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 الممخص:

خىالل الباىث فى   ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمىى المااسىبة القضىا،يةذ وذلى  مىن
واقع ىذا الاقل ف  قطاع غزةذ من وجية نظر القضاةذ وتاديد مىد  ااجىة القضىاةذ فى  قطىاع غىزةذ 
لالستعانة بالمااسبة القضا،ية ف  المااكمذ لمفصىل فى  المنازعىات الماليىةذ فى  ظىل مىا يسىود القطىاع 

أىىىداا الدراسىىة تىىم اتبىىاع  مىىن أوضىىاع اقتصىىادية صىىعبة تزيىىد مىىن النزاعىىات الماليىىة واىىد ِتيا. ولتاقيىى 
المنيج الوصف  التاميمى  مىن خىالل االعتمىاد عمىى الكتىب والىدوريات والباىاث المتخصصىةذ كمىا تىم 

 بما يتناسب وأىداا وفرضيات الدراسة.  استبانة تم إعدادىا االعتماد عمى 
فىىى   وقىىىد خمصىىىت الدراسىىىة إلىىىى أن ىنىىىا  ااجىىىة إلىىىى المااسىىىبة القضىىىا،يةذ لمسىىىاعدة القضىىىاة لمفصىىىل

المنازعات الماليةذ وأن المااكم ف  قطاع غزة تعتمد عمى المكمىا بميمىة المااسىب القضىا، ذ ب ىكل 
كبيرذ فى  الفصىل فى  تمى  المنازعىاتذ وأخيىًرا فقىد توصىمت الدراسىة إلىى ضىرورة أن تاظىى المااسىبة 

لقضىا،  بالعمىل القضا،ية باىتمام أكبر من قبل الجيات المعنيةذ وأن يقوم المكمفون بميمة المااسب ا
 عمى تنمية معارفيم ومياراتيم ف  مجال المااسبة القضا،ية.

 المااسبة القضا،يةذ المنازعات الماليةذ المااسب القضا، . الكممات المفاتحية:

mailto:nalmadhoun@hotmail.com
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Abstract: 

This study aims to shed light on the status of judicial accounting in 

Gaza Strip, Palestine from the perspective of judges .To determine the need 

of  Gaza judges to ask the help of professional judicial accountant in making 

proper judgment.  Such a scope is of high importance, as the Gaza Strip 

vitally requires professional forensic accounting services to support proper 

judgment on huge number of disputes arising in the courts because of 

complicated economic conditions prevailing in the sector, which in turn 

increase financial conflicts and their severity. The study has come out that 

the need for judicial accounting for the adjudication of financial disputes, as 

well as for the courts in the Gaza Strip to adopt professionals of fair 

qualifications to adjudicate in financial disputes. Finally, the study 

concludes that forensic accounting should receive more attention from the 

concerned entities, and that those playing the role of a judicial accountant 

should work on developing their knowledge and skills in the field. 

 مقدمة:
ف  ظل تزايد عمميات االاتيال والفساد المال  واإلداري ف  العالمذ وتعدد أسبابياذ وخاصة 
ف  الدول النامية وذل  نظرًا لضعا النظمة والقوانين الناظمة فييا وكذل  تطبيقيا. و نتيجة لذل  

اء أو مست ارين ارتفع معدل الدعاو  القضا،ية والمنازعات الماليةذ مما استدعى الااجة إلى خبر 
ذ 2019لة لممنازعات المالية )جاسمذ مااسبين لالستفادة من خبراتيم لممساعدة ف  إيجاد امول عاد

يمكن اعتبار المااسبة القضا،ية أاد الدوات المساعدة ف  الك ا عن االاتيال  كما( 239ص 
 Honigsberg, 2020, p)المال  بالرغم من الوظيفة المدنية لممست ارين والمااسبين الماليين 

1.2).  
وانطالقًا من كون المااسبة ى  لغة المال والعمال وضرورة مواكبتيا لممتغيرات والتاديات  

المالية والقانونية المختمفةذ والت  تقتض  أن يكون ليا دور فعال ف  إبداء الرأيذ الفن  والمال ذ 
وايث إن ما ال  (،199، ص.2118 )راضي، والروازق،الماايد ف  العديد من المنازعات المالية 

يقاس ال يدارذ ومن ىنا تولدت الااجة لممااسبة القضا،ية بأدواتيا المختمفةذ لتعمب دورًا ميمًا ف  
 ال المنازعات المالية وتعزيز مبدأ تطبي  العدالة والقانون.

ونظرًا لىمية ىذا الموضوع ف  فمسطين ب كل عامذ وف  قطاع غزة ب كل خاص؛ ايث 
قطاع غزة اراكًا ممموسًاذ عمى مستو  الجامعاتذ ف  إدخال مادة المااسبة القضا،ية ضمن  ي يد

متطمبات بكالوريوس المااسبة كمادة اختيارية مستقمةذ أو كجزء من متطمبات بعض الموادذ كونو أاد 
دية الموضوعات الاديثة نسبيًاذ فمنذ ما يقارب العامين أنجزت الجامعة اإلسالمية بغزة دراسة ج
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، 2116ن،)شعباة لكمية االقتصاد والسياسة إلدخال مسا  المااسبة القضا،ية ضمن الخطة الدراسي
 (45ص.

وقد وجد البااثان من الضرورة بمكانذ تسميط الضوء عمى المااسبة القضا،يةذ ودراسة 
مد   الجوانب المتعمقة بياذ لذا فقد باثت ىذه الدراسة ف  واقع ىذا الاقل ف  قطاع غزةذ وفاصت

الااجة لياذ لتاديد أىم الميارات والصفات الت  ينبغ  أن يتمتع بيا المكما بميمة المااسب 
لى أي مد  يمكن اعتماد المااكم ف  قطاع غزةذ عمى المكما بميمة المااسب  القضا، ذ وا 
القضا، ذ ف  الفصل ف  المنازعات المالية؛ ايث غدت الااجة مماة وب كل كبير إلى المااسبة 

 ضا،ية ف  المااكمذ لمفصل ف  الدعاو  والمنازعات المالية.الق
 مشكمة الدراسة:

ايث إن ىنا  ارتفاعًا مماوظًا ف  عدد الدعاو  القضا،يةذ الخاصة بالمنازعات الماليةذ 
سبل الكفيمة بمعالجة أمام المااكم ف  قطاع غزةذ فإن ذل  يدعو إلى االىتمام بيذا المرذ إليجاد ال

 وعدم التأخير ف  اميا نظرًا لبعادىا االقتصادية واالجتماعية عمى المجتمع. ذىذه القضايا
 وتتمثل م كمة الدراسة ف  السؤال الر،يس التال :

 "ما واقع المحاسبة القضائية في قطاع غزة من وجهة نظر القضاة؟"
 ويتفرع من السؤال الر،يس الس،مة الفرعية التالية:

 ما بميمة المااسب القضا،  لممساعدة ف  الفصل ف  ما مد  وجود ااجة لخدمات المك
 المنازعات المالية من وجية نظر القضاة؟

   ما مد  تمتع المكما بميمة المااسب القضا،  بالمعارا والميارات الالزمة لممساعدة ف
 الفصل ف  المنازعات المالية من وجية نظر القضاة؟

  بميمة المااسب القضا،  لممساعدة ف  ما مد  اعتماد المااكم ف  قطاع غزة عمى المكما
 الفصل ف  المنازعات المالية من وجية نظر القضاة؟

 أهمية الدراسة:
تؤثر الم كالت والمنازعات المالية عمى العالقات التجاريةذ وكذل  عمى عالقات الفرادذ 
خاصة وأن نسبة كبيرة من من آت العمال ف  قطاع غزة ى  من آت عا،ميةذ وتنعكس ىذه 

لمنازعات سمبًا عمى االقتصاد وعمى التماس  االجتماع ذ لذا فإن ىذه الدراسة تستمد أىميتيا من ا
خالل التعرا إلى المتطمبات الت  بإمكانيا المساىمة ف  ال ىذه المنازعاتذ وىنا يبرز دور 

 المااسبة القضا،ية بيذا ال أن. 
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 فرضيات الدراسة:
 صياغة الفرضيات التالية:ف  ضوء م كمة الدراسة وأىميتيا يمكن 

   يوجد ااجة لخدمات المكما بميمة المااسب القضا،  لمفصل ف  المنازعات المالية من
 وجية نظر القضاة.

   يتمتع المكما بميمة المااسب القضا،  بالمعارا والميارات الالزمة لمساعدة القضاةذ
 ر القضاة. ومدىم بالخبرة الالزمة لمفصل ف  المنازعات المالية من وجية نظ

    تعتمد المااكم ف  قطاع غزة عمى المكما بميمة المااسب القضا،  ف  تقديم تقرير فن
 مااسب  يساعد عمى الفصل ف  المنازعات المالية من وجية نظر القضاة.  

 حدود الدراسة: 
 قطاع غزة. الحدود المكانية:
ضاةذ لتقييم واقع المااسبة القضا،ية ف  تقتصر ىذه الدراسة عمى االستعانة بآراء الق الحدود الزمانية:

 م.  2020قطاع غزة خالل العام 
 القضاة. الحدود البشرية:
 منهج الدراسة:

 موضوع الظاىرة وصا الذي يعمل عمى التاميم ذ الوصف  استخدمت ىذه الدراسة المنيج
 تتضمنيا الت  والعممياتاولياذ  ُتطرح الت  مكوناتياذ واآلراء بين بياناتياذ والعالقة وتاميل الدراسةذ
 تادث.  الت  واآلثار

 مصادر البيانات:
: وت مل المراجع العربية والجنبية من كتب ودوريات وأبااث متخصصة المصادر الثانوية .1

 تناولت موضوع الدارسة.
: لمعالجة الجوانب التاميمية لموضوع الدراسة تم المجوء إلى جمع البيانات المصادر األولية .2

 خالل االستبانة كأداة ر،يسة لمدراسةذ صممت خصيصاً ليذا الغرض.الولية من 
 مجتمع الدراسة:

مجتمع الدراسة يعرا بأنو: جميع مفردات الظاىرة الت  درسيا البااثذ وبناًء عمى م كمة 
الدراسة وأىدافياذ فإن المجتمع المستيدا كان من جميع القضاة الممارسين لمينة القضاء ف  قطاع 

 ( قاضيًا.78غ عددىم )غزةذ والبال
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 عينة الدراسة:
اعتمدت الدراسة الاالية طريقة الاصر ال املذ ايث تم التواصل مع جميع أفراد العينة 

