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ملخص: 
لدى مكاتب  �لتدقيق  �لتخ�س�س يف  �إىل مدى وجود  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هدفت هذه 
�لتدقيق يف  عملية  �أتعاب  على  �لتخ�س�س  هذ�  تاأثري  �إيجاد  ثم  ومن  فل�سطني،  �لتدقيق يف 
�ل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة ببور�سة فل�سطني، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، �ُ�ستخدم 
مدخل �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة لقيا�س تخ�س�س مكاتب �لتدقيق �لتي �أدت خدمة �لتدقيق 
�رصكة   )49( على  �لدر��سة  طبقت  حيث  �ملدرجة،  �لعامة  �مل�ساهمة  لل�رصكات  �خلارجي 
�لفرتة من )2008-  �لقطاعات كافة يف  فل�سطني من  بور�سة  م�ساهمة عامة مدرجة يف 
2012( ، وقد ��ستخدمت طريقة �ملربعات �ل�سغرى �لعادية )OLS( لتقدير منوذج �النحد�ر 
مكاتب  لدى  �أكرث  �أو  قطاع  �لتخ�س�س يف  �إىل وجود  �لدر��سة  وقدتو�سلت  �ملتعدد،  �خلطي 
�ل�سوقية  �حل�سة  مدخل  وفق  وذلك  �لدر��سة،  حمل  �ل�رصكات  بتدقيق  تقوم  �لتي  �لتدقيق 
�ملرجحة، حيث بلغت ن�سبة مكاتب �لتدقيق �ملتخ�س�سة وفق ذلك �ملدخل 80%، �أي بو�قع 
12 مكتبتدقيق من �أ�سل 15 مكتبًا، كما تو�سلت �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�سائية لتخ�س�س 
مكتب �لتدقيق يف تدقيق قطاع �لعميل على �أتعاب عملية �لتدقيق، حيث تبني �أن تخ�س�س 
�أتعابه عند تدقيق عمالء ينتمون  �رتفاع  �إىل  �أكرث يقود  �أو  �ملدقق يف تدقيق قطاع معني 
باإعادة  �لفل�سطينية  �ملال  ر�أ�س  هيئة  قيام  �لدر��سة ب�رصورة  �أو�ست  وقد  �لقطاع.  هذ�  �إىل 
تنظيم �ملتطلبات �لقانونية �لو�جب تو�فرها ملدققي �حل�سابات لل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة 
�أكرث،  �أو  قطاع  يف  �لتخ�س�س  ال�سرت�تيجية  وفقًا  وذلك  �لفل�سطينية،  بالبور�سة  �ملدرجة 
بحيث تفر�س تدقيق ح�سابات �ل�رصكة من قبل مدقق متخ�س�س يف �لقطاع �لذي تنتمي �إليه 
�ل�رصكة، مع �الهتمام باإعد�د قاعدة بيانات مو�سعة تو�سح بيانات كل من مكاتب �لتدقيق 
�ملعتمدة و�لقطاعات �لتي يتخ�س�س بها كل مكتب، و�ل�رصكات �ملدرجة حمل �لتدقيق يف 

قطاعات �لبور�سة كافة. 
�لتدقيق، مدخل  عملية  �أتعاب  �لتدقيق،  �لقطاعي ملكتب  �لتخ�س�س  الدالة:  الكلمات 

�حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة. 
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Evaluate the Extent of Industrial Specialization in Audit Firms and 
the Impact on External Audit Fees: An Empirical Study on Public 

Shareholding Companies Listed on the Palestine Exchange

Abstract: 

There are two objectives of this study: to evaluate the existence 
of specialized auditors in Palestinian Auditing firm, and to investigate their 
impact on the fees of auditing services performed on public shareholding 
companies listed in the Palestine Exchange (PEX) . In order to achieve these 
objectives, this study adopts weighted market share approach on a sample 
of 49 public companies listed in PEX, covering the period between 2008 and 
2012. By utilizing ordinary least square test (OLS) , the study found that there 
is a significant presence of specialized auditors in Palestinian Auditing firms 
within the study sample, specialized auditors were found in 80% of these 
firms (twelve out of fifteen) . In addition, the study found that there are strong 
statistical relationships between auditors’ specialization and audit fees. 
Auditing fees of industry specialized auditing firm were higher than non- 
specializing audit firm in an industry. 

This study highlights the need to reorganize legal requirements, including 
licensing, of auditing firms which audited the listed companies in PEX. The 
author recommended putting in place a compulsory licensing scheme that 
required auditing process to be performed only by licensed and specialized 
auditing firms. The author also recommended developing a central database 
for auditing firms and companies listed in PEX and their Industry sectors. 

Keywords: industrial Audit firm Specialization, audit process fees, 
weighted market share approach
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مقدمة: 
�لطلب  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  و�لطلب،  �لعر�س  لعو�مل  �لتدقيق  عملية  �أتعاب  تخ�سع 
�أو خدمة، �لتي توؤثر على �لو�سع �لت�ساومي لكل من مقدم �خلدمة  و�لعر�س على �أي �سلعة 
�أتعابها من ممار�سة  )�ملدقق( ومتلقيها )�لعميل( ، لذلك ت�سعى مكاتب �لتدقيق �إىل تعظيم 
�ملهنة، ومن جهة �أخرى ت�سعى �ل�رصكات حمل �لتدقيق �إىل تخفي�سهذه �الأتعاب باعتبارها 
تكلفة تنفق يف �سبيل �حل�سول على منفعة.كما تتاأثر عملية حتديد �أتعاب �لتدقيق بالعديد 
من �لعو�مل �لتي من �سمنها تخ�س�س مكتب �لتدقيق يف �سناعة �أو قطاع �لعميل، مما حد� 
بالعديد من �رصكات �لتدقيق خالل �لعقدين �ل�سابقني للقيام بعمليات �الندماج، بهدف توفري 
�ملناف�سة  عو�مل  ومو�جهة  �لتخ�س�س،  ��سرت�تيجية  �إجناح  على  �لقادرة  �لب�رصية  �لقدر�ت 

�ملتز�يدة ومتغري�ت �لعوملة �القت�سادية و�الجتماعية و�ملهنية.
ونتيجة للتغري�ت �لكبرية يف �سوق �لتدقيق يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، و�زدياد قلق 
�لهيئات �ملنظمة للمهنة �إز�ء �ملناف�سة �حلادة يف �سوق �لتدقيق، �لتي قد توؤدي �إىل �حتكار 
�أو منطقة معينة، �الأمر �لذي مينحهم  �لتدقيق يف �سناعة  بع�س مدققي �حل�سابات خلدمة 
�سلطة يف �ل�سوق ت�ساهم يف ت�سعري خدمات �لتدقيق، لذلك �أبدى �لباحثون �هتمامًا ملحوظا 
بعالقة �لتخ�س�س �لقطاعي ملكتب �لتدقيق باأتعابه، وذلك باعتبار �لتخ�س�س يف قطاعات 

معينة من �لعو�مل �ملوؤثرة على مهنة �لتدقيق يف �لقرن �حلادي و�لع�رصين.
�لتدقيق، يعود  �لتدقيق وعالقته مع تخ�س�س مكتب  �أتعاب  وباالآتي فاإن فهم �سلوك 
مب�سلحة مبا�رصة لكل من مكاتب �لتدقيق )مقدم �خلدمة( ، و�ل�رصكات حمل �لتدقيق )متلقي 
�خلدمة( ، حيث �أن تو�فر �ملعرفة و�خلربة ملكاتب �لتدقيق ت�ساعدهم يف تقومي ��سرت�تيجيات 
�لت�سويق وقر�ر�ت �لت�سعري للعمالء يف خمتلف �ل�سناعات و�لقطاعات، �أما بالن�سبة لل�رصكات 
حمل �لتدقيق، فمعرفة �سلوك �أتعاب �لتدقيق ت�ساعدهم على �ختيار مدقق �حل�سابات �الأمثل 
�لتدقيق ذ�ت  �لعالية وخدمات  ذ�ت �جلودة  �لتدقيق  �ملفا�سلة بني خدمات  لها، من حيث 

�لتكلفة �الأقل.
وتاأتي هذه �لدر��سة للتعرف �إىل مدى وجود �لتخ�س�س �ل�سناعي �أو �لقطاعي ملدقق 
�حل�سابات �خلارجيفي �لقطاعات �ملختلفة �ملدرجة يف بور�سة فل�سطني، وتو�سيح �أثر هذ� 
�لتخ�س�س على �أتعابعملية �لتدقيق با�ستخد�م مدخل �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة �لتي تعتمد 

يف ح�سابها على كل من مدخل �حل�سة �ل�سوقية، ومدخل �ملحفظة معا.
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مشكلة الدراسة: 
عاملية،  �رصكات  �نهيار  من  عنها  نتج  وما  �ملتالحقة،  �القت�سادية  �لتغري�ت  �أدت 
و�زدياد وترية �ملناف�سة يف �سوق �لتدقيق، �إىل تطوير مهنة تدقيق �حل�سابات تطور�ً �رصيعًا 
مطلبًا  قطاع معني  �أو  معينة  �حل�سابات يف �سناعة  مدقق  �أ�سبح تخ�س�س  وفاعاًل، حيث 
�أ�سا�سيًا لكل من �رصكة �لتدقيق وعميلها، وذلك لزيادة �لثقة يف �لقو�ئم �ملالية خا�سة مع 
�زدياد حجم �لقو�عد �ملحا�سبية �ملتخ�س�سة ح�سب �لن�ساط �ل�سناعي، ومن هنا حتاول هذه 
ذلك على  وتاأثري  فل�سطني،  �لتدقيق يف  لدى مكاتب  �لتخ�س�س  �لتحقق من وجود  �لدر��سة 
الأتعاب  �أدين  حد�  ت�سع  مل  �لفل�سطينية  �لت�رصيعات  �أن  وبخا�سة  �خلارجي،  �ملدقق  �أتعاب 
�ملال  ر�أ�س  �سوق  هيئة  �إجر�ء�ت  ت�سرتط  مل  �أخر  جانب  ومن  جانب،  من  �خلارجي  �ملدقق 
�لفل�سطينية و�أنظمتها �رصورة تو�فر �لتخ�س�س �لقطاعي كمتطلب لعملية تدقيق �ل�رصكات 

�ملختلفة �ملدرجة يف بور�سة فل�سطني.وترتكز م�صكلة الدرا�صة يف الت�صاوؤلني الآتيني: 
يف . 1 �خلارجي  �لتدقيق  مكاتب  لدى  �لعميل  قطاع  يف  �لتخ�س�س  وجود  مدى  ما 

فل�سطني؟ 
ما تاأثري تخ�س�س مكاتب �لتدقيق �خلارجي يف تدقيق قطاع �لعميل على �أتعابها . 2

يف بيئة �لعمل �لفل�سطينية؟ 

أهمية الدراسة وأهدافها: 
تكمن �أهمية هذه �لدر��سة يف قيا�س م�ستوى �لتخ�س�س ملزود خدمة �لتدقيق �خلارجي 
لل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة ببور�سة فل�سطني، ملا لذلك من �أهمية كبرية ملتخذي 
تدقيق  ملهنة  �ملنظمة  �لفل�سطينيةو�ملوؤ�س�سات  �ملال  ر�أ�س  �سوق  هيئة  �سيما  ال  �لقر�ر، 
�حل�سابات يف فل�سطني حول �أهمية تخ�س�س مدقق �حل�سابات و�رصورته يف تدقيق قطاع 
�لعميل �أو �سناعته، و�لعمل على ت�سنيف هذه �ملكاتب �إىل متخ�س�سة وغري متخ�س�سة يف 
تدقيق قطاع دون غريه، ملا لذلك من دور موؤثر على زيادة درجة �العتمادية و�مل�سد�قية 
لدى م�ستخدمي �لقو�ئم �ملالية �ملدققة من قبل مكتب تدقيق متخ�س�س يف ن�ساط �ل�رصكة 
حمل �لتدقيق، باالإ�سافة �إىل تقدميها دلياًل حول تاأثري �لتخ�س�س على �أتعاب عملية �لتدقيق 
يف بور�سة فل�سطني، مما ي�ساهم يف حتديد توجه مكتب �لتدقيق نحو �لتخ�س�س، �لذي ميكن 
�لتي  �لتدقيق  عملية  تكاليف  من  ويخف�س  �ملقدمة،  �خلدمة  جودة  زيادة  يف  ي�ساهم  �أن 
الدرا�صة  �أعلى.وا�صتناداً ملا �صبق ت�صعى هذه  يتكبدها �ملدقق، وباالآتي حتقيق �ير�د�ت 
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اإىل حتقيق الهدفني الآتيني: 
�لتعرف �إىل مدى وجود �لتخ�س�س يف �لتدقيق لدى مكاتب �لتدقيق يف فل�سطني، . 1

�أو  �لفل�سطينية  �لبور�سة  قطاعات  �أحد  يف  �ملكاتب  تلك  تخ�س�س  مدى  عن  يك�سف  بحيث 
بع�سها.
�لك�سف عن تاأثري تخ�س�س مكاتب �لتدقيق يف تدقيق �سناعة �لعميل على �أتعاب . 2

عملية �لتدقيق يف �ل�رصكات �مل�ساهمة �ملدرجة ببور�سة فل�سطني.

