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 في فلسطین المرخصین مدققي الحسابات القانونیینحول  احصائي تقریر
 31/12/2019بتاریخ  

 
 
  :المرخصین القانونیین مدققي الحسابات جمالي عددإ .1

 العدد البیان #

 232 المزاولین المرخصین  القانونیین مدققي الحسابات  .1

 64 غیر المزاولینالمرخصین  القانونیین مدققي الحسابات  .2

 15 المخالفین المرخصین القانونیین مدققي الحسابات  .3

 311 المجموع

  

 

 : شركات تدقیق الحسابات المرخصةعدد  إجمالي .2

 النسبة العدد البیان #

 %64 7 شركة تدقیق حسابات محلیة  .1

 %36 4 أجنبیةشركة تدقیق حسابات   .2

 %100 11 المجموع 
 

 

 : حسب الجنس المرخصین تصنیف مدققي الحسابات القانونیین .3

 النسبة العدد البیان #

 %93 288 ذكر  .1

 %7 23 نثىأ  .2

 %100 311 المجموع
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   : المزاولین حسب طبیعة المزاولة المرخصین تصنیف مدققي الحسابات القانونیین .4

 العدد البیان #

 158 حسابات منفردمدقق   .1

 14 محلیة مدقق حسابات شریك في شركة تدقیق حسابات  .2

 4 مدقق حسابات ممثل لشركة تدقیق حسابات أجنبیة  .3

 21 مدقق حسابات یعمل لدى مدقق حسابات منفرد  .4

 35 أجنبیة/محلیة مدقق حسابات یعمل لدى شركة تدقیق حسابات  .5

 232 المجموع

 

  :  المؤھل العلمي حسب المرخصین القانونیینتصنیف مدققي الحسابات  .5

 من إجمالي عدد المدققین النسبة العدد المؤھل العلمي  #

 %5.1 16 حملة الدكتوراه في المحاسبة  .1

 %0.3 1 حملة الدكتوراه في تخصص ذو عالقة  .2

 %0.3 1 ات أخرىحملة الدكتوراه في تخصص  .3

 %5.7 18 حملة الدكتوراة مجموع

 النسبة العدد المؤھل العلمي  #

 %11 34 حملة الماجستیر في المحاسبة  .1

 %9.6 30 حملة الماجستیر في تخصص ذو عالقة  .2

 %20.6 64 حملة الماجستیر مجموع

 النسبة العدد المؤھل العلمي #

 %0.3 1 دبلوم عالي في المحاسبة  . 1

 %0.3 1 دبلوم عالي تخصص ذو عالقة . 2

 %0.6 2 حملة الدبلوم العالي  مجموع

 النسبة العدد المؤھل العلمي #

 %58.2 181 حملة البكالوریوس في المحاسبة  .1

 %10.3 32 حملة البكالوریوس في تخصص ذو عالقة  .2
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 %68.5 213 حملة البكالوریوس مجموع

 النسبة العدد المؤھل العلمي #

 2.3 7 دبلوم محاسبة  .1

 2.3 7 حملة الدبلوم مجموع

 النسبة العدد المؤهل العلمي #

 %2.3 7 ثانویة عامة  .1

 % 2.3 7 حملة الثانویة العامة جموعم

 %100 311 إجمالي عدد مدققي الحسابات القانونیین المرخصین

 

 : الشهادات المهنیةمن حملة  القانونیین المرخصین الحسابات مدققيتصنیف  .6

 *النسبة العدد الشهادات المهنیة ذات العالقة في التدقیق     #

1.                        CPA 21.54 67 أمریكي % 

2.   CA       1.28 4 بریطاني % 

 % 22.82 71 المجموع          

 
 .311في الجدول أعاله من إجمالي عدد المدققین القانونیین المرخصین البالغ عددهم المبینة تم احتساب النسبة   *

 

  : حسب الفئة العمریة المرخصین تصنیف مدققي الحسابات القانونیین .7

 النسبة العدد الفئة العمریة #

 %3.5 11 سنة 30أقل من  -25  .1

 %14.5 45 سنة 40أقل من -30  .2

 %22.2 69 سنة 50أقل من -40  .3

 %31.2 97 سنة 60أقل من -50  .4

 %20 62 سنة 70أقل من -60  .5

 %8 25 سنة  80أقل من -70  .6
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 %0.6 2 سنة 80أكبر من   .7

 %100 311 المجموع

 

 

 :المرخصین المزاولین حسب المحافظة قانونیینمدققي الحسابات ال توزیع .8

 النسبة  العدد المحافظة #

 %35.8 83 رام اهللا  .1
 %13.8 32 غزة  .2
 %12.9 30 الخلیل  .3
 %10.8 25 بیت لحم  .4
 %7.7 18 نابلس  .5
 %7.4 17 القدس  .6
 %5.6 13 جنین  .7
 %3.5 8 طولكرم  .8
 %1.3 3 اریحا  .9

 %0.8 2 قلقیلیة  .10
 % 0.4 1 طوباس   .11

 %100 232 المجموع         
 

 :لمحافظةحسب ا مدققي الحسابات القانونیین المنفردینمكاتب  توزیع .9

 النسبة  العدد المحافظة #

 %23.5 37 رام اهللا  .1
 %19 30 الخلیل  .2
 %16.5 26 غزة  .3
 %10.8 17 بیت لحم  .4
 %9 14 نابلس  .5
 %7.6 12 القدس  .6
 % 6 10 جنین  .7
 % 5 8 طولكرم  .8
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 % 1.2 2 قلقیلیة                       .9
 % 0.7 1 اریحا   .10
 % 0.7 1 طوباس   .11

 %100 158 المجموع                                                          
 

  : المحافظةحسب  الحسابات تدقیقشركات  توزیع .10

 النسبة العدد المحافظة #

 %91 10 رام اهللا  .1

 %9 1 بیت لحم  .2

 %100 11 المجموع
 

 

 : تدقیقالشركات  وأالعاملین لدى مكاتب  المزاولین المرخصین القانونیین مدققي الحسابات تصنیف .11

 النسبة العدد البیان #

 %62 35 أجنبیة/ محلیة شركة تدقیق یعمل لدى مدقق حسابات  .1

 %38 21 منفرد مكتب تدقیق یعمل لدىمدقق حسابات    .2

 %100 56 المجموع                                                                                             
   

 : مكاتب وشركات التدقیق التي لها تمثیل أجنبي .12

 مالحظات العدد البیان #

 مكتب  158من أصل  10 مكاتب تدقیق فردیة لها تمثیل أجنبي  .1

 شركات محلیة  7من أصل  6 شركات تدقیق محلیة لها تمثیل أجنبي  .2

 شركات أجنبیة 4من أصل  4 شركات تدقیق أجنبیة لها تمثیل أجنبي  .3

  20 المجموع
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 : هم على النحو التاليتصنیفموظف تم  448بلغ عدد الموظفین العاملین في مكاتب وشركات التدقیق  .13

# 
 البیان

حاصل على رخصة 
 حسابات قانونيمدقق 

حاصل على رخصة غیر 
 مدقق حسابات قانوني

 97 35 أجنبیة/محلیة موظف یعمل لدى شركة تدقیق  .1

 295 21 منفرد موظف یعمل لدى مكتب تدقیق  .2

 392 56 المجموع  

 

 : ملغاة رخصهمالحسابات المدققي  .14

 النسبة العدد البیان #

 % 34 30 مدققي حسابات ملغاة رخصهم بسبب الوفاة  .1

 %66 58  ألسباب أخرىمدققي حسابات ملغاة رخصهم  .2

 % 100 88 المجموع
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