضو في معاملة زمالئه بما             

 والتي كان لها العديـد مـن        )٢٠٠٤،لكحلوتا(دراسة  لياقة وتقاليد المهنة، و   يقتضى به قواعد ال   
التوصيات منها أهمية التواصل بين المـدققين و الجمعيـات المهنيـة المختـصة و األجهـزة                 
الرقابية،توجيه اهتمام جمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينية وجمعيـة مـدققي الحـسابات             

معايير المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات و قواعد السلوك المهني، كمـا           الفلسطينية بمتابعة تطوير ال   
دعت الدراسة الجامعات الفلسطينية لزيادة االهتمام بالتعليم المحاسبي وتطـوير المنـاهج التـي              
تدرس بأقسام المحاسبة في هذه الجامعات بما يتناسب و متطلبات عـصر الحداثـة البنكيـة، و                 

كان من توصياتها تشجيع مدققي الحسابات العاملون في شـركات          التي  ) ٢٠٠٣دعدوع،  (دراسة  
التدقيق األربعة الكبرى على وجه الخصوص على استكمال دراستهم األكاديمية العليـا وتفعيـل              
دور الجهات المهنية والرسمية، على شركات التدقيق األربعة الكبرى العاملة فـي فلـسطين أن               

التي أوصت بضرورة    ) ٢٠٠٠حلس، و مقداد    ( ودراسة   تعير تدريب موظفيها االهتمام الالزم،    
اإلسراع في تقنين مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في فلسطين بإصدار القـوانين والتـشريعات             
الالزمة، وضرورة تنسيق أعمال الجمعيات المحاسبية المهنية الفلسطينية، ضرورة قيام الجامعات           

مية في مجال المحاسبة واإلدارة وتوصـية مكاتـب         الفلسطينية بتطوير خططها وبرامجها التعلي    
المحاسبة بضرورة االهتمام بكفاءة العاملين والشهرة وكذلك دعوة مكاتب المحاسبة بعدم الخلـط             



 ١٠٠

بين أعمال المحاسبة وخدمات المراجعة والتدقيق وعليه تخصيص مكاتب لتقديم خدمات محاسبية            
  . ومكاتب أخرى لتقديم خدمات المراجعة والتدقيق

א .٥ א א א מ א
א

א  .أ  מ א مدى تأثير حجم ومصدر التمويل في حالة الطلب على         : א
  )٣٦( وفقا لفقرات الجدول رقم خدمة تدقيق الحسابات

  )٣٦(جدول رقم 
   لفقرات المجال التاسععنويةالقيمة المالنسب المئوية والوسط الحسابي و

  "مدى تأثير حجم و مصدر التمويل في حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات"

مدى تأثير حجم و مصدر التمويل في حالة الطلـب          
  على خدمة تدقيق الحسابات

 موافق
  ال موافق  بشدة

  ادري
  غير
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

الوسط 
  الحسابي

القيمة 
  المعنوية

يل المتاح للمنظمة يلعب دورا حجم التمو  ٥٣
  ٠,٠٠٠  ٤,٢١  ٢,٠  ٦,٣  ٥,٤  ٤١,٥  ٤٤,٩  رئيسا في الطلب على الخدمة

عدد المعامالت المالية بالمنظمة تلعب دورا   ٥٤
  رئيسا في الطلب على الخدمة

٠,٠٠٠  ٣,٩٦  ٢,٩  ١١,٢  ٥,٩  ٤٦,٨  ٣٢,٢  

الجهات الخارجية المانحة تُلزم إدارة   ٥٥
لك البرامج التي المنظمات بتدقيق حسابات ت

  تقوم بتمويلها  فقط
٠,٠٠٠  ٣,٨٦  ٢,٤  ١٥,١  ٨,٣  ٤٢,٤  ٣١,٧  

الجهات الخارجية المانحة تلزم إدارة   ٥٦
بما فيها (المنظمات بتدقيق كل حساباتها 

  كشرط للتبرع للمنظمة) البرامج الممولة
٠,٠٠٠  ٣,٨٦  ٢,٤  ١١,٧  ١٣,٢  ٤٢,٤  ٣٠,٢  

٤,٠٣٤  المعدل العام لفقرات المجال التاسع
١  

٠,٠٠٠  

 الحسابي للفقرات المجال التاسع يـساوي       الوسطأن  ) ٣٦(وبصفة عامة يبين جدول رقم      
، كما أن مستوى المعنويـة يـساوي        " ٣" والذي يساوي    ياديالح الوسط وهو اكبر من     ٤,٠٣٤١
 العينة مجمعون على أن تأثير حجم       مفردات، مما يدل على أن آراء       ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠

 مفردات العينة   أنأي بمعنى    .تمويل في حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات كبير        و مصدر ال  
على أن حجم التمويل المتاح للمنظمة يلعب دورا رئيسا في الطلب على الخدمة، وعـدد               يتفقون  

المعامالت المالية بالمنظمة تلعب دورا رئيسا في الطلب على الخدمـة، و الجهـات الخارجيـة                



 ١٠١

دارة المنظمات بتدقيق حسابات تلك البرامج التي تقوم بتمويلها  فقط، و الجهـات              المانحة تُلزم إ  
كـشرط  ) بما فيها البرامج الممولـة (الخارجية المانحة تلزم إدارة المنظمات بتدقيق كل حساباتها  

وتعاني المنظمات األهلية من عدم كفاية الموارد و فقدان الدعم المالي الحكومي            ،  للتبرع للمنظمة 
التي كانـت مـن     ) ١٩٨٦دعيق،  (، إضافة إلى دراسة     )١٩٩٩البيالوي،  (ورد في دراسة    كما  

نتائجها أن من أهم المعوقات التي تواجهها المنظمات األهلية في عملها هو نقص الموارد و قلـة                 
  . الدعم المالي

א א):٥٧،٥٨(א אא מא א
א א א מ

.
א  .أ  אא מא  א

ليه في  للسبب الذي ي   " ٢" للسبب األكثر أهمية يليه الرقم       " ١" قمنا بإعطاء الرقم     ةمدقق
ـ … ، وبذلك يكون السبب األقل درجة احتل المرتبـة األولـى      األهمية وهكذا  ائج ، والنت

  :)٣٧(موضحة بالجدول التالي رقم 
  )٣٧(جدول رقم 

  ةإلى االهتمام بالحصول على بيانات مالية مدققبعض المنظمات األهلية األسباب التي تدعو 

إلى االهتمام بالحصول على بعض المنظمات األهلية األسباب التي تدعو  مسلسل
  ةبيانات مالية مدقق

مجموع 
 الترتيب  الدرجات

  ١  ٣٧٥  اهتمام اإلدارة نفسها  ١
  ٢  ٤٧٨  الجهات المانحةطلب   ٢
  ٣  ٥٠٢  وزارة الداخليةطلب   ٣
  ٤  ٦٢٠  اهتمام هيئة الرقابة  ٤
  ٥ ٨٢٨  هيئات أخرى   ٥

 ٣٧٥ (بيانات مالية مدققة اهتمام اإلدارة نفسها بالحصول على احتل المرتبة األولى
في طلب وزارة الداخلية جاء ، و) درجة٤٧٨ (، وطلب الجهات المانحة المرتبة الثانية)درجة

، والهيئات ) درجة٦٢٠ (المرتبة الرابعةفي ، واهتمام هيئة الرقابة ) درجة٥٠٢ (المرتبة الثالثة
مع طبيعة تساؤالت ك ذليتماشي ، ) درجة٨٢٨ (المرتبة الخامسة واألخيرةكانت في األخرى 

  .التي تثيرها الدراسةوفرضيات 



 ١٠٢

א  .ب  א א מ
  :تم احتساب تكرار كل سبب من األسباب و ترتيبها كالتاليألغراض ذلك ، 

  )٣٨(جدول رقم 
  تها بواسطة مدقق حسابات خارجي مستقللماذا تحجم بعض المنظمات األهلية عن تدقيق حسابا

سل
سل
م

  

لماذا تحجم بعض المنظمات األهلية عن تدقيق حساباتها بواسطة مدقق 
  حسابات خارجي مستقل

النسبة  التكرار
 المئوية

 الترتيب

 ١ ٣٣,٢  ١٢٣  عدم وعى اإلدارة بأهمية التدقيق  ٢
  ٢ ٢٩,٤  ١٠٩  ال يوجد جهة حكومية فاعلة تلزمها بذلك  ١
 ٣ ٢٥,٣  ٩٤   التدقيقأتعابظمة قد ال تستطيع تحمل قيمة المن  ٣
 ٤ ١٢,١  ٤٥  عوامل أخرى  ٤

    ١٠٠  ٣٧١  المجموع

أن السبب األول في إحجام بعض المنظمات األهليـة         أعاله  ) ٣٨(جدول رقم   يتضح من   
 ة تـدقيق   وعى اإلدارة بأهمي   عن تدقيق حساباتها بواسطة مدقق حسابات خارجي مستقل هو عدم         

ال يوجد جهة   ، والسبب الثاني هو انه       %٣٣,٢حيث بلغت نسبته المئوية     خدمة تدقيق الحسابات    
المنظمـة  ، والسبب الثالث هو أن       %٢٩,٤ حيث بلغت نسبته المئوية      حكومية فاعلة تلزمها بذلك   
خـرى  ، والعوامل األ   %٢٥,٣ التدقيق حيث بلغت نسبته المئوية       أتعابقد ال تستطيع تحمل قيمة      

   %.١٢,١بلغت نسبتها 
  



 ١٠٣

א א
א א א

على واقع حالة الطلب على     α=05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند القيمة المعنوية         
خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية تعزى لـبعض الخـصائص الشخـصية إلدارات تلـك               

 ).ر، المؤهل العلمي، والتخصصالخبرة، العم(المنظمات 

  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
واقـع حالـة   علـى  α=05.0 القيمة المعنويةعند توجد فروق ذات داللة إحصائية    .١

 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية في غـزة يعـزى لخبـرة إدارات               الطلب
  .المنظمات األهلية

واقـع حالـة   علـى  α=05.0 القيمة المعنويةعند ق ذات داللة إحصائية  توجد فرو  .٢
 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية فـي غـزة يعـزى لعمـر إدارات                الطلب

  .المنظمات األهلية
واقـع حالـة    علـى   α=05.0 القيمة المعنوية عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية       .٣

 خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية في غزة يعـزى للمؤهـل العلمـي               على الطلب
 .إدارات المنظمات األهلية

واقـع حالـة    علـى   α=05.0 القيمة المعنوية عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية       .٤
 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية في غزة يعـزى لتخـصص إدارات              الطلب

 .ةالمنظمات األهلي

والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار كروسكال واالس غيـر معلمـي وذلـك الن               
  ):٣٩( بجدول رقم البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، والنتائج مبينة
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  )٣٩(جدول رقم 

  اختبار كروسكال واالس

  للخصائص الشخصية إلدارات المنظمات األهلية

 التصنيف الخاصية
متوسط 
 الرتب

Chi-
Square 

  القيمة
  المعنوية

 ٨٨,٢٠  سنوات٣سنة إلى 

 الخبرة ١٠٥,٦٢  سنوات٧ سنوات إلى ٤

 ١٠٩,٦٨  سنوات فأكثر٨

٠,١٢٣ ٤,١٩ 

 ٩٥,٩٦  سنة٣٠اقل من 

 العمر ١٠٧,٤٦  سنة٤٠- ٣٠من 

 ١٠٤,٩٤  سنة٤٠أكثر من 
٠,٥٠٣ ١,٣٧ 

 ١١٧,٨ اقل من جامعي

 المؤهل ٩٧,٤٤ )بكالوريوس(عي جام

 ١١٠,٦١ دراسات عليا
٠,١٢٣ ٤,١٨ 

 ١٠٦,٧١ اقتصاد وإدارة أعمال

 التخصص ٩٤,٦٠ محاسبة

 ١٠٧,٦٢ تخصصات أخرى
٠,٣٤٣ ٢,١٣ 

 ومـستوى  Chi-Square  ٤,١٩ =بالنسبة للفرضية  الفرعية األولى نجـد أن قيمـة   
، أي انـه ال     العدميةل الفرضية    مما يدل على قبو    ٠,٠٥ وهي اكبر من     ٠,١٢٣المعنوية تساوي   

 على خدمة  تدقيق حسابات المنظمـات        واقع حالة الطلب  توجد فروق ذات داللة إحصائية على       
  .α=05.0 القيمة المعنويةاألهلية في غزة يعزى لخبرة إدارات المنظمات األهلية عند 

 ومستوى المعنوية Chi-Square  ١,٣٧ = الثانية نجد أن قيمة للفرضية الفرعيةبالنسبة 
 مما يدل على قبول الفرضية ، أي ال توجـد فـروق ذات              ٠,٠٥ من    وهي اكبر  ٠,٥٠٣تساوي  

 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهليـة فـي غـزة            واقع حالة الطلب  داللة إحصائية على    

  .α=05.0 القيمة المعنوية عند إدارات المنظمات األهليةيعزى لعمر 

 ومستوى المعنوية Chi-Square  ٤,١٨ = الثالثة نجد أن قيمة للفرضية الفرعيةبالنسبة 
 مما يدل على قبول الفرضية ، أي ال توجـد فـروق ذات              ٠,٠٥ وهي اكبر من     ٠,١٢٣تساوي  

 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهليـة فـي غـزة            واقع حالة الطلب  داللة إحصائية على    
  .α=05.0 القيمة المعنويةي إدارات المنظمات األهلية عند يعزى للمؤهل العلم



 ١٠٥

 ومـستوى  Chi-Square  ٢,١٣ = قيمـة الفرعية الرابعـة نجـد أن   بالنسبة للفرضية 
 مما يدل على قبول الفرضية، أي ال توجد فروق          ٠,٠٥ وهي اكبر من     ٠,٣,٤٣المعنوية تساوي   

 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية في غزة         لبواقع حالة الط  ذات داللة إحصائية على     
  .α=05.0 القيمة المعنويةيعزى للتخصص إدارات المنظمات األهلية عند 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على واقـع         نخلص من اختبار الفرضية األولى بأنه       
مؤهل العلمـي،   وعمر،  وزى لخبرة،   حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية تع        

 وقد يرجع ذلك إلى كـون تـدقيق         شخصية إلدارات تلك المنظمات   خصائص   وهي   والتخصص
الحسابات متطلب بموجب القانون المنظم ألنشطة المنظمات األهلية مما ال يـسمح بمثـل هـذه                

  .الفروقات
א א א

  على واقع حالة الطلب  على  α=05.0  المعنوية القيمةعند  توجد فروق ذات داللة إحصائية      
الحجم وعمـر   (لعدد من خصائص تلك المنظمات      تعزى  خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية ُ     

  .)ونوع نشاط

  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
واقـع حالـة   علـى   α=05.0 القيمة المعنوية عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية       .١

 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية وخصائص تلك المنظمات تعزى إلى            الطلب
  . المنظمات األهليةحجم

واقـع حالـة   علـى   α=05.0 القيمة المعنوية عند  داللة إحصائية   توجد فروق ذات     .٢
ئص تلك المنظمات تعزى إلى      على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية وخصا       الطلب

 .عمر المنظمات األهلية

واقـع حالـة   علـى   α=05.0 القيمة المعنوية عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية       .٣
 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية وخصائص تلك المنظمات تعزى إلى            الطلب

  . األهليةنشاط المنظمات

 اختبار كروسكال واالس الغير معلمي وذلك الن البيانات         خداماستوالختبار هذه الفرضية تم     