فرضيات الدراسة: 

نوعية  ● ح�سب  �لتخ�س�س  فل�سطني  يف  �لتدقيق  مكاتب  متار�س  الأوىل:  الفر�صية 
�لقطاع.
يف  ● �لتدقيق  مكاتب  لتخ�س�س  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد  الثانية:  الفر�صية 

على  فل�سطني  بور�سة  يف  �ملدرجة  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�رصكات  يف  �لعميل  �سناعة  تدقيق 
�أتعاب عملية �لتدقيق.

اإلطار النظري: 

مفهوم ختصص مدقق احلسابات يف قطاع أو صناعة العميل: 

�ملهني  �لتخ�س�س  �رصورة  على  �رص�حة  يدل  دويل  تدقيق  معيار  وجود  لعدم  نظر� 
فيها  تعمل  �لتي  �ل�سناعة  لطبيعة  �ملدقق  تفهم  تبني �رصورة  معايري  فاإن هناك  للمدقق، 
�ملن�ساأة حمل �لتدقيق، ومن هنا تعددت �لتعاريف �ملحددة لطبيعة تخ�س�س مدقق �حل�سابات 
وم�سمونه يف قطاع معني، �إال �أن هذ� �لتعدد ال يعني وجود �ختالفات بينها، حيث عرفت 
در��سة )Solomon, et.al., 1999, 191( باأن �ملدقق �ملتخ�س�سهو �لذي يركز ب�سكل كبري 
بينما  معينة،  �سناعة  يف  �لالزم  و�لتدريب  و�لدر�ية  و�ملعرفة  �خلربة  لديه  يكون  �أن  على 
�أنه قيام مدقق �حل�سابات  �ل�سناعي على  �لتخ�س�س  عرفت در��سة )حممد، 2013، 421( 
باأد�ء خدمة �لتدقيق �مل�ستقلة �إىل عمالء ينتمون لقطاع �سناعي و�حد، مبا ي�سمن ذلك متاثل 
طبيعة �لعمليات �لتي تقوم بها �ملن�ساآت يف �لقطاع نف�سه، و�إمكانية �حل�سول على �ملعرفة 
 Phaiboon and krittaya,( و�خلرب�ت �ملتعلقة بطبيعة تلك �لعمليات، كما �أ�سافت در��سة
�أد�ء مهمة  �لعالية على  قدرته  �حل�سابات هي  �ل�سناعي ملدقق  �لتخ�س�س  باأن   )2011, 4
منظمة ومعقدة ومتنوعة بطريقة متميزة، وهو من �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة على جودة عملية 
�لتدقيق، كما ميزت در��سة )عوي�س، 2007، 90( بني �ملدقق �ملتخ�س�س ومكتب �لتدقيق 
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�ملتخ�س�س، حيث بينت �أن �ملدقق �ملتخ�س�س هو �ملدقق �لذي تكون لديه �خلربة و�ملعرفة 
باجلودة  تقارير  �إ�سد�ر  على  قادر�ً  يكون  بحيث  فيه،  يتخ�س�س  �لذي  باملجال  �ملتميزة 
و�لكفاءة �ملطلوبة منه، �أما مكتب �لتدقيق �ملتخ�س�س فهو ذلك �ملكتب �لذي ي�ستحوذ على 
ن�سيب كبري )يتجاوز 20%( من �سوق خدمة �لتدقيق، وتزد�د هذه �حل�سة �ل�سوقية مع مرور 

�لوقت.
ويرى �لباحث �أن تخ�س�س مدقق �حل�سابات يف قطاع �لعميل يتاأتى من خالل �ملعرفة 
و�لدر�ية �ملكت�سبة، وما ينتج عنها من خربة مرت�كمة يف تدقيق قطاع �لعميل، �الأمر �لذي 
ينعك�س على جودة عملية �لتدقيق، وتقرير �ملدقق �خلارجي، وت�سري�لبحوث �لتجريبية �إىل 
المتالك  عر�سة  �أكرث  هم  معينة،  �سناعة  يف  حمددة  معرفة  ميتلكون  �لذين  �ملدققني  �أن 
 Owhoso,(.لك�سف عن �خلطاأ� و�أ�ساليب  �ل�رصكة، مما يعزز قدر�تهم  فهم �سامل خل�سائ�س 

 )et.al.,2002, 898( )Fleming and Romanus, 2007, 5

أسباب ختصص مدقق احلسابات ودوافعه: 

من  �لعديد  �خلارجي  �حل�سابات  ملدقق  �ل�سناعي  �لتخ�س�س  مو�سوع  �سغل  لقد 
قطاع  يف  �لتخ�س�س  �إىل  �لتوجه  نحو  �ملدقق  حتفز  �لتي  �لدو�فع  تعّد  حيث  �لباحثني، 
�لدر��سات باالجتهاد  ، مما حد�بالعديد من   )Craswell, et.al,.1995( معني غري و��سحة 
�أن  �لتيافرت�ست   ،  )Eichenseher 1981Danos, and( وتف�سريهاكدر��سة  تو�سحيها  يف 
�قت�ساديات  من  �ال�ستفادة  معينةهو  �سناعة  يف  للتخ�س�س  �ملدققني  توجه  ور�ء  �لد�فع 
�حلجم �لكبري، وذلك بهدف تخفي�س �لتكاليف �لتي يتكبدها �ملدقق، فتخ�س�س �ملدقق يف 
�سناعة �أو قطاع معني يخف�س �لتكاليف �لتي يتحملها �ملدقق مبا فيها من تكاليف �لتدريب 
و�لتطوير، وذلك الأن �ملعرفة و�لقدر�ت �لتي يحتاجها لتدقيق هذه �ل�رصكات مت�سابهة، كما 
�لوقت و�جلهد �ملبذول من قبل �ملدقق  �لقطاع نف�سه يعمل على تقليل  �لعمل يف  �أن تكر�ر 

لتدقيق �رصكات �لقطاع.
 )85  ،2005 )لبيب،  ودرا�صة   )424  ،2013 )حممد،  درا�صة  من  كل  وقد خل�صت 

الدوافع وراء ظهور التخ�ص�س ال�صناعي ملدقق احل�صابات فيما ياأتي: 
�لزيادة يف حجم �لقو�عد �ملحا�سبية �خلا�سة بكل ن�ساط �سناعي على حدة، �الأمر  ♦

�لذي �أدى �إىل �رصورة فهم مدقق �حل�سابات �ملزيد من طبيعة �أن�سطة �لعمالء �ملختلفة.
وجود �لعديد من حاالت �لتقا�سي و�لدعاوي �جلنائية و�ملدنية �سد �أع�ساء مهنة  ♦

من  �مل�ستفيدين  ر�سا  على  يوؤثر  مما  و�ملحلي،  �لعاملي  �مل�ستويني  من  كل  على  �لتدقيق 
خدمات �ملهنة.
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و�لتطور�ت  ♦ و�ملهنية  �لتنظيمية  و�لبيئة  �الأعمال  بيئة  يف  �مل�ستمرة  �لتغري�ت 
�ملتالحقة و�ملت�سارعة �لتي يت�سم بها �قت�ساد �لعامل، مثل �لتكتالت �القت�سادية و�نفتاح 
�إىل �رصورة تطوير عملية تدقيق �حل�سابات مبا  �أدى  �لذي  �الأمر  �لعوملة،  �الأ�سو�ق يف ظل 

يت�سق مع هذه �لتغري�ت.
��سرت�تيجية �لتخ�س�س �ل�سناعي متكن مكاتب �لتدقيق من ��ستخدمها كا�سرت�تيجية  ♦

نف�سها،  �لتي باخل�سائ�س  �لعمالء  ن�سبيًا من  للتميز عن مناف�سيها خلدمة جمموعة كبرية 
وباالآتي �حل�سول على معدالت �أعلى من �حل�س�س �ل�سوقية.

فوائد التخصص الصناعي للمدقق اخلارجي: 

ذكرت �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة جمموعة من �لفو�ئد �ملحتملة لتخ�س�س �ملدقق 
�إىل وجود   )Gramling, et.al., 2001, 9( �أ�سارت در��سة  �خلارجي يف قطاع معني، حيث 
عالقة �إيجابية بني �لتخ�س�س �ل�سناعي للمدقق وقدرة �لعميل بالتنبوؤ بالتدفقات �لنقدية 
مقد�ر  وزيادة  �ملالية  �لقو�ئم  يف  �لثقة  زيادة  على  يعمل  �لتخ�س�س  �إن  حيث  �مل�ستقبلية، 
يف  �لتفاو�سية  �لقوة  من  �ملزيد  �ملدقق  منح  على  يعمل  كما  و�ل�سفافية،  �الف�ساح  جودة 
من  �أكرب  ح�س�س  على  �حل�سول  يف  �لتدقيق  �رصكات  تدعيم  ويف  �لعادلة،  �الأتعاب  حتديد 
Bal�(  سسوق خدمات �ملر�جعة، �سو�ء على �مل�ستوى �ملحلي �أم �لعاملي، حيث ذكرت در��سة
�إد�رة  �أ�ساليب  ميار�سون  �ملتخ�س�سني  غري  �ملدققني  عمالء  �أن   )sam, et,al., 2003, 72
نف�سه  �ل�سياق  ويف  �ملتخ�س�سني،  �ملدققني  عمالء  من  �أكرب  ب�سكل  �مل�رصوعة  غري  �الأرباح 
�إىل �رتفاع كل من دقة �لتقدير�ت للمخاطر �حلتمية ودرجة   )low, 2004( تو�سلت در��سة 

جودة قر�ر�ت �لتخطيط للمدقق �خلارجي �ملتخ�س�س عن غري �ملتخ�س�س.

مستويات التخصص يف التدقيق: 

ميكن تلخي�س م�صتويات التخ�ص�س يف التدقيق كما تناولته عديد من الدرا�صات 
ال�صابقة اإىل ثالثة م�صتويات: 

امل�صتوى الأول: م�صتوى املدينة/ مكتب التدقيق (Office- city/ level( : وهو  ♦
�مل�ستوى من �لتخ�س�س ملكتب �لتدقيق يف مدينة ما لقطاع من �لقطاعات على جمموعة 
�أنه   ،  )Francis, et.al., 1999( �فرت�س  حيث  نف�سها،  �ملدينة  يف  توجد  �لتي  �ل�رصكات 
ي�سعب نقل �خلربة و�لتخ�س�س يف قطاع معني بني فروع مكتب �لتدقيق، مبعنى �أن مكتب 
فرعه يف  يكون  �أن  �ل�رصورة  من  لي�س  نابل�س  �لتاأمني يف  �ملتخ�س�س يف جمال  �لتدقيق 
�أن  �إىل   )Ferguson et al., 2003( غزة متخ�س�سًا يف �ملجال نف�سه، وقد تو�سلت در��سة 
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�لتوجه نحو �لتخ�س�س على م�ستوى �ملدينة )City� level( يقود �إىل عالوة �أتعاب �أكرث من 
�لتخ�س�س على �مل�ستوى �ملحلي )National- level( يف ��سرت�ليا، وقد �تفق ذلك مع كل من 
 )Basioudis and Francis, 2007( يف �أمريكا، ودر��سة )Francis, et.al., 2005( در��سة

يف بريطانيا.
امل�صتوى الثاين: م�صتوى الوطن اأو امل�صتوى املحلى (national- level( : وهو  ♦

�مل�ستوى من �لتخ�س�س ملكتب �لتدقيق يف مدينة ما لقطاع من �لقطاعات على جمموعة 
 )Francis, et.al., 2005( من �ل�رصكات �لتي توجد يف �لوطن �لذي تنتمي �إليه هذه �ملدينة

)�أبوعي�سى، 2011، 51( .
امل�صتوىل الثالث: م�صتوى العامل (Global- level( : وهو �مل�ستوى من �لتخ�س�س  ♦

ملكتب �لتدقيق يف مدينة ما لقطاع من �لقطاعات على جمموعة �ل�رصكات �لتي توجد يف 
 Carson( لعامل �سو�ء كانت هذه �ل�رصكات يف �ملدينة نف�سها �أم �لوطن �أم غريه من �الأوطان�

and Fargher, 2007( )�أبوعي�سى، 2011، 51( .