%( من 44( قاضياذ أي ما نسبتو )34( قاضيًاذ واستجاب لتعب،ة االستبانة)78والبالغ عددىا )
 ا النوع من الدراسات.المجتمع المستيداذ واجم العينة ىذا يعد مقبواًل ف  متل ىذ

وذل   تنقسم الدراسة إلى ثالثة مبااث ر،يسيةذ وكل مباث يتضمن عددًا من المطالبذ تقسيم الدراسة:
 عمى الناو اآلت :

 لمدراسة.المبحث األول: اإلطار النظري 
 القضا،ية.: مفيوم المااسبة المطمب األول
 القضا،ية.: الااجة لممااسبة المطمب الثاني

 القضا،ية.: خدمات المااسبة الثالمطمب الث
 القضا،ية.: مجاالت المااسبة المطمب الرابع

 القضا،ية.: أساليب المااسبة المطمب الخامس
 القضا،ية.: مراال المااسبة المطمب السادس
 القضا،ية.: معارا وميارات المااسبة المطمب السابع

 المبحث الثاني: اإلطار التطبيقي. 
 دراسة.ال: منيجية المطمب األول
 اصا،ية المستخدمة.اإل: الساليب المطمب الثاني
 : الوصا اإلاصا،  لعينة الدراسة وف  المعمومات العامة. المطمب الثالث
 ومناق تيا.: اختبار الفرضيات وتاميميا المطمب الرابع

 . المبحث الثالث: النتائج والتوصيات
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 المبحث األول
 اإلطار النظري لمدراسة

 مباث إلى سبعة مطالبذ عمى الناو اآلت :ينقسم ىذا ال
 المطمب األول

 مفهوم المحاسبة القضائية
تعد المااسبة القضا،ية خدمة مستادثةذ أوجدتيا الظروا الاالية من الفساد الذي ي وب 
العمال ف  العالم؛ كونيا أاد مجاالت المعرفة المااسبية الميمة والمعاصرةذ في  تيتم بالنظر ف  

ونجد ف   (،377، ص. 2117 ،حامد)قضا،ية الت  تعد المااسبة إطارًا مرجعيًا ليا الم كالت ال
الواقع كثيرًا من التسميات لياذ في  عمى سبيل المثال: "المااسبة القضا،ية"ذ "المااسبة العدلية"ذ 

 -اء"المااسبة التاقيقية"ذ "المااسبة االستقصا،ية"ذ "المااسبة الجنا،ية"ذ وغيرىاذ وير  بعض الفقي
أن التسمية الصاياة لياذ يجب أن تكون "المااسبة القضا،ية" بداًل من  -ويتف  البااث معيم 

"العدلية" أو غيرىا: لن تاقي  العدل يستدع  أواًل: القضاء بالمر ثم تاقي  العدالةذ أو أنيا اقل 
و القضاء ف  من اقول المااسبةذ وكممة "قضا،ية" فييا تعن  استخداميا أساسًا لد  المااكم أ

النزاعاتذ وكممة "عدلية"ذ أو "تاقيقية" أو "استقصا،ية" أو "جنا،ية"ذ أو غيرىاذ ناتجة عن تطبي  
ميارات خاصة ف  المااسبة وتدقي  الاسابات والمعرفة القانونية والميارات التاقيقية لجمع أدلة 

  (Gray & College,2008, p.115) اإلاثباتذ وتاميميا وتقييمياذ وتفسير النتا،ج
 المغوي لممحاسبة القضائية: التعريف-أولً 
إن تعريا كل من الكممتين )المااسبةذ القضا،ية( ب كل منفصل قد يساعد ف  فيم مصطمح  

المااسبة القضا،ية؛ إذ تمثل كممة "المااسبة" تصنيا وتسجيل وتمخيص الاداث االقتصادية 
 تخاذ القرارات االقتصادية.بطريقة منطقية لغرض توفير المعمومات المالية ال

ونر  أن ىذا التعريا قد جاء قاصرَا؛ ايث اكتفى باعتبار المااسبة أداة فقط التخاذ القرارات  
االقتصاديةذ ف  اين أن دور المااسبة أكثر  مولية من المساعدة ف  اتخاذ القرارات االقتصاديةذ 

 ية أايانًا. اتخاذ القرارات القضا،ية والسياس ف -نر   كما-تساعدفي  
جراءات نظر الدعاو  أمام    أما كممة "قضا،ية" في  صفة تستخدم ف  )أو ذات عالقة بىىىىىى( بعممية وا 

 المااكمذ المكونة لمجيات القضا،ية ف  الدولة. 
ودمج الكممتين معًا لتكونا مصطماًا واادًا وىو "المااسبة القضا،ية" تعط  معنًى أكبر من 

نيا ت ير إلى استخدام المعمومات المااسبية والمعمومات من المصادر الخر ذ مفيوم الكممتين؛ إذ إ
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قا المعقولة المتخذة ف  الماكمة لتاديد الاقا،  بصورة موضوعية؛ يمكنيا أن تدعم الموا
(William, et a. 2008, p 4) 

 الصطالحي: التعريف-ثانياً 
لمجاالت المينية الاديثة الت  را بعض الفقياءذ "المااسبة القضا،ية" بأنيا: "إاد  اع

تتطمب مزيجًا من المعرفة والخبرة بالمااسبة المالية المتقدمةذ والتدقي  مع ميارات التاريات لال 
الم كالت القانونية"ذ ويعد تقرير المااسب القضا،  دليل إثبات ف  الدعاو  والمنازعات القضا،يةذ 

ة القضاءذ يصمح كأساس لمنقاش والجدلذ ثم اسم وال كما يقدم أيضًا تامياًل مااسبيًا مال،مًا ليي،
 .(32، ص. 2114، الخالدي)المنازعات القانونية 

كما عرفيا آخرذ بأنيا: النظرة ال اممة لمتاقي  ف  الغش؛ ايث تتضمن منع الغش باإلضافة 
بطة بالغش إلى تاميل ضوابط الرقابة الداخمية المقاومة لمغشذ ومجمع أدلة اإلثبات والمعمومات المرت

، 2114لطفي، )سواء أكانت مالية أم غير ماليةذ وكتابة التقرير لإلدارة أو الماكمة لدعم التقاض  
وىذا التعريا قد أخذت بو بعض الدول العربية والجنبيةذ إاَل  أن الم رع الفمسطين  لم   (54ص. 

لقضا،  ف  القضايا يأخذ بيذا التوجو ف  الت ريعات الساريةذ ولم ينص عمى دور المااسب ا
الجزا،يةذ لذا ندعوه لن يقوم بإدخال التعديالت الالزمة والخذ بيذا المفيومذ لما لو من دور كبير ف  
اكت اا جرا،م الغش واالاتيالذ والت  يسيم اكت افيا ف  الاد من االنييارات المالية واالقتصادية ف  

 ال ركات الكبر . 
ى  ":ةالقضا،ي فإن "المااسبة(، Journal of Forensic Accountingلمجمة ) ووفقاً 

الت  يكون فييا المااسب متمتعًا بخبرة مينيةذ عاليةذ ومستقمةذ وكافية لتقديم الاقا،  اول صاة 
وتر يد القضاء لماكم بيا." المعاماَلت المالية المطرواة أمامو ف  الدعاو  القانونية أو اإلداريةذ 

(Nazar & mohamed 2020, p 5) " وقد عرا مجمع المااسبين القانونيين المريك 
المااسبة القضا،ية" بأنيا: "تطبي  المعرفة المتخصصةذ وميارات التاقي  الت  يمتمكيا المااسب ف  
جمعذ وتاميلذ وتقييم المسألة ب كل واضح وتفسير وتوصيل النتا،ج الت  يصل إلييا لمماكمةذ 

 (229، ص.2115)بشير وسعود، فيذية الخر "جيات القضا،ية التنمجمس اإلدارةذ أو ال
ويمكن لنا أن نعرا "المااسبة القضا،ية" بأنيا: "إاد  فروع المااسبة الاديثة الت  تقوم 
باالعتماد عمى المعرفة المتكاممة بعمم المااسبة وتدقي  الاسابات وأمور قانونية متعمقة بالباث 

بعة ف  المااكمذ إلى جانب معارا أخر ذ مما يجعمو والتاريذ والمعرفة بالت ريعات واإلجراءات المت
مؤىاًل لن يكون خبيرًا ف  إعداد تقارير الخبرة المالية المطموبة لغايات الفصل ف  الدعاو  المدنية 
أمام القضاءذ بما يمكنو من إبداء الرأي الفن  المتخصص الماايد ف  الدعاو  القضا،ية وتقديم تقرير 

 ة الكافية لمقضاء مما يساعد ف  الفصل ف  المنازعات المالية وتاقي  العدالة.  مدعم بالدلة القانوني
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 المطمب الثاني
 الحاجة لممحاسبة القضائية

ىنا  العديد من السباب الت  أدت إلى ظيور المااسبة القضا،ية وزيادة الطمب عمى 
 خدماتياذ ومن بين ىذه السباب ما يم :

ال المال  ف  القوا،م الماليةذ ولجوء اإلدارة إلى اتباع ممارسات ظاىرة الغش واالاتي تف  -أولً 
مااسبية ااتيالية بيدا تغيير اقيقة المركز المال  لممن أة من أجل تاقي  أىداا ذاتية 

 (Larry, 2013, P 135)خاصة بيا 
لمؤسسية التطبي  الجيد لمبادئ اوكمة ال ركاتذ بالرغم مما تسعى إليو مبادئ الاوكمة ا عدم-ثانياً 

من أىدااذ إال أن تراخ  اإلدارة ف  تطبيقيا يؤدي إلى الفساد اإلداري والمااسب  بصفة عامة 
 (.61، ص 2012)الخضري، والفساد المال  بصفة خاصة 

بعض ال ركات الكبر  اول العالم مثل  ركة انرونذ ورلدكومذ وتايكوذ وغيرىا من  انييار-ثالثاً 
ت  توسمت بالعار جراء التالعب ف  قواعد المااسبة لزيادة السماء المدرجة بالقا،مة وال

 .(176، ص.2013)الكبيسي، أرباايا ف  سو  السيم 
عدم معرفة القضاة بدقا،  المور والعمميات المااسبية الت  تؤىمو لمفصل ف  كل المنازعات -رابعاً 

 الماليةذ ومن ثم ظيرت الااجة لممااسب القضا،  المتخصص.
مية المااسبة تاتاج إلى الوقت الذي قد يصل إلى أ ير عديدة ف  عممية مااسبة عم أن-خامساً 

واادة وىذا المر غالبًا يتعارض مع كبر عدد القضايا المعروضة عمى القاض  سيما وأن 
القضاء ف  فمسطين ليس قضاء متخصصًا فال توجد مااكم تجارية فقطذ فالقاض  ينظر 

ضيا إدارية أي ينظر ف   تى المنازعات فمن يكون معو قضايا مدنية وتجارية وجزا،ية وبع
 .الكاف  الوقت

 المطمب الثالث
 خدمات المحاسبة القضائية
 نذكر منيا: (25ذ ص.2016ىنا  خدمات عدة تقدميا المااسبة القضا،ية ) عبانذ 

التاري عن الغش المال : التاري والك ا عن الغش ف  القوا،م الماليةذ وي مل ذل  مراجعة  .1
ااالت الفعمية لمغشذ واقتراح طر  معالجتياذ والمساعدة ف  اماية الصول واسترجاعياذ ال

والتنسي  واالستعانة بالخبراء ف  مجاالت متعددةذ وذل  ف  سيا  اإلجراءات الالزمة لتوفير 
الدلة الالزمة لذل ذ ويكون إما  فويًا أو ف   كل تقرير أو كمييما معًاذ وىذا المر ال يتوافر 
ف  المااسب ف  فمسطينذ ونوصى المّ رع الفمسطين  بتبن  ت ريعات تسمح لمقضاة 
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باالستعانة بالخبرة المااسبيةذ لغايات التاقي  ف  بعض الجرا،م المالية المتعمقة بعمل ال ركات 
 الكبر  العاممة ف  فمسطينذ لما لذل  من أىمية من النااية العممية.