   . الطبيعيالتوزيعال تتبع 



 ١٠٦

א אאא
  )٤٠(جدول رقم 

  اختبار كروسكال واالس لعامل الحجم

متوسط   التصنيف  الخاصية
  الرتب

Chi-
Square  

  القيمة 
  المعنوية

  ١٠٢,٣٩   موظف٢٠اقل من 
  ١٢٠,٧٤   موظف٤٠ موظف إلى ٢٠
  ٩٩,٧٨   موظف٦٠ موظف إلى ٤١
  ١٠١,١٠   موظف٨٠ موظف إلى ٦١

  الحجم

  ٨٠,٢١   موظف٨٠أكثر من 

٠,٢٥١  ٥,٣٧  

  و مستوى المعنويـة يـساوي    ٥,٣٧ = Chi-Squareأن قيمة ) ٤٠(يبين جدول رقم 

د فروق ذات داللة     العدمية أي ال توج    ة مما يدل على قبول الفرضي     ٠,٠٥  وهو اكبر من   ٠,٢٥١
 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية وخـصائص تلـك           واقع حالة الطلب  إحصائية على   

  . المنظمات األهليةالمنظمات تعزى إلى حجم
א א א א

  )٤١(جدول رقم 
  اختبار كروسكال واالس 
  لعامل عمر المنظمات األهلية

متوسط   التصنيف  الخاصية
  بالرت

Chi-
Square  

 القيمة المعنوية

  ١٠٢,٥٣  ١٩٩٠اقل من سنة 
  عمر المنظمات األهلية  ١٠٢,٢٧  ٢٠٠٠ إلى سنة-من سنة١٩٩١

  ١٠٦,٥٢   فأكثر٢٠٠١من سنة 

٠,٩٣٧  ٠,١٢٩  

   ٠,٩٣٧  ومستوى المعنوية يـساوي   ٠,١٢٩ = Chi-Squareأن قيمة ) ٤١(يبين جدول رقم 
 العدمية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         ةلى قبول الفرضي   مما يدل ع   ٠,٠٥وهو اكبر من    

 على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية وخصائص تلك المنظمـات           واقع حالة الطلب  على  
 .تعزى إلى عمر المنظمات األهلية



 ١٠٧

אא א א
  )٤٢(جدول رقم 

  اختبار كروسكال واالس لعامل نشاط المنظمة

متوسط   التصنيف  خاصيةال
  الرتب

Chi-
Square  

  القيمة 
  المعنوية

  ١٠١,٥٨  زراعية وبيئية 

  ١١٤,١٢  ثقافية ورياضية

  ١٠٧,٣٣  تنمية اقتصادية

  ١٠٤,٨٧  تعليم وتدريب

  ١٠٤,١٥  الصحة وإعادة التأهيل

  ٩٤,١٨  إنسانديمقراطية وحقوق 

  ١٠٨,٥٩  ت اجتماعيةخدما

  نشاط المنظمات األهلية

  ٨٥,٩٦  مرأة وطفلال

٠,٧٩٨  ٣,٨٤  

  و مستوى المعنويـة يـساوي    ٣,٨٤ = Chi-Squareأن قيمة ) ٤٢(يبين جدول رقم 
 العدمية أي ال توجد فروق ذات داللة        ة مما يدل على قبول الفرضي     ٠,٠٥ وهو اكبر من     ٠,٧٩٨

ألهلية وخـصائص تلـك      على خدمة تدقيق حسابات المنظمات ا      واقع حالة الطلب  إحصائية على   
  .المنظمات تعزى إلى نشاط المنظمات األهلية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على واقع        انه  نخلص من اختبار الفرضية الثانية إلى       
ع نـشاط    نـو وعمـر،   و لحجم،تعزى  حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية ُ        

دقيق الحسابات متطلب بموجـب القـانون المـنظم         المنظمات األهلية وقد يرجع ذلك إلى كون ت       
  .بغض النظر عن حجم وعمر وطبيعة نشاط المنظمة األهليةألنشطة المنظمات األهلية 

א א

 على خدمة تدقيق الحـسابات ومـدى إدراك         بين حالة الطلب  توجد عالقة ذات داللة إحصائية      
  .إدارتها ألهمية خدمة تدقيق الحسابات

 لفحص أن كـان   (Chi- Square)ذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع الختبار ه
 سـتبانة  والتي تشمل جميع فقـرات اإل      هناك تفاعل بين حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات          

-١الفقـرات   ( ومدى إدراك إدارتها ألهمية خدمة تدقيق الحسابات وهي فقرات المجـال األول             
 العالقة بين حالـة الطلـب علـى    االرتباط لسبيرمان لمعرفة اتجاهل ، وكذلك تم إيجاد معام )١٤



 ١٠٨

خدمة تدقيق الحسابات ومدى إدراك إدارتها ألهمية خدمة تدقيق الحسابات، والنتائج مبينـة فـي               
  :كما يلي) ٤٣(جدول رقم 

  )٤٣(جدول رقم 
دى إدراك إدارتها  ومعامل االرتباط بين حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات وم Chi-Squareاختبار 

  .ألهمية خدمة تدقيق الحسابات

Correlation Test Chi-Square Tests  

معامل   القيمة المعنوية
  االرتباط

 نوع المعامل
القيمة 
  المعنوية

قيمة االختبار  
 )value( 

  نوع االختبار

٠,٧٠٣  ٠,٠٠  Pearson Correlation   ٢٦٤٧,٦١٢  ٠,٠٠٠  Pearson Chi-Square 
١٠٠,٨٨٠ ٠,٠٠٠  Linear-by-Linear 

Association  ٠,٧٢٧  ٠,٠٠ Spearman Correlation  
  ٢٠٥  N of Valid Cases  

 تـساوي  Linear-by-Linear Association  إن قيمة اختبار) ٤٣(ويبين جدول رقم 
عالقـة   مما يدل على وجـود       ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠٠٠ساوي  ت القيمة المعنوية  و ١٠٠,٨٨٠

 الطلب على خدمة تدقيق الحسابات ومدى إدراك إدارتها ألهمية خدمـة تـدقيق              تفاعل بين حالة  
  .الحسابات

  ٠,٧٢٧  يـساوي     )١٠(أن قيمة معامل  ارتبـاط سـبيرمان       ) ٤٣(كما يبين جدول رقم       
ارتباط قوي بين حالة الطلب علـى       عالقة   مما يدل على أن هناك       ٠,٠٠ساوي  ت القيمة المعنوية و

  .ى إدراك إدارتها ألهمية خدمة تدقيق الحساباتخدمة تدقيق الحسابات ومد

كلما زاد وعى وإدراك إدارات المنظمات األهلية ألهميـة التـدقيق           وخالصة القول انه    
الخاصة ومناقشة مجاالت الدراسة    سيؤدى ذلك إلى تحسين حالة الطلب كما سبق وبينا في تحليل            

  .في هذا الفصلبذلك 
א א א

 المنظمات  تلة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا        توجد عالقة ذات دال   
ممثلة في وزارة الداخلية، هيئـة الرقابـة العامـة، هيئـة            (والدور الرقابي للجهات الحكومية     

  )المنظمات األهلية

                                                           
 استخدم معامل ارتباط سبيرمان الن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي)  ١٠(



 ١٠٩

 لفحص أن كـان   (Chi- Square) تربيع كأيالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
 المنظمات  والـدور الرقـابي للجهـات         تلطلب على خدمة تدقيق حسابا    هناك تفاعل بين حالة ا    

وهي فقرات  ،  )ممثلة في وزارة الداخلية ، هيئة الرقابة العامة ، هيئة المنظمات األهلية           (الحكومية  
، وكذلك تم إيجاد معامل االرتباط لسبيرمان لمعرفـة اتجـاه           )٣١-٢٣الفقرات  ( المجال الثالث   

تـدقيق   ب على خدمة تدقيق الحسابات ومدى إدراك إدارتها ألهمية خدمـة          العالقة بين حالة الطل   
  :كما يلي) ٤٤(الحسابات، والنتائج مبينة في جدول رقم 

  )٤٤(جدول رقم 
 المنظمات  والدور الرقابي ت ومعامل االرتباط بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا Chi-Squareاختبار 

  ) الداخلية، هيئة الرقابة العامة، هيئة المنظمات األهليةممثلة في وزارة(للجهات الحكومية 
Correlation Test Chi-Square Tests  

معامل   القيمة المعنوية
 نوع المعامل  االرتباط

القيمة 
  المعنوية

قيمة االختبار 
 )value( 

  نوع االختبار

٠,٥٧١  ٠,٠٠  Pearson Correlation   ١٨٩٢,٦٢  ٠,٠٠٠  Pearson Chi-Square 
٦٦,٥٤ ٠,٠٠٠  Linear-by-Linear 

Association  ٠,٥٣٠  ٠,٠٠ Spearman Correlation  
  ٢٠٥  N of Valid Cases  

 تـساوي  Linear-by-Linear Associationإن قيمة اختبار  ) ٤٤(ويبين جدول رقم 
تفاعـل  عالقة  مما يدل على وجود ٠,٠٥ وهي اقل من ٠,٠٠٠ساوي ت القيمة المعنوية و ٦٦,٥٤

ممثلـة  ( المنظمات والدور الرقابي للجهات الحكومية       ت حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا      بين
  .)في وزارة الداخلية، هيئة الرقابة العامة، هيئة المنظمات األهلية

  ٠,٥٣٠  يـساوي     )١١(أن قيمة معامل  ارتبـاط سـبيرمان       ) ٤٤(كما يبين جدول رقم       
ارتباط قوي بين حالة الطلب علـى       عالقة  أن هناك    مما يدل على     ٠,٠٠ساوي  ت القيمة المعنوية و

ممثلة فـي وزارة الداخليـة،      ( المنظمات والدور الرقابي للجهات الحكومية       تخدمة تدقيق حسابا  
  . )هيئة الرقابة العامة، هيئة المنظمات األهلية

على األنشطة المالية   انه كلما زادت فعالية الدور الرقابي للجهات الحكومية         ونخلص إلى   
يؤدى ذلك إلى تحسين حالة الطلب كما سبق وبينا في تحليل ومناقـشة             لمنظمات األهلية سوف    ل

  .في هذا الفصلوتفعيله بالدور الرقابي الحكومي مجاالت الدراسة 

                                                           
 ياستخدم معامل ارتباط سبيرمان الن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيع)  ١١(



 ١١٠

א א

 المنظمات والـدور    تتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا           
ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهـور المـستفيدين وذوي          (المجتمعية  الرقابي للجهات   

  ). االهتمام واألكاديميين

 لفحص أن كـان   (Chi- Square)الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع 
 المنظمات  والـدور الرقـابي للجهـات         تهناك تفاعل بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا        

، )ينيممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديم          (المجتمعية
وكذلك تم إيجاد معامل االرتبـاط لـسبيرمان        ) ٤٢-٣٨الفقرات  ( وهي فقرات المجال الخامس     

 المنظمـات  والـدور الرقـابي    تلمعرفة اتجاه العالقة بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا         
ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهـور المـستفيدين وذوي االهتمـام            (تمعية  للجهات المج 

  : كما يلي)٤٥(والنتائج مبينة في جدول رقم ، )ينيواألكاديم
  )٤٥(جدول رقم 

 المنظمات  والدور الرقابي تبين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا  ومعامل االرتباط Chi-Squareاختبار 
  ).ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديميين(للجهات المجتمعية 

Correlation Test Chi-Square Tests  

معامل   القيمة المعنوية
القيمة   نوع المعامل  االرتباط

  المعنوية
قيمة االختبار 

 )value( 
  نوع االختبار

٠,٦٤٤  ٠,٠٠  Pearson Correlation   ١٣٥٣,٥٩  ٠,٠٠٠  Pearson Chi-Square 
٨٤,٥٦ ٠,٠٠٠  Linear-by-Linear 

Association  ٠,٦٣٢  ٠,٠٠ Spearman Correlation  
  ٢٠٥  N of Valid Cases  

 تـساوي  Linear-by-Linear Associationإن قيمة اختبار  ) ٤٥(ويبين جدول رقم 
تفاعـل  عالقة ل على وجود  مما يد٠,٠٥ وهي اقل من ٠,٠٠٠ساوي ت القيمة المعنوية و ٨٤,٥٦

ممثلـة  ( المنظمات والدور الرقابي للجهات المجتمعية       تبين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا      
كما يبين جـدول  ). ينيفي االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديم    

ـ  لقيمة المعنويـة  ا  و  ٠,٦٣٢  يساوي      )١٢(أن قيمة معامل  ارتباط سبيرمان     ) ٤٥(رقم     ساوي ت
 تارتباط بين حالة الطلـب علـى خدمـة تـدقيق حـسابا            عالقة   مما يدل على أن هناك       ٠,٠٠

                                                           
 استخدم معامل ارتباط سبيرمان الن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي)  ١٢(



 ١١١

ممثلة في االهتمام اإلعالمـي، رقابـة جمهـور         (المنظمات  والدور الرقابي للجهات المجتمعية       
  ).نيالمستفيدين وذوي االهتمام واألكاديمي

 خدمة تدقيق الحسابات كلما زادت وتم تفعيل        وينتج عن ذلك انه تتحسن حالة الطلب على       
والدور الرقابي للجهات المجتمعية ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور المستفيدين وذوي            

بالرقابـة  الخاصـة    كما سبق وبينا في تحليل ومناقشة مجاالت الدراسـة           االهتمام واألكاديميين 
  .في هذا الفصلالمجتمعية 
א א

 المنظمات   تجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا            تو
ممثلة في جمعية المدققين القانونين الفلـسطينية وجمعيـة         (معيات المهنية   والدور الرقابي للج  

  .في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية ) المحاسبين والمراجعين الفلسطينية

 لفحص أن كـان   (Chi- Square)فرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع الختبار هذه ال
 ةمثلم(المهنية  معيات   والدور الرقابي للج   تهناك تفاعل بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا        

في الرقابـة   )  الفلسطينية وجمعية المحاسبين والمراجعين  القانونين الفلسطينية   جمعية المدققين   في  
وكذلك ) ٤٨-٤٦الفقرات  ( ة للمنظمات األهلية ، وهي فقرات المجال السابع         على األنشطة المالي  

تم إيجاد معامل االرتباط لسبيرمان لمعرفة اتجاه العالقة بين حالة الطلب علـى خدمـة تـدقيق                 
القـانونين  جمعيـة المـدققين     في   ةمثلم(المهنية  للجمعيات   المنظمات  والدور الرقابي      تحسابا

في الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات      )  الفلسطينية محاسبين والمراجعين وجمعية ال الفلسطينية  
  : كما يلي)٤٦( والنتائج مبينة في جدول رقم األهلية،

  )٤٦(جدول رقم 
 المنظمات  والدور الرقابي ت ومعامل االرتباط بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا Chi-Squareاختبار 

في الرقابة على األنشطة المالية ) ة المدققين وجمعية المحاسبين والمراجعينمثل جمعي(للجهات المهنية 
  للمنظمات األهلية

Correlation Test Chi-Square Tests  

معامل   القيمة المعنوية
  االرتباط

 نوع المعامل
القيمة 
  المعنوية

قيمة االختبار 
 )value( 

  نوع االختبار

٠,٣٥٤  ٠,٠٠  Pearson Correlation   ٨٠٧,٢٨  ٠,٠٠٦  Pearson Chi-Square 
٢٥,٥٥ ٠,٠٠٠  Linear-by-Linear 

Association  ٠,٢٦٥  ٠,٠٠ Spearman Correlation  
  ٢٠٥  N of Valid Cases  



 ١١٢

  