مداخل قياس التخصص ملدقق احلسابات 

يف �صوء الدرا�صات ال�صابقة تبني اأن هناك ثالثة مداخل رئي�صية لقيا�س التخ�ص�س، 
كانت على النحو الآتي: 

♦ Market Share Approach مدخل احل�صة ال�صوقية
يقوم هذ� �ملدخل على �أ�سا�س �لتميز يف ن�ساط حمدد بني مدققي �حل�سابات �ملتناف�سني، 
حيث ي�ستطيع مدقق �حل�سابات �أن مييز نف�سه عن مناف�سيه، وفقًا للح�سة �ل�سوقية �خلا�سة 
به من خالل هذ� �لن�ساط �ملحدد، فمدققو �حل�سابات �لذين يحوزون ح�سة �سوقية �أكرب يف 
قطاع ما يعّدون �الأكرث �متالكًا للمعرفة و�خلربة يف ذلك �لقطاع، كما تعك�س �حل�سة �ل�سوقية 
�لكبرية د�خل �لن�ساط �ملحدد �ال�ستثمار�ت �لتي تتم من قبل مدققي �حل�سابات يف تطوير 
تقنيات �لتدقيق �خلا�سة بالقطاع �ملحدد، مما ميكنه من �ال�ستفادة من وفور�ت �قت�ساديات 

�حلجم �لكبري، بال�سكل �لذي يوؤدي �إىل حت�سني جودة �لتدقيق )حممد، 2013، 425( .
�لتدقيق  �أنه ال يوجد تخ�س�س لدى مكاتب  �لتخ�س�س  لقيا�س  ويفرت�س هذ� �ملدخل 
يف قطاع من �لقطاعات، باالآتي فاإن عمالء �لقطاع �لو�حد موزعون بن�سب مت�ساوية فيما 
بني مكاتب �لتدقيق: فعلى �سبيل �ملثال، �إذ� كان لدينا 15مكتب تدقيق، فاإنه من �ملتوقع 
�أي  �أفر�د  �أي )6.7%( من  �أن ياأخذ كل مكتب تدقيق من هذه �ملكاتب ما ن�سبته )1/ 15( 
قطاع من �لقطاعات، وقد �عتمدت �لدر��سات �ل�سابقة على در��سة )Palmrose, 1986( ، �لتي 
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�عتربت �أن ح�سول �أحد مكاتب �لتدقيق على ح�سة �سوقية مت�ساوية �أو تزيد بن�سبة )%20( 
عن هذه �لن�سبة �ملتماثلة )6.7%( فيما بني مكاتب �لتدقيق يف �أحد �لقطاعات ينايف عدم 
وجود �لتخ�س�س، ويثبت �أن هذ� �ملكتب متخ�س�س يف ذلك �لقطاع، وباالآتي فعندما يتبني 
�أن �حل�سة �ل�سوقية ملكتب �لتدقيق )X( م�ساوية �أو تزيد عن )6.7%*1.20 = 8%( ، فاإن هذ� 
يعني �أن مكتب �لتدقيق )X( ياأخذ ح�سة مكتب تدقيق �أخر )Y( ، �لتي تقل �حل�سة �ل�سوقية 
ويثبت  �لتخ�س�س  عدم وجود  فر�س  ينايف  ، مما   )%6.7( �ملحددة وهي  �لن�سبة  عن  لديه 
�لفا�سل  �حلد  فاإن  وباالآتي  �لقطاع،  ذلك  �لتدقيق يف  �أحد مكاتب  لدى  �أن هناك تخ�س�سًا 
ملدخل �حل�سة �ل�سوقية يف قيا�س �لتخ�س�س ي�ساوي ) )1/ عدد مكاتب �لتدقيق( * 1.2( 

)�بوعي�سي، 2011، 52( .
وعلى �لرغم من �أن مدخل �حل�سة �ل�سوقية هو �ملدخل �مل�سيطر على معظم �لدر��سات 
�لتخ�س�س  �لتدقيق نتيجة  �أن تنخف�س عائد�ت مكتب  �ل�سابقة، فاإنه يوؤخذ عليه �حتمالية 
�إىل مبالغ كبرية  �لتخ�س�س  �لنوع من  يف ن�ساط معني دون غريه، عالوة على حاجة هذ� 
�لتخ�س�س  بالن�ساط حمل  �ملتعلقة  �لتدقيق  �سبيل تطوير �ملهار�ت و�خلرب�ت وتقنيات  يف 

)حممد، 2013، 426( .
♦  Portfolio Share Approach مدخل املحفظة

فياأن�سطة خمتلفة، حيث  �لتدقيق  �لتمييز بني مكاتب  �أ�سا�س  ويقوم هذ� �ملدخل على 
مكتب  يتقا�سها  �لتي  بها،  �ملرتبطة  و�الأتعاب  �لتدقيق  خلدمات  �لن�سبي  �لتوزيع  يالحظ 
�لعمالء  �أن�سطة  يف  �حل�سابات  مدقق  تخ�س�س  على  وُي�ستدل  متعددة،  �أن�سطة  بني  �لتدقيق 
بتطوير  �ملدقق  قام  �لتي  �الأن�سطة  �أي�سا  وت�سكل  �ملحفظة،  يف  �الأكرب  �حل�سة  متثل  �لتي 
قاعدة معرفة فيها، كما �أن �حل�س�س �لكبرية يف �ملحفظة تعك�س �ال�ستثمار�ت �لكبرية �لتي 
�أي توجه معظم �ملو�رد  �لن�ساط،  طور�ملدقق تقنياٍت و�أ�ساليب مر�جعة ترتبط بطبيعة هذ� 
يف تطوير �ملعرفة �ملتخ�س�سة يف هذ� �لن�ساط حتى لو مل تكن �حل�سة �ل�سوقية لهذ� �لن�ساط 

كبرية.
�لتدقيق  �أنه ال يوجد تخ�س�س لدى مكاتب  �لتخ�س�س  لقيا�س  ويفرت�س هذ� �ملدخل 
يف قطاع من �لقطاعات، باالآتي فاإن جميع مكاتب �لتدقيق تاأخذ ح�س�سا مت�ساوية من كل 
قطاع من �لقطاعات، فعلى �سبيل �ملثال �إذ� كان لدينا )5( قطاعات فاإن حمفظة كل مكتب 
من مكاتب �لتدقيق لديه ما ن�سبته )1/ 5( �أي )20%( من كل قطاع، وباالآتي فعندما ميتلك 
�أن ح�سته من هذ�  �لن�سبة �ملحددة من هذ� �لقطاع فاإن ذلك يعني  �أقل من  مكتب �لتدقيق 
�لقطاع توؤول �إىل مكتب تدقيق �آخر، وهذ� يدعم فر�س عدم �لتخ�س�س لهذ� �ملكتب، ويثبت �أن 
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هناك تخ�س�سًا لدى �أحد مكاتب �لتدقيق �الأخرى يف ذلك �لقطاع، وباالآتي فاإن �حلد �لفا�سل 
ملدخل �ملحفظة لقيا�س �لتخ�س�س ي�ساوي )1/ عدد �لقطاعات( )�بوعي�سي، 2011، 53( .

♦ Weighted Market Share Approach مدخل احل�صة ال�صوقية املرجحة
تر�بط بني كل من  بعدم وجود   )Neal and Riley, 2004( �إليه  تو�سل  �نطالقا مما 
�قرت�ح  مت  �الآخر،  يكمل  مدخل  كل  �أن  باعتبار  �ملحفظة،  ومدخل  �ل�سوقية  �حل�سة  مدخل 
�ملدخل �لثالث لقيا�س �لتخ�س�س و�لذي ي�سمح ملكاتب �لتدقيق بالتخ�س�س يف �لقطاعات 
�أن  �لتخ�س�س وفقا ملدخل �ملحفظة، �رصيطة  �لتي ال حتظى بفر�س  �ل�سغرية  �الأعد�د  ذ�ت 
تكون �حل�سة �ل�سوقية لهذه �ملكاتب من هذه �لقطاعات مرتفعة وبالعك�س، كما ي�سمح هذ� 
�ملدخل ملكاتب �لتدقيق �لتخ�س�س يف �لقطاعات ذ�ت �الأعد�د �لكبرية، �لتي ال حتظي بفر�س 
�أن حتتل هذه  �لقطاعات، على �رصط  �لتدقيق لهذه  �أكرب مكاتب  للتخ�س�س، نتيجة �حتكار 
�لتدقيق  �إن قلة فر�سة مكتب  �آخر  �لقطاعات جزء�ً كبري�ً من حمفظة هذه �ملكاتب، مبعنى 

للتخ�س�س يف �أحد �ملدخلني عو�ست بن�سبة مرتفعة من �ملدخل �الآخر.
�حل�سة  �نطالقًا من مدخل  �لقطاعات  �أحد  �لتخ�س�س يف  قيا�س  ياأتي منوذج  وفيما 
، �حلد �لفا�سل ملدخل �حل�سة   )Neal and Riley, 2004( �ل�سوقية �ملرجحة وفقا لدر��سة 
�ل�سوقية  �حل�سة  ملدخل  �لفا�سل  �حلد  ي�ساوي  �لتخ�س�س  قيا�س  يف  �ملرجحة  �ل�سوقية 
�لتدقيق( *  �أنه ي�ساوي ))1/ عدد مكاتب  �أي  �لفا�سل ملدخل �ملحفظة،  م�رصوب يف �حلد 

1.2( * )1/ عدد �لقطاعات( .

