
 دولة فلسطيـن
 

  احلسابات تدقيق مهنة جملس

 

STATE OF PALESTINE 

 
Board of Auditing Profession 

 

1 @pbib§a@ÕîÓ†m@òäèß@Ü©–@ñŠöa…@æëû‘@Ûa—î 
 

  في فلسطين المرخصين حول مدققي الحسابات القانونيين احصائي تقرير
  31/12/2021بتاريخ  

   :المرخصين القانونيين مدققي الحسابات جمالي عددإ .1

  النسبة   العدد  البيان  #

  %71.8  243  المزاولين مدققي الحسابات القانونيين المرخصين  .1

  % 24  81  مدققي الحسابات القانونيين المرخصين غير المزاولين .2

  % 3  10  مدققي الحسابات القانونيين المرخصين المخالفين .3

  %1.2  4 السجالتفي غير مقيدين  )جددال( القانونيين حساباتالمدققي  .4

  % 100  338  المجموع

   

  : شركات تدقيق الحسابات المرخصةعدد  إجمالي .2

  النسبة  العدد  البيان  #

  %64  7 شركة تدقيق حسابات محلية.1

  %36  4 شركة تدقيق حسابات أجنبية.2

  %100  11  المجموع 
  

  : حسب الجنس المرخصين تصنيف مدققي الحسابات القانونيين .3

  النسبة  العدد  البيان  #

  %92.3  312  ذكر.1

  %7.7  26  نثىأ.2

  %100  338  المجموع
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     : المزاولين حسب طبيعة المزاولة المرخصين تصنيف مدققي الحسابات القانونيين .4

   النسبة  العدد  البيان  #

  %67.1  163  مدقق حسابات منفرد.1

  %6.6  16  مدقق حسابات شريك في شركة تدقيق حسابات محلية.2

  %1.6  4  مدقق حسابات ممثل لشركة تدقيق حسابات أجنبية.3

  %9.9  24 حسابات يعمل لدى مدقق حسابات منفردمدقق .4

  % 14.8  36  أجنبية/مدقق حسابات يعمل لدى شركة تدقيق حسابات محلية.5

  %100  243  المجموع

 

   :  المؤھل العلمي حسب المرخصين تصنيف مدققي الحسابات القانونيين .5

  من إجمالي عدد المدققين النسبة  العدد  المؤھل العلمي   #

 %5.9  20  الدكتوراه في المحاسبةحملة .1

  %0.3  1  حملة الدكتوراه في تخصص ذو عالقة.2

  %0.3  1  ات أخرىحملة الدكتوراه في تخصص.3

  %6.5  22  حملة الدكتوراة مجموع

  النسبة  العدد  المؤھل العلمي   #

  %10.6  36  حملة الماجستير في المحاسبة.1

  %11.8  40  حملة الماجستير في تخصص ذو عالقة.2

  %22.4  76  حملة الماجستير مجموع

  النسبة  العدد  المؤھل العلمي  #

  0.3  1  المحاسبة دبلوم عالي في   . 1

  0.3  1  دبلوم عالي تخصص ذو عالقة   . 2

  %0.6  2  حملة الدبلوم العالي  مجموع

  النسبة  العدد  المؤھل العلمي  #

  %56.8  192  حملة البكالوريوس في المحاسبة.1

  %9.8  33  في تخصص ذو عالقة حملة البكالوريوس.2

  %66.6  225  حملة البكالوريوس مجموع
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  النسبة  العدد  المؤھل العلمي  #

  %2.1  7  دبلوم محاسبة.1

  %2.1  7  حملة الدبلوم مجموع

  النسبة  العدد  المؤهل العلمي  #

  %1.8  6  ثانوية عامة.1

  %1.8  6  حملة الثانوية العامة جموعم

  %100  338  القانونيين المرخصينإجمالي عدد مدققي الحسابات 

  