ات لقبول أو رفض االدعاءذ ثم مراجعة المستندات دعم التقاض : وت مل جمع المستند .2
المال،مة لتكوين التقييم المبد،  لماالةذ وتاديد مجال الخسارة وقيمتياذ وفاص الدلة المناسبةذ 
وتكوين الرأي ف  البعد المال  والمااسب  لموضوع الدعو ذ من خالل إجراء التاميلذ والتاق  

 بو أمام الماكمة.من صاة ااتساب مبمغ التعويض المطالب 
الخدمات االست ارية: وتتمثل ف  الخدمات المينية المقدمة ف  سيا  العمل كمست ارذ ماكم  .3

 وغيرىا. خبير مال  مال ذ وسيطذ
 تسوية متطمبات التأمين وتقدير التعويضات الالزمة لجبر الضرار. .4
 الك ا عن قضايا اإلىمال المين  وتاديد قيمة التعويضات المطموبة. .5
 ة المنازعات التجارية.تسوي .6
 دعم الاكومةذ النظامذ االمتثال لمقوانين. .7

 
 المطمب الرابع

 القضائية  المحاسبةمجالت 
تختما الخدمات الت  يقدميا المكما بميمة المااسب القضا، ذ عن مجاالت المااسبة 

ااسب القضا،يةذ ف  أن مجاالت المااسبة القضا،ية أ مل وأوسع من الخدمات الت  يقدميا الم
المال  لمقضاءذ سواء عمى المستو  الفمسطين  أم المستو  العرب ذ ايث استادثت بعض الدول 

 مجاالت أخر  لتقديم خدمات أكثر ف  مجال المااسبة القضا،يةذ نذكر منيا:
 التاقيقات الجنا،ية. مثل مالاقة أموال المجرمين وجمع الدلة والتاقي  نيابة عن قوات ال رطة. .1
 بين ال ركاء وغيرىم. ال النزاعات .2
 اوادث اإلصابات ال خصيةذ لتاديد اجم الخسا،ر االقتصادية الناجمة عن اوادث السيارات وغيرىا. .3
 منع عمميات االاتيال أو الاد منيا. .4
 الخالفات الزوجيةذ كالباث عن الصول المفقودة وأماكنيا وتقييميا. .5
 لعقود والعالمات التجارية.الخسا،ر التجارية االقتصاديةذ كالنزاعات المتعمقة با .6
 اإلىمال المين ذ سواء ما يتعم  بخر  مبادئ المااسبة أو التدقي  المقبولة قبواًل عامًا. .7
 الوساطة والتاكيمذ كدراسة الامول البديمة قبل المجوء إلى القضاء. .8

سع وىنا نؤكد مرة أخر ذ عمى ضرورة أن يأخذ الم رع الفمسطين  بيذا التوجوذ ومنح صالايات أو 
 لمقضاء لالستعانة بالمكما بميمة المااسبة القضا،ية.
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 المطمب الخامس
 أساليب المحاسبة القضائية

تقديم خدمات المااسبة القضا،ية وتوسيع نطا  ىذه الخدمات ياتاج إلى تاديد أساليب 
 :(61، ص.2019)الصائغ ىذه الخدمات؛ ايث يتم ممارسة المااسبة القضا،ية بأسموبين ىما 

ة التفاعمية: تيدا إلى إجراء التاريات الاَلزمة عن الن اطات غير القانونية والم كو  المراجع .1
فييا لمتأكد من وجود أو عدم وجود غش بياذ وتاديد ال خاص المسؤولين عن ذل  وتجميع 

 الدلة المناسبة لتأييد الدعاو . 
 المراجعة البعدية: تتضمن الباث من عدة جوانب تتضمن ما يم : .2

ة الت ريعية: وتقوم عمى دراسة وفاص نظام الرقابة الداخميةذ لمتأكد من اماية الرقاب - أ
 الصول والموارد المختمفة.

الدوا،ر االلتزام المنظم: ويستخدم ذل  ف  االة المراجعة الاكوميةذ لمتأكد من مد  التزام  - ب
ثبات المدفوعات الاكوميةالاكومية   .بالقوانين والت ريعات والموا،ح عند صرا وا 

الداة الت خيصية: وى  تستخدم إلجراء الفاص لتاديد المخاطر الناتجة عن الغش  - ت
 والتركيز عمى فاص المناط  المستيدفة.

 تم فييا إجراء التاريات الالزمة عن ال كاو  واالدعاءات المقدمة.يالتاري عن االدعاءات:  - ث
ذ يمكن االعتماد عميياذ وتتضمن المراجعة البعدية أيضًاذ االاتفاظ بسجالت مااسبية منتظمة

والتاق  من فاعمية تصميم النظمة المالية من ايث ال مول وكفاءة الت غيلذ والسياسات واإلجراءات 
الت  تساعد عمى ضمان توجييات اإلدارة العمياذ وتعد المراقبة المستمرة لن طة ال ركة المختمفة 

كت اا الخطأذ أو دليل الجريمةذ وتكون واادة من أىم أساليب المراجعة البعدية؛ ايث تيدا إلى ا
 قاعدة لالستر اد بيا وف  مخطط زمن  مال،م.

 المطمب السادس
 مراحل المحاسبة القضائية

عمى الرغم من تعدد مجاالت المااسبة القضا،يةذ واختالا الساليب واإلجراءات المستخدمة 
الية والمااسبية بأربع مراال كل االة من القضايا الم تمر-الغمبف   فإنومن االة إلى أخر ذ 

 :(63، ص.2019)الصائغ، أساسيةذ ى  
يتعين عمى المااسب القضا،  طرح العديد  ت خيص الم كمة والتخطيط ليا جيدًا: المرحمة األولى:

التعريا بالم كمة وذل  من خالل عمل و من الس،مة لتاديد طبيعة الم كمة موضع الباث والدراسةذ 
 المراجع الخارجيةذ أو من خالل عممية الفاص والتقويم. المراجع الداخميةذ أو
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تعتبر ىذه المرامة ف  غاية من الىمية إذ يتعين عمى  تجميع أدلة اإلثبات: المرحمة الثانية:
الفااص التأكد من أن أدلة اإلثبات الت  تم تجميعيا خالل المرامة الولى لت خيص الم كمة 

 المااسب القضا، عميياذ أو الوثو  بياذ فأدلة اإلثبات تساعد  والتخطيط الجيد لياذ يمكن االعتماد
 عمى اإلدالء برأيو ف  تقرير المراجعة اول مد  كفاية أدلة اإلثبات وطبيعتيا.

وى  عمى درجة عالية من الىمية ايث تقوم أدلة اإلثباتذ  تقويم أدلة الثبات: المرحمة الثالثة:
عداد التقرير النيا، ذ وكذل  البيانات قبل التوصل إلى النتا يتعين عمى  وف  ىيذه الاالة،ج الميمة وا 

الفااص أن يدل  برأيو الموضوع  ف  مد  كفاية أدلة اإلثباتذ كما يقوم بتاديد أدلة اإلثبات 
 الخر  المناسبة لموفاء بأغراض الفاص والتقويم.

يجب مراعاة  وىناالتقرير النيا، ذ  يتم ف  ىذه المرامة إعداد إعداد التقرير النيا، : المرحمة الرابعة:
اعتبارات إعداد التقرير النيا، ذ وأىميا: أن ي ير المااسب القضا،  إلى أدلة اإلثبات الت  قام 

 .الاقا،  كافة بتجميعياذ وأن يعد التقرير بمغة صاياة ودقيقةذ وأن يتناول التقرير
 المطمب السابع

 معارف ومهارات المحاسب القضائي
الدراسات إلى أن المااسب القضا، ذ اتى يؤدي ميمتو بنجاحذ يجب أن  أ ارت معظم

 :(78، ص.2018)الخضر، ف  كثير من الجوانبذ أىميا ما يم  تأىياًل عميقًا يتمقى 
وت كل القاعدة الساسية والصمبة لممااسب القضا، ذ وى  الت  تساعد  عموم المحاسبة: .1

 ات المالية الضرورية.المااسب القضا،  عمى تفسير وتاميل المعموم
لما ليا من أىمية كبيرة لممااسب القضا، ذ لن جمع المعمومات وطبيعة  عموم التدقيق: .2

اإلثبات ف  المااسبة القضا،ية تتطمب القدرة عمى جمع وتاميل المعمومات وأساليب عرض 
 وتقديم القوا،م المالية وىو ما توفره معايير التدقي .