العالقة بني التخصص القطاعي ملدقق احلسابات وأتعابه: 
حمل  �ل�رصكة  بخ�سائ�س  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لتدقيق  خدمة  �أتعاب  حتديد  عملية  ترتبط 
.... فروعها،  عدد  �ملدقق،  تقرير  نوع  عملياتها،  تعقد  درجة  �ل�رصكة،  )حجم  مثل:  �لتدقيق 
Francis and Si�( در��سة تو�سلت  �آخر.حيث  �إىل  �سناعي  قطاع  من  تختلف  �لتي   ،  للخ( 
mon, 1987( �إىل وجود عالقة �إيجابية بني �أتعاب �لتدقيق، وكل من حجم �ل�رصكة مو�سع 
�لتدقيق ودرجة تعقيد عملياتها ونوع تقرير �ملدقق، عالوة على �أن نتيجة �الأعمال من ربح 
 )Simunic, 1980( أو خ�سارة تعّد من �لعو�مل �ملوؤثرة على �أتعاب �لتدقيق، وذلك وفق در��سة�
�أو�ئل �لدر��سات �لتي تناولت مو�سوع �أتعاب �لتدقيق، وقد يعود ذلك �إىل  �لتي ت�سنف من 
�أن خ�سائ�س �ملن�ساآت �لتي تعمل يف قطاع �لبنوك تختلف متامًا عن خ�سائ�س �ملن�ساآت 
�لتي تختلف بدورها هي �الأخرى عن خ�سائ�س �ملن�ساآت  �ل�سناعة،  �لتي تعمل يف قطاع 
�لتي تعمل يف قطاع �خلدمات و�لتاأمني و�ال�ستثمار، وتختلف تكلفة خدمة �لتدقيق �ملقدمة 
يف قطاع �لبنوك عن �لتكلفة يف �لقطاعات �الأخرى، وذلك باختالف خ�سائ�س �ملن�ساآت يف 
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ذلك �لقطاع، عالوة على �ختالف تكلفة خدمة �لتدقيق من من�ساأة �إىل �أخرى يف ذ�ت �لقطاع، 
حيث تو�سل )chan, et.al., 1993( �إىل �أن درجة �لتنوع يف �ملنتجات لل�رصكة حمل �لتدقيق 

تعمل على زيادة �أتعاب خدمة �لتدقيق.
ذ�تها،  �لتدقيق  �رصكات  خ�سائ�س  باختالف  �لتدقيق  خدمة  �أتعاب  تختلف  قد  كما 
تتقا�ساها  �لتي  تلك  من  �أعلى  �لكبرية  �لتدقيق  مكاتب  تتقا�ساها  �لتي  �لتدقيق  فاأتعاب 
 )Simunic, 1980( وهو ما نفاه ، )Francis and Simon, 1987( مكاتب �لتدقيق �الأخرى
يف در��سته �لتي تو�سلت �إىل عدم وجود فروقات ذ�ت داللة �إح�سائية بني �أتعاب �لتدقيق 
�لتي تتقا�ساها مكاتب �لتدقيق �لكربى ومكاتب �لتدقيق �الأخرى يف �أمريكا، من�سجمًا بذلك 
�ملر�جعة  من�ساأة  تاأثري خ�سائ�س  �أن  يوؤكد  نيوزيالند�، مما  يف   )Firth, 1985( در��سة  مع 
 David,( �لتاأكد  عدم  من  كثري  يحوطها  �لتدقيق  خدمة  �أتعاب  حتديد  على  م�ستقل  كمتغري 
et.al., 2006, 141) ، �إىل �أنه قد يكون هناك �رتباط بني بع�س خ�سائ�س من�ساأة �لقطاع 
حمل �لتدقيق وخ�سائ�س من�ساأة �لتدقيق عند حتديد �أتعاب �لتدقيق، فمثال قد تف�سل من�ساآت 
قطاعات �لن�ساط �لتي تت�سف بدرجة رفع مايل عايل �الرتباط مبن�ساة مر�جعة ذ�ت �سمعة 
مهنية لتخفي�س تكلفة �لوكالة مقابل حتمل عالوة �أتعاب، كما �أن من�ساآت قطاعات �لن�ساط 
�الأعلى خطر� كمن�ساآت قطاع �لبرتول، قد تف�سل �الرتباط ب�رصكات تدقيق �أكرث خربة وكفاءة 

وذ�ت ر�أ�س مال ب�رصي كبري مقابل حتمل �أتعاب �إ�سافية )�الإبياري، 2008، 25( .

الدراسات السابقة: 
فقد  �لتدقيق �خلارجي،  لدى مكاتب  �لتخ�س�س  ينظم ق�سية  لعدم وجود معيار  نظر� 
لتحليل  �ملجال،  هذ�  يف  و�الأبحاث  �لدر��سات  من  �لعديد  �هتمام  على  �ملو�سوع  هذ�  حاز 
مدى �أهمية �لتخ�س�س لدى مكاتب �لتدقيق على جودة عملية �لتدقيق و�لعديد من �ملتغري�ت 
�لتدقيق  �أتعاب  �ملتغري�ت  هذه  بني  ومن  �لتدقيق،  عملية  مبخرجات  �لعالقة  ذ�ت  �الأخرى 
�خلارجي، باعتبارها حتوز على �هتمام كبري من ممار�سي مهنة �لتدقيق، ويف هذ� �ل�سياق 

ن�صتعر�س فيما ياأتي بع�س الدرا�صات ال�صابقة التي ركزت على مو�صوع الدرا�صة: 
در��سة (Coulier, et.al., 2013( ، �لتي هدفت �إىل �إيجاد منهجية جديدة لدر��سة �أثر 
�لتخ�س�س �لقطاعي للمدقق على �أتعاب �لتدقيق �خلارجي، وذلك لعينة تتاألف من 29726 
�رصكة م�ساهمة عامة مدرجة يف �ل�سوق �ملايل يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل �لفرتة 
2000- 2010، معتمدة يف ذلكعلى تعريفات ومقايي�س خمتلفة للتخ�س�س �لقطاعي، حيث 
)مدخل  �حل�سابات:  ملدقق  �ل�سناعي  �لتخ�س�س  لقيا�س  مد�خل  خم�سة  �لدر��سة  ��ستخدمت 
�حل�سة �ل�سوقية �ملطلقة، ومدخل �حل�سة �ل�سوقية �لن�سبية، ومدخل �ملحفظة �ملطلق، ومدخل 
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، وذلك با�ستخد�م متغري�ت خمتلفة لقيا�س  �ل�سوقية �ملرجحة(  �لن�سبي، و�حل�سة  �ملحفظة 
�لدر��سة  تو�سلت  .وقد  �لعمالء(  وعدد  �لعميل،  وحجم  �لتدقيق،  )�أتعاب  مثل:  �ملد�خل  هذه 
�لتدقيق يعطي نتائج غري  �لقيا�س �ملختلفة يف ت�سنيف �رصكات  �أ�ساليب  ��ستخد�م  �أن  �إىل 
متنا�سقة ب�ساأن �رصكات �لتدقيق باأنها متخ�س�سة �أم ال يف قطاع معني، كما �أظهرت �لدر��سة 
�أن قيا�س �لتخ�س�س ملدقق �حل�سابات باالعتماد على �أتعاب �لتدقيق يقدم نتائج متنا�سقة 
�أكرث من �العتماد على حجم �لعميل �أو عدد �لعمالء يف قيا�س �لتخ�س�س ملدقق �حل�سابات 
�أعلى  تكون  �ملتخ�س�سة  �لتدقيق  مكاتب  �أتعاب  �أن  �لدر��سة  �أ�سافت  كما  �خلارجي، 
)Premium( عندما يقا�س �لتخ�س�س من خالل �أتعاب �لتدقيق، كما �أن �الأتعاب تكون �أقل 

)Discount( عندما يقا�س �لتخ�س�س من خالل عدد �لعمالء.

كما جاءت در��سة (Scott and Gist, 2013( ، ال�ستك�ساف تاأثري �لتخ�س�س �ل�سناعي 
An�(  للى �الأ�سعار �لتناف�سية خلدمات �لتدقيق �ملقدمة لكبار عمالء �رصكة �أندر�سن للتدقيق
 )Big4( و�لذين حتولو�يف عام2002 �إىل ما تبقى من �رصكات �لتدقيق �لدولية ، )dersen
نظر�ً لزو�ل �رصكة �آرثر �أندر�سون، حيث متثل هدف �لدر��سة باالإجابة على �لت�ساوؤل �الآتي: هل 
يقوم عمالء �لتدقيق بدفع عالوة �أتعاب �أو خ�سم �أتعاب ملدقق �حل�سابات �جلديد �ملتخ�س�س 
�إىل  ، تو�سلت �لدر��سة   )OLS( يف �سناعتهم؟ ، وباالعتماد علىطريقة �ملربعات �ل�سغرى 
�رتفاع ن�سبة �لعمالء �لتي �رتبطت مبدقق خارجي متخ�س�س يف جمال �سناعتهم من 38 % 
)84 عمياًل( يف عام 2001 �إىل48% )105 عمالء( يف عام 2002، كما �أظهرت �لدر��سة قيام 
�أتعاب قدرها 23.2% كنتيجة الرتباطهم مبكاتب تدقيق متخ�س�سة،  �لعمالء بدفع عالوة 

وقد خل�ست �لدر��سة �إىل فقد�ن كبار �لعمالء �لقدرة �لتفاو�سية على تخفي�س �الأتعاب.
ويف �لوقت ذ�ته جاءت در��سة (Bills, et.al., 2013( ، لتبحث ما �إذ� كان با�ستطاعة كل 
من �ملدققني �ملتخ�س�سني وعمالئهم �ال�ستفادة من ��سرت�تيجية �قت�ساديات �حلجم �لعالية 
)scale of economies( يف �ل�سناعات �لتي تتمتع بتجان�س عملياتها، وذلك لقدرة �ملدقق 
عليها  �لتي ح�سل  و�ملعرفة  �لتدقيق  �إجر�ء�ت  تطبيق  على  معينة  �ملتخ�س�س يف �سناعة 
من تدقيقه ملجموعة من �لعمالء �ملتماثلني، وكانت عينة �لدر��سة جمموعة من �ل�رصكات 
�مل�ساهمة �لعامة �الأمريكية خالل فرتة �لدر��سة و�ملمتدة من عام 2004 �إىل عام 2009، 
وت�سري نتائج �لدر��سة �إىل �أن مدققي �حل�سابات �ملتخ�س�سني يتقا�سون �أتعاب تدقيق �أكرب 
عند تقدمي خدمة �لتدقيق لعمالء ينتمون ل�سناعات غري متجان�سة، بينما يتقا�سى �ملدققون 
متجان�سة،  ل�سناعات  ينتمون  لعمالء  �لتدقيق  خدمة  تقدمي  عند  �أقل  �أتعابًا  �ملتخ�س�سون 
حتقيقه  عند  �ملتخ�س�س  �لتدقيق  مكتب  لدى  �لعميل  خدمة  كلفة  النخفا�س  ذلك  مربر� 

القت�ساديات �حلجم �لعالية دون وجود �ختالف يف جودة �خلدمة �ملقدمة.



294

تقومي مدى التخصص القطاعي ملكاتب التدقيق وأثر ذلك على أتعاب التدقيق اخلارجي 
د. صبري ماهر مشتهىدراسة تطبيقية على الشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة فلسطني

�أما در��سة )حممد، 2013( ، �لتي هدفت �إىل قيا�س �الأثر �الإيجابي للتخ�س�س �ل�سناعي 
ملدقق �حل�سابات على جودة �أد�ء عملية �لتدقيق، �ملتمثلةيف كل من �كت�ساف �لغ�س و�لتالعب، 
و�إد�رة �الأرباح �ملحا�سبية، وحتديد �أتعاب عملية �لتدقيق، وتفعيل مبادئ حوكمة �ل�رصكات.

وقد �عتمدت �لدر��سة على �ملنهج �ال�ستنباطي و�ملنهج �ال�ستقر�ئي لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، 
وقد ��ستنبطت �لدر��سة �أن �لتخ�س�س �ل�سناعي �لذي متثله �حل�سة �ل�سوقية من قطاع معني 
�أتعاب  على  ينعك�س  و�لتكلفة، مما  �خلدمة  تناف�سية من حيث  مز�يا  يك�سب �رصكاتالتدقيق 
�لتخ�س�س  ��سرت�تيجية  تتبع  �لتي  للدر��سة  �خلا�سعة  �ل�رصكات  متو�سط  �إن  حيث  �لتدقيق، 
�لقطاعي ت�ستطيع �أن متيز نف�سها عن مناف�سيها، مما يوؤثر على �أتعاب عملية �لتدقيق بال�سكل 
�الإيجابي، وذلك نتيجة لقيام هذه �ل�رصكات بتقدمي خدمات عالية �جلودة نتيجة تخ�س�سها 
��سرت�تيجية  تتبع  �لتي ال  لل�رصكات  بالن�سبة  و�لعك�س �سحيح  �ل�سوق،  يف قطاع معني من 