 تـساوي  Linear-by-Linear Associationإن قيمة اختبار  ) ٤٦(ويبين جدول رقم 
تفاعـل  عالقة  مما يدل على وجود ٠,٠٥ وهي اقل من ٠,٠٠٠ساوي ت القيمة المعنوية و ٢٥,٥٥

ممثلـة  ( المنظمات والدور الرقابي للجمعيات المهنية       تبين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا      
في الرقابـة   ) في جمعية المدققين القانونين الفلسطينية وجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية        

أن قيمة معامـل  ارتبـاط       ) ٤٦( رقم     يبين جدول كما  . على األنشطة المالية للمنظمات األهلية    
عالقـة   مما يدل على أن هنـاك        ٠,٠٠ساوي  ت القيمة المعنوية   و  ٠,٢٦٥ يساوي   )١٣(سبيرمان

 المنظمات  والدور الرقابي للجمعيات المهنيـة  تارتباط بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا  
فـي  ) بين والمراجعين الفلسطينية  ممثلة في جمعية المدققين القانونين الفلسطينية وجمعية المحاس       (

  .الرقابة على األنشطة المالية للمنظمات األهلية

وخالصة القول أن تفعيل الدور الرقابي للجمعيات المهنية على أنشطة أعـضاءها مـن              
شانه أن تُحسن حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات كما سبق وبينا فـي تحليـل ومناقـشة                  

  .قابة المجتمعية في هذا الفصلمجاالت الدراسة الخاصة بالر
א א

األهلية  المنظمات     تتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا           
  و حجم ومصادر تمويل تلك المنظمات

 لفحص أن كـان   (Chi- Square) تربيع كأيالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
 المنظمات  األهلية و حجـم ومـصادر         تالطلب على خدمة تدقيق حسابا    هناك تفاعل بين حالة     

، وكذلك تم إيجاد معامـل      )٥٦-٥٣الفقرات  ( تمويل تلك المنظمات، وهي فقرات المجال التاسع        
 المنظمـات    تاالرتباط لسبيرمان لمعرفة اتجاه العالقة بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا           

  :كما يلي) ٤٧(لك المنظمات والنتائج مبينة في جدول رقم األهلية و حجم ومصادر تمويل ت

                                                           
 استخدم معامل ارتباط سبيرمان الن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي)   ١٣(



 ١١٣

  )٤٧(جدول رقم 
 المنظمات  األهلية و ت ومعامل االرتباط  بين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا Chi-Squareاختبار 

  حجم ومصادر تمويل تلك المنظمات
Correlation Test Chi-Square Tests  

معامل   القيمة المعنوية
  االرتباط

 نوع المعامل
القيمة 
  المعنوية

قيمة االختبار 
 )value( 

  نوع االختبار

٠,٤٩٥  ٠,٠٠  Pearson Correlation   ١١١١,١٨  ٠,٠٠٠  Pearson Chi-Square  
٥٠,٠٤ ٠,٠٠٠  Linear-by-Linear 

Association  ٠,٠٠  
٠,٣٨٦ 

Spearman Correlation   
  ٢٠٥  N of Valid Cases  

 تـساوي  Linear-by-Linear Associationإن قيمة اختبار  ) ٤٧(ويبين جدول رقم 
تفاعـل  عالقة  مما يدل على وجود ٠,٠٥ وهي اقل من ٠,٠٠٠اوي تس القيمة المعنوية و ٥٠,٠٤

 المنظمات  األهلية و حجم ومـصادر تمويـل تلـك            تبين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابا      
 ٠,٣٨٦  يـساوي     )١٤(ل  ارتباط سـبيرمان    أن قيمة معام  ) ٤٧(المنظمات كما يبين جدول رقم        

ارتباط قوي بين حالة الطلب علـى       عالقة   مما يدل على أن هناك       ٠,٠٠ساوي  ت القيمة المعنوية و
  . المنظمات  األهلية وحجم ومصادر تمويل تلك المنظماتتخدمة تدقيق حسابا

  األهلية يـؤثر فـي طلبهـا       حجم ومصادر تمويل تلك المنظمات    وخالصة االختبار أن    
للتدقيق حيث تلعب قدرتها على تحمل أتعاب التدقيق دورا أساسيا في طلبها فـي حـين تلزمهـا            

 كمـا سـبق     االجهات المانحة بالتدقيق وتساهم ببعض أو كل تكلفة قيام المنظمة بتدقيق حساباته           
  .وذكرنا في تحليل ومناقشة مجاالت الدراسة الخاصة بذلك في هذا الفصل

  

                                                           
 استخدم معامل ارتباط سبيرمان الن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي)  ١٤(



 ١١٤

א א
אא

 المقدمة •

 النتائج •

 التوصيات •

 المراجع •

 المالحق •

  



 ١١٥

א א
א א

א

بعد تحليل وتفسير ومناقشة واختبار الفروض خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
والتوصيات التي من شأنها أن تُحسن حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات تلك المنظمات 

  .ة في قطاع غزةالعامل

א
ومدركة أن إدارات المنظمات األهلية واعية ومدركة لطبيعة وأهمية خدمة تدقيق حساباتها،  •

نشطة الداخلية للمنظمة األهلية وخاضعة تماما إلدارتها وال تتمتع األأن المحاسبة احد 
مة وال يرتبط برابطة التبعية وأن التدقيق الخارجي مستقل عن إدارة المنظ، باالستقاللية

 .لإلدارة وال يخضع لسلطتها

 مراقبة األنشطة المالية للمنظمات األهليةدورا في وزارة الداخلية تبين أن ل •

تبين عدم وضوح عالقة ودور هيئة الرقابة العامة وهيئة المنظمات األهلية في متابعة  •
 .األنشطة المالية للمنظمات األهلية

وتعديالت ئح المنظمة لألنشطة المالية للمنظمات األهلية تحتاج إلضافات أن القوانين واللوا •
 .جوهرية

 والباحثين ناألكاديمييوالمعنيين وجمهور المستفيدين من رقابة واهتمام إعالمي  يوجد •
 لم يصال رقابةوالعالمي اإلهتمام إال أن هذا اال ات األهليةألداء المالي للمنظمالمتعلق با

 .للدرجة المطلوبة

جمعية المدققين القانونيين  وجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيةعدم فعالية دور  •
تطوير واستحداث قواعد محاسبية  والعمل على مراقبة أنشطة أعضاءها المتعلق بالفلسطينية
  .المنظمات األهلية المحليةواقع تتالءم مع 

تُلزم ، و الطلب على الخدمة دورا رئيسا فياتالتمويل المتاح للمنظمومصدر حجم يلعب  •
 المنظمات بتدقيق حسابات البرامج التي تقوم بتمويلها فقط إداراتالجهات الخارجية المانحة 



 ١١٦

 والتي ال تقوم بتمويلها، لهايموتوتلزمها بتدقيق كل حساباتها، بما فيها البرامج التي تقوم ب
 .الحصول على التمويل الالزمط وشرأحد ك

األسباب في   المرتبة األولىدارة بالحصول على بيانات مالية مدققة وعي واهتمام اإلاحتل •
طلب الجهات ة بينما جاء لحصول على بيانات مالية مدققلالمنظمات األهلية التي تدعو 

المرتبة الثالثة، في طلب وزارة الداخلية جاء ، ولتدقيق الحسابات في المرتبة الثانيةالمانحة 
 .في المرتبة األخيرةالهيئات األخرى كانت تبة الرابعة، والمرفي واهتمام هيئة الرقابة 

السبب األول في إحجام بعض المنظمات األهلية عن تدقيق حساباتها بواسطة مدقق كان  •
خدمة تدقيق الحسابات في حين   وعى اإلدارة بأهمية تدقيقعدم حسابات خارجي مستقل هو

عدم ، والسبب الثالث هو  بذلكمزمهجهة حكومية فاعلة تل عدم وجود الثاني هوكان السبب 
من مفردات الدراسة % ١٢ارجع وأخيرا   التدقيقأتعابتحمل قيمة على المنظمة قدرة 

 .إحجام بعض المنظمات لعوامل أخرى

ت خارجي مستقل عن بل مدقق حساباقمن مفردات العينة بتدقيق حساباتها من % ٨٢تقوم  •
تدقيق حسابات منظماتهم، في حين يتم  يقومون بال% ١٨المنظمات في حين أن ات إدار

من حسابات المنظمات األهلية ليس من قبل محاسب سواء مقيم أو % ٧إعداد ما نسبته 
   .من قبل محاسب% ٩٣، ما نسبة بدوام جزئي

واقع الكترونية للمنظمات فقط من البيانات المالية المدققة على الم% ٨يتم نشر حوالي  •
 .األهلية

 على خدمة تدقيق حسابات واقع حالة الطلباللة إحصائية على ال توجد فروق ذات د •
خبرة، ( تبعض الخصائص الشخصية إلدارات تلك المنظماعزى لتُالمنظمات األهلية 

 .)التخصصوعمر، والمؤهل العلمي و

 على خدمة تدقيق حسابات واقع حالة الطلبال توجد فروق ذات داللة إحصائية على  •
حجم وعمر ونوع ( األهلية عض خصائص تلك المنظمات بتُعزى لالمنظمات األهلية 

  ). نشاط

 : وكل منتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حالة الطلب على خدمة تدقيق الحسابات  •

  .ومدى إدراك إدارتها ألهمية خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية )١

خلية، هيئة الرقابة الدور الرقابي للجهات الحكومية ممثلة في وزارة الدامدى فعالية و )٢
 .العامة، هيئة المنظمات األهلية



 ١١٧

الدور الرقابي للجهات المجتمعية ممثلة في االهتمام اإلعالمي، رقابة جمهور مدى فعالية  )٣
 .المستفيدين وذوي االهتمام واألكاديميين

ممثلة جمعية في مراقبة أنشطة أعضاءها الدور الرقابي للجمعيات المهنية مدى فعالية  )٤
لحسابات القانونين الفلسطينية، جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، شبكة مدققي ا

 المنظمات األهلية 

  .األهليةحجم ومصادر تمويل تلك المنظمات  )٥

א
  :لتحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية أوصت الدراسة بما يلي

مجلس (، وتعميق وعي الهيئة اإلدارية )الجمعية العامة(امة العمل على تعزيز وعي الهيئة الع •
 من خالل تنظيم ورش عمل ولقاءات حوارية واصدرا بأهمية خدمة تدقيق الحسابات) اإلدارة

 . األهلية هيكلة الرقابة على قطاع المنظمات وإعادة نشرات من الجهات المنظمة

 .المالية للمنظمات األهليةتفعيل دور وزارة الداخلية في مراقبة أداء األنشطة  •

تفعيل دور هيئة المنظمات األهلية في الرقابة على أداء وتعزيز دور هيئة الرقابة العامة  •
 . والسعي لتطوير القوانين واللوائح المنظمة لذلكاألنشطة المالية للمنظمات األهلية

 بما في ذلك ليةلألنشطة المالية للمنظمات األهالسعي لتطوير القوانين واللوائح المنظمة  •
 .وضع تعليمات إرشادية حديثة للتقارير المالية واإلدارية للمنظمات األهلية

هلية والجهات الرقابية بناء أجواء من الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات األالعمل على  •
 .ةيضرورة تطبيق قوانين الرقابة على المنظمات األهلية بدون انتقائالحكومية، و

المستفيدين  تفعيل الدور الرقابي لجمهورويادة االهتمام اإلعالمي المجتمعي زالعمل على  •
المالي داء المعنيين المتعلق باألمن  والباحثين وغيرهم نوزيادة فعالية رقابة األكاديميي

 بمراقبة رالتأكيد على استمرار قيام شبكة المنظمات األهلية باالستمرااألهلية، ومنظمات لل
 . أدواتها الرقابيةطويرأعضائها وتأنشطة 

ة بمراقبة أنشطة أعضاءها تعزيز الدور الذي تقوم به جمعية المدققين الفلسطينيالعمل على  •
ة بمراقبة أنشطة التأكيد على قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيبفاعلية، و

المنظمات ة تتالءم ويلقيام بدورها في تطوير واستحداث قواعد محاسبأعضائها بفاعلية وا
 .األهلية المحلية

 تدقيق من مصادرها الذاتية ال خدمة أتعابالسعي لتطوير قدرات المنظمات على تحمل  •



 ١١٨

قبل محاسب سواء  ومن إلزام المنظمات األهلية بمسك دفاتر وسجالت محاسبية وفقا لألصول •
 . بواسطة مدقق حسابات خارجي مستقل والقيام بتدقيق حساباتها،مقيم أو بدوام جزئي

ضرورة عرض بيانات مالية مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة على  •
 .مدقق حسابات خارجيالهيئة العامة في اجتماعها السنوي إلقرارها وانتخاب 

لزام المنظمات األهلية بضرورة نشر بياناتها المالية المدققة على المواقع الكترونية إ •
  .وسائل اإلعالم واسعة االنتشارللمنظمات األهلية أو غيرها من 



 ١١٩

 
א  א

 المراجع العربية •

  
 المراجع االنجليزية •



 ١٢٠

א א
א א א

مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع ، أبو ماضي، كامل احمد •
 ،عمال قسم إدارة األ، غزة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية،)رسالة ماجستير (،غزة

  .)٢٠٠٤(فلسطين 

 مدخل –المراجعة  محمد محمد عبد القادر الديسطى،. أرينز، الفين، وجيمس، ترجمة د •
  .٢٠٠٠دار المريخ للنشر،  :، الرياضمتكامل

الدار الجماهيرية : ، بنغازي معايير وإجراءات-المراجعة إشتيوى، إدريس عيد السالم،  •
 .١٩٩٠للنشر، 

قييم دور المنظمات غير الحكومية في األراضي الفلسطينية ت  ،، حازم)ال(ببالوي  •
، مقدم من لألمم المحتلة و فرص التشابك فيما بينها في إطار السلطة الفلسطينية

 .١٩٩٩، المتحدة االوسكو، قسم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، نيويورك

 الحكومية في ظل السلطة تقرير حول الرقابة المالية على األجهزة، بشناق، باسم •
 ،الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، رام اهللا، )هيئة الرقابة العامة(، الوطنية الفلسطينية

 .٢٠٠١حزيران 

الرقابة الداخلية في النظام المالي اإلسالمي والعصر  ،، دماء عبد الباسط)أل(بنا  •
ة ماجستير في رسال(، الحديث، دراسة مقارنة مع تطبيق على ديوان بيت المال

 .١٩٩٥، جامعة األزهر، كلية التجارة،)المحاسبة

توماس، وليم، وامرسون هنكي، تعريب ومراجعة احمد حامد حجاج، وكمال الدين  •
 .١٩٨٩دار المريخ للنشر، : ، الرياضالمراجعة  بين النظرية والتطبيقسعيد، 

 ،المراجعة الدولية وفقا لمعايير –مراجعة الحسابات لمتقدمة  جربوع، يوسف محمود، •
 .٢٠٠٢فلسطين، 

 مشاريع – الجهات المانحة الدولية -الجمعيات والمؤسسات األهليةجمعة، حسين،  •
 ٢٠٠٤: القاهرة ،اإلدارة

 اإلطار النظري –المراجعة ، متولي محمد، وعبد المنعم محمود عبد المنعم، )أل(جمل  •
 .١٩٨٠دار النهضة العربية، : ، القاهرةالمجال التطبيقيو



 ١٢١

 األسس العملية –أسس المراجعة ، عبد الفتاح، ومحمد سمير الصبان، )أل(حصن  •
 .٢٠٠٤الدار الجامعية، : ، اإلسكندريةوالعلمية

، مجلة العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المراجعة في فلسطين ،حلس، سالم عبد اهللا •
 .٢٠٠٤ ،نية، جمعية المحاسبين والراجعين الفلسطي١٥المحاسب الفلسطيني العدد 

العوامل المؤثرة على نجاح مكاتب ، حلس، سالم عبد اهللا، ومقداد، محمد إبراهيم •
، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونين، العدد المحاسبة والتدقيق في فلسطين

٢٠٠٠،  ١١٥. 

تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي، دراسة  ،حماد، أكرم إبراهيم عطية •
 جامعة الجزيرة، كلية االقتصاد و التنمية الريفية، قسم ،)رسالة دكتوراه(، مقارنة

 .٢٠٠٣ ، السودان،المحاسبة والتمويل

على اإلحساس باألمان الوظيفي لدى " آرثر أندرسن"أثر انهيار ، دعدوع، احمد عليان •
 بحث ،مدققي الحسابات وموظفي شركات تدقيق الحسابات الكبرى العاملة في فلسطين

دم استكماال لمتطلبات التخرج والحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من ق
 .٢٠٠٣ ، رام اهللا،جامعة بير زيت

،   دور المنظمات الجماهيرية في التنمية الريفية لألراضي الفلسطينية،دعيق، إسماعيل •
 .١٩٨٦، ٦١ ع ،صامد االقتصادي، األردن، دار الكر مل للنشر والتوزيع

 والصادر عن مكتب المنسق ٢٠٠٣المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، دليل  •
 الخاص لألمم المتحدة 

دار الفكر للنشر : ، عمانعلم تدقيق الحسابات، مهيب، و وهبي عمرو، )أل(ساعي  •
 ١٩٩١والتوزيع، 

دار ومكتبة حامد للنشر : ، عمانالتسويق مفاهيم معاصرةسويدان، نظام، وشفيق حداد،  •
 ٢٠٠٣يع،والتوز

آفاق تخطيط و تقويم األداء الرقابي للجنة الشعبية العامة  ،شاهين، علي عبد اهللا •
رسالة  (، دراسة تطبيقية على المصارف التجارية،)ديوان المحاسبة(للرقابة المالية 

 .١٩٩٥، جامعة الفاتح، ليبيا، )ماجستير غير منشورة
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الفلسطينية في الضفة الغربية تعداد المنظمات غير الحكومية  ، باشر،)ال(شلبي  •
 .٢٠٠١،)ماس(، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني وقطاع غزة

،  نموذج إلدارة الجمعيات األهلية العربية–مجلة شؤون عربية  ،، علي)أل(صاوي  •
١٩٩٥ 

الدار : ، اإلسكندرية مدخل علمي تطبيقي-المراجعة ، محمد سمير، )أل(صبان  •
  ١٩٩٧الجامعية، 

مؤسسة  :، اإلسكندرية الداخلية والخارجية– المراجعة أصول، عبد الفتاح، )أل(صحن  •
  .١٩٨٣شباب الجامعة،

 .٢٠٠٣الدار الجامعية، :مصر، التسويق ، محمد، وإسماعيل السيد،)أل(صحن  •

 .٢٠٠٢دار وائل،: الطبعة األولى،عمان ،تسويق الخدمات، هاني، )أل(ضمور  •

 دار الكتب المصرية، ،مراجعة، من منظور المعايير الدوليةالطلبة، علي إبراهيم،  •
١٩٩٧. 

دار : ، عمان الناحية النظرية والعلمية–علم تدقيق الحسابات عبد اهللا، خالد أمين،  •
 .٢٠٠٠وائل للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 

دار : ، عمان الناحية النظرية والعلمية–علم تدقيق الحسابات عبد اهللا، خالد أمين،  •
 .٢٠٠٤وائل للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 

دار وائل للطباعة :  عمان، الناحية النظرية–علم تدقيق الحسابات عبد اهللا، خالد أمين،  •
 .١٩٩٩والنشر، الطبعة األولى، 

 أصولها العلمية –المراجعة عبد المنعم، محمود عبد المنعم، وعيسى محمد أبو طبل،  •
 ١٩٨٢ار النهضة العربية، د: ، القاهرةوالعملية

دور المنظمات األهلية في بناء المجتمع (عبد الهادي، عزت، و زكريا النحاس، •
 .٢٠٠٢، مقدم لمركز بيسان للبحوث واإلنماء، )المدني

  رسالة دكتوراه، جامعة ،نظرية الرقابة على الحسابات، حسين يوسف، )أل(قاضي  •
 .١٩٧٦ ،الزقازيق، كلية التجارة

،  اإلجراءات–تدقيق الحسابات ، حسين يوسف، وحسين أحمد دحدوح، )أل(قاضي  •
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الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة : عمان
 .٢٠٠٠األولى، 

مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بدراسة و تقويم ، ، خالد عمر)أل(كحلوت  •
 –) رسالة ماجستير( ، وك التجارية العاملة في فلسطيننظام الرقابة الداخلية في البن

 ٢٠٠٤ - غزة –كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية 

دراسة ميدانية على (واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي (، كالب، سعيد يوسف •
 الجامعة ،)رسالة ماجستير (،)وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة

 .٢٠٠٤ فلسطين ، قسم إدارة األعمال،غزة، كلية التجارة، اإلسالمية

 تقييم دور المنظمات األهلية في ،االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا) أل(جنة ل •
أسكوا، ( ،األراضي الفلسطينية وفرص التشابك فيما بينها في إطار السلطة الوطنية

١٩٩٩(. 

منظمات غير الحكومية عالقات ال ، لداودة، حسن، جبريل محمد و جابر عزام •
 معهد أبحاث ، الفلسطينية فيما بينها ومع السلطنة الوطنية الفلسطينية والممولين

 .)٢٠٠١ (،)ماس(السياسات االقتصادية الفلسطينية 

دار الثقافة للنشر : الطبعة األولى، عمان ،مبادئ التسويق، محمد، )أل(مؤذن  •
 )٢٠٠٢والتوزيع، 

، إعداد وتجميع الشركات ة، الجزء الحادي والثالثون،مجموعة القوانين الفلسطيني •
 .١٩٩٣يناير ، مازن سسالم وآخرين

المنظمات األهلية واالنتفاضة الشعبية  –مجلة رؤية محيسن، تيسير، •
 .٢٠٠١،الفلسطينية

 دار المناهج،: الطبعة األولى،عمان، التسويق االستراتيجي للخدماتمصطفى، محمد،  •
٢٠٠٣. 

: ، اإلسكندريةالحق في تكون الجمعيات والمؤسسات األهليةد اهللا، مغازي، محمد عب •
 .٢٠٠٥دار الجامعة الجديدة للنشر، 

الرقابة اإلدارية ودور الوحدات الرقابية في األجهزة ، ، كمال جعفر)أل(مفتي  •
 ابريل ٤١ العدد ،مجلة اإلدارة العامة ،والمصالح الحكومية بالمملكة العربية السعودية
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١٩٨٤. 

.  دراسة حول األثر االقتصادي للمنظمات األهلية في قطاع غزة وآخرون،، محمدقدادم •
، دراسة غير منشورة ، أعدت لمصلحة ائتالف الخير لترشيد الدعم المالي للفلسطينيين

٢٠٠٢.  

، بموجب المبادئ األساسية للتدقيقمنشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونين،  •
 ٢٠٠١ره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، االونكتاد، المنهاج الدولي الذي اق

ورشة عمل حول قانون مزاولة مهنة ... منشورات جمعية المحاسبين والمراجعين، •
 ودور جمعية المحاسبين والمراجعين ٢٠٠٤لسنة ) ٩(تدقيق الحسابات رقم 

 .٢٠٠٥، الفلسطينية

النسخة  عايير الدولية للتدقيق،الم، منشورات جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية •
 ،٢٠٠١ الطبعة األولي، ،العربية المعمول بها في فلسطين

، دليل المحاسب المهنيمنشورات جمعية مدققي الحسابات القانونين الفلسطينية،  •
٢٠٠٢. 

، تنظيم قطاع )١٩٩٦تقرير ورشة عمل ديسمبر (منشورات وكالة التنمية األمريكية،  •
 .١٩٩٦، المحاسبة والتدقيق

المراجعة ودورها في ترشيد اإلدارة العليا، مع التطبيق ، نوار، محمد عاصم محمد •
 كلية التجارة، جامعة عين ،)رسالة ماجستير في المحاسبة(، الميداني في قطاع الزراعة

  .١٩٧٢ ،شمس
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

    

  حفظه اهللا .............. .......................................الدكتور / األخ األستاذ 

  ................................بجامعة        ....................أستاذ المادة 
  

  السالم عليكم و رحمة اهللا وبركاته، 

يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستير بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة في الجامعة 
دراسة تطبيقية على " ى خدمة تدقيق الحسابات واقع الطلب عل" اإلسالمية بغزة بعنوان 

، لذا يرجى من سعادتكم التكرم بإبداء الرأي في )في قطاع غزة  " (  NGOsالمنظمات األهلية 
  :العبارات الواردة في االستبيان فيما يختص بكل من

  مدى مالئمة العبارات •

  مدى و وضوح العبارات •

  مدى مناسبة العبارات وانتمائها للمجال  •
  

  ،،،كرين حسن تعاونكمشا

  عدنان رشيد عوض/ الباحث
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  المسمي الوظيفي  االسم  رقم

   الجامعة اإلسالمية–رئيس قسم اإلدارة و العلوم المالية والمصرفية   رشدي وادي. د  ١

  أستاذ مشارك، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية  فارس معمر . د  ٢

  أستاذ دكتور، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية   يوسف عاشور. د  ٣

  أستاذ مشارك، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية  ماجد الفرا. د  ٤

  أستاذ مساعد، كلية االقتصاد، الجامعة اإلسالمية  نافذ بركات . د  ٥

  رئيس مجلس إدارة منظمة أهلية  سفيان أبو نجيله. د  ٦

  دارة منظمة أهليةرئيس مجلس إ  عبد العزيز ثابت. د  ٧
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المحترمين         السيدة / السيد
  

يستشعر الباحث حالة من الضبابية في واقع طلب مجتمع المنظمات األهلية على خدمة 
سبة والخدمات تدقيق الحسابات وقد يرجع ذلك إلى الخلط السائد في المجتمع بين أعمال المحا

الضريبية وخدمة تدقيق الحسابات إضافة لعوامل أخرى منها مل يرجع لعدم فعالية الرقابة 
الحكومية وعدم كفاية الرقابة المجتمعية كما يلعب وعى بعض إدارات المنظمات األهلية بأهمية 

  .التدقيق دورا في الطلب على خدمة تدقيق الحسابات

 واقع الطلب على خدمة تدقيق حسابات يهدف هذا البحث إلى التعرف على
المنظمات األهلية في غزة وهو ألغراض البحث العلمي البحتة ومتطلب لنيل ) ١٥)(الخدمة(

درجة الماجستير إدارة اإلعمال وسيتم التعامل معه بسرية تامة، لذا نرجو اإلجابة علي أسئلة 
  .هذا االستبيان شاكرين لكم تعاونكم

  
  ،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم

  عدنان رشيد عوض/ الباحث

                                                           
 " الحسابات ماليا من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل خدمة تدقيق "  يقصد بالخدمة أينما وردت )  ١٥(
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א
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  المسمى الوظيفي

   المؤهل العلمـي

   التـخصــص

الخبرة في مجال عمل 
  المنظمات االهلية

  سنة٧اكثر من    سنة٧-٣   سنة  ٣-١ 

  ة سن٤٠اكثر       سنة٤٠ – ٣٠من     سنة٣٠اقل من    العمــــــر
 

  
 يأخر تحديث للموقع االلكترون    بريد الكتروني

    يالموقع االلكترون
هل يتم نشر بيانات مالية على الموقع   ال  نعم

       يااللكترون

  أخر بيانات مالية منشورة على الموقع 
  (   )بيانات ماليــة مدققة 
 (   )بيانات مالية غير مدققة 

  

  ...........)، او ٢، او ١ : ( خدمات للمجتمع يقع ضمن من  المنظمةالنشاط الذي تقوم به

  النشــــاط    النشــــاط    النشــــاط    النشــــاط  
  خدمات اجتماعية  ٧  إنسانديمقراطية وحقوق   ٥  ثقافية ورياضية  ٣  زراعية وبيئية   ١
   وطفلةامرأ  ٨   تأهيلوإعادةصحة   ٦  تعليم وتدريب  ٤  تنمية اقتصادية  ٢

  

  : في منظمتكم من قبلإعداد الحسابات يتم 

    ) حدد(غير ذلك      )دوام جزئي (محاسب خارجي  )موظف لدى المنظمة ( محاسب مقيم
  

 )ليس موظفا بدوام كامل أو جزئي(  مستقل عن إدارة المنظمة هل يوجد لديكم مدقق حسابات خارجي

    ال يوجد     ال داعي لوجوده    يوجد 
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  مة تدقيق الحساباتأهمية خد
  موافق

  بشدة
  موافق

  ال

  أدري

  غير

  موافق

  غير

  موافق

  بشدة
 تدقيق الحسابات رأيا فنيا محايدا حول مدى عدالة المركز المالي ونتائج نشاط)١٦(تقدم خدمة     ١

  المنظمة
          

تتؤدي خدمة تدقيق الحسابات إلى زيادة درجة الثقة والشفافية في البيانات الماليـة للمنظمـا                ٢
  األهلية  

          

            البيانات المالية المدققة للمنظمات تيسر على الجهات المانحة اتخاذ قراراتها بشأن التمويل  ٣
            العمل على اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش  ٤
            تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش بوضع ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك  ٥
               تعتماد إدارة المنظمات عليها في رسم السياسات اإلدارية و اتخاذ القراراا  ٦
            طمأنة مستخدمي البيانات المالية بزيادة ثقة اعتمادهم عليها  ٧
            تقديم التقارير المختلفة وتعبئة االستمارات للهيئات الحكومية بمساعدة المدقق  ٨
            تخصيص والحفاظ على الموارد والمقدرات الوطنيةتساهم خدمة تدقيق الحسابات في   ٩
            للمنظمة غير مدركة ألهمية خدمة التدقيق)  الجمعية العامة(إن الهيئة العامة   ١٠
            للمنظمة واعية بأهمية خدمة التدقيق ) مجلس اإلدارة( الهيئة اإلدارية   ١١
            الحسابات من مصادرها الداخليةالمنظمة غير قادرة على تمويل أتعاب خدمة تدقيق   ١٢
           المحاسبة أحد أنشطة الداخلية للمنظمة األهلية وخاضعة تماما إلدارتها وال تتمتع باالستقاللية  ١٣
التدقيق الخارجي مستقل عن إدارة المنظمة وال يرتبط برابطة التبعية لـإلدارة وال يخـضع  ١٤

  لسلطتها
          

      حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات األهلية) ١٧(قرارات التالية تؤدي  لتحسينإلى أي مدى تتفقون بان اإل
            ألهمية الخدمة ُيحسن الطلب على الخدمة) الجمعية العامة(زيادة وعي الهيئة العامة   ١٥
            بأهمية الخدمة ُيحسن الطلب على الخدمة) مجلس اإلدارة( تعميق وعي الهيئة اإلدارية   ١٦
           قدرة المنظمة على تحمل أتعاب خدمة تدقيق من مصادرها الذاتية ُيحسن الطلب على الخدمة  ١٧
            مسك المنظمة دفاتر وسجالت محاسبية وفقا لألصول ُيحسن الطلب على الخدمة  ١٨
لـيس موظفـ(التزام المنظمة بالقيام بتدقيق حساباتها بواسطة مدقق حسابات خارجي مستقل             ١٩