ة بالقوانين واإلجراءات المتبعة ف  المااكمذ تمّكن المااسب القضا،  فالمعرف العموم القانونية: .3
 .المااكممن تاديد أنواع الدلة الضرورية الت  تتف  مع المعايير القانونية والمطموبة لد  

وى  ضرورية لممااسب القضا، ذ وكاد أدنىذ بأن تكون لديو معرفة  تكنولوجيا المعمومات: .4
 .المااسبية المبا رذ وخبرة ف  مجال أجيزة الااسوب والبرمجيات بكيفية االتصال اإللكترون 

إلى أن المااسب القضا،   Crumbleyوقد أ ار را،د المااسبة القضا،ية البروفسور 
طبقاتذ ايث تمثل الطبقة الكبيرة الخمفية المااسبية ثالث المؤىل ي بو )كعكة الزفاا( المكونة من 

وسطة المعرفة ف  مجال التدقي  والرقابة الداخمية وتقييم المخاطرذ القويةذ ف  اين تمثل الطبقة المت
أما الطبقة العميا وى  الطبقة الصغر في  تمثل الفيم الساس  لمبي،ة القانونيةذ ف  اين أن الكريمة 
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، 2013الخالدي، و  )الجبوري،االتصال ال فوية والكتابية  الت  تغط  سطح الكعكة تمثل ميارات
 (461 ص

ار آخرون إلى أن مؤىالت المااسب القضا،  تنقسم إلى مؤىالت عممية وأخر  عممية كما أ 
 p1.13) ،2119 & Akenbor (Okoye إضافة إلى مؤىالت أخر  مساعدة كاآلت 

يجب أن يمتم  المااسب القضا،  مؤىالت عممية ف  المااسبة والتمويل  المؤهالت العممية: .1
 ت ذات الصمة.والقانون والتاقي  وغيرىا من التخصصا

يجب أن يكون المااسب القضا،  قد مارس المينة كاد أدنى ثالث  المؤهالت العممية: .2
سنواتذ ومن المستاسن أن يمارس تدقي  الاسابات داخميًا وخارجيًا قبل أن يصبح مااسبًا 

 قضا،يًا.
يجب أن يمتم  المااسب القضا،  بعض المعارا الساسية ف  عمم النفس من  عمم النفس: .3

 جل تعزيز قدرتو ف  التاقي  مع الم تبو بيم أو التاري مع ال اىد لك ا االاتيال.أ
مثل المعرفة بالقوانين ذات الصمةذ منطقية السموكيات الجنا،يةذ التاميل والتفكير  معارف أخرى: .4

( عمى أىمية AICPA,2005االنتقادي. كما أكد المعيد المريك  لممااسبين القانونيين )
القضا،  عمى المؤىالت المينية الكافية لممارسة عممو والت  تتضمن  يادة  اصول المااسب

( و يادة الخبرة بنظم CFEفااص الغش المعتمد ) و يادة (CPA)المااسب القانون  
 (.CIA( باإلضافة إلى  يادة المراجع الداخم  )CISAالمعمومات )

 المطمب الثامن
 يةالتشريعات ودورها في تفعيل المحاسبة القضائ

 في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية: لخبرةا تنظيم-أولً 
ف  الباب الثامن المواد  2001لسنة  (4)نظم قانون البينات ف  المواد المدنية والتجارية رقم 

موضوع الخبرة ب كل عامذ وف  المجاالت الفنية والمينية المختمفة ومن ضمنيا الخبرة  (156-191)
وتر   القضا، سبة القضا،يةذ ايث لم يفرد نصوصًا خاصة لتنظيم عمل المااسب ف  مجال الماا

 ذل  لوزارة العدل ومنايا سمطة إصدار الموا،ح والتعميمات الخاصة بذل .
يتبين من نصوص ىذا القانون أنو يمكن تعريا الخبرة بأنيا إجراء من إجراءات التاقي  

ن طري  أىل االختصاصذ وذل  لمبت ف  مسا،ل يقصد بيا الاصول عمى المعمومات الضرورية ع
، 2121، )المسممانيفنية تكون مال نزاع بين الخصومذ وال يستطيع القاض  اإللمام بيا 

 .(26ص.
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ايث تبين كثيرًا أن الفصل ف  الدعو  يتطمب معرفة فنية تخرج عن اختصاص الماكمة. 
عمى طمب أاد الخصومذ أن تقرر إجراء  فف  مثل ىذه الاالة يا  لمماكمةذ من تمقاء نفسيا أو بناء

 تاقي  فن  بواسطة خبير وااد أو أكثر.
وقد كثرت الخبرة ف  أيامنا ىذهذ وتعدت ف  كثير من الايان الغاية الت  وجدت من أجمياذ 
فأصبات المااكم تقرر المجوء إلى الخبرة اتى ف  الااالت الت  ال يتطمب تاقيقيا اإللمام بعمم أو 

خطرًا عمى اسن سير العدالةذ إذ إن القضاة  ي كل-   وال-معارا القاض ذ وىذا  فن ال ت ممو
يميمون ف  الغالب إلى الخذ برأي الخبراءذ فينتي  المر إلى أن ىؤالء ىم الذين ياكمون ف  الواقع 
بين الناس. ىذا فضاًل عن أن الخبرة تكون سببًا لتأخير الفصل ف  القضية وتكما نفقات باىظة 

مياذ ف  النيايةذ الفري  الخاسر. ومن ىنا فإن المااسبة القضا،ية من أىم أنواع الخبرة ف  ىذه يتام
اليامذ إذا ما أخذنا باالعتبار أن غالبية القضايا ذات بعد مااسب  تتعم  بالمنازعات المالية الت  

وتخصص ف  ت كل عقبة كبيرة أمام الفصل فييا من قبل القضاء دون االستعانة بخبير مااسب  
المااسبة وكتابة التقارير القضا،ية ذات البعد المااسب   ذ ومن ىنا جاءت ضرورة تفعيل وتطوير 
اليات المااسبة القضا،ية بما يتناسب واجم المنازعات المالية المعروض عمى القضاءذ خاصة ف  

قطاع غزة  ىذه الوقات الت  تعان  فييا المؤسسات االقتصادية والمالية ف  ظل الاصار عمى
نا ب كل كبير مما أثر عمى أداء المراف  االقتصادية ب كل عام. ولذل  نالاظ و وانت ار وباء كور 

مياًل ف  الت ريعات الاديثة إلى تنظيم الخبرة بغية الاد من ىذه المساوئذ ولذل  فقد أعمنت وزارة 
نيا المااسبة القضا،ية العدل ىنا ف  قطاع غزة عن فتح باب التسجيل لمخبراء ف  كل المجاالت وم

غزة  قطاع-العدللوزارة  )الموقعمن أجل إعداد قوا،م الخبراء واعتمادىا ون رىا وتزويد المااكم بيا 
 (. م2121عمى النترنت، نوفمبر 

وعندما تقرر الماكمة المجوء إلى الخبرةذ تطمب من الخصوم أن يتفقوا عمى اختيار خبير أو 
خبراء وعمى أسما،يم ثبتت الماكمة اتفاقيم ف  ماضر ضبط الجمسة أكثرذ فإذا اتفقوا عمى عدد ال

ذا لم يتف  م(2111البينات الفمسطيني،  )قانونوقررت تعيين الخبراء الذي وقع االختيار عمييم  . وا 
الخصوم عمى اختيار الخبراء أو تر  أادىم المر لمماكمة يعود عند،ذ لمماكمة أمر اختيار 

لخبراء من ال خاص الاا،زين عمى ثقة الماكمة بالنسبة لعمميم ولتجردىم. الخبراءذ ويجري اختيار ا
وقد ترجع الماكمة ف  انتقاء الخبراء إلى ال،اة تضعيا وزارة العدل بأسما،يم ولكنيا غير ممزمة 

 مبد،يًا بالتقيد بيذه الال،اةذ لن القانون تر  ليا الخيار ف  اختيار الخبراء "ممن تث  بيم".
 وقانون مزاولة المهنة: القضائي حاسبالم-ثانيا

مذ الا  لمدق  الاسابات أن يقدم 2004( لسنة 9منح قانون مزاولة مينة تدقي  الاسابات رقم )
الم ورة والخبرة المينية لمقضاء والتاكيم والتصفيات ف  المجاالت المااسبيةذ وىذا ما أكدتو المادة 
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قديم الم ورة والخبرة المينية والقيام بأعمال ( من القانون ايث نصت عمى " يا  لممدق  ت21)
التاكيم والتصفيات ف  المجاالت المااسبية والمالية والضريبيةذ باإلضافة إلى فاص وتدقي  

 اسابات الفراد وال ركات والمؤسسات واليي،ات.
 ف -كبيرب كل -تسيم البااثان أن مجال الخبرة ف  المااسبة القضا،ية من المجاالت الت  وير   

مساعدة القاض  والُمَاكم ف  سرعة الفصل ف  القضايا ذات البعدين المال  والتجاريذ وبالتال  
تاقي  العدالة الناجزة وتخفيا العبء عن المااكم والماافظة عمى الدورة المالية واالقتصاد الوطن  

لخبرة ف  ب كل عامذ ويساعد ف  تطوير أداء قطاعات العدالة المختمفةذ ومع ذل  فإن مجال ا
المااسبة القضا،ية لم يم  االىتمام الكاف  من الم رع الفمسطين  وال من المؤسسات العدلية ذات 

 العالقة بالخصوص وخاصة وزارة العدل. 
وعميو نييب بالم رع الفمسطين ذ ووزارة العدل الفمسطينيةذ باإلسراع ف  اعتماد القوا،م المعتمدة 

ة القضا،ية عمى وجو الخصوصذ وتنظيم ال روط الخاصة بعمل لمخبراء ب كل عام وخبراء المااسب
المااسب القضا،  وفقا لمميارات الت  تناوليا البااثان سابقًاذ وضمان الايدة واالستقالل ومراعاة 
قواعد مدونة السمو  الخاصة بالمااسبين وتفعيل أليات المساءلة والمااسبة با  الخبير الذي يخالا 

بالقوا،م المالية والتقارير المااسبيةذ لضمان تفعيل اليات المااسبة القضا،ية  تم  ال روط أو يتالعب
ف  المااكم الفمسطينية. كما ونييب بكل اصااب الخبرة من المااسبين والمدققين لممبادرة واإلسراع 
ف  تسجيل أسما،يم لد  وزارة العدل من أجل اعتمادىم كخبراء ف  المااسبة القضا،يةذ وناث وزارة 

 لعدل أن ٌتمزم ىؤالء المااسبين والمدققين لمخضوع لدورات تدريبية متخصصة ف  المجال.ا
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 المبحث الثاني
 اإلطار التطبيقي

 وينقسم ىذا المباث إلى أربعة مطالبذ وذل  عمى الناو اآلت :
 المطمب األول

 منهجية الدراسة
جراءاتيا ماورا ر،يسًاذ يتم تعد  الجانب التطبيق   جازإن-خاللو من-منيجية الدراسة وا 

منياذ وعن طريقو يتم الاصول عمى البيانات المطموبةذ إلجراء التاميل اإلاصا، ذ لمتوصل إلى 
النتا،ج الت  يتم تفسيرىا ف  ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسةذ وبالتال  تاق  الىداا 