�لتخ�س�س �لقطاعي.
�أنو�ع  بني  �لعالقة  فح�س  �إىل   ،)Kwong and hay, 2012) در��سة  هدفت  كما 
معينة،  مدينة  يف  و�لتخ�س�س  �ل�سناعي،  )�لتخ�س�س  �خلارجي:  للمدقق  �لتخ�س�س 
وتخ�س�س �سناعي يف مدينة معينة( و�أتعاب �لتدقيق �خلارجي يف �ل�سني، وقد متثلت عينة 
�لدر��سة ب 1000 �رصكة م�ساهمة عامة مدرجة يف �لبور�سة �ل�سينية خالل �لفرتة �لزمنية 
�ملمتدة من 2004- 2006، وقد خل�ست �لدر��سة �إىل وجود �لتخ�س�سات �ملهنية مو�سوع 
�لدر��سة يف �ل�سني ب�سكل م�ستقر عرب �سنو�ت �لدر��سة، ومع ذلك توجد نتائج متباينة عرب 
�أظهرت  �لتدقيق، حيث  �أتعاب  �لتخ�س�سات �ملهنية مع م�ستوى  �ل�سنو�ت �لثالث يف عالقة 
�الأتعاب ملدقق �حل�سابات �ملتخ�س�س يف مدينة  �رتفاع  �أدلة قوية على  �لرئي�سية  �لنتائج 
�لالحقتني، كما  �ل�سنتني  �ملهّمة يف  �لنتائج  ت�سمد هذه  ولكن مل  �الأوىل،  �ل�سنة  معينة يف 
�أ�سافت �لدر��سة وجود �أدلة على �رتفاع �الأتعاب للمدققني �ملتخ�س�سني يف قطاع �ل�سناعة 
يف عامي 2004 و2005، بينما �نخف�ست هذه �الأتعاب يف عام 2006، كما ت�سري �لنتائج 
�أو  �لتدقيق  �أتعاب  �رتفاع  عن  تربير�ً  يظهر  �لتخ�س�سات مل  �لثالثة من  �الأنو�ع  �أيا من  �أن 

�نخفا�سها يف كل عام.
كما �أجرت )حممد، 2012( در��سة جتريبية لبيان تاأثري�ت �ملناف�سة يف �سوق �لتدقيق 
�لعميل  �سناعة  نوع  يف  �لتخ�س�س  حيث  من  �ل�رصكات  لهذه  �ملميزة  �ل�سفات  خالل  من 
�لدر��سة  تو�سلت  وقد  �لتدقيق،  ت�سعري  عملية  على  �لتخ�س�س  ذلك  و�أثر  للتدقيق،  �خلا�سع 
�إىل �أن ر�سوم عملية �لتدقيق تزد�د كلما �زد�د �لتو�فق بني �لتخ�س�س ل�رصكة �لتدقيق وبني 
�سناعة �لعميل، وكذلك �زدياد �لر�سوم �لتي تفر�سها �رصكات �لتدقيق، كلما ز�دت �مل�سافة 

بني ��سرت�تيجية �لتخ�س�س �لتي يطبقها �أقرب مناف�س لها يف �سوق �لتدقيق.
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كما جاءت در��سة (Hay and Jeter, 2011( للبحث يف �لفو�ئد �ملحتملة من �لتعاقد 
�مل�ساهمة  �ل�رصكات  يف  وذلك  معني،  قطاع  يف  متخ�س�س  خارجي  ح�سابات  مدقق  مع 
�أتعاب  �لفو�ئد تربر  �إذ� كانت هذه  و�لتعرففيما  �لنيوزلندية،  �لبور�سة  �ملدرجة يف  �لعامة 
�لتدقيق �ملرتفعة، حيث عمدت �لدر��سة �إىل تق�سيم �ل�سوق �لنيوزيلندي �إىل قطاعات خمتلفة، 
و�إجمايل  �حل�سابات،  �ملهني ملدقق  )�لتخ�س�س  �ملتغري�ت ومنها  �لعديد من  �ُ�ستخدم  كما 
وذلك   ، �لتدقيق(  مكتب  وحجم  �حلليفة،  �ل�رصكات  وعدد  �الأ�سول،  على  و�لعائد  �الأ�سول، 
ملعرفة تاأثريهاعلى �أتعاب �لتدقيق �خلارجي.وقد تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لتخ�س�س �ملهني 
ملدقق �حل�سابات يوؤثر ب�سكل �إيجابي على �أتعاب �لتدقيق، مبعنى �أن �نتد�ب مدقق ح�سابات 
�لدر��سة  تو�سلت  كما  �لتدقيق،  عملية  �أتعاب  زيادة  �إىل  يوؤدي  معني  قطاع  يف  متخ�س�س 
�إىل �أن �ل�رصكات �لكربى قادرة على �لتفاو�س مع �ملدقق غري �ملتخ�س�س لتخفي�س �أتعاب 
�لتدقيق �خلارجي، وغري قادرة على �لتفاو�س مع �ملدقق �ملتخ�س�س لتخفي�س هذه �الأتعاب.
، الختبار   )Dutillieux and Willekens, 2009) در��سة  ذ�ته جاءت  �ل�سياق  ويف 
�ل�سناعة على عملية ت�سعري خدمات  تاأثري تخ�س�س مدقق �حل�سابات �خلارجي يف قطاع 
�لتدقيق �ملقدمة للقطاع �خلا�س يف بلجيكا، وذلك من خالل فح�س ما �إذ� كانت �رصكات 
 )Non- Big4( تتقا�سى �أتعاب تدقيق �أكرب من �ل�رصكات غري �لدولية )Big4( لتدقيق �لدولية�
، و�ختبار ما �إذ� كان للتخ�س�س �ملهني يف هذه �ل�رصكات تاأثري على �أتعاب �لتدقيق، وقد 
��ستبعاد  �لبلجيكية مع  �لتدقيق جميعها و�ل�رصكات �خلا�سة  �لدر��سة �رصكات  �سمت عينة 
كل من �ملوؤ�س�سات غري �لربحية و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�لبنوك و�رصكات �لتاأمني من عينة 
�لدر��سة.وقد تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لتخ�س�س �ملهني ملدقق �حل�سابات يف قطاع �ل�سناعة 
ي�ساحبه �رتفاع يف قيمة �أتعاب �لتدقيق، حيث �أو�سحت �لدر��سة �أن �ل�رصكات �لدولية وغري 
�لدولية �ملتخ�س�سة تتقا�سي �أتعاب تدقيق �أكرب من �رصكات �لتدقيق �لدولية و�لغري دولية 

�لغري متخ�س�سة.
ومن جانب �آخر جاءت در��سة (Cahan, et.al., 2008( ، لفح�س تاأثري فر�س �ال�ستثمار 
دون  �لقطاع  هذ�  يف  للتخ�س�س  �خلارجي  �ملدقق  �ختيار  على  معني  قطاع  يف  �ملتو�فرة 
 )IOS( غريه، كما هدفت �لدر��سة �إىل ��ستك�ساف كيفية تاأثري جمموعة �لفر�س �ال�ستثمارية
�الأمريكية وذلك خالل  �ل�رصكات  �لتدقيق يف  على هيمنة مدقق �حل�سابات وت�سعر خدمات 
�لفر�س  �أن جمموعة  �إىل  �لدر��سة  �إىل 2004، وقد تو�سلت  �ملمتدة من عام 1984  �لفرتة 
�لتدقيق يف هذه  و�أتعاب  �لتدقيق  �سوق  توؤثر على هيكلية  �ال�ستثمارية يف �سناعة معينة 
�إيجابي مع كل من م�ستوى  �إن �لتخ�س�س �ل�سناعي للمدقق يرتبط ب�سكل  �ل�سناعة، حيث 
�لفر�س �ال�ستثمارية وجتان�سها )IOS( يف �سناعة معينة، �لتي بدورها ترتبط ب�سكل �إيجابي 
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مع �أتعاب �لتدقيق، كما تو�سلت �إىل وجود عالقة �سلبية بني هيمنة �رصكة �لتدقيق وجتان�س 
�لفر�س �ال�ستثمارية يف �سناعة معينة.

كما هدفت در��سة )الإبياري، 2008( �إىل �لك�سف عن مدى وجود �لتخ�س�س �لقطاعي 
من  كل  بخ�سائ�س  �لتدقيق  �أتعاب  حجم  �رتباط  ومدى  م�رص،  يف  �لتدقيق  خدمة  ب�سوق 
ومن�ساآت   ، �لطلب(  )جانب  �ملختلفة  �مل�رصية  �لن�ساط  بقطاعات  �خلدمة  طالبة  �ملن�ساآت 
�لتدقيق عار�سة �خلدمة )جانب �لعر�س( ، وقد ��ستخدمت �لدر��سة �ملنهج �ال�ستقر�ئي لدر��سة 
و�قع �سوق خدمة �لتدقيق يف م�رص من خالل بيانات فعلية لعينة من 190 �رصكة م�ساهمة 
�إىل  �لدر��سة  �أ�سارت نتائج  ممثلة الأثنى ع�رص قطاع ن�ساط خالل �لعام �ملايل 2007، وقد 
ح�سول بع�س مدققي �حل�سابات مبن�ساآت �لتدقيق كبرية �حلجم على ح�س�س �سوقية موؤثرة 
من قطاعات �الأن�سطة �ملتباينة، لدرجة ميكن �عتبارها موؤ�رص�ً على وجود تخ�س�س قطاعي 
�لك�سف عن �ختالف تاأثري خ�سائ�س كل من  �لتدقيق يف م�رص، ف�سال عن  ملقدمي خدمة 
من�ساأة عميل �لتدقيق ومن�ساأة �لتدقيق على عملية ت�سعري خدمة �ملر�جعة من قطاع ن�ساط 

�إىل �آخر ح�سب خ�سائ�س كل قطاع.
�لعالقة بني  ، فقد هدفت الختبار   )Fleming and Romanus, 2007) �أما در��سة 
و�أتعابه،  �ملرجحة  �ل�سوقية  �حل�سة  مدخل  خالل  من  و�ملقا�س  �حل�سابات  مدقق  تخ�س�س 
وذلك يف �سوء تطبيق �ملادة 404 من قانون �ساربنزي �وك�سلي )Sarbanes� Oxley( يف 
عام 2002، �لتي تفر�س على كل من �الإد�رة و�ملدقق �إ�سد�ر تقرير حول �لرقابة �لد�خلية 
�ل�سابطة  �ملتغري�ت  من  جمموعة  ��ستخد�م  على  �لدر��سة  و�عتمدت  �ملالية،  �لتقارير  على 
منها حجم �رصكة �لعميل، ون�سبة �لتغري يف �ل�سيولة، و�إجمايل �الأ�سول، ودرجة �لرفع �ملايل، 
لــــ 1006  �لبيانات �ملالية �ملن�سورة  �لتي جمعت م�ستقاة من  �لدر��سة  باأن بيانات  علما 
�رصكة �سناعية �أمريكية ما بني عامي 2003- 2005.وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل وجود 
عالقة �سلبية بني �لتخ�س�س �ملهني ملدقق �حل�سابات يف قطاع �ل�سناعة و�أتعاب �لتدقيق، 
وذلك خالل �ل�سنة �الأوىل من �المتثال للقانون �جلديد، وقد بررت �لدر��سة هذه �لنتيجة باأن 
مدققي �حل�سابات �ملتخ�س�سني يف جمال �ل�سناعة لديهم من �ملعرفة و�لقدرة �لتي ت�سمح 
قانون  مع  لتتو�فق  �لتدقيقية  و�ملمار�سات  �الإجر�ء�ت  على  �ملطلوبة  �لتغري�ت  بتنفيذ  لهم 
SOX بفعالية عالية وتقلل �لتكلفة �مل�ساحبة لها على عك�س �ملدققينغري �ملتخ�س�سني يف 