  ُيحسن  الطلب على الخدمة) هافي
          

أن نص النظام األساسي  للمنظمة على وجوب تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات خارجي  ٢٠
  مستقل عن اإلدارة وااللتزام به ُيحسن الطلب على الخدمة

          

ـ                 ٢١ أن تعرض بيانات مالية مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة على الهيئ
  العامة في اجتماعها السنوي إلقرارها من شانه ان ُيحسن الطلب على الخدمة

          

            قيام الهيئة العامة سنويا بانتخاب مدقق حسابات خارجي ُيحسن الطلب على الخدمة   ٢٢
 

                                                           
 خدمة تدقيق الحسابات بواسطة مدقق حسابات خـارجي مـستقل  "الخدمة أو خدمة أينما وردت في االستبيان يقصد بها  ) ١٦(

 "مرخص من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية
  يشمل تحسين الطلب على خدمة تدقيق الحسابات الكم و النوع ) ١٧(
  
 



 ١٣٣

 

إلى أي مدى تقوم الجهات الرقابية الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية و هيئة الرقابة العامـة وهيئـ
  المنظمات االهلية بدورها في مراقبة االنشطة المالية للمنظمات االهلية

  موافق
  بشدة

  ال  موافق
  أدري

  غير
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

تإن القوانين واللوائح المنظمة لألنشطة المالية للمنظمات األهلية كافية وال تحتـاج إلضـافا               ٢٣
  كبيرة

          

            األنشطة المالية للمنظمات األهليةتقوم وزارة الداخلية بمراقبة أداء   ٢٤
            ُتلح وزارة الداخلية على تزويدها بالتقارير المالية الدورية المطلوبة بموجب القوانين  ٢٥
دون تدقيق من قبل مدقق(تكتفي وزارة الداخلية ببيانات مالية معدة من قبل محاسب المنظمة             ٢٦

  )حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة
          

تكتفي وزارة الداخلية ببيانات مالية معدة من قبل محاسب المنظمة ومدققة مـن قبـل مـدقق  ٢٧
  حسابات خارجي مستقل عن اإلدارة

          

            يوجد حالة من عدم الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات األهلية والجهات الرقابية الحكومية  ٢٨
            يهلية بشكل انتقائيتم تطبيق قوانين الرقابة على المنظمات األ  ٢٩
           تلعب هيئة الرقابة العامة دورا رقابيا فاعال في متابعة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية  ٣٠
ال يوجد لهيئة المنظمات األهلية دورا رقابيا أساسيا في متابعة أداء األنشطة المالية للمنظمات  ٣١

  األهلية
          

      قرارات التالية تؤدي  لتحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات االهليةإلى أي مدى تتفقون بان اال
            تطوير القوانين واللوائح المنظمة لألنشطة المالية للمنظمات األهلية   ٣٢
            تفعيل دور وزارة الداخلية في مراقبة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية   ٣٣
             الثقة المتبادلة بين إدارات المنظمات األهلية والجهات الرقابية الحكوميةبناء أجواء من  ٣٤
           ة يضرورة تطبيق قوانين الرقابة على المنظمات األهلية بدون انتقائ  ٣٥
            تعزيز دور هيئة الرقابة العامة في مراقبة أداء األنشطة المالية للمنظمات األهلية  ٣٦
            منظمات األهلية في الرقابة على أداء األنشطة المالية للمنظمات األهليةتفعيل دور هيئة ال  ٣٧

      األهلية المالية للمنظمات األنشطةفي الرقابة على ) منظمات المجتمع المدني  (المجتمعي الدور الرقابي 
لـىيوجد اهتمام إعالمي مجتمعي باألداء المالي للمنظمة يؤثر ايجابيا على حرص اإلدارة ع              ٣٨

  تدقيق الحسابات من مدقق حسابات خارجي
          

             هناك رقابة من قبل جمهور المستفيدين الذين تقومون على خدمتهمأن المنظمة إدارةترى   ٣٩
            رقابة جمهور المستفيدين يؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء المالي للمنظمة   ٤٠
           المنظمةأداءمام مثل االكاديمين والباحثين على  يوجد رقابة من فعاليات ذات اهتاإلدارة برأي  ٤١
 والبـاحثين علـى أدانيتأثر أداء اإلدارة ايجابيا بوجود رقابة من المعنيين مثل األكـاديميي            ٤٢

  المنظمة  
          

       ليةاأله التالية تؤدي  لتحسين حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات المنظمات اإلقراراتإلى أي مدى تتفقون بان 
بأداء المنظمة يزيد من حرص) منظمات المجتمع المدني  ( المجتمعي   اإلعالميزيادة االهتمام     ٤٣

  اإلدارة على تدقيق حساباتها
          

           مراقبة جمهور المستفيدين الذين تقومون على خدمتهم يؤثر ايجابيا على  الطلب على الخدمة  ٤٤
٤٥  

هم المعنيين و يؤدي إلى تُحسن  الطلب على خدمة تدقيق والباحثين و غير   نرقابة  األكاديميي  
  الحسابات

          

 



 ١٣٤

 

في الرقاب......)  المراجعين  ية المدققين و جمعية المحاسبين و     مثل جمع ( ما هو تقديركم لدور االجمعيات المهنية       
  األهلية المالية للمنظمات األنشطةعلى 

  موافق
  بشدة

  الموافق
  أدري

  غير
موافق

  غير
  قمواف
  بشدة

            ال تقوم جمعية المدققين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بشكل فاعل  ٤٦
           تقوم جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بشكل فاعل   ٤٧
ءم  مـعتقوم جمعية المحاسبين المراجعين الفلسطينية بدورها في تطوير واستحداث قواعد محاسبية تتال             ٤٨

  المنظمات األهلية المحلية
          

      األهلية المنظمات التالية تؤدي لتحسين جودة الخدمة و بالتالي حالة الطلب على خدمة تدقيق حسابات اإلقرارات أي مدى تتفقون بان إلى
لطلب علىتعزيز الدور الذي تقوم به جمعية المدققين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بفاعلية ُيحسن ا  ٤٩

  الخدمة
          

التأكيد على قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بمراقبة أنشطة أعضاءها بفاعلية ُيحسن الطلب  ٥٠
  على الخدمة

          

التوجه لجمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينية للقيام بدورها في تطوير واستحداث قواعـد محاسـب  ٥١
  لية المحلية من شانه تحسين جودة و الطلب على الخدمة  تتالءم و المنظمات األه

          

 بمراقبة أنشطة أعضاءها وتطوير أدواتها الرقابية ُيحسن الطلبرقيام شبكه المنظمات األهلية باالستمرا      ٥٢
  على الخدمة 

          

      حسب رايك الى أي مدى يؤثر حجم و مصدر التمويل فى  الطلب على خدمة تدقيق الحسابات
            حجم التمويل المتاح للمنظمة يلعب دورا رئيسا في الطلب على الخدمة  ٥٣
            عدد المعامالت المالية بالمنظمة تلعب دورا رئيسا في الطلب على الخدمة  ٥٤
            الجهات الخارجية المانحة تُلزم إدارة المنظمات بتدقيق حسابات تلك البرامج التي تقوم بتمويلها  فقط  ٥٥
كـشرط) بما فيها البرامج الممولة   (لجهات الخارجية المانحة تلزم إدارة المنظمات بتدقيق كل حساباتها          ا  ٥٦

  للتبرع للمنظمة
          

  
 ..……,١،٢،٣ ِ )رتب حسب األهمية ( إلى االهتمام بالحصول على بيانات مالية مدققةبعض المنظمات األهلية األسباب التي تدعو من   ٥٧

  
 حة الجهات المانطلب 

 
 اهتمام اإلدارة نفسها 

 اهتمام هيئة الرقابة   وزارة الداخلية طلب   
     ) حدد(هيئات أخرى   

  
  ) عامل-يمكنكم اختيار أكثر من إجابة ( لماذا تحجم بعض المنظمات األهلية عن تدقيق حساباتها بواسطة مدقق حسابات خارجي مستقل   ٥٨

  لك ال يوجد جهة حكومية فاعلة تلزمها بذ  
 عدم وعى اإلدارة بأهمية التدقيق 

  )حدد(عوامل أخرى    المنظمة قد ال تستطيع تحمل قيمة إتعاب التدقيق   
  

  
  ولكم  جزيل الشكر،،،

  البــــاحـث
  



 ١٣٥

)٤(מ
א א א א

א א א

  

  

  ن رشيد عوضاألستاذ عدنا

  بشأن

  

  ٢٠٠٤لسنة ) ٩(قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم "

  "ودور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية

  

  ورشة عمل

  ٢٠٠٥مايو 



 ١٣٦

א מ

 بشأن ٢٠٠٤لسنة ) ٩(إذ نثمن عالياً الجهود التي بذلت في إعداد ومناقشة القانون رقم 
اولة مهنة تدقيق الحسابات والتي مرت بعملية مخاٍض طويلة كان نتيجتها هذا القانون تنظيم مز

الذي وإن كان خطورة على الطريق الصحيح إال انه ال يرتقي إلى المستوى المطلوب فمنذ عودة 
 كان أول مسودة مشروع القانون لتنظيم تلك ١٩٩٩السلطة الوطنية الفلسطينية ومع مطلع عام 

 ضمن USAIDيكتب لها أن ترى النور تبعها مشروع قانون آخر تحت إشراف المهنة ولم 
فعاليات برنامج تطوير قطاع المحاسبة والتدقيق بعد ورشات عمل متعددة وعمل مكثف إال انه لم 

 ٢٠٠٤لسنة )  ٩(يقدر لذلك المشروع أيضاً أن يرى النور، وأخيراً خرج للنور القانون رقم 
حظات جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية إال أننا نسجل هنا أن على علله بما في ذلك مال

إصدار هذا القانون يمثل خطوة في االتجاه الصحيح وإن كان في حاجة إلى تعديالت قد تمس 
  : جوهرة نناقشها في النقاط التالية 

أغفل المشروع وضع آليات توفير التمويل الذاتي الالزم لتطوير وضمان استمرارية  .١
نهوض بالمهنة وخاصة بأنه قد شرع بأن مجلس مهنة الترخيص بالمزاولة له شخصية ال

 .اعتبارية مستقلة

 لعام ١٨لم تشر مقدمة القانون في معرض القوانين السائدة ذات العالقة إلى القانون رقم  .٢
 ١٠ بشان سريان قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم ١٩٩٧ لسنة ٥ حيث أن قرار رقم ١٩٢٩
 ١٩٢٩ لسنة ١٨ على جميع األراضي الفلسطينية لم يعطل العمل بمواد القانون رقم ١٩٦١لسنة 

  .المنظمة لمنح تراخيص فاحصي الحسابات

لم يعالج وبشكل واضح الحق القانوني المكتسب للحاصلين على رخصة فاحص حسابات  .٣
ة  حسب مصادر جمعي٦٠٠ والذي يقدر عددهم بحوالي ١٩٢٩ لعام ١٨بموجب القانون رقم 

 . ممارسين١٠٠المحاسبين و المراجعين الفلسطينية منهم ما ال يقل عن 

لم يوفر القانون اعتراف متوازٍن بجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية مغفالً بذلك  .٤
التعاطي مع واقع قائم، كما لم يوفق في تحقيق التوازن المرجو في الخالفات القائمة بين جمعية 

 من جهة وجمعية مدققي الحسابات من جهة أخرى وبالتالي لم يشرع المحاسبين والمراجعين
 .لهما آليات التنظيم الالزمة مغيبا بذلك تنظيم جزء هام من بيئة العمل المحاسبي

لم يتناول القانون تنظيم اإلطار العام وأسس العالقة بين الهياكل القائمة أو الواردة في  .٥
لضمان انسيابية عالقتها " جمعية مدققي الحسابات"و " مجلس مهنة تدقيق الحسابات"سياقه مثل 

فيما بينها وخاصة في ظل حادثة التجربة الفلسطينية في هذا المجال و استقالليتها وعدم تضارب 



 ١٣٧

 فيما بينها، وخاصةً وأن النظام الداخلي تالمصالح والتداخل في الصالحيات واالختصاصا
تها مع صالحية مجلس المهنة، لم يراعى وضع لجمعية مدققي الحسابات،والتي تداخلت صالحيا

شروط مهنية مناسبة لتأهل العضو لشغل منصٍب في الهيئة اإلدارية أو مجلس اإلدارة مما 
أضعف إدارة المرحلة التوفيقية االنتقالية من الوضع القائم للموضع المنشود، كما لم يتطرق 

 . قائمة أو تلك الواردة في القانونالقانون لعدم السماح بازدواجية العضوية في الهياكل ال

يمثل هذا القانون تنظيما لجانب واحد،وان كان مهما، يتعلق بتنظيم الترخيص بمزاولة  .٦
مهنة التدقيق، إال أننا في فلسطين بحاجة ألكثر من تنظيم الترخيص بمزاولة التدقيق، ولقد سبق 

وانين المقترحة لذلك في العديد من تمت مناقشة تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بما فيها مشاريع الق
االجتماعات وورش العمل في جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية في غزة من ضمنها 

 .٢٠٠٢ مارس ١١الذي تم بتاريخ ) ١٨(االجتماع الرابع المفتوح 

بحاجة ماسة إلعادة  )٢(البند ) ٣(بشأن تشكيل مجلس مهنة تدقيق الحسابات، فان المادة  .٧
ما يكفل تمثيالً مناسباً لجميع مستخدمي البيانات المالية والمعنيين بها إضافة الستقاللية صياغة ب

أعضائها ويمكن االسترشاد بأساس مقترح مشروع القانون الذي تم التوصل إليه تحت إشراف 
 ٢٠٠٣ لعام ٧٣ أو رقم ١٩٨٥ لسنة ٣٢الوكالة األمريكية للتنمية و القانون األردني سواء رقم 

 : ن بحث إعادة صياغتها على النحو التاليويمك

 برئاسة وزير بفرعيها المحاسبة والتدقيق) ١٩(هيئة عليا للمهنة مثال (يتم تكوين هيكلية  •
 :وزارة التجارة و الصناعة وعضوية

  نائبا للرئيس               وزير المالية  .١

  عضوا          محافظ سلطة النقد الفلسطينية  .٢

  ضواع          رئيس هيئة الرقابة العامة  .٣

  عضوا     مدير عام سوق الفلسطيني لألوراق المالية / رئيس  .٤

 عضوا          مدير عام سوق رأس المال  .٥

 عضوا       ) مراقب التامين(مدير عام هيئة التامين  .٦

 عضوا            مراقب الشركات  .٧

                                                           
في مقر الجمعية و حضرت االجتمـاع ووصـلني   USAID  تم تنظيم اللقاء تحت إشراف برنامج تطوير قطاع المحاسبة و التدقيق الممول من  )١٨(

 الحقاً لذلك ملخصاً بما دار فيه من نقاشات وتوصيات

  تعتبر هذه  إضافة على اإلطار العام و المحتوى  )١٩(



 ١٣٨

  عضوين  )٢٠( اثنان ذوي خبرة و اختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص .٨

  أعضاء ٣            )٢١(اثنان من مدققي الحسابات  .٩

  عضوين     )٢٢( أعضاء هيئة التدريس من الجامعات ٢عدد  .١٠

اقتراح اللوائح التنفيذية "  ومهام المجلس تبأنه من اختصاصا) ٢(البند ) ٥(نصت المادة .  ٨
يصدر مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ "  بان ٣٤، كما و نصت المادة رقم "لتطبيق القانون