  : الشهادات المهنيةمن حملة  القانونيين المرخصين الحسابات مدققيتصنيف  .6

  *النسبة  العدد  الشهادات المهنية ذات العالقة في التدقيق      #

1.                      CPA23.1  78  أمريكي %  

2.CA       1.2  4 بريطاني % 

  % 24.3  82  المجموع          

  
  .338في الجدول أعاله من إجمالي عدد المدققين القانونيين المرخصين البالغ عددهم المبينة  تم احتساب النسبة *

   : حسب الفئة العمرية المرخصين تصنيف مدققي الحسابات القانونيين .7

  النسبة  العدد  الفئة العمرية  #

 %3.5  12  سنة 30أقل من  -25  .1

  %17.5  59  سنة 40أقل من -30  .2

  %18.1  61  سنة 50أقل من -40  .3

  %25.1  85  سنة 60أقل من -50  .4

  %25.7  87  سنة 70أقل من -60  .5

  %8.6  29  سنة  80أقل من -70  .6

  %1.5  5  سنة 80أكبر من   .7

  %100  338  المجموع
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  :المرخصين المزاولين حسب المحافظة قانونيينمدققي الحسابات ال توزيع .8

  النسبة   العدد  المحافظة  #
 %36.6  89 اهللارام  .1
  %11.1  27 غزة  .2
  %15  36 الخليل  .3
 %11.5  28 بيت لحم  .4
  %8.2  20 نابلس  .5
  %6.5  16 القدس  .6
  %5.8  14 جنين  .7
  %2.9  7 طولكرم  .8
  %1.6  4 اريحا  .9

  %0.4  1 قلقيلية  .10
 % 0.4  1 طوباس  .11

  %100  243  المجموع         
   

  :لمحافظةحسب ا مدققي الحسابات القانونيين المنفردينمكاتب  توزيع .9

  النسبة   العدد  المحافظة  #

  %24  39 رام اهللا.1
  %20.2  33 الخليل.2
  %13  21 غزة.3
  %11  18 بيت لحم.4
  %10.4  17 نابلس.5
  %8  13 القدس.6
  % 6.7  11 جنين.7
  % 4.3  7 طولكرم.8
  % 0.6  1 قلقيلية                    .9

  % 1.2  2 اريحا.10
  % 0.6  1 طوباس.11

  %100  163المجموع                              
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   : المحافظةحسب  الحسابات تدقيقشركات  توزيع .10

  النسبة  العدد  المحافظة  #

  %91  10 رام اهللا.1

  %9  1 بيت لحم.2

  %100  11  المجموع

  

  : تدقيقالشركات  وأالعاملين لدى مكاتب  المزاولين المرخصين القانونيين مدققي الحسابات تصنيف .11

  النسبة  العدد  البيان  #

  % 60  36 أجنبية/محليةشركة تدقيقيعمل لدى مدقق حسابات.1

  %40  24 منفردمكتب تدقيقيعمل لدىمدقق حسابات .2

  %100  60المجموع                                                         
    

  : مكاتب وشركات التدقيق التي لها تمثيل أجنبي .12

  مالحظات  العدد  البيان  #

   مكتب 163من أصل   9 مكاتب تدقيق فردية لها تمثيل أجنبي .1

  شركات محلية  7من أصل   6 شركات تدقيق محلية لها تمثيل أجنبي .2

  شركات أجنبية  4من أصل   4 شركات تدقيق أجنبية لها تمثيل أجنبي .3

    19  المجموع
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  : هم على النحو التاليتصنيفموظف تم  425 بلغ عدد الموظفين العاملين في مكاتب وشركات التدقيق .13

#  
  البيان

حاصل على رخصة 
  مدقق حسابات قانوني

حاصل على رخصة غير 
  مدقق حسابات قانوني

  86  36 أجنبية/محليةموظف يعمل لدى شركة تدقيق.1

  279  24 منفردموظف يعمل لدى مكتب تدقيق.2

  365  60  المجموع   

  

  : ملغاة رخصهمالحسابات المدققي  .14

  النسبة  العدد  البيان  #
  % 32.7  35 مدققي حسابات ملغاة رخصهم بسبب الوفاة .1

  %67.3  72 ألسباب أخرىمدققي حسابات ملغاة رخصهم .2

  % 100  107  المجموع

   

   