هذ� �لقطاع.
بينما جاءت در��سة (Chen and Elder, 2001( الختبار تاأثري �لتخ�س�س �ل�سناعي 
للمدقق �خلارجي من خالل مدخل �حل�سة �ل�سوقيةعلى �أتعابه وذلك باالعتماد على تنظيم 
�ل�سناعة، حيث �ختريت �ثنتان من �ل�سناعات �ملنظمة و�ثنتان من �ل�سناعات غري �خلا�سعة 
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للتنظيم يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية بو�قع 778 �رصكة م�ساهمة مدرجة �سمن هاتني 
لتحليل   )Multi regression( �ملتعدد  �النحد�ر  �أ�سلوب  �لدر��سة  ��ستخدمت  �ل�سناعتني.وقد 
ون�سبة  �إجمالياالأ�سول،  ومنها  �ملتغري�ت  من  �لعديد  على  �عتمدت  حيث  �لدر��سة،  بيانات 
�لديون طويلة �الأجل �إىل �إجمايل �الأ�سول، وعدد �ل�رصكات �حلليفة، و�خل�سارة �مل�ستمرة لثالث 
�إجمايل �الأ�سول، ون�سبة  �لفو�ئد و�ل�رص�ئب على  �لعائد قبل  �سنو�ت، ور�أي �ملدقق، ومعدل 
�الأ�سول �ملتد�ولة �إىل �إجمايل �الأ�سول.وقد تو�سلت �لدر��سة لوجود تاأثري للتخ�س�س �ملهني 
للمدقق يف �لقطاعات �ملختلفة على �أتعاب �لتدقيق، حيث �إن �رصكات �لتدقيق �ملتخ�س�سة 
يف �ل�سناعات غري �خلا�سعة للتنظيم تتقا�سي �أتعاب تدقيق �أكرب من �ل�رصكات �ملتخ�س�سة 
يف �ل�سناعات �ملنظمة، وذلك لعدم جتان�س �لعمليات و�ختالف �الإجر�ء�ت �لتدقيقية فيها، 
�إال �أن هذ� ال يعني وجود عالقة �سلبية معنوية بني �لتخ�س�س �ل�سناعي ملدقق �حل�سابات 

و�أتعابه يف �ل�سناعات �ملنظمة.
مكاتب  لدى  �لتخ�س�س  �أهمية  �أثبتت  كافة  �ل�سابقة  �لدر��سات  �أن  �سبق  مما  يالحظ 
�حلالية  �لدر��سة  تاأتي  �ل�سياق  هذ�  ويف  �لتدقيق،  عملية  �أتعاب  على  و�نعكا�سه  �لتدقيق 
لفح�س مدى تخ�س�س مكاتب �لتدقيق �لعاملة يف فل�سطني، وتاأثري ذلكعلى �أتعاب �لتدقيق 

�خلارجي.
�ملتغري�ت  معظم  ت�سمنت  باأنها  �ل�سابقة  �لدر��سات  عن  �لدر��سة  هذه  متيزت  وقد 
�ل�سابطة ذ�ت �الأهمية يف �لتاأثري على �أتعاب عملية �لتدقيق، وذلك من �أجل فح�س �لتاأثري 
�ل�سايف للتخ�س�س على �أتعاب عملية �لتدقيق يف �سوء تاأثري هذه �ملتغري�ت.من جانب �آخر 
فاإن هذه �لدر��سة تعّد �الأوىل –ح�سب علم �لباحث– �لتي تناولت مدى �لتخ�س�س �لقطاعي 
ملكاتب �لتدقيق يف فل�سطني، وكذلك �ختبار تاأثري هذ� �لتخ�س�س على �أتعاب عملية �لتدقيق.

�أعمال  جلميع  دققت  �لتي  �لتدقيق  مكاتب  لكافة  �ساملة  �لدر��سة  هذه  جاءت  وقد 
ت�سخي�سًا  �لدر��سة تعطي  نتائج هذه  فاإن  باالآتي  فل�سطني،  بور�سة  �ملدرجة يف  �ل�رصكات 
جت�سدها  �لتي  �لفل�سطينية  �الأعمال  بيئة  يف  �لتدقيق  مكاتب  لدى  �لتخ�س�س  حلالة  دقيقًا 

�لبور�سة.

منهجية الدراسة: 

لتحقيقاأهداف الدرا�صة مت ال�صتناد على اأ�صلوبني رئي�صيني: 
الأ�صلوب الأول: ��ستخد�م منوذج )Neal and Riley, 2004( ، �أو ما يعرف مبدخل  ♦

�حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة، لقيا�س مدى تخ�س�س مكاتب �لتدقيق �لتي مار�ست عملية �لتدقيق 
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�خلارجي على �أعمال �ل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة يف بور�سة فل�سطني خالل �لفرتة 
)2008- 2012( و�لبالغ عددها 49 �رصكة، علما باأن عدد مكاتب �لتدقيق �لتي مار�ست 

عملية �لتدقيق على هذه �ل�رصكات خالل �لفرتة �ملذكورة بلغ 15 مكتب تدقيق.
ال�صلوب الثاين: �عتمدت �لدر��سة على بناء منوذج قيا�سي لتقدير تاأثري تخ�س�س  ♦

�الأخذ  �لبحث )2008- 2012( مع  �لتدقيق خالل فرتة  �أتعاب عملية  �لتدقيق على  مكتب 
هذا  �صيغة  وتتمثل   ،  (control variable( �ل�سابطة  �ملتغري�ت  بع�س  �العتبار  بعني 

النموذج يف معادلة النحدار اخلطي املتعدد الآتية: 
 FEESi,t = α + ß1SPECi,t + ß2Sizei,t + ß3ROAi,t + ß4DEBTi,t + ß5CATAi,t

+ ß6LOSSi,t  + Ɛi,t  .............

 
)1(

متغريات الدراسة وبياناتها: 
�ل�سابقة،  �لدر��سات  �لعديد من  �لدر��سة على  �لباحث يف قيا�س متغري�ت  �عتمد  حيث 
وفيما ياأتي جدول يو�سح طبيعة هذه �ملتغري�ت وطرق قيا�سها �جر�ئيا الأغر��س �لتحليل 

�الإح�سائي: 

نوع املتغري
درا�صات �صابقة القيا�سالرمزاملتغري

ا�صتخدمت نف�س املقيا�س

�أتعاب �ملدقق 
�خلارجي

متغري 
FEESم�ستقل

�للوغاريتم �لطبيعي الأتعاب �لتدقيق 
�خلارجي

  (Coulier, et.al., 2013)
  (Fung, et.al., 2012)
  (Cahan , et.al., 2008)

تخ�س�س مكتب 
�لتدقيق

متغري 
SPECتابع

�سيتم قيا�سه وفق مدخل �حل�سة �ل�سوقية 
�ملرجحة، بحيث يرمز للمدقق �ملتخ�س�س 

يف تدقيق قطاع �لعميل )1( ، وغري ذلك )0( 

  (Coulier, et.al., 2013)

 )�بو عي�سى، 2011( 
  (Fleming and Romanus,
 2007)
  (Neal and Riley, 2004)

متغري حجم �ل�رصكة
SIZE�سابط

�للوغاريتم �لطبيعي الإجمايل �الأ�سول لكل 
�رصكة يف نهاية كل �سنة مالية 

  (Kwong and hay,2012)
  (DeFond, et.al., 2000)

�لعائد على 
�الأ�سول

متغري 
(Cahan , et.al., 2008)  �سايف �لربح على �إجمايل �الأ�سول ROA�سابط

  (Cahan, et.al., 2013)

متغري ن�سبة �ملديونية 
(Coulier, et.al., 2013)  �لتز�مات طويلة �الأجل على �إجمايل �الأ�سولDEBT�سابط

  (Zerni, 2012)
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نوع املتغري
درا�صات �صابقة القيا�سالرمزاملتغري

ا�صتخدمت نف�س املقيا�س

معدل �الأ�سول 
�ملتد�ولة من 

�إجمايل �الأ�سول 

متغري 
CATA�سابط 

�إجمايل �الأ�سول �ملتد�ولة على �إجمايل 
�الأ�سول 

  (Hay and jeter, 2011)
  (DeFond, et.al., 2000)

متغري �خل�سارة
LOSS�سابط

�ذ� حققت �ل�رصكة خ�سارة يف �ل�سنة �حلالية 
)1( ، غري ذلك )0( 

  (Hay and jeter, 2011)
  (Bills, et.al., 2013)

�أما فيما يتعلق ببيانات �ملتغري�ت �ل�سابقة فقد ُجمعت من و�قع �لبيانات �ملالية لــ 
49 �رصكةمدرجة يف بور�سة فل�سطني خالل �لفرتة )2008- 2012( ، علما باأن �لعديد من 
�ملالية  �لقو�ئم  يف  �سّمنت  بل  �خلارجي،  �لتدقيق  �أتعاب  عن  �رص�حة  تف�سح  مل  �ل�رصكات 
�لعديد من �ملقابالت و�الت�ساالت  �إجر�ء  �لباحث  ��ستلزم من  �أتعاب مهنية، مما  �سمن بند 

مبكاتب �لتدقيق �خلارجي للتحقق من قيمة �الأتعاب �ملدفوعة مقابل �لتدقيق �خلارجي.

الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات: 

أوالً- فحص مدى توافر التخصص القطاعي لدى مكاتب التدقيق يف فلسطني )اختبار الفرضية 
األوىل(:

 Neal( من �أجل قيا�س �لتخ�س�س يف �لتدقيق من قبل مكاتب �لتدقيق، �ُ�ستخدم منوذج
and Riley, 2004( ، �أو ما يعرف مبدخل �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة، و�لذي يعتمد يف ح�سابه 
على كل من مدخل �حل�سة �ل�سوقية ومدخل �ملحفظة معًا، حيث �إن موؤ�رص �حل�سة �ل�سوقية 
 ، �ملحفظة(  ملدخل  �لفا�سل  �حلد   X �ل�سوقية  �حل�سة  ملدخل  �لفا�سل  �حلد   (  = �ملرجحة 

. ))5 /1( X )1.20 X 15 /1(( = وبعبارة �أخرى موؤ�رص �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة
وفيما ياأتي �خلطو�ت �لتي �تبعت الحت�ساب �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة لكل مكتب تدقيق 
للتعرف  �ملرجحة  �ل�سوقية  �حل�سة  موؤ�رص  ثم مقارنتها مع  �لقطاعات، ومن  يف قطاع من 

فيما اإذا كان مكتب التدقيق متخ�ص�صاً يف اأحد هذه القطاعات اأم ل: 
ت�سنيف أ.  وفق  قطاعات  خم�سة  �إىل  فل�سطني  ببور�سة  �ملدرجة  �ل�رصكات  ق�سمت 

�لبور�سة، وت�سمل كاًل من: )قطاع �لبنوك و�خلدمات �ملالية – وقطاع �ل�سناعة – وقطاع 
– وقطاع �ال�ستثمار( ، وبعد ذلك ُح�رصت �ل�رصكات �ملنتمية  – وقطاع �لتاأمني  �خلدمات 
لكل قطاع وفق ت�سنيف �لبور�سة، وعدد �مل�ساهد�ت �لفعلية لكل قطاع خالل فرتة �لدر��سة 

)2008- 2012( كما يظهرها �جلدول )1( .
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الجدول (1( 
المشاهدات الفعلية لخدمة التدقيق حسب القطاعات

قطاع البنوك اإ�صم القطاع
واخلدمات املالية

قطاع 
ال�صناعة

قطاع 
ال�صتثمار

قطاع 
اخلدمات

قطاع 
التاأمني

9128137عدد �ل�رصكات يف �لقطاع

5460406535عدد �مل�ساهد�ت �ملفرت�سة 

00000عدد �مل�ساهد�ت �ال�سافية 

00000عدد �مل�ساهد�ت �ملفقودة 

00012عدد �مل�ساهد�ت �مل�ستثناة 

4560406433عدد �مل�ساهد�ت �لفعلية

 (عدد الشركات في القطاع  5سنوات) حيث أن خدمة التدقيق الخارجي تتم مرة واحدة في العام عند 
إصدار القوائم المالية لكل شركة.

 ناجم عن تعيين بعض الشركات ألكثر من مكتب تدقيق في العام الواحد.
 ناجم عن عدم وجود أسماء مكاتب تدقيق للشركات كما وردت في بيانات سوق فلسطين المالي.

 ناجم عن نشوء الشركات بعد تاريخ 2008.

بالبور�سة خالل ب.  �ملدرجة  �ل�رصكات  بتدقيق  �لتي قامت  �لتدقيق  ُح�رصت مكاتب 
فرتة �لدر��سة �لتي بلغت خم�سة ع�رص مكتب تدقيق، ومن ثم ُحّدد عدد �مل�ساهد�ت �لفعلية لكل 

مكتب تدقيق يف كل قطاع..
�ُحت�سب �ل�سق �الأول من موؤ�رص �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة، وذلك باحت�ساب �حل�سة ت. 