، حتى نهاية "القرارات و التعليمات الالزمة لتنفيذها) ٢٣(و يصدر المجلس أحكام  هذا القانون 
 لم يتم إصدار أية لوائح أو ما شابه وكان من األجدى أن تكون تلك المهام موكلة ٢٠٠٥ابريل 

  . بجهة واحدة 
א

و  لم يعالج تنظيم بيئة مهنتي المحاسبة ٢٠٠٤ لسنة ٩ونخلص للقول بان القانون رقم 
التدقيق بشكل شامل و متكامل بل اقتصر علي تنظيم الترخيص بمزاولة تدقيق الحسابات وحتى 
في هذه الجزئية لم يحسن قراءة التجربة األردنية التي ارتكز عليها و لم يواكب تطوراتها فيكاد 

 سنوات إضافية من ١٠ متناسيا حوالي ١٩٨٥يكون قد استنسخ التجربة األردنية حتى عام 
 المعمول به حاليا بالمملكة األردنية ٢٠٠٤ لسنة ٧٣بة والتي انتهت بالقانون رقم التجر

الهاشمية، وهذا بدوره يدفعنا للتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هياكل تنظيم مهنتي المحاسبة 
  :و التدقيق في فلسطين على ضوء ما سبق و االفتراضات األساسية التالية 

للممارسين السابقين ووضع آليات حفاظهم علي الحد اإلقرار بالحقوق المكتسبة  •
 .المطلوب من المعرفة و المهارة

 إن الترخيص بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات اختصاص سيادي تمارسه الدولة •

 إن تنظيم مهنتي المحاسبة والتدقيق تمتدان ألبعد من الترخيص بالمزاولة  •

تمويل دائم مناسب لألنشطة المتعلقة إن تنظيم مهنتي المحاسبة والتدقيق بحاجة لتوفير  •
 بذلك لضمان االستمرارية والثبات فيها 

                                                           
، "المجالس اإلداريـة " ومن خارج الهيئات الدراية  اء على تنسيب من مجلس إدارة الجمعية الراعية لمهنتهميتم تعينهم من قبل مجلس الوزراء بن ٢٠)(

وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ة فقط يجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من العضوية وذلك بذات الطريقة                        
 .التي عين بها

  كالسابق (٢١)
يتم تعينهم من تخصص محاسبة في الجامعات الفلسطينية قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الهيئة العليا المستند إلى توصية رئيس  ٢٢)  (

 الجامعة
  ٩المراد هنا مجلس مهنة تدقيق الحسابات المشكل بمقتضى أحكام القانون رقم )  ٢٣(



 ١٣٩

يجب إعادة صياغة الهياكل القائمة بما فيها هيكل جمعية المحاسبين و المراجعين  •
بوصفها الجمعية إالم إلى محاور ثالث كل له تمثيله المناسب في هيكلية عليا يتم االتفاق 

  :عليها على النحو التالي

   قواعد محاسبة حكومية–العاملين بالقطاع العام / اسبون الحكوميون المح .١

قواعد (  القواعد الدولية للتقارير المالية -المحاسبون العاملون بالقطاع الخاص  .٢
  )المحاسبة الدولية سابقا

  قواعد التدقيق الدولية– مدققي الحسابات –المحاسبين القانونين  .٣

ألولية لمن تتوفر فيهم الخبرات التراكمية وعمق تجربة أن توكل مهام الفترة االنتقالية ا .٤
المهنية واإلدارية والتنظيمية بما يكفل توفيقاً سلساً لألوضاع القائمة والهياكل اإلدارية 

  .القائمة وخاصةً في قطاع تدقيق الحسابات



 

  ١٤٠

)٥(מ
א א א

 
 المنظمات األهلية غير الحكومية

 sوالبيئةقطاع الزراعة 

   عدد حلقة تاريخ 

 المجموع المتطوعين الموظفين االتصال التأسيس المقر االسم  

 ٧ ٠ ٧ محسن أبو رمضان ١٩٩٣ غزة المركز العربي للتطوير الزراعي ١

 ٢٥ ٠ ٢٥ جبر قديح ١٩٧٣ غزة االتحاد العام للفالحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين ٢

 ٢٠ ١٦ ٤ أحمد برغوث  ١٩٩٦ دير البلح خضرجمعية السالم األ ٣

 ١١ ٧ ٤ عبد الحليم قديح ١٩٩٤ خانيونس جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة ٤

 ٦ ٠ ٦ جبر قديح ١٩٨٩ غزة " معا" مركز العمل التنموي  ٥

 ٩ ٥ ٤ سمير العفيفي ١٩٩٩ رفح جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية ٦

 ١١ ٧ ٤ عاشور اللحام ١٩٩٢ خانيونس نييجمعية المزارعين الفلسطين ٧

 ٥ ٠ ٥ رياض جنينة ١٩٨٧ غزة مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ٨

 ٣١ ٣٠ ١ هاني بركات ٢٠٠٢ غزة جمعية البحث العلمي والدراسات ٩

 ١١ ٧ ٤ مازن جاد اهللا ٢٠٠٢ غزة جمعية البيئة والتنمية المستدامة ١٠

 ٥٠ ١٨ ٣٢ محمد البكري ١٩٨٦ ةغز اتحاد لجان العمل الزراعي ١١

 ٤٧ ٢٠ ٢٧  عاشورمعبدا لكري ١٩٨٨ غزة اتحاد جمعيات اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ١٢

 ٢٣٣ ١١٠ ١٢٣       المجموع ١٣

  



 

  ١٤١

)٦(מ
א א

 المنظمات األهلية غير الحكومية

 قطاع الثقافة والرياضة

   عدد حلقة تاريخ 

 المجموع المتطوعين الموظفين االتصال التأسيس المقر االسم  

 ٨ ٨ ٠ عالء الدين كاتبة ٢٠٠١ غزة مركز البيادر للثقافة والفنون ١

 ٢٥ ٢٣ ٢ ماهر أبو عمشة ١٩٩٦ بيت حانون جمعية التغريد للثقافة والفنون الشعبية ٢

 ٥ ٥ ٠ سمية السوسي ١٩٩٩ غزة جمعية عشتار للثقافة والفنون ٣

 ٣٠ ٢١ ٩ ناهض حنونة ١٩٩٤ غزة مؤسسة بسمة للثقافة والفنون ٤

 ٧٠ ٢٠ ٥٠ مريم زقوت ١٩٩١ خانيونس جمعية مؤسسة  الثقافة والفكر الحر  ٥

 ١٢ ١٢ ٠ جمال سالم ٢٠٠٣ غزة جمعية الثقافة والفنون والتراث الشعبي  ٦

 ١٥ ١١ ٤ الح عاشورص ١٩٩٦ غزة االتحاد العام للفنانين الفلسطينيين األمانة العامة  ٧

 ١٧ ١٥ ٢ زينب الغنيمي ٢٠٠١ غزة جمعية حلم للثقافة وإحياء التراث الشعبي الفلسطيني ٨

 ١٠ ٨ ٢ منصور الثوابتة ٢٠٠٠ النصيرات  جديدة للطفولةآفاقجمعية  ٩

 ٢٠ ٢٠ ٠ صبري الخالدي ٢٠٠١ دير البلح جمعية المؤاخاة الفلسطينية  ١٠

 ١١ ٧ ٤ عصام حلس ١٩٨٤ غزة ليين الفلسطينيين جمعية الفنانين التشكي ١١

 ٧ ٧ ٠ حسام المغاري ١٩٩٤ غزة  اتحاد شبيبة فلسطين للتعاون من أجل السالم ١٢

 ٢٧ ٠ ٢٧ نأبو رمضاسعيد  ١٩٧٨ غزة مركز رشاد الشوا الثقافي ١٣

 ٤ ٣ ١ سعود مهنا ١٩٩٣ غزة جمعية سواليف األعمال الفنية ١٤

 ١٨ ١٥ ٣ فريدة سليمان ١٩٩٦ غزة والفنونجمعية شذا للثقافة  ١٥

 ٢٨ ٢٠ ٨ يوسف شحادة ١٩٩٥ رفح مؤسسة األولمبياد الخاص الفلسطيني  ١٦

 ١٠٦ ٩٨ ٨ هاشم السراج ١٩٩٧ غزة جمعية الصداقة الفلسطينية السويسرية ١٧

 ٥ ٣ ٢ وليد الحمامي ١٩٩٨ غزة جمعية األخوة الفلسطينية العراقية ١٨

 ١ ٠ ١ مرعي عبد الرحمن ١٩٩٦ غزة الفلسطينية الروسيةجمعية الصداقة  ١٩

 ٣ ١ ٢ محمود أبو مرزوق ١٩٩٦ جباليا جمعية األخوة الفلسطينية السعودية ٢٠

 ٢٦ ٢٠ ٦ محمد عالن ٢٠٠٠ غزة جمعية األخوة الفلسطينية التونسية ٢١

 ١٨ ٤ ١٤ عامر خليل ١٩٩٥ غزة أيام المسرح ٢٢

 ٤٦٦ ٣٢١ ١٤٥       المجموع  
        

 



 

  ١٤٢

)٧(מ
א א א
 المنظمات األهلية غير الحكومية

 قطاع الديمقراطية وحقوق اإلنسان

   عدد حلقة تاريخ 

 المجموع المتطوعين الموظفين االتصال التأسيس المقر االسم  

 ٢٠ ١٥ ٥ ليل أبو شمالةخ ١٩٩٣ غزة مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق اإلنسان ١

 مركز الميزان لحقوق اإلنسان ٢
جبال
 ٢٣ ٧ ١٦ عصام يونس - یا

 ٣٠١ ٣٠٠ ١ عايدة عبد الباري - غزة أمنستي منظمة العفو الدولية ٣

 ٥ ٥ ٠ على الناعوق ١٩٩٣ غزة المحتمون العرب من أجل حقوف اإلنسان  ٤

 ١٨ ١٢ ٦ أمين دبور ١٩٨٥ غزة مركز غزة للحقوق والقانون ٥

 ٩ ٧ ٢ وائل خلف ١٩٩٢ غزة جمعية مركز الدراسات العمالية ٦

 ٨ ٣ ٥ مروة قاسم ١٩٩٨ غزة مشرقيات ٧

 ٩ ٣ ٦ عدنان أبو موسى ١٩٩٧ غزة الجمعية الفلسطينية للعلوم القانونية ٨

 ٤١ ٤ ٣٧ راجى الصوراني ١٩٩٥ غزة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ٩

 ٨ ٠ ٨ عبد الرحمن أبو النصر ١٩٩٩ غزة نقابة محامي فلسطين ١٠

 ٥ ١ ٤ على منصور ١٩٩٩ غزة مؤسسة إنقاذ الطفل فلسطين ١١

 ٥٢ ٤٠ ١٢ رفيق حمدونة ١٩٩٦ غزة جمعية األسرى والمحرين حسام  ١٢

 ٥ ٥ ٠ ضياء الدين المدهون ٢٠٠٢ غزة التجمع للحق الفلسطيني ١٣

 ١٠ ٤ ٦ محمد دهمان ١٩٩٣ غزة فلسطين جمعية مركز الديمقرطية وحقوق العاملين في  ١٤

 ٨ ٠ ٨ ناصر عليوة ٢٠٠٢ غزة الهيئة الفلسطينية للثقافة والعلوم والتنمية  ١٥

 ٥ ٠ ٥ خليل الزبن ١٩٩٠ غزة الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان ١٦

 ٥٢٧ ٤٠٦ ١٢١       المجموع  
        

  



 

  ١٤٣

)٨(מ
א א

 ات األهلية غير الحكوميةالمنظم

 قطاع التنمية االقتصادية

   عدد حلقة تاريخ 

 المجموع المتطوعين الموظفين االتصال التأسيس المقر االسم  

 ٤٠ ٠ ٤٠ صالح عبد الشافى ١٩٩٨ غزة الفلسطينية اإلفراض والتنمية  فاتن ١

 ١٩ ٩ ١٠ محمد زقوت ١٩٧٣ غزة جمعية التوفيق التعاونية لصيادي األسماك في قطاع غزة ٢

 ٣٥ ١ ٣٤ صالح السقا ١٩٦٨ غزة أنيرا ٣

 ٥ ٠ ٥ يوسف أبو الجديان  ١٩٩٣ غزة مؤسسة كير الدولية ٤

 ٨ ٠ ٨ صباح السراج ١٩٤٣ غزة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ٥

 ٥٢ ٠ ٥٢ عالء سيسالم ١٩٥٢ غزة مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية ٦

 ٢٦ ٠ ٢٦ عادل قدوم  ١٩٨٤ زةغ اإلغاثة اإلسالمية ٧

 ٥ ١ ٤ حنان طه ١٩٩٨ غزة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد ٨

 ١١ ٠ ١١ نبراس بسيسو ٢٠٠٢ غزة صندوق التنمية الفلسطيني ٩

 ٤ ٠ ٤ حاتم أبوشعبان ١٩٩٥ غزة جمعية رجال األعمال الفلسطينيين ١١

 ١٠ ٠ ١٠ سامي حمودة ١٩٩٦ غزة الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة ١٢

 ١٤ ٨ ٦ حاتم أبوشعبان ١٩٩٤ غزة اتحاد المقاولين الفلسطينيين ١٣

 ٨ ٤ ٤ مازن عنان ١٩٩٦ غزة جمعية القتاديين الفلسطينيين ١٤

 ٧ ٣ ٤ كمال االسطل ٢٠٠٠ خانيونس مركز السالم للتدريب المجتمعي واألبحاث  ١٥

 ٥ ٥ ٠ سعد المدلل ١٩٩٢ غزة جمعية الوقايةوالسالمة بقطاع غزة ١٦

 ٧ ٠ ٧ لينا طه ١٩٩٩ غزة جدمعية اتحاد الصناعات الخشبية ١٧

 ٦ ٠ ٦ سليمان السطري ١٩٨٣ غزة جمعية المكفوفيين لقطاع غزة ١٨

 ٥ ٠ ٥ يحيى إدريس ١٩٩٥ غزة المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الصغيرة  

 ٨ ٣ ٥ د أبو عمروزيا   غزة المركز الفلسطيني للعالقات الخارجية ١٩

 ٧٢ ٠ ٧٢ هاني سابا ١٩٧٠ غزة مؤسسة برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية ٢٠

 ٢٤ ٢٠ ٤ سعود السويركي ١٩٩٧ غزة الهيئة الفلسطينية لحماية المستهلك ٢١

 ٦ ٠ ٦ مها الشوا ١٩٨٣ غزة مؤسسة التعاون ٢٢

 ٢٠ ١٥ ٥  الرحيم العبادلةعبد ٢٠٠١ غزة الندوة العالمية للشباب اإلسالمي  ٢٣

 ١٠ ٠ ١٠ ياسر طشطاش ١٩٩٤ غزة مؤسسة النظرة العالمية ٢٤

 ٤٠٧ ٦٩ ٣٣٨       المجموع  

        

  



 