عينة الدراسةذ وكذل  أداة الدراسة الت  تسعى إلى تاقيقيا؛ ايث تم وصا المنيج المتبع ومجتمع و 
المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنا،يا وتطويرىاذ ومد  صدقيا وثباتياذ ومن ثم المعالجات 

 اإلاصا،ية الت  استخدمت ف  تاميل البيانات واستخالص النتا،ج.
 الدراسة: أداة-أولً 

ذ وتتكون من وجهة نظر القضاة "واقع المحاسبة القضائية في قطاع غزة  "تم إعداد استبانة اول 
 من قسمين ر،يسين:

 وىو عبارة عن المعمومات العامة عن المستجيب. القسم األول: 
 ( فقرة.31ذ ويتكون من )محاور الدراسةوىو عبارة عن  القسم الثاني:

 الستبانة: مقياس-ثانياً 
 (: 1ستبانة اسب جدول )تم استخدام مقياس ليكرت الخماس  لقياس استجابات المباوثين لفقرات اال

 ( درجات مقياس ليكرت الخماسي1جدول رقم )
 الدللة اإلحصائية النسبة المئوية الوزن النسبي درجة الموافقة

 موافقة عالية جداً  %80أكبر من  5 كبيرة جداً 
 موافقة عالية %80-70 4 كبيرة

 موافقة متوسطة %69-50 3 متوسطة
 موافقة منخفضة %49-20 2 قميمة

 موافقة منعدمة %20أقل من  1 قميمة جداً 
( %20( لالستجابة " قميمة جدًا " وبذل  يكون الوزن النسب  ف  ىذه الاالة ىو )1تم اختيار الدرجة )

 % وىو يتناسب مع ىذه االستجابة.20
 :الستبانة صدق-ثالثاً 

 تم التأكد من صد  االستبانة بطريقتين:
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 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -
ث تم عرض االستبانة عمى مجموعة من الماكمين تألفت من ثالثة أكاديميينذ وقد تمت اي

 االستجابة آلراء الماكمين وتم عمل ما يمزم من اذا وتعديل ف  ضوء المقتراات المقدمة.
 :المقياس صدق-رابعاً 

 Internal Validity: التساق الداخمي 1
ل اساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات تم اساب االتسا  الداخم  لالستبانة من خال

 Correlation) معامل االرتباط عمىمااور االستبانة والدرجة الكمية لمماور نفسو. وباالعتماد 
Coefficient 0.05  ( تبين أن معامالت االرتباط دالة عند مستوي معنوية≥ α  وبذل  تعتبر

 المااور صادقة لما وضعت لقياسو.
 Structure Validityبنائي : الصدق ال2

عند مستو  ( أن جميع معامالت االرتباط ف  جميع مااور االستبانة دالة إاصا،يًا 2يبين جدول )
 وبذل  تعتبر جميع مااور االستبانة صادقة لما وضعت لقياسو. α ≤0.05معنوية 

 لكمية لالستبانةمعامل الرتباط بين درجة كل محور من محاور الستبانة والدرجة ا (2)جدول رقم 

 معامل بيرسون المحور
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

مد  الااجة لخدمات المكما بميمة المااسب القضا،  لمفصل 
 0.000* 644. ف  المنازعات المالية.

مد  تمتع المكما بميمة المااسب القضا،  بالمعارا والميارات 
 0.000* 643. الالزمة لمفصل ف  المنازعات المالية.

المكما بميمة المااسب  عمىمد  اعتماد المااكم ف  قطاع غزة 
 0.000* 863. القضا،  ف  الفصل ف  المنازعات المالية.

 .α ≤0.05داللة دال إاصا،يًا عند مستو   *االرتباط 
 : Reliabilityالستبانة  ثبات-خامساً 

 تم التاق  من ثبات استبانة الدراسة من خالل:
 :Cronbach's Alpha Coefficient رونباخ  معامل ألفا ك

 (.3اعتمدت طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةذ وكانت النتا،ج كما ى  مبينة ف  جدول )
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 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة (3)جدول رقم: 

عدد  المحور
 الفقرات

معامل 
ألفا 

 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

لمكما بميمة المااسب القضا،  لمفصل ف  مد  الااجة لخدمات ا
 المنازعات المالية.

10 0.764 0.971 

مد  تمتع المكما بميمة المااسب القضا،  بالمعارا والميارات 
 الالزمة لمفصل ف  المنازعات المالية.

11 0.829 0.912 

مد  اعتماد المااكم ف  قطاع غزة عم  المكما بميمة المااسب 
 المنازعات المالية. القضا،  ف  الفصل ف 

10 0.830 0.971 

 0.853 0.857 31 جميع المااور معا

 الذات  = الجذر التربيع  الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصد *
( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل ماور ايث 3واضح من النتا،ج الموضاة ف  جدول )

(. وكذل  قيمة 0.857فقرات االستبانة ) بمغت لجميعف  اين  (0.830 ذ0.764تتراوح ما بين )
بينما بمغت لجميع فقرات  (ذ0.971 ذ0.912الصد  الذات  مرتفعة لكل ماور ايث تتراوح ما بين )

 ( وىذا يعنى أن معامل الصد  الذات  مرتفع.0.853االستبانة )
ل النتا،ج استبانة الدراسةذ مما يجعميا صالاة لتاميوبذل  يكون قد تم التأكد من صد  وثبات 

 أس،مة الدراسة واختبار فرضياتيا. واإلجابة عن
 المطمب الثاني

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
 Statistical Package for theتم تفريغ وتاميل االستبانة من خالل برنامج التاميل اإلاصا،  

Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

وأوضات  ذK-S)) Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوا-اختبار كولمجوروا  تم استخدام
 ذα ≤0.05الداللة مستو  أكبر من جميع مااور الدراسة ل (.Sig)النتا،ج أن القيمة االاتمالية 

 وبذل  فإن توزيع البيانات ليذه المااور يتبع التوزيع الطبيع .
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 المطمب الثالث
 لعينة الدراسة وفق المعمومات العامةالوصف اإلحصائي 

 وفيما يم  عرض لخصا،ص عينة الدراسة وف  المعمومات العامة:
 : توزيع عينة الدراسة حسب العمر1

 : توزيع عينة الدراسة حسب العمر.(4)جدول رقم 
 النسبة المئوية % العدد العمر
 8.8 3 سنة 40أقل من 

 21.1 7 سنة 50إلى أقل من  40
 70.2 24 كثرسنة فأ 50

 100 34 المجموع
% 21.1سنةذ  40% من عينة الدراسة أعمارىم أقل من 8.8( أن ما نسبتو 4يتضح من جدول ) -

 سنة فأكثر.  50% أعمارىم 70.2سنةذ بينما  50إلى أقل من  40وتتراوح أعمارىم من 
 صداقية أفضل.وير  البااثان ان ىذا مؤ ر جيد عمى جودة أفراد عينة الدراسة مما يؤدي الى م

 : توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي:2
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي. (:5جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العممي
 52.9 18 بكالوريوس

 47.6 16 ماجستير فأعمى
 100 34 المجموع

 

ىميم العمم  بكالوريوسذ بينما % من عينة الدراسة مؤ 52.9( أن ما نسبتو 5يتضح من جدول )
 % مؤىميم العمم  ماجستير فأعمى.47.6

ايث ير  البااثان أن ىذا مؤ ر عمى أن عينة الدراسة من أصااب المؤىالت العممية العمياذ 
 وبالتال  ليم المعرفة والدراية ف  القدرة عمى التاميل واالستنباط. 

 : توزيع عينة الدراسة حسب التخصص.3
 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص. (:6جدول رقم )

 النسبة المئوية % العذد التخصص

 6.02 3 قاًىى

 6502 .0 حقىق

 2200 01 شرَعت وقاًىى

 105 6 أخرٌ

 100 42 الوجوىع
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% 29.4 وأن % من عينة الدراسة تخصصيم قانونذ2.6.2( أن ما نسبتو 6يتضح من جدول )
لتخصصات كانت تخصص  ريعة وقانون بنسبة أعم  نسبة بين اف  اين  تخصصيم اقو ذ

44.1 .% 
مجال القانون  الوىذا مؤ ر عمى أن غالبية عينة الدراسة من القضاة ااصمون عمى مؤىالت ف  

دون المجال المااسب ذ وىذا مؤ ر عمى ضعا الداء المااسب  لمقضاة مما يستدع  ضرورة إدراج 
 والاقو  وال ريعة والقانون.مسا  مااسبة ف  خطة الدراسة لكميات القانون 

 

 : توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:4
 ( توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة.7: )جدول رقم
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 50 17 5أقل من 
 23.6 8 سنة 10إلى أقل من  5من 
 20.6 7 سنة 15إلى أقل من  10

 5.8 2 سنة فأكثر 15
 100 34 موعالمج

 
 %.50( أن أعم  نسبة بين سنوات الخبرة ى  أقل من خمس سنوات بنسبة 7يتضح من جدول )

 .إيجابا عمى نتا،ج الدراسة ينعكس-اد ما  إلى-وير  البااثان أن عامل الخبرة الجيدة 
 : توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية:5

 فة الحالية.عينة الدراسة حسب الوظي توزيع :(8جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد الوظيفة الحالية
 55.8 19 قاض  صمح

 17.6 6 بداية ور،يس قاض 
 - - است،ناا ور،يس قاض 

 11.8 4 ر،يس صمح
 3 1 ر،يس عميا
 11.8 4 قاض  التنفيذ

 100 34 أخر 
 

   العمى. ( الوظا،ا الر،يسة لمعينة المستخدمة وأن وظيفة قاض  صمح ى8يتضح من جدول )
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إذ ير  البااثان أن التنوع الوظيف  ف  عينة الدراسة داللة عمى مؤ ر جيد عمى جودة عينة الدراسة 
الاقيقةذ خاصة وأن القضايا المالية غالبيتيا ناتجة عن  إلىمما يؤدي إلى مصداقية أفضل وأقرب 

صمحذ ايث يغمب عمى ديون مالية ف  الغالب تدخل قيمتيا ف  ادود االختصاص القيم  لمااكم ال
  يكات أو كمبياالت(.ين أن يكون بموجب أورا  تجارية )الد
 : توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية المحصمة في المواضيع المالية والمحاسبية:6

 في المواضيع المالية والمحاسبية (: توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية المحصمة9جدول رقم )
 النسبة المئوية % لعددا 

 23.5 8 عدد القضاة الااصمين عمى دورات
 76.5 26 عدد القضاة غير الااصمين عمى دورات

 100 34 المجموع
%( من القضاة لم ياصموا عمى دورات 76.5( بأن ىنا  نسبة عالية جدًا )9يتضح من جدول )