�ل�سوقية لكل مكتب تدقيق يف كل قطاع، ومن ثم مقارنة �حل�سة �ل�سوقية لكل مكتب يف كل 
�لتدقيق  �ل�سوقية ملكتب  �إذ� كانت �حل�سة  �ل�سوقية، بحيث  �لفا�سل للح�سة  قطاع مع �حلد 
يف �أحد �لقطاعات م�ساوية �أو جتاوزت �حلد �لفا�سل للح�سة �ل�سوقية، �عترب مكتب �لتدقيق 
مكاتب  ن�سبة  �أن   )2( �جلدول  من  �سحيح.ونالحظ  و�لعك�س  �لقطاع  ذلك  يف  متخ�س�سًا 
�لتدقيق �ملتخ�س�سة وفق هذ� �ملدخل بلغت 46.67% بغ�س �لنظر عن عدد �لقطاعات �لتي 
مت �لتخ�س�س بها، يف حني ت�سمنت هذه �ملكاتب �ملتخ�س�سة )3( مكاتب تدقيق دولية و 

)4( مكاتب تدقيق غري دولية.
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الجدول (2( 
عدد المكاتب المتخصصة وفق مدخل الحصة السوقية

الت�صنيف
عدد مكاتب التدقيق الغري متخ�ص�صةعدد مكاتب التدقيق املتخ�ص�صة

مكاتب التدقيق 
العاملية

مكاتب التدقيق 
الغري عاملية

مكاتب التدقيق 
العاملية

مكاتب التدقيق 
الغري عاملية

3408�لقيمة �ملطلقة
78�الإجمايل

53.33%46.67%�لن�سبة �ملئوية

�ل�سوقية �ملرجحة، وذلك باحت�ساب ح�سة 	.  �لثاين من موؤ�رص �حل�سة  �ل�سق  �ُحت�سب 
�لقطاع �لو�حد من حمفظة مكتب �لتدقيق، حيث قورنت ح�سة كل قطاع من حمفظة مكتب 
�لتدقيق مع �حلد �لفا�سل للقطاع من حمفظة مكتب �لتدقيق، بحيث �إذ� كانت قيمة ح�سة �أحد 
�لقطاعات من حمفظة مكتب �لتدقيق م�ساوية �أو جتاوزت �حلد �لفا�سل للقطاع من حمفظة 
مكتب �لتدقيق �لبالغة )1/ عدد �لقطاعات = 1/ 5 = 20%( �عترب مكتب �لتدقيق متخ�س�سًا 
يف ذلك �لقطاع، ونالحظ من �جلدول )3( �أن ن�سبة مكاتب �لتدقيق �ملتخ�س�سة وفق مدخل 

�ملحفظة خالل فرتة �لدر��سة بلغت )100%( �أي بو�قع 15 مكتب تدقيق.
الجدول (3( 

عدد المكاتب المتخصصة وفقا لمدخل المحفظة

الت�صنيف
عدد مكاتب التدقيق الغري متخ�ص�صةعدد مكاتب التدقيق املتخ�ص�صة

مكاتب التدقيق 
العاملية

مكاتب التدقيق 
الغري عاملية

مكاتب التدقيق 
العاملية

مكاتب التدقيق 
الغري عاملية

31200�لقيمة �ملطلقة
150�الإجمايل

0%100%�لن�سبة �ملئوية

�حت�سبت �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة لكل مكتب تدقيق يف كل قطاع، وذلك ب�رصب ج. 
�حل�سة �ل�سوقية ملكاتب �لتدقيق يف �أحد �لقطاعات )�خلطوة �لثالثة )ج( ( ، يف ح�سة هذ� 
�لقطاع من حمفظة مكتب �لتدقيق )�خلطوة �لر�بعة )د( ( ، ومقارنة �لنتائج مع موؤ�رص �حل�سة 
�ل�سوقية  �حل�سة  موؤ�رص  تتجاوز  �أو  م�ساوية  �لنتائج  كانت  �إذ�  بحيث  �ملرجحة،  �ل�سوقية 
�ملرجحة ي�سنف مكتب �لتدقيق باأنه متخ�س�س يف ذلك �لقطاع، حيث نالحظ من �جلدول 
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)4( �أن ن�سبة مكاتب �لتدقيق �ملتخ�س�سة وفق مدخل �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة 80% بو�قع 
12 مكتب تدقيق من �سمنها 3 مكاتب تدقيق دولية.
الجدول (4( 

عدد المكاتب المتخصصة وفق مدخل الحصة السوقية المرجحة

الت�صنيف
عدد مكاتب التدقيق الغري متخ�ص�صةعدد مكاتب التدقيق املتخ�ص�صة

مكاتب التدقيق 
العاملية

مكاتب التدقيق 
الغري عاملية

مكاتب التدقيق 
العاملية

مكاتب التدقيق 
الغري عاملية

3903�لقيمة �ملطلقة
123�الإجمايل

20%80%�لن�سبة �ملئوية

�حت�ساب  عند  �لتخ�س�س  بوجود  تفيد  �لتي  �لبديلة  �لفر�سية  تقبل  ذلك،  على  وبناء 
�لنهائية  �لتدقيق من كل قطاع باخلطوة  �ل�سوقية �ملرجحة لكل مكتب من مكاتب  �حل�سة 
وباخلطو�ت �ملرحلية لقيا�س �لتخ�س�س، حيث بلغت ن�سبة �ملكاتب �ملتخ�س�سة 80%، كما 
تبني وجود خم�سة مكاتب تدقيق من �أ�سل خم�سة ع�رص مكتبًا متخ�س�سًا يف �أكرث من قطاع 
نفت �سبعة مكاتب تدقيق على �أنها متخ�س�سة  وفق مدخل �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة، كما �سُ
طبقًا ملر�حل قيا�س �لتخ�س�س �لثالثة، وهي ت�سكل ما ن�سبته 47% تقريبا من �إجمايل مكاتب 
�لتدقيق، كما �أن �لنتائج ت�سري وفق مدخل �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة �إىل �أن ما ن�سبته %13 
من مكاتب �لتدقيق متخ�س�سة يف قطاع �لبنوك و�خلدمات �ملالية، و�أن 46% من مكاتب 
�لتدقيق متخ�س�سة يف قطاع �ل�سناعة، �أما كل من قطاع �ال�ستثمار وقطاع �خلدمات وقطاع 
�لتاأمني، فقد بلغت ن�سبة مكاتب �لتدقيق �ملتخ�س�سة يف كل قطاع 33%، مع مالحظة �أن 
�لنتيجة  �أكرث من قطاع، وتاأتي هذه  �أن يتخ�س�س يف تدقيق  �لو�حد ميكن  �لتدقيق  مكتب 
متناغمة مع در��سة )Neal and Riley, 2004( ودر��سة )�أبوعي�سى، 2011( �للتنينْ تو�سلتا 
�إىل �ختالف ت�سنيف مكاتب �لتدقيق �إىل متخ�س�سة وغري متخ�س�سة تبعًا الختالف �ملدخل 
�ملتبع يف �لقيا�س و�لناجم ب�سكل �أ�سا�سي عن كون بع�س �لقطاعات �سغرية �حلجم و�الأخرى 

كبرية �حلجم.

ثانياً- تقدير النموذج القياسي: 

اُخترب  وقد  �لدر��سة،  منوذج  تقدير  يف   )OLS( �ل�سغرى  �ملربعات  طريقة  ��ستخدمت 
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مدى جودة النموذج والتاأكد من خلوه من امل�صكالت الإح�صائية كما ياأتي: 
◄  Normal Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي

 Kolmogorov�( �ختبار  �ُ�ستخدم  توزيعًا طبيعيًا،  �لبيانات موزعة  للتحقق من كون 
smirnov( ، وتكون قاعدة �لقر�ر وفقا لالختبار �ملذكور قبول �لفر�سّية �لعدمّية، �أّن �لبيانات 

 )Gujarati, 2003( %5 أكرب من� )K� S( تتبع �لتوزيع �لطبيعي �إذ� كانت �حتمالية �ختبار
.ومن �جلدول )6( يالحظ �أّن معنوية )K� S( جلميع متغري�ت �لنموذج �ملت�سلة هي �أقل من 
5%، مما يعني عدم �قرت�ب بياناتها من �لتوزيع �لطبيعي، وللتغلب على هذه �مل�سكلة �أُخذ 
�للوغاريتم �لطبيعي )Natural Log.( لبيانات هذه �ملتغري�ت، ومبا �أّن حجم �لعينة كبري، 

فلن تكون م�سكلة عدم توزيع �لبيانات طبيعيًا موؤثرة على �سحة منوذج �لدر��سة.
◄ Test Multicollinearity اختبار الرتباط اخلطي بني املتغريات امل�صتقلة

تعتمد قّوة �لنموذج �خلّطي �لعام  General Linear Model (GLM)�أ�سا�سًا على فر�سّية 
��ستقالل كل متغرّي من �ملتغرّي�ت �مل�ستقّلة Independency، و�إذ� مل يتحّقق هذ� �ل�رصط؛ فاإّن 
�لنموذج �خلّطي �لعام �سوف يبطل �لعمل به، وال ميكن �عتباره جيد�ً لعملّية تقدير �ملعلمات 
)�ل�سيفو و�خرون، 2006( ؛ ففح�س �لتد�خل �خلطي �سيتّم من خالل �إيجاد معامل �رتباط 
ن م�ستقلنينْ  PersonCorrelation بني جميع �ملتغرّي�ت �مل�ستقّلة، �إذ �إن �الرتباط بني متغريينْ

يفوق �ألـ60%، �سي�سري �إىل وجود م�سكلة للتد�خل �خلطي.غري �أن �الختبار �حلا�سم يف �لك�سف 
عن م�سكلة �لتد�خل �خلطي مقيا�س )Collinearity Diagnostics( ، وهو يقوم على �حت�ساب 
 (VIF) �إيجاد معامل  لكل متغري من �ملتغري�ت �مل�ستقلة، ومنثم يتم   )Tolerance( معامل 
 (Variance Inflation Factor)، �إذ يعد هذ� �الختبار مقيا�سًا لتاأثري �الرتباط بني �ملتغري�ت 

�لـ )10( ي�سري  تفوق   )VIF( �أن �حل�سول على قيمة   )Gujarati,2003( �أ�سار  �مل�ستقلة، وقد 
�إىل وجود م�سكلة �لتعدد �خلطي للمتغري �مل�ستقل �ملعني، و�سي�ستخدم �الأ�سلوبان �ل�سابقان 
نالحظ  حيث  �لتف�سريية،  �لدر��سة  متغري�ت  بني  خطي  تد�خل  م�سكلة  وجود  مدى  الختبار 
من �جلدول )5( �رتباطًا �سعيفًا بني متغري�ت �لدر��سة �لتف�سريية جميعها، وهذ� ي�سري �إىل 
�إح�سائية  �ملتغري�ت غري ذي داللة  بينها، فاالرتباط بني معظم  تد�خل خطي  عدم وجود 
تف�سري  يف  �لدر��سة  منوذج  قوة  على  يدلل  وهذ�   )0.43( قيمة  يتعدى  وال  جد�  ومنخف�س 
�الأثر علي �ملتغري �لتابع وحتديده، وللتحقق من �لنتيجة �ل�سابقة وتعزيز م�سد�قية �لنتائج 
نالحظ من �جلدول )6( �أن معامل )VIF) (Variance Inflation Factor( جلميع �ملتغري�ت 

�مل�ستقلة هي دون �لـ 5.
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الجدول (5( 
مصفوفة االرتباط بين المتغيرات التفسيرية

SPEC SIZE ROA DEBT CATA LOSS 

SPEC 1
SIZE 0.040 1
ROA 0.125 0.154 - 1
DEBT 0.052 0.035 - 0.055 - 1
CATA 0.082 0.192 0.033 - 0.181 - 1
LOSS 0.069 - 0.081 - 0.431 - 0.111 0.168 - 1