  ١٤٤

)٩(מ
א מ א

 المنظمات األهلية غير الحكومية

 قطاع التعليم والتدريب

   عدد حلقة تاريخ 

 المجموع المتطوعين الموظفين صالاالت التأسيس المقر االسم  

 ٣٥ ٣٠ ٥ ابتسام صقر ٢٠٠١ غزة جمعية دعونا نفرح للطفولة ١

 ٣ ٠ ٣ سامي أبو كميل ١٩٦١ غزة أكاديمية التطوير التربوي ٢

 ١٢ ١٠ ٢ أحمد أبو هولي ١٩٩٦ غزة جمعية خريجي جامعة األزهر ٣

 ٩ ٧ ٢ مهدية البريم ١٩٩٧ بني سهيال جمعية الهدي التنموية ٤

 ١٢٠ ١٢٠ ٠ عصام أحمد  ١٩٩٢ رفح  مجمع الكرامة للثقافة والفنون ٥

 ٣٦ ٢١ ١٥ أيمن الهور  ١٩٩٣ النصيرات جمعية الكرمل الثقافية ٦

 ٣٠ ٣٠ ٠ عبد الرؤوف الطالع ١٩٩٥ المغازي مركز المغازي الثقافي ٧

 ٥ ٥ ٠ كمال المجايدة ١٩٩٦ خانيونس جمعية المجايدة الخيرية االجتماعية ٨

 ٦٦ ٥ ٦١ رفقة الحمالوي ١٩٩٥ غزة جمعية النجدة االجتماعية ٩

 ٠ ٠ ٠ محمد أبو ملوح ١٩٩٨ غزة مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ١٠

 ٢٢ ١١ ١١ ريم أبو جبر ٢٠٠٠ غزة مركز القطان للطفل ١١

 ١٠ ١٠ ٠ عبد الجواد هارون ٢٠٠٢ غزة جمعية الرافة لرعاية المعاقين وتأهيلهم مهنيا ١٢

 ٧٧ ٥٥ ٢٢ إبراهيم الحتو ١٩٩٨ غزة جمعية الصحابة لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية ١٣

 ٤٠ ٠ ٤٠ منى العجلة ١٩٨١ غزة جمعية الشابات المسلمات  ١٤

 ٢٦٥ ٢٥٠ ١٥ ياسمين سعادة ١٩٩٢ بيت حانون  مؤسسة الطاهر ١٥

 ١٤ ١٠ ٤ حرتانينفين ال ٢٠٠٢ غزة جمعية شبيبة الوفاء الخيرية ١٦

 ٦ ٠ ٦ أنيس أبو هاشم ١٩٨٥ غزة آمديست ١٧

 ٨١ ٧٥ ٦ سفيان الصوراني ١٩٩٥ غزة جمعية خريجي كلية المجتمع ١٨

 ٢٠٠ ٢٠٠ ٠ محمد جرادة ١٩٩٥ غزة جمعية لجان العمل التطوعي الخيرية الفلسطينية ١٩

 ٦ ٢ ٤ حيدر فحجان  ١٩٩٦ غزة جمعية رابطة المعاقين بصريا ٢٠

 ١٢٧ ٤٠ ٨٧ جبر الدين الشوا ١٩٩٢ غزة جمعية أطفالنا للصم ٢١

 ٤ ٤ ٠ زياد الزاحرق ٢٠٠٢ رفح  الجمعية الخيرية لتطوير القرية السويد ٢٢

 ٧ ٣ ٤ بسام حودة ٢٠٠٠ خانيونس جمعية بنيان للتدريب والتقيم والدرسات المجتمعية ٢٣

 ٣٦ ٣٠ ٦ عبد الحليم النحال ١٩٩٨ رفح  جمعية بناء المستقبل ٢٤

 ٣٢ ٢٣ ٩ سفيان أبو نجيلة  ١٩٩٤ غزة مركز البحوث اإلنسانية والتنمية اإلجتماعية ٢٥

 ٩ ٤ ٥ حمدان أبوروك ١٩٩٩ خزاعة جمعية المركز التنموي االجتماعي الخيري ٢٦

 ٤ ٤ ٠ موسى الزعبوط ٢٠٠١ غزة الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني  ٢٧

 ٤١ ٢٥ ١٦ فضل أبو هين ١٩٩٨ غزة  وإدارة األزماتمركز التدريب المجتمعي ٢٨



 

  ١٤٥

  قطاع التعليم والتدريب.....تابع 
 

 ٢٢ ٠ ٢٢ سليم الوادية ١٩٩٥ غزة جمعية إحياة الثقافة ٢٩

 ١١ ٩ ٢ نعمان أبو شملة ١٩٩٨ دير البلح جمعية دير البلح لتنمية الطفولة ٣٠

 ٢٥ ١٠ ١٥ شعيبخالد أبو  ١٩٩٧ دير البلح جمعية دير البلح للتأهل ٣١

 ٢٤ ٨ ١٦ فتحي صبح ١٩٨٩ غزة مركز النمو التربوي  ٣٢

 ٩ ٢ ٧ أنيس قنديل ١٩٨١ غزة مؤسسة اطفال الجئي العالم ٣٣

 ٦ ٣ ٣ طارق القريناوي ١٩٨١ البريج مركز التنوير لتعليم الكمبيوتر ٣٤

 ٤ ٠ ٤ عبد العزيز ثابت ٢٠٠١ غزة مركز غزة للبحوث الصحية ٣٥

 ٥ ٥ ٠ أنيسة غنام ٢٠٠١ جباليا اليا للتنمية المجتمعيةجمعية جب ٣٦

 ٨٠ ٠ ٨٠ األب مانويل مسلم ١٩٨٠ غزة مدارس الالتين غزة ٣٧

 ٢٠ ١٨ ٢ صباح ثابت ٢٠٠١ غزة هيئة النقب للبحوث والتنمية والتوثيق ٣٨

 ٧ ٧ ٠ وسام حبوش ١٩٩٦ غزة الحركة الوطنية للتغير ٣٩

 ٦ ٥ ١ عبد الجليل غراب ٢٠٠٠ النصيرات جمعية نور المعرفة الخيرية ٤٠

 ٩ ٥ ٤ عبد الحليم الغول   غزة الجمعية الفلسطينية للتنمية واإلعمار بادر  ٤١

 ١٥ ١٠ ٥ رائد عفانة ٢٠٠٢ غزة الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية  ٤٢

 ٧ ٠ ٧ حازم سكيك ٢٠٠١ غزة جمعية اإلنترنت الفلسطينية ٤٣

 ٢٠ ٢٠ ٠ عمر شويكة ١٩٩٦ غزة شدات الفلسطينية جمعية الكشافة والمر ٤٤

 ١١ ٧ ٤ خالد صبح ١٩٩٥ النصيرات جمعية رعاية الطالب الفلسطيني ٤٥

 ١٢ ١٢ ٠ صبري صيدم ٢٠٠٣ غزة حاسوب وإنترنت للجميع ٤٦

 ١٢ ٧ ٥ عطيات ثابت ٢٠٠٠ الزوايدة جمعية تنمية قدرات المرأة الريفية ٤٧

 ٢٧ ٧ ٢٠ حسام حمدونة ١٩٩٣ جباليا البلد ويجمعية مركز اإلرشاد الترب ٤٨

 ٤٣ ٤٠ ٣ محمود بعلوشة ١٩٨٩ غزة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي  ٤٩

 ٧ ٠ ٧ عاشور األغا ١٩٩٦ خانيونس الجمعية الخيرية لرعاية األسرة الفلسطينية االريفية ٥٠

 ١٨ ١٠ ٨ عيسى سابا  غير معلوم غزة معهد كنعان التربوي النمائي ٥١

 ١٣ ٥ ٨ سامى أبو أسحق ٢٠٠١ خانيونس جمعية مركز الشرق للصحة النفسية والمجتمعية ٥٢

 ٢٥ ٠ ٢٥ منى ترزي ١٩٨٥ غزة مدرسة بطريركية االروم األرثوذكس ٥٣

 ٣٠٠ ٠ ٣٠٠ عبد القادر العطار ١٩٧٦ غزة الجمعية اإلسالمية ٥٤

 ١١ ١ ١٠ ة فضلسمير ١٩٩٤ غزة المركز اإلبراهيمي الفلسطيني لتعلم اللغات ٥٥

 ١٠ ٨ ٢ عبد الحليم الزنط ٢٠٠٠ غزة الهيئة الفلسطينية للتواصل ٥٦

 ٣٢ ٢٥ ٧ عبد الرحمن الجمل ١٩٩٣ النصيرات مركز العلم والثقافة ٥٧
  

..........يتبع 



 

  ١٤٦

  قطاع التعليم والتدريب.....تابع 
 
 ١١ ٥ ٦ للي سابا ١٩٧٤ غزة جمعية الخريجات الجامعيات لقطاع غزة ٥٨

 ١٤ ٤ ١٠ ملوان الناعوق ١٩٩٢ دير البلح جمعية شمس الحرية للتدريب والتأهيل النسوي ٥٩

 ١٣ ٩ ٤ نصر ريان ١٩٩٨ غزة مركز أفق للدراسات والتدريب ٦٠

 ٢ ٠ ٢ رائد مصلح ١٩٨١ غزة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني أشد ٦١

 ١٥ ١٥ ٠ كينهاني كس ١٩٩٨ غزة اتحاد الشباب اإلسالمي الفلسطيني  ٦٢

 ٦ ٠ ٦ عيسى أبوسليم ١٩٩٠ دير البلح الخدمات الجامعية العالمية ٦٣

 ٤٢ ١٢ ٣٠ عيسى موسى سابا ١٩٥٢ غزة جمعية الشبان المسيحية  ٦٤

 ٢١٩١ ١٢٤٣ ٩٤٨       المجموع  
        

  
  



 

  ١٤٧

)١٠(מ
א א

 المنظمات األهلية غير الحكومية

 التأهلقطاع الصحة و

   عدد حلقة تاريخ 

 المجموع المتطوعين الموظفين االتصال التأسيس المقر االسم  

 ١٣٠ ٠ ١٣٠ سهيلة ترزي ١٨٨٢ غزة المستشفي األهلي العربي ١

 ٥٠ ٦ ٤٤ درويش أبو شرخ ١٩٩١ رفح جمعية األمللتأهل المعاقين  رفح ٢

 ٧ ٣ ٤ إنعام أبو ندى  ١٩٩٤ جباليا جمعية األمل التدريبية للمتخلفين عقليا ٣

 ٣٥ ١٠ ٢٥ مصلح الرقب ١٩٨٩ خانيونس جمعية األقصي الخيرية ٤

 ٥ ٠ ٥ نعمة الحلو ١٩٩٥ جباليا جمعية العطاء للمعاقين حركيا ٥

 ٢٨ ٨ ٢٠ فريال أبو حشيش ١٩٨٩ غزة مؤسسة البيت الصامد ٦

 ٣٤ ٨ ٢٦ علي منصور ١٩٩٤ المغازي جمعية المغازي للتأهل االجتماعي ٧

 ٢٥ ٢٠ ٥ نوال الغصين ١٩٩٥ النصيرات جمعية المجد النسائية ٨

 ٢٠ ٨ ١٢ ياسين أبو عواد   غزة جمعية النورين لتأهل المعاقين ٩

 ١٥ ١٠ ٥ عصام خضر ٢٠٠١ جباليا جمعية القدس لرعاية المعوقين ١٠

 ١٥٢ ٠ ١٥٢ مدحت عباس ١٩٩٦ غزة مستشفي الوفاء للتأهيل الطبي ١١

 ١٣ ٠ ١٣ تيسير البلتاجي ١٩٨٠ غزة الوفاء لرعاية المسنينمركز  ١٢

 ٨ ٤ ٤ أرسالن األغا ١٩٩٦ خانيونس جمعية رعاية أبناء الوطن ١٣

 ١٦ ١٣ ٣ صبحي رضوان ٢٠٠١ غزة الوداد للتـأهيل االجتماعي ١٤

 ١٢ ٨ ٤ وائل ذهب ١٩٩٠ غزة المؤسسة األمريكية للمصادر الطبية ١٥

 ٤٥ ٠ ٤٥ اعتدال الخطيب ١٩٨٤ غزة الفلسطينية الخيريةجمعية أرض اإلنسان  ١٦

 ٢٥ ٤ ٢١ زياد شعت ١٩٧١ غزة جمعية بنك الدم المركزي ١٧

 ٧٥ ٥ ٧٠ مفيد المخلالتي ١٩٩٥ خانيونس مستشفي دار السالم  ١٨

 ١٥ ٠ ١٥ جمال صافي ١٩٨٩ غزة معهد أبحاث وحماية البيئة ١٩

 ٩٧ ٢ ٩٥ اياد السراج ١٩٩٠ غزة برنامج غزة للصحة النفسية  ٢٠

 ١٢ ١٠ ٢ جميلة أبو شنب ١٩٩١ غزة نالفلسطينيياالتحاد العام للمعاقين  ٢١

 ٧ ٧ ٠ منى الكيالني ١٩٩٦ غزة جمعية طب األعشاب ٢٢

 ٤٠ ٨ ٣٢ حسين أبو منصور ١٩٩١ جباليا جمعية جباليا للتأهيل ٢٣

 ١٥ ١٢ ٣ رشاد أبو شباك ١٩٩٨ جباليا جمعية الشهيد محمد أبوشباك ٢٤

 ٤ ٠ ٤ نتالي جودارد ١٩٨٠ غزة مؤسسة أطباء العالم فرنسا ٢٥

 ١٥ ٤ ١١ سيلفان دوفاتشير ١٩٧١ غزة مؤسسة أطباء بال حدود الفرع الفرنسي واإلسباني ٢٦

 ١ ٠ ١ فكر شلتوت ١٩٨٢ غزة جمعية العون الطبي للفلسطينيين ٢٧

 ٤ ١ ٣ اريا سكوالم ١٩٧١ غزة مؤسسة أطباء بال حدود الفرع اليوناني ٢٨
  

.....يتبع 



 

  ١٤٨

  قطاع الصحة والتأهلتابع 
 
 ٦٧ ٩ ٥٨ قسطنطين الدباغ ١٩٥٢ غزة جمعية اتحاد الكنائس ٢٩

 ٦ ٠ ٦ جودرون بيرتينسن ١٩٣٩ غزة جمعية مساعدات الشعب النرويجي ٣٠

 ٩٥ ٠ ٩٥ عبير أبو رمضان ١٩٩٥ غزة مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة ٣١

 ٤٣ ٢٠ ٢٣ نبيل أبو علي ١٩٩٣ غزة سطينية لتأهل المعاقينالجمعية الفل ٣٢

 ٥ ٠ ٥ وائل الشوا ١٩٩٣ غزة الجمعية الفلسطينية ألمراض ضغط الدم ٣٣

 ١٩ ٤ ١٥ محمود رحمي  ١٩٩٤ غزة جمعية الجريح الفلسطيني ٣٤

 ١١٢ ٠ ١١٢ أحمد الشوا ١٩٨٠ غزة جمعية أصدقاء المريض الخيرية ٣٥

 ٨٠ ١٥ ٦٥ محمد العكلوك ١٩٩٢ غزة امة إلحياء مدينة غزةجمعية الخدمة الع ٣٦

 ١٠٠ ٣ ٩٧ عدالة أبو مدين ١٩٩٣ غزة ألطفال المنغوليينلجمعية الحق في الحياة  ٣٧

 ٤٤ ٤ ٤٠ أرسالن األغا ١٩٧٥ غزة جمعية رعاية المعوقين في قطاع غزة ٣٨

 ٩٠ ٢٠ ٧٠ سمير أبو جياب ١٩٩٢ غزة جمعية المعاقين حركيا ٣٩

 ١٥ ٨ ٧ جهاد شيخ العيد  ١٩٩٦ رفح جمعية إنقاذ المريض الخيرية ٤٠

 ٦٤ ٨ ٥٦ خالد أبو زيد ١٩٩٥ غزة المركز الوطني للتأهل المجتمعي  ٤١

 ٤١ ٢٠ ٢١ محمد زين الدين ١٩٩٠ غزة الجمعية الوطنية لتأهل المعوقين بقطاع غزة ٤٢

 ٤ ٠ ٤ سهيل فليفل  ١٩٩٠ غزة جمعية إغاثة أطفال فلسطين ٤٣

 ٨ ٧ ١ عوض أبو حسان ٢٠٠٠ غزة جمعية أصدقاء الستوما الفلسطينية  ٤٤

 ١٤١ ٥٨ ٨٣ حيدر عبد الشافي ١٩٦٩ غزة جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة  ٤٥