 تدريبية ف  المواضيع المالية والمااسبية. 
ن ىذا مؤ ر عمى أن عينة الدراسة تنوعت ما بين الااصمين عمى دورات تدريبية وير  البااثان أ

 وغير ااصمين عميياذ مما ينعكس ايجابًا عمى نتا،ج الدراسة.
 : توزيع عينة الدراسة حسب المعرفة في األمور المالية والمحاسبية:7

 المحاسبية.(: توزيع عينة الدراسة حسب المعرفة في األمور المالية و 11جدول رقم )
 النسبة الم،وية % العدد المعرفة ف  المور المالية والمااسبية

 38 13 قميمة
 56 19 متوسطة
 6 2 كثيرة

 0 0 كثيرة جدا
 100 34 المجموع

%( 38( أن غالبية معرفة القضاة ف  المواضيع المالية المااسبية بين قميمة )10يتضح من جدول )
 %(. 56ومتوسطة )

 ى جودة أفراد عينة الدراسةذ مما يؤدي الى مصداقية أفضل.وىذا مؤ ر عم
 : توزيع عينة الدراسة حسب مدي التعامل مع القضايا المالية المحاسبية.8

 (: توزيع عينة الدراسة حسب مدى التعامل مع القضايا المالية المحاسبية:11جدول رقم )
 النسبة الم،وية % العدد مدي التعامل

 32 11 قميمة
 50 17 ةمتوسط
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 12 4 كثيرة
 6 2 كثيرة جدا
 100 34 المجموع

 

%( 50( أن غالبية تعامل القضاة مع القضايا المالية المااسبية بين متوسطة )11يتضح من جدول )
 %(. 32وقميمة )

 وىذا مؤ ر جيد عمى أىمية ىذه الدراسة لموقوا عمى معايير المااسبة القضا،ية.
 

 المطمب الرابع
 ات وتحميمها ومناقشتهااختبار الفرضي

 ف  ىذا الجزء سوا يتم عرض وتاميل ومناق ة فرضيات الدراسة كما يم :
 "مدى الحاجة لخدمات المكمف بمهمة المحاسب القضائي لمفصل في المنازعات المالية " محور-أولً 

فقة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموا Tتم استخدام اختبار 
 (.12والنتا،ج موضاة ف  جدول ) أم ال.( 3المتوسطة )

 

( لكل فقرة من فقرات محور " مدى الحاجة .Sigالمتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) :(12)جدول رقم 
 لخدمات المكمف بمهمة المحاسب القضائي لمفصل في المنازعات المالية ".

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

ة الدلل
 اإلحصائية

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1.  
تسيم خدمات المكما بميمة المااسب القضا،  
ف  سرعة الفصل ف  القضايا المالية ف  

 المااكم.
موافقة  81.20% 4.06

 5 0.000* عالية جداً 

تسيم خدمات المكما بميمة المااسب القضا،    .2
قة مواف %82.40 4.12 ف  إصدار أاكام أكثر عدالة.

 3 0.000* عالية جداً 

3.  
تاتاج بعض القضايا المالية إلى عرضيا مسبقًا 
عمى المكما بميمة المااسب القضا،  إلبداء 

 الرأي الفن  اوليا.
موافقة  65.80% 3.29

 9 0.000* متوسطة

قضايا المنازعات المالية ت كل العدد الكبر من   .4
موافقة  %67.60 3.38 بين القضايا.

 8 0.000* متوسطة

قضايا المنازعات المالية تعتبر الىم مقارنة   .5
موافقة  58.20% 2.91 بالقضايا الخر  الت  تعرض عمى القضاء. 

 10 0.000* متوسطة

تسيم خدمات المكما بميمة المااسب القضا،    .6
موافقة  81.80% 4.09 ف  تقميص وقت الفصل ف  المنازعات المالية.

 4 0.000* عالية جداً 
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ة لتقارير مالية مبسطة وواضاة ياتاج القضا  .7
موافقة  85.40% 4.27 معدة من قبل المكما بميمة المااسب القضا، .

 2 0.000* عالية جداً 

ياتاج القضاة لتقارير مالية معدة بطريقة مينية   .8
موافقة  89.40% 4.47 من قبل المكما بميمة المااسب القضا، .

 1 0.000* عالية جداً 

لمكما بميمة المااسب ياتاج القضاة لخدمات ا  .9
موافقة  79.40% 3.97 القضا،  ك اىد أو خبير.

 6 0.000* عالية

10.  
تسيم خدمات المكما بميمة المااسب القضا،  
ف  الاد من اآلثار االجتماعية واإلنسانية السمبية 

 لممنازعات المالية.
موافقة  %73.60 3.68

 7 0.000* عالية

موافقة  76.40% 3.82 جميع فقرات الماور معاً  
  0.000* عالية

 .α ≤0.05داللة * المتوسط الاساب  دال إاصا،يًا عند مستو  
 ( ما يمي:12يتضح لنا من خالل اإلجابات الواردة في جدول )

  :يوجد حاجة لخدمات المكمف بمهمة أن جميع اإلجابات الت  تعبر عن ماور الفرضية الولى(
(ذ وىذه 3يزيد متوسطيا عن المتوسط الفرض  )ية( المحاسب القضائي لمفصل في المنازعات المال

ايث اققت جميع ، ىذه الفرضية النتيجة تدل عمى موافقة أفراد العينة بدرجة موافقة عالية عمى
 ( مما يثبت صاة ىذه الفرضية.%76.40) وأىمية نسبية (3.82بمغ ) اإلجابات متوسطًا عاماً 

  يحتاج القضاة الى تقارير مالية معدة ( 8م )يالاظ من الجدول بأن اإلجابات عمى الفقرة رق(
جاءت ف  المرتبة الولى ايث بمغ بطريقة مهنية من قبل المكمف بمهمة المحاسب القضائي( 

%(ذ وتمييا ف  المرتبة الثانية اإلجابات 89.40(ذ وأىمية نسبية )4.47متوسط إجابات العينة )
ية مبسطة وواضحة معدة من قبل المكمف )يحتاج القضاة إلى تقارير مال( 7عمى الفقرة رقم )

( وأىمية نسبية 4.27العينة )إجابات  ايث بمغ متوسطبمهمة المحاسب القضائي(، 
سبب االرتفاع العال  لمفقرتين السابقتين قد يعود لعدم إلى أن  %(. وتجدر اإل ارة ىنا85.40)

فين بميمة المااسب القضا،  توفر المينية والوضوح والبساطة ف  التقارير المقدمة من قبل المكم
بال كل الالزمذ أو قد يكون بسبب عدم توفر المعرفة والميارة الالزمة من قبل القضاة لفيم ىذه 

 التقاريرذ أو قد يعود لمسببين معًا.
 ( 5أما المرتبة الخيرة فقد جاءت لإلجابات عمى الفقرة رقم ) قضايا المنازعات المالية تعتبر(

( 2.91ايث بمغ متوسطيا الاساب )يا األخرى التي تعرض عمى القضاء( األهم مقارنة بالقضا
%(. ايث يتضح من اإلجابات عمى ىذه الفقرة بأن متوسطيا الاساب  58.20وأىمية نسبية )

اإلجابات كانت عمى ىذا الناو: قد إلى أن  (ذ وىنا تجدر اإل ارة3أقل من المتوسط االفتراض  )
  القضاة ف  تاديد طبيعة المنازعات ذات الطابع المال  نتيجة يعود السبب إلى عدم الوضوح لد
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لتداخل المنازعات ذات البعد المال  ف  بعض المنازعات ذات الطابع المدن  أو الجزا، ذ أو قد 
يكون ذل  ناتجًا عن فيم القضاة لممنازعات المالية بأنيا تقتصر فقط عمى المنازعات ذات الطابع 

 ن المنازعات ذات الطابع المال  العين  منازعات غير مالية.  المال  النقديذ ويعتبرو 
 ( وأىمية نسبية 4.12( و)3.68أما باق  الفقرات فقد تراوات المتوسطات الاسابية ليا بين )

( وى  3%(ذ ما عدا فقرتين الولى وى  الفقرة رقم )82.40%( و )73.68تراوات بين )
بقًا عمى المكمف بمهمة المحاسب القضائي )تحتاج بعض القضايا المالية إلى عرضها مس

( وأىمية نسبية 3.29فقد بمغ المتوسط الاساب  ليذه الفقرة ) إلبداء الرأي الفني حولها(
)قضايا المنازعات المالية تشكل العدد األكبر من بين ( وى  4%(ذ والفقرة الثانية رقم )65.80)

 %(.67.6نسبية )( وأىمية 3.38ذ فقد بمغ متوسطيا الاساب  )القضايا(
مدى تمتع المكمف بمهمة المحاسب القضائي بالمعارف والمهارات الالزمة لمفصل في محور "-ثانياً 

 "المنازعات المالية
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 

 (.13النتا،ج موضاة ف  جدول ) أم ال.( 3المتوسطة )
( لكل فقرة من فقرات محور "مدى تمتع المكمف .Sigالمتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (:13) رقمجدول 

 بمهمة المحاسب القضائي بالمعارف والمهارات الالزمة لمفصل في المنازعات المالية".

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

الدللة 
 اإلحصائية

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 بالترتي

1.  
المكما بميمة المااسب القضا،  
يمتم  المعرفة والخبرة بعمم المااسبة 

 وتدقي  الاسابات.
4.03 80.60% 

موافقة 
 عالية جداً 

*0.000 2 

2.  

المكما بميمة المااسب القضا،  يمتم  
المعرفة بالموا،ح والت ريعات والقوانين بما 
ف  ذل  أدلة وقواعد اإلثبات ذات الصمة 

 ة.بالدعو  القضا،ي

3.80 76.00% 
موافقة 
 عالية

*0.000 8 

3.  

يتمتع المكما بميمة المااسب 
القضا،  بالقدرة التاميمية إليجاد 
الامول لمم كالت الجديدة والتعامل 
مع كل االة عمى ادة. اسب 

 طبيعتيا ومتطمباتيا.

3.67 73.40% 
موافقة 
 عالية

*0.000 10 
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4.  

يتمتع المكما بميمة المااسب 
النفس ورباطة الجأش القضا،  بالثقة ب

والقدرة عمى التماس  والسيطرة عمى 
 النفس ف  ااالت الضغط.

3.97 79.40% 
موافقة 
 عالية

*0.000 4 

5.  
يتمتع المكما بميمة المااسب القضا،  
بالمرونة والعقالنية ف  التصرفات وعدم 

 التسرع ف  اتخاذ القرارات.
2.91 58.20% 

موافقة 
 متوسطة

*0.000 11 

6.  

مة المااسب القضا،  المكما بمي
يمتم  المعرفة ببعض العموم كعمم 
الجريمة وعمم النفس وعمم االجتماع 

 وعموم الااسوب. 

3.82 76.40% 
موافقة 
 عالية

*0.000 7 

7.  
المكما بميمة المااسب القضا،  
يمتم  المعرفة بأساليب الغش وطر  

 التاري والتاق  الكت افو.
4.08 81.60% 

موافقة 
 عالية جداً 

*0.000 1 

8.  
يتمتع المكما بميمة المااسب القضا،  
بالقدرة عمى التاميل االستنباط  ف  

 التناقضات والنزاعات المالية.
3.83 76.60% 

موافقة 
 عالية

*0.000 6 

9. 
يتمتع المكما بميمة المااسب 
القضا،  بالقدرة عمى التمييز بين 

 الاقيقة والرأي.
3.69 73.80% 

موافقة 
 عالية

*0.000 9 

10. 
يتمتع المكما بميمة المااسب 
القضا،  بالقدرة عمى ال الم كالت 

 الفريدة من نوعيا وغير المنتظمة.
3.99 %79.80 

موافقة 
 عالية

*0.000 3 

11. 
يتمتع المكما بميمة المااسب 
القضا،  بميارات االتصال ال في  
 والكتاب  والقدرة عمى تارير الدعاوي.

3.89 77.80% 
موافقة 
 عالية

*0.000 5 

 %75.80 3.79 جميع فقرات الماور معاً  .12
موافقة 
 عالية

*0.000  

 .α ≤0.05داللة الاساب  دال إاصا،يًا عند مستو   المتوسط* 
 (ذ ما يم :13يتضح لنا من خالل اإلجابات الواردة ف  جدول )
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  يتمتع المكمف بمهمة المحاسب أن جميع اإلجابات الت  تعبر عن ماور الفرضية الثانية(
يزيد متوسطيا عن  لقضائي بالمعارف والمهارات الالزمة لمفصل في المنازعات المالية(ا

ىذه  (ذ وىذه النتيجة تدل عمى موافقة أفراد العينة بدرجة موافقة عالية عمى3المتوسط الفرض  )
( %75.80) وأىمية نسبية (3.79بمغ ) ايث اققت جميع اإلجابات متوسطًا عاماً ، الفرضية

 ة ىذه الفرضية.مما يثبت صا
 ( 7يالاظ من الجدول بأن اإلجابات عمى الفقرة رقم ) المكمف بمهمة المحاسب القضائي(

إذ جاءت ف  المرتبة  ،يمتمك المعرفة بأساليب الغش وطرق التحري والتحقق لكتشافه(
%(ذ وتمييا ف  81.60(ذ وأىمية نسبية )4.08الولىذ ايث بمغ متوسط إجابات العينة )

)المكمف بمهمة المحاسب القضائي يمتمك المعرفة ( 1لثانية اإلجابات عمى الفقرة رقم )المرتبة ا
( وأىمية 4.03ايث بمغ متوسط إجابات العينة )والخبرة بعمم المحاسبة وتدقيق الحسابات(، 

الغالبية العظمى من المكمفين بميمة إلى أن  %(. كما تجدر اإل ارة ىنا80.60نسبية )
ؤىمون عمميًا ف  المااسبة والتدقي  ولدييم الخبرات والميارات ف  ىذا المااسب القضا،  م
تأدية خدمة التاق  والتاري ف  عمميات عمى -اد كبير إلى-قادرينالمجالذ مما يجعميم 

 الغش. 
 ( 5أما المرتبة الخيرة فقد جاءت لإلجابات عمى الفقرة رقم ) يتمتع المكمف بمهمة المحاسب(

ايث بمغ عقالنية في التصرفات وعدم التسرع في اتخاذ القرارات( القضائي بالمرونة وال
يتضح من اإلجابات عمى ىذه  ذ%(. إ58.20وأىمية نسبية ) ذ(2.91متوسطيا الاساب  )

(ذ لذل  يجدر اإل ارة والتأكيد 3الفقرة بأن متوسطيا الاساب  أقل من المتوسط االفتراض  )
لقضا،  أن يعزز قدراتو ومياراتو ليكون أكثر عمى أنو يجب عمى المكما بميمة المااسب ا

 مرونة وعقالنية ف  التعامل مع المنازعات الماليةذ وكذل  الىتأن  ف  عممية اتخاذ القرار.
 ( وأىمية نسبية 3.99( و)3.67أما باق  الفقرات فقد تراوات المتوسطات الاسابية ليا بين )

  ىذه الفقرات ى  ف  فقرتين  %(ذ وأدنى نسب ف79.80%( و )73.40تراوات ما بين )
)يتمتع المكمف بمهمة المحاسب القضائي بالقدرة التحميمية إليجاد ( 3الفقرة الولى رقم )

ذ فقد الحمول لممشكالت الجديدة والتعامل مع كل حالة عمى حدة حسب طبيعتها ومتطمباتها(
( 9لفقرة الثانية رقم )%(ذ وا73.40( وأىمية نسبية )3.67بمغ المتوسط الاساب  ليذه الفقرة )

ذ فقد بمغ )يتمتع المكمف بمهمة المحاسب القضائي بالقدرة عمى التمييز بين الحقيقة والرأي(
 %(.73.80( وأىمية نسبية )3.69متوسطيا الاساب  )
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المكمف بمهمة المحاسب القضائي في  ىمدى اعتماد المحاكم في قطاع غزة عممحور "-ثالثاً 
 "اليةالفصل في المنازعات الم

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 (.14(. النتا،ج موضاة ف  جدول )3المتوسطة )

( لكل فقرة من فقرات محور "مدى اعتماد .Sigالمتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) : 14)جدول رقم 
 مة المحاسب القضائي في الفصل في المنازعات المالية".المحاكم في قطاع غزة عمي المكمف بمه

 الفقرة م
 

المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

الدللة 
 اإلحصائية

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
ييتم القضاة بدور المكما بميمة المااسب 
  القضا،  ف  الفصل ف  المنازعات المالية.

4.16 %83.20 
موافقة 
 عالية جداً 

*0.000 1 

2.  
بالمكما بميمة المااسب  االستعانة يتم

 .المنازعات المالية ف  الفصل ف  القضا، 
3.92 %78.40 

موافقة 
 عالية

*0.000 5 

3.  
يؤثر التقرير المال  المقدم لمماكمة من المكما 
 بميمة المااسب القضا،  عمى قناعة القضاة.

3.87 %77.40 
موافقة 
 عالية

*0.000 7 

4.  
خدمات المكما بميمة يستعين القضاة ب

 المااسب القضا،  ك اىد خبير.
3.97 %79.40 

موافقة 
 عالية

*0.000 4 

5.  
بالمكما بميمة المااسب  المااكم تستعين
)الذي لديو  يادة ماكم مال (  القضا، 

 كماكم ف  المنازعات المالية.
3.90 %78.00 

موافقة 
 عالية

*0.000 6 

6.  
ميمة يستعين الماامون ف  المااكم بالمكما ب

المااسب القضا،  ك اىد ف  المنازعات 
 المالية.

4.02 %80.40 
موافقة 
 عالية جداً 

*0.000 2 

7.  
يستعين الماامون ف  المااكم بالمكما بميمة 
المااسب القضا،  كخبير ف  المنازعات 

 المالية.
3.82 %76.40 

موافقة 
 عالية

*0.000 9 

8.  
يكون لتقرير المكما بميمة المااسب  

  ف  اإلدانة الجزا،ية.  القضا،  دور
4.02 %80.40 

موافقة 
 عالية جداً 

*0.000 2 

9.  
يعتمد القاض  عمى التقارير الت  يقدميا 
المكما بميمة المااسب القضا،  والمعدة 

 ب كل مين .
3.87 %77.40 

موافقة 
 عالية

*0.000 7 
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10.  
يعتمد القاض  عمى التقارير الت  يقدميا 

لمعدة المكما بميمة المااسب القضا،  وا
 ب كل مبسط وواضح.

3.81 %76.20 
موافقة 
 عالية

*0.000 10 

 78.80% 3.94 جميع فقرات الماور معاً  
موافقة 
 عالية

*0.000  

 .α ≤0.05داللة * المتوسط الاساب  دال إاصا،يًا عند مستو  
 (ذ ما يم :14يتضح لنا من خالل اإلجابات الواردة ف  جدول )

  تعتمد المحاكم في قطاع غزة عمي عن ماور الفرضية الثالثة: أن جميع اإلجابات الت  تعبر(
يزيد متوسطيا الاساب   المكمف بمهمة المحاسب القضائي في الفصل في المنازعات المالية(

 (ذ وىذه النتيجة تدل عمى موافقة أفراد العينة بدرجة موافقة عالية عمى3عن المتوسط الفرض  )
 وأىمية نسبية (3.94بمغ ) بات متوسطًا عاماً ايث اققت جميع اإلجا، ىذه الفرضية

 ( مما يثبت صاة ىذه الفرضية.78.80%)
 ( 1يالاظ من الجدول بأن اإلجابات عمى الفقرة رقم :) يهتم القضاة بدور المكمف بمهمة(

جاءت ف  المرتبة الولىذ ايث بمغ المحاسب القضائي في الفصل في المنازعات المالية( 
%(ذ وتمييا ف  المرتبة الثانية اإلجابات 83.20(ذ وأىمية نسبية )4.16المتوسط الاساب  )
)يستعين المحامون في المحاكم بالمكمف بمهمة المحاسب القضائي ( 6عمى الفقرتين رقم )

)يكون لتقرير المكمف بمهمة المحاسب القضائي ( 8ورقم )كشاهد في المنازعات المالية( 
%( 80.40( وأىمية نسبية )4.02توسط الاساب  )ايث بمغ المدور في اإلدانة الجزائية( 

 وذل  لكمتا الفقرتين.
 ( وأىمية نسبية 3.97( و)3.81أما باق  الفقرات فقد تراوات المتوسطات الاسابية ليا بين )

%(. وب كل عام فإنو يمكن القول بأن جميع 79.40%( و )76.20تراوات ما بين )
إلى اد ماذ ايث تراوات المتوسطات الاسابية  اإلجابات الت  تعبر عن ىذا الماور متقاربة

 %(.83.20%( و)76.20(ذ وأىمية نسبية بين )4.16( و)3.81ليذه اإلجابات بين )
تحميل محاور الستبانة ومعرفة متوسط درجة الستجابة الكمية "واقع المحاسبة القضائية في -رابعا

 قطاع غزة من وجهة نظر القضاة".
رفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة لمع Tتم استخدام اختبار 

 (.15النتا،ج موضاة ف  جدول ) أم ال. 3المتوسطة وى  
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( لكل محور من محاور الستبانة "واقع .Sig(: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )15جدول رقم )
 المحاسبة القضائية في قطاع غزة من وجهة نظر القضاة".