 ٣١٣ ٢١٦ ٩٧ رائد صباح ١٩٨٥ غزة اتحاد لجان الرعاية الصحية ٤٦

 ٢٢٩ ١٢ ٢١٧ رباح مهنا   غزة اتحاد لجان العمل الصحي ٤٧

 ٨٠ ٢٠ ٦٠ عبد الهادي أبو خوصة ١٩٧٩ غزة اتحاد لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية ٤٨

 ٢٤٦١ ٥٧٥ ١٨٨٦       المجموع  
        

  



 

  ١٤٩

)١١(מ
א א א

 المنظمات األهلية غير الحكومية

 قطاع الخدمات االجتماعية واإلغاثة

   عدد حلقة تاريخ 

 المجموع المتطوعين الموظفين االتصال التأسيس المقر االسم  

 ١٢ ١١ ١ محمد الزق ١٩٩٦ خانيونس جمعية أهالي المواصي الخيرية ١

 ٧ ٧ ٠ نبيا شبات ٢٠٠١ بيت حانون جمعية األدهم الخيرية ٢

 ٢٥ ٠ ٢٥ عيد الجرجاوي ١٩٤٩ غزة معهد األمل لأليتام  ٣

 ٢٧ ٢٠ ٧ محمد السنداوي ١٩٩٨ غزة جمعية اإلحسان الخيرية ٤

 ١٦ ١٥ ١ موسى األسطل ١٩٩٧ خانيونس جمعية خدمات سكان حى المحطة ٥

 ٤ ٤ ٠ محمد المصدر ٢٠٠٠ الوسطى جمعية المصدر للتنمية الريفية ٦

 ١٩ ٤ ١٥ عبد الحكيم السوطري ١٩٩٨ غزة جمعية المغراقة اإلنسانية  ٧

 ٢٥٥ ٧٥ ١٨٠ محمد شمعة ١٩٧٣ غزة المجمع اإلسالمي ٨

 ١٣١ ١٢٠ ١١ نبيل أصرف ٢٠٠٠ خانيونس جمعية المستقبل لرعاية وتأهيل المكفوفين ٩

 ٧ ٧ ٠ كمال الفليت ٢٠٠١ دير البلح جمعية الرباط الخيرية  ١٠

 ٣٩٧ ١٣٠ ٢٦٧ احمد الكرد ١٩٧٨ دير البلح جمعية الصالح اإلسالمي ١١

 ١٤ ١٠ ٤ حسن أحمد ١٩٩٦ غزة جمعية مركز الشاطئ الثقافي  ١٢

 ٥٢ ٥١ ١ محرم البنا ٢٠٠٢ غزة جمعية الوفاق الخيرية ١٣

 ١٢ ١٠ ٢ عصام الشافعي ١٩٩٩ النصيرات مركز اليسر الثقافي ١٤

 ١٧ ١٥ ٢ عصام المشهراوي غير معلوم غزة رابطة مكافحة التدخين والعقاقير الخطرة ١٥

 ٢١ ٠ ٢١ عز الدين خرما ١٩٧٦ غزة نقابة المهندسين ١٦

 ٩ ٩ ٠ صباح ثابت ١٩٩٥ غزة  رابطة أبناء قضاء بئر السبع فلسطينجمعية ١٧

 ٦ ٠ ٦ سامي ابو عمر ١٩٩١ غزة المركز اإلقليمي للتدخل والتعاون ١٨

 ١٤ ١٢ ٢ نجاح الغصين ٢٠٠١ النصيرات جمعية خدمات بال حدود  ١٩

 ٣ ٣ ٠ كامل ابو قايدة ٢٠٠١ الشمال جمعية قرية أم النصر الثقافية ٢٠

 ١٤٥ ١٥ ١٣٠ إبراهيم الزق ١٩٩٣ غزة عية دار الهدي الرعاية األطفالجم ٢١

 ٨٠ ٥٠ ٣٠ عبد اهللا المصري ١٩٧٥ خانيونس جمعية دار الكتاب والسنة ٢٢

 ٩ ٩ ٠ رمضان الشريف ٢٠٠١ جباليا جمعية عباد الرحمن الخيرية ٢٣

 ٩ ٤ ٥ جهاد أبو سمهدانة ٢٠٠٢ رفح جمعية أجيال المستقبل الخيرية ٢٤

 ٧ ٧ ٠ ابراهيم خشان ٢٠٠١ خانيونس جمعية اإلنسان التنموية ٢٥

 ١٥ ١٥ ٠ عبد الحليم أبو زعيتر ٢٠٠٢ غزة جمعية ابن خلدون للتنمية المجتمعية ٢٦

 ٢٢ ١٣ ٩ خضر أبو شعبان ١٩٩٠ غزة جمعية الزكاة اإلسالمية ٢٧

 ٤ ٠ ٤ رممحمد أبو مح ٢٠٠٢ غزة مؤسسة األطفال للتنمية والتعليم واإلغاثة ٢٨
  

....يتبع 



 

  ١٥٠

  قطاع الخدمات االجتماعية واإلغاثةتابع 
 

 ٢٥ ١٣ ١٢ غالب أبو شعبان ٢٠٠٢ غزة القلوب الرحيمة للتنمية اإلنسانية الخيرية ٢٩

 ٥٥ ٠ ٥٥ مونتسرات كاتا غير معلوم غزة حركة االسالم ونزع السالح والحرية  ٣٠

 ١٥ ٠ ١٥ سعدو السبعاوي  ١٩٩٦ غزة الجمعية الوطنية الخيرية لدعم اإلسكان ٣١

 ٨ ٥ ٣ فارس أبو كويك ١٩٩٣ البريج جمعية أهالي اللد الخيرية  ٣٢

 ٧ ٢ ٥ جميلة عليوة ١٩٩٤ بيت الهيا جمعية مبرة فلسطين للرعاية ٣٣

 ٢٧ ٢٠ ٧ محمد الحزين ١٩٩٩ البريج الجمعية الفلسطينية لرعاية األيتام ٣٤

 ٣٥ ٠ ٣٥ خليل الزبن ١٩٩٦ غزة ة غير الحكوميةمجلس اتحاد المنظمات الفلسطيني ٣٥

 ٦ ٣ ٣ عبد المعطي فلفل ٢٠٠١ بيت الهيا الجمعية الفلسطينية لإلغاثة والتنمية ٣٦

 ٢٠ ٢٠ ٠ حسن البيوك ١٩٩٦ خانيونس جمعية السالم لرعاية األيتام ٣٧

 ٢ ٠ ٢ حاتم األدغم ٢٠٠٢ غزة جمعية مكافحة الفقر وحماية الطفولة ٣٨

 ٢ ٢ ٠ عصام المصري ٢٠٠١ بيت الهيا ية حى القواسمة الخيريةجمع ٣٩

 ١٥ ٠ ١٥ نظلة الكرنز ١٩٩٨ الوسطى جمعية تأهيل وتطوير البيت الفلسطيني ٤٠

 ١ ٠ ١ محمود الغف  ١٩٩٣ غزة جمعية متقاعدي وكالة الغوث الدولية العرب بغزة ٤١

 ١٣ ١٣ ٠ محمد سلطان ٢٠٠٢ رفح جمعية شهداء الفردان الخيرية ٤٢

 ٣٠ ٣٠ ٠ حسني البلبيسي ٢٠٠٠ رفح جمعية الرعاية االجتماعية لحي الشابورة ٤٣

 ٩ ٧ ٢ صالح الدين دبابش ١٩٩٦ غزة جمعية أصحاب السيارات العمومية والنقل البري ٤٤

 ١ ٠ ١ رافائيل فاري ١٩٨٦ غزة التضامن الدولية ٤٥

 ١٣ ١٠ ٣ سامي البهداري ١٩٩٦ رفح جمعية التضمان الخيرية  ٤٦

 ١٠ ١٠ ٠ عائدة الخالدي ٢٠٠٢ غزة جمعية تواصل للتنمية المجتمعية ٤٧

 ٧٣ ٦٦ ٧ محمد الغزاوي ١٩٩٣ غزة رابطة مقانلي الثورة الفلسطينية القدامي ٤٨

 ٩ ٥ ٤ سليمان الرومي ١٩٩٥ رفح جمعية بن عامر الخيرية  ٤٩

 ٢ ٢ ٠ مد دبابشمح ١٩٩٦ غزة جمعية أهالي يافا الخيرية بمحافظات غزة ٥٠

 ٣٨ ١٠ ٢٨ زياد الظاظا ١٩٩٣ غزة جمعية مبرة الرحمة الألطفال ٥١

 ١٣ ٠ ١٣ جليلة دحالن ١٩٩٩ غزة المركز الفلسطيني للتواصل اإلنساني فتا ٥٢

 ٥٩ ٢٨ ٣١ سعيد المقادمة ١٩٩٦ غزة المركز الفلسطيني للمساعدة في حل النزاعات المجتمعية ٥٣

 ١٦ ١٣ ٣ عبد المطلب النخال ١٩٩٨ غزة  للثقافة والعلوم والتنمية الغيداءالجمعية الفلسطينية ٥٤

 ٣ ٠ ٣ محمد صالح جرادة ١٩٩١ غزة جمعية الموظفين المتقاعدين الحكوميين ٥٥

 ٢٠ ٢٠ ٠ ياسين األسطل ١٩٩٤ خانيونس المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين  ٥٦

 ١٩ ٠ ١٩ ليلروت ساراس ١٩٦٦ الياجب المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية  ٥٧

 ١٥ ٠ ١٥ عالء الغاليني ١٩٩٧ غزة تجمع مؤسسة التعاون إلدارة مشروع المؤسسات األهلية  ٥٨

 ٩ ٥ ٤ يوسف الحداد ٢٠٠٠ غزة جمعية أصدقاء االمارات العربية المتحدة  ٥٩

 ١٢ ١٢ ٠ حرب النباهين ١٩٩٧ الوسطى جمعية وادي غزة الخيرية  ٦٠

 ٨ ٧ ١ ظاهر العبويني ١٩٩٩ غزة  تنمية القدرات الشبابية جمعية ٦١

 ١٩٢٩ ٩١٩ ١٠١٠       المجموع  
        



 

  ١٥١

)١٢(מ
א א

 المنظمات األهلية غير الحكومية

 قطاع المرأة والطفل

   عدد حلقة تاريخ 

 وعالمجم المتطوعين الموظفين االتصال التأسيس المقر االسم  

 ١٣ ٥ ٨ عبد القادر حماد ١٩٩٦ خانيونس جمعية األمل لرعاية األطفال الخيرية ١

 ٢٦ ٢٣ ٣ ابتسام الزعانين ٢٠٠٠ غزة جمعية العطاء الخيرية للمرأة والطفل  ٢

 ٩ ٠ ٩ يسر حجازي غير معلوم رفح جمعية البيت السعيد لرعاية الطفل ٣

 ٣٩ ٧ ٣٢ أمنة زقوت ١٩٩٦ خانيونس  جمعية الحنان األمومة والطفولة ٤

 ٥٢ ٤٠ ١٢ أمال اإلفرنجي ١٩٩٥ غزة جمعية الوحدة لرعاية األمومة والطفولة ٥

 ١٤ ٦ ٨ أحالم فروانة ١٩٩٦ خانيونس جمعية أميرة لتعليم وتطوير المرأة الفلسطينية  ٦

 ١٩ ٧ ١٢ جبر أبو عوكل ٢٠٠٠ غزة جمعية الطفولة الخيرية ٧

 ١٥ ١٥ ٠ عبد العزير ثابت ١٩٩٧ النصيرات شاد والتدريبمركز الطفل واألسرة إلر ٨

 ٢٠ ٢٠ ٠ نجية خضورة ١٩٩٦ غزة جمعية النهوض باألسرة ٩

 ٣٧٨ ٣١٣ ٦٥ هناء القدوة  ١٩٦٤ غزة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ١٠

 ١١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ أمل عجور  ١٩٨٨ غزة اتحاد لجان المرأة للعمل األجتماعي ١١

 ٢٨ ١٥ ١٣ عواطف القطناني ١٩٩٨ الوسطى عم األمل والمحبةجمعية برا ١٢

 ١٤٢ ١٣٠ ١٢ جميل أبوفنونة غير معلوم غزة جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية ١٣

 ٣٠ ٢٠ ١٠ شادية شاهين ١٩٨١ غزة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  ١٤

 ١٢ ١٢ ٠ ختام الفرا ٢٠٠١ غزة رةالجمعية الفلسطينية لتطوير المرأة وتنمية األس ١٥

 ٠ ١٥ ٠ فوزية جودة ١٩٨٧ غزة اتحاد كفاح المرأة الفلسطيني ١٦

 ١٠ ٥ ٥ يوسف عمار ٢٠٠٢ الوسطى جمعية تطوير المرأة الفلسطينية ١٧

 ٤٣ ٧ ٣٦ يسرى البربري ١٩٦٤ غزة األتحاد النسائي الفلسطيني ١٨

 ١٨ ٠ ١٨ ريال سنونوف ١٩٧٣ غزة مؤسسة إنقاذ الطفل األمريكية  ١٩

 ١٤ ٤ ١٠ امتياز البيومي  ١٩٩٢ رفح جمعية التطوير المجتمعي  ٢٠

 ١٩ ١٥ ٤ جميلة صيدم ١٩٩٧ دير البلح جمعية التنمية الثقافية واالجتماعية  ٢١

 ٢٠٠ ٢٠٠ ٠ رضا عوض اهللا ١٩٩٦ غزة حمعية المرأة العاملة الفلسطينية  ٢٢

 ٥ ٤ ١ نضال العويطي غير معلوم خانيونس الدولي لألطفالجمعية نادي الصداقة الفلسطيني  ٢٣

 ٢١ ٨ ١٣ فتحي السباخي ١٩٩٧ غزة الجمعية الفلسطينية  لرعاية األمومة والطفولة ٢٤

 ٢٦ ٢٣ ٣ هدى عليان ٢٠٠٠ غزة جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل ٢٥

 ٦٣ ٥٠ ١٣ أيمن عيسى ١٩٩٥ رفح جمعية الخدمات العامة لحي كندا ٢٦

 ١١ ١٠ ١ اكتمال حمد ١٩٨١ غزة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ٢٧

 ١١ ٢ ٩ نائلة عايش  ١٩٩١ غزة مركز شؤون المرأة ٢٨
  

....يتبع 



 

  ١٥٢

  قطاع المرأة والطفلتابع 
 
 ١٢٧ ١٠٠ ٢٧ نادية أبونحلة ١٩٩٣ غزة طاقم شؤون المرأة ٢٩

 ١١ ١١ ٠ انينابتسام الزع ١٩٨٨ غزة اتحاد لجان كفاح المرأة ٣٠

 ٣٠ ١٠ ٢٠ عربية أبوجياب ١٩٨٧ غزة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ٣١

 ٣٦ ٢٥ ١١ نجوي الجمل ١٩٩٩ رفح جمعية تطوير المرأة والطفل ٣٢

 ٦ ٠ ٦  ليلي العطار ٢٠٠٠ الوسطى جمعية سنابل النسائية للعمل النسائي ٣٣

 ٢٥٤٨ ٢١٠٢ ٤٦١       المجموع  
        

 
 