 لمحورا م
المتوسط 

 الحسببي

األهمية 

 النسبية

الذاللة 

 اإلحصبئية

القيمة 

االحتمبلية 

(Sig). 

 الترتيب

00  

هذي الحاجت لخذهاث الوكلف بوهوت 

الوحاسب القضائٍ للفصل فٍ 

 الوٌازعاث الوالُت0

3.82 %76.40 
هىافقت 

 عالُت
*.0... 0 

60  

هذي توتع الوكلف بوهوت الوحاسب 

اث القضائٍ بالوعارف والوهار

الالزهت للفصل فٍ الوٌازعاث 

 الوالُت0

3.79 %75.80 
هىافقت 

 عالُت
*.0... 4 

40  

هذي اعتواد الوحاكن فٍ قطاع غسة 

الوكلف بوهوت الوحاسب  علً

القضائٍ فٍ الفصل فٍ الوٌازعاث 

 الوالُت0

3.94 %78.80 
هىافقت 

 عالُت
*.0... 6 

  ...0.* 02045 %77.00 3.85 جوُع هحاور االستباًت هعا 

 .α ≤0.05داللة * المتوسط الاساب  دال إاصا،يًا عند مستو  
 ( ما يم :15يتضح لنا من خالل جدول )

 (  ذ ايث اققت 3أن جميع مااور االستبانة يزيد متوسطيا الاساب  عن المتوسط الفرض)
( وىذه النتيجة تدل %77.00) وأىمية نسبية (3.85بمغ ) جميع مااور االستبانة متوسطًا عاماً 

 فرضيات الدراسة. مى موافقة أفراد العينة بدرجة موافقة عالية عمىع
 ( مد  اعتماد المااكم ف  قطاع غزة عم  المكما ( )3يالاظ من الجدول بأن الماور رقم

أتى ف  المرتبة الولىذ ايث بمغ  بميمة المااسب القضا،  ف  الفصل ف  المنازعات المالية(
%(ذ وأتى ف  المرتبة الثانية الماور رقم وااد 78.80ية )( وأىمية نسب3.94متوسطو الاساب  )

 مد  الااجة لخدمات المكما بميمة المااسب القضا،  لمفصل ف  المنازعات المالية(ذ( )1)
%(ذ وأتى ف  المرتبة 76.40( وأىمية نسبية )3.82ايث بمغ المتوسط الاساب  ليذا الماور )

بميمة المااسب القضا،  بالمعارا والميارات )مد  تمتع المكما ( 2الخيرة الماور رقم )
( وأىمية نسبية 3.79ايث بمغ متوسطو الاساب  ) الالزمة لمفصل ف  المنازعات المالية(

(75.80.)% 
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 المبحث الثالث
 النتائج والتوصيات

 :النتائج-أولً 
 :اآلتيةالنتا،ج تتبين  من خالل التاميالت النظرية والعممية لمدراسة

رية ومماة لخدمات المكمفين بميمة المااسبين القضا،يين لمفصل ف  ىنا  ااجة ضرو  -1
-ة ف  قطاع غزةذ وتعتمد المااكم المنازعات المالية المعروضة أمام المااكم الفمسطيني

 عمى المكما بميمة المااسب القضا، .-ب كل كبير
ف  أن المكما بميمة المااسب القضا،  يتمتع بالمعارا والميارات الالزمة لمفصل  -2

 المنازعات الماليةذ ولكنو ال يتمتع بال كل الكاف  بميارة المرونة والعقالنية ف  التصرفات.
أن القضاة ميتمون بأن تكون التقارير الت  يقدميا المكما بميمة المااسب القضا،   -3

 لمقضاء أكثر مينيةذ وأن يكون عرضيا أكثر وضواًا وبساطة.
يبية ف  المواضيع المالية والمااسبيةذ ايث إن أن غالبية القضاة لم يتمقوا دورات تدر  -4

 معرفتيم بذل  بين ضعيفة ومتوسطة.
ي ير الواقع الاال  ف  قطاع غزة من خالل ىذه الدراسة ودراسات أخر ذ ال  أن ىنا   -5

ااجة كبيرة ومماة لتفعيل دور المااسبة القضا،ية ب كل  امل وضمن وادات القطاع 
ن أجل التخفيا عن قضاء الدولة واكتظاظ القضايا الاكوم  ووادات القطاع الخاص م

 أمام المااكم.
 :التوصيات-ثانياً 

 بناء عمى النتا،ج السابقة نوص  بالتال :
يجدر االىتمام بالمااسبة القضا،ية من قبل المؤسسات المعنية بيذه المينة لما ليا من دور ميم  .1

 واكتظاظ القضايا أمام المااكم. ف  الفصل ف  المنازعات المالية والتخفيا عن قضاء الدولة
الوقوا عمى أىمية تنمية معارا وميارات المكمفين بميمة المااسب القضا،  ومواكبة كل  .2

الجيات القضا،ية لممساعدة ف  تاقي  أمام  جديد ف  مجال المااسبة القضا،ية وتعزيز دوره
 العدالة.

القضا،  لمقضاء أكثر مينيةذ  ضرورة أن تكون التقارير الت  يقدميا المكما بميمة المااسب .3
 وأن تعرض ب كل واضح وبسيط.
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زيادة االىتمام ف  تدريب القضاة العاممين ف  المجال القضا،  المال ذ لمساعدتيم ف  فيم  .4
صدار الاكام الت  تاق  العدالة.   قضايا المنازعات المالية والفصل فييا وا 

يا ضمن المواد التعميمية ف  القسام المتعمقة بكل الموضوعات إدراج المااسبة القضا،ية و  .5
المااسبية ف  الجامعات الفمسطينية والعمل عمى تعزيزىا بما يتالءم مع القوانين والنظمة 

 والتعميمات ف  فمسطين.
نوص  الم رع الفمسطين  بتعديل قانون البينات ف  المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم مزاولة  .6

عط مينة تدقي  الاسابات خصوصية لألاكام المنظمة لعمل المااسب القضا،  وكيفية اء وا 
 مساءلتو ومااسبتو عن الخطاء المينية.  
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 المصادر والمراجع
 العربية: المراجع-أولً 
( دور المااسبة القضا،ية ف  اكت اا عمميات 2013الجبوريذ نصياذ الخالديذ صالحذ ) .1

 .19ذ المجمد 70رية العدد االاتيال المال ذ مجمة العموم االقتصادية واإلدا
 ( القواعد المنيجية التربوية لبناء االستبيان 2010الجرجاويذ زياد ) .2
 ( أساسيات الباث العمم  )جامعة عمان العربية لمدراسات العميا(2006الامدان ذ موف  ) .3
دور المااسبة القضا،ية ف  مواجية ممارسات المااسبة اإلبداعية والاد ( 2014الخالديذ ناىض ) .4

 .العدد السادس –مجمة جامعة فمسطين لألبااث والدراسات ذ من آثارىا عمى القوا،م المالية
( "المااسبة القضا،ية ودورىا ف  الاد من ممارسات الفساد المال "ذ كمية 2018الخضرذ عادل ) .5

 الدراسات العمياذ جامعة السودان.
 نيل العربية.( "اوكمة ال ركات" اإلسكندرية مجموعة ال2012الخضريذ ماسن ) .6
( " دور المااسبة القضا،ية ف  الك ا عن ممارسات إدارة الرباح وزيادة 2019الصا،غذ مامد ) .7

 موثوقية التقارير المالية" )جامعة السودان لمعموم والتكنموجياذ كمية الدراسات العميا. 
ات بصورة ( " المااسبة القضا،ية ضرورة لممساىمة ف  ال النزاع2013الكبيس ذ عبد الستار ) .8

ذ ور ة عمل مقدمة لندوة عممية اول " QCPAعادلة )قطر: جمعية المااسبين القانونيين القطرية 
 .2011مايو  4المااسبة القضا،ية ف  دولة قطرذ 

 ( دراسة تاميمة انتقاديةذ المس،ولية المدنية لمخبير.2020المسممان ذ إبراىيم ) .9
توافر متطمبات المااسب القضا،  ف  الخبير ( مد  ضرورة 2015ب يرذ ااميدذ سعودذ المك  ) .10

 الاساب  الميب ذ العدد الخامس.
عمى الاوكمة المؤسسية لم ركات العراقية  وأثرىا( استخدام المااسبة القضا،ية 2019جاسمذ دنيا ) .11

 Journal of University)دراسة ف  ال ركة الوطنية لمصناعات الكيمياوية والبالستيكية بالعرا ( 
of Babylon for Pure and Applied Sciences Vol. (27) No (3). 

( مد  تطبي  المراجعة القضا،ية ف  فصل الدعاو  والمنازعات الخاصة 2017اامدذ ماجوب ) .12
بالمخالفات المالية ف  المااكم السودانية )مجمة جامعة القصى )سمسمة العموم اإلنسانية( المجمد 

 الاادي والع رونذ العدد الثان .
 ف  وتطويرىا القضا،ية المااسبة دور تفعيل ( ضرورة2018 ذ ميثمذ الرواز ذ عبد الزىرة )راض .13

 (4العدد) 8 واالقتصاديةذ المجمد االدارية لمعموم المثنى العرا  )مجمة
( مد  توافر مقومات تطبي  المااسبين القضا،يين الكت اا ااالت االاتيال 2016 عبانذ إنعام ) .14

 فمسطين. بغزةذ اإلسالمية الجامعة التجارة قتصادية: كميةالمال  ف  الوادات اال
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( الباث العمم  مفيومو وأدواتو 2001عبيداتذ ذوقانذ عدسذ عبد الرامنذ عبد الا ذ كايد ) .15
 وأساليبو

الذار الجاهعُت  االسكٌذرَت6قراءاث فٍ الوحاسبت والوراجعت القضائُت )( 2102أهُي )لطفٍ،  .16

 0الطبعت األولٍ للٌشر،
 http://www.moj.ps/site/adel/homeغزة  قطاع-العدلع الرسم  لوزارة الموق .17
 (.38الوقا،ع الفمسطينية العدد رقم ) ذ2001( لسنة 4قانون البينات ف  المواد المدنية والتجارية رقم ) .18
 (52الوقا،ع الفمسطينية العدد رقم ) ذ2004( لسنة 9قانون مزاولة مينة تدقي  الاسابات رقم ) .19
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