SPEC: تخصص مكتب التدقيق
SIZE: حجم الشركة

ROA: العائد على األصول
DEBT: نسبة المديونية 

CATA: معدل األصول المتداولة من إجمالي األصول
LOSS: الخسارة

◄ :Test Autocorrelation اختبار الرتباط الذاتي
 )DW( Durbin Watson للتحقق من وجود هذه �مل�سكلة يف �لنموذج، �ٌ�ستخدم �ختبار
وقد بنّي )ب�سري، 2003( �أّن نتيجة هذ� �الختبار �لقريبة من �ل�سفر ت�سري �إىل وجود �رتباط 
موجب قوي بني �لبو�قي �ملتعاقبة، �أّما �لنتيجة �لقريبة من )4( ، فت�سري �إىل وجود �رتباط 
�سالب قوي.�أّما �لنتيجة �ملثلى فهي �لتي ترت�وح بني )1.5–2.5( ، ومن �جلدول )6( يالحظ 
، وهي نتيجة مثلى تدل على خلو منوذج  �لدر��سة هي )1.612(  لنموذج   D� W �أنَّ قيمة 

�لدر��سة من �الرتباط �لذ�تي.
◄ :Test Homoskedasticity اختبار ثبات تباين اخلطاأ الع�صوائي

�ملربعات  طريقة  وتطبيق  �لكال�سيكي،  �النحد�ر  لنماذج  �ملهّمة  �الفرت��سات  �أحد 
 ،  )Homoskedasticity( �لع�سو�ئّية ثابت  �الأخطاء  �أّن تباين  هو   )OLS( �لعادّية  �ل�سغرى 
باالإ�سافة �إىل �أّن متو�سطها يجب �أن يكون م�ساويًا لل�سفر )عو�س، 2000( ، ومن �جلدول 
)6( وجَد �أن �حتمال �إح�سائية )White( �أقل من )0.05( وقيمة )F( مرتفعة؛ مما يعني رف�س 
�لع�سو�ئي  تباين �خلطاأ  ثبات  يعاين عدم  �لدر��سة ال  �أن منوذج  �لعدمية، مبعنى  �لفر�سية 

.)Homoskedasticity(
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الجدول (6( 
اختبارات صاحية البيانات ونموذج الدراسة

املتغريات

Normal DistributionMulticollinearity

k- s Test Collinearity
Statistics

k- SSig.VIFTolerance

____3.4420.000�أتعاب �ملدقق �خلارجي
1.0910.917____تخ�س�س مكتب �لتدقيق

5.3250.0001.3370.748حجم �ل�رصكة
3.3730.0001.2290.814�لعائد على �الأ�سول

3.6720.0001.1180.895ن�سبة �ملديونية
2.7980.0001.3180.759معدل �الأ�سول �ملتد�ولة من �إجمايل �الأ�سول

1.0090.991____�خل�سارة
Autocorrelation testHomoskedasticityF6.502

Durbin- Watson1.612White testSig.0.000

قيمة F المجدولة عند 5 % 4.08
عدد المشاهدات في كل متغير245 مشاهدة.

عدد المشاهدات المفقودة (missing values( 15 مشاهدة.

ثالثاً- وصف متغريات النموذج: 

يبني اجلدول )7( الإح�صاء الو�صفي ملتغريات النموذج كما ياأتي: 
اأتعاب عملية التدقيق ♦

40�ألف  بلغ  �لتدقيق  عملية  الأتعاب  �حل�سابي  �ملتو�سط  �أن   )7( �جلدول  من  يالحظ 
Coef�( وهو مرتقع باال�ستناد �إىل معامل �الختالف ، )32.19 )ووالر، وبانحر�ف معياري 

ficient of variation( ، مماي�سري �إىل �أن هناك تفاوتًا كبري�ً يف �أتعاب �لتدقيق بني �ل�رصكات 

�خلارجي  �لتدقيق  ذلك النح�سار مزودي خدمة  يعود  وقد  بالبور�سة،  �ملدرجة  �مل�ساهمة 
لهذه �ل�رصكات بــ )15( مكتباأ جلهم مكاتب تدقيق حملية، مما ي�سري �إىل حدة �ملناف�سة بني 

هذه �ملكاتب و�ملتمثلة يف تقدمي خدمة ذ�ت جودة منا�سبة وباأتعاب مقبولة.
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حجم ال�رشكة ♦
بور�سة  يف  �ملدرجة  �ل�رصكات  الأحجام  �حل�سابي  �لو�سط  �أن   )7( �جلدول  من  يالحظ 
حجم  �أقل  بلغ  وقد  دوالر،  مليون   )95.10( بلغ  �ل�رصكة  �أ�سول  باإجمايل  ممثلة  فل�سطني 
)0.53( مليون دوالر، و�أكرب حجم )2004.49( مليون دوالر، و��ستناد� �إىل معامل �الختالف 
فعلى  �لبور�سة،  �ملدرجة يف  �ل�رصكات  �أحجام  مرتفعًا يف  ت�ستتًا  �أن هناك  يالحظ   )C.V(
�سبيل �ملثال 77% من �ل�رصكات �ملدرجة، �إجمايل �أ�سولها �أكرب من 8 مليون دوالر، وجدير 
بالذكر �أن �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة �أثبتت وجود تاأثري �إيجابي ذي داللة �ح�سائية حلجم 

�ل�رصكة على �أتعاب �لتدقيق �إال يف حاالت خا�سة ونادرة 
. )Hay, et.al.2006(

الجدول (7( 
اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المتصلة

اأكرب قيمة  اأقل قيمة  النحراف املعياري الو�صط احل�صابي  متغريات الدرا�صة

248
2004.49

27
59

706

3.9
0.53

265 -
0.1
3.1

32.19
232.84

4.6
11.1
49.7

40
95.10

3.6
8

46.8

�أتعاب �ملدقق �خلارجي )�الألف دوالر( 
حجم �ل�رصكة )�ملليون دوالر( 

�لعائد على �الأ�سول )%( 
ن�سبة �ملديونية )%( 

معدل �الأ�سول �ملتد�ولة من �إجمايل �الأ�سول )%( 

♦ :(ROA) معدل العائد على ال�صول
�لربح  ق�سمة �سايف  قي�س من خالل  و�لذي  �الأ�سول،  �لعائد على  بالن�سبة ملتغري  �أما 
على �إجمايل �الأ�سول، و�لذي يعّد موؤ�رص�ً مهمًا على �أد�ء �ل�رصكة وكفاءتها، �أظهرت �لنتائج 
�أن متو�سط �لعائد على �الأ�سول يف بور�سة فل�سطني بلغ )3.6%( تقريبًا، وبانحر�ف معياري 
)4.6%( ، ويعود هذ� �لتفاوت �إىل تباين موجود�ت �ل�رصكات حمل �لدر��سة، و�ختالف �الأرباح 

بعد �لفو�ئد و�ل�رص�ئب من �رصكة �إىل �أخرى، ومن قطاع �إىل �أخر.
ن�صبة الديون طويلة الأجل/ اإجمايل الأ�صول ♦

�مل�ساهمة  �ل�رصكات  �عتماد  درجة  يف  كبري  �ختالف  وجود   )7( �جلدول  من  يالحظ 
�ملدرجة يف بور�سة فل�سطني على �لتمويل طويل �الأجل عند �رص�ئها الأ�سولها، �إذ �أو�سحت 
�لبيانات درجة ت�ستت عالية يف �عتماد �ل�رصكات على �لديون طويلة �الأجل، حيث بلغ متو�سط 
ن�سبة �ملديونية )8%( ، بانحر�ف معياري مرتفع قدره )11.1%( ، وقد تو�سلت �لعديد من 
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يف  �ملديونية  معدل  �رتفاع  �أن  �إىل   )Hay,et.al., 2006( در��سة  مثل  �ل�سابقة  �لدر��سات 
�ل�رصكات حمل �لتدقيق يوؤدي �إىل زيادة يف �الأتعاب، وب�سكل عام يعّد متغري ن�سبة �ملديونية 

ممثاًل عن درجة �ملخاطرة �لتمويلية د�خل �ل�رصكة ويرتبط بالهيكل �لتمويلي لها.
ن�صبة الأ�صول املتداولة/ اإجمايل الأ�صول  ♦

و�لذي قي�س من خالل ق�سمة �إجمايل �الأ�سول �ملتد�ولة على �إجمايل �أ�سول �ملن�ساأة، 
حيث بلغ �ملتو�سط �حل�سابي )46.8%( ، �الأمر �لذي يدلل على �أهمية �الأ�سول �ملتد�ولة يف 
عناية  بذل  يتطلب  مما  بها،  �ملرتبطة  �لطبيعية  �ملخاطر  الرتفاع  �لدر��سة  حمل  �ل�رصكات 
مهينة �أكرب من قبل مدقق �حل�سابات.وجدير بالذكر �أن معظم �ل�رصكات �ملدرجة يف �لبور�سة 
من غري قطاع �ل�سناعة، و�لذي يعتمد يف �أعماله بدرجة �أ�سا�سية على �الأ�سول �لثابتة، حيث 
��ستحوذ هذ� �لقطاع على )24%( تقريبًا من �إجمايل �ل�رصكات �ملدرجة يف بور�سة فل�سطني.

الجدول (8( 
 Dummy variable اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المنفصلة بمقياس

نتيجة الأعمالتخ�ص�س مدقق احل�صابات

ربحخ�صارةغري متخ�ص�سمتخ�ص�س

�لن�سبة �لعدد �لن�سبة �لعدد �لن�سبة �لعدد �لن�سبة �لعدد 

22392.2197.85924.418375.6

�أجمايل �مل�ساهد�ت 242�أجمايل �مل�ساهد�ت 242

عدد المشاهدات المفقودة 3 مشاهدات

تخ�ص�س مدقق احل�صابات:  ♦
تبني �سابقا من �جلدول )8( �أن ن�سبة مكاتب �لتدقيق �ملتخ�س�سة قد بلغت )80%( وفقا 
ملدخل �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة، حيث بلغت عدد عمليات �لتدقيق �لتي مار�ستها مكاتب 
�لتدقيق-  �إجمايل عمليات  بو�قع )92%( من  تدقيق متخ�س�سة  متخ�س�سة )223( عملية 
)242( عملية- جلميع �ل�رصكات �ملدرجة خالل فرتة �لدر��سة، مما ي�سري �إىل جلوء �ل�رصكات 
�أثر على جودة عملية �لتدقيق وزيادة  حمل �لتدقيق �إىل مدققني متخ�س�سني ملا لذلك من 

�مل�سد�قية و�العتمادية على �لقو�ئم �ملالية لهذه �ل�رصكات.
اخل�صارة:  ♦

�ل�رصكات  �لدر��سة جلميع  �أن عدد مر�ت �خل�سارة خالل فرتة  يالحظ من �جلدول )8( 
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وجدير  �مل�ساهد�ت،  �إجمايل  من   %24.4 بو�قع  م�ساهدة   )59( بلغ  �لبور�سة  يف  �ملدرجة 
بالذكر �أن 24 �رصكة بو�قع 50% تقريبًا من �ل�رصكات �ملدرجة يف �لبور�سة حققت خ�سارة 

يف �إحدى �سنو�ت �لدر��سة على �الأقل.

رابعاً- نتائج تقدير النموذج القياسي اخلاص بالفرضية الثانية: 
الجدول (9( 

اختبار نموذج الدراسة

.CoefficientT- statisticSegاملتغريات

0.1413.1880.002تخ�س�س مكتب �لتدقيق
0.80016.3660.000حجم �ل�رصكة

0.0172.3830.018�لعائد على �الأ�سول
0.0190.4000.690ن�سبة �ملديونية

0.4202.5450.011معدل �الأ�سول �ملتد�ولة من �إجمايل �الأ�سول
4.9224.7420.000�خل�سارة

T- Scheduled: at confidence level of 95% = 1.65

اختبار املتغريات ال�صابطة:  ♦
حجم ال�رشكة: 

�أظهرت �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة وجود عالقة �إيجابية بني �أتعاب �لتدقيق وبني 
 DeFond, et.al.,( ودر��سة   ، )�سويد�ن، 2010، 78(  كدر��سة  �لتدقيق  �ل�رصكة حمل  حجم 
�ل�رصكة  β �خلا�سة مبتغري حجم  �أن   )9( �لدر��سة فيظهر �جلدول  �أما يف هذه   ،  )2001,12

�الأتعاب  بني  طردية  عالقة  وجود  �إىل  ي�سري  مما  موجبة،  كانت  �ل�رصكة(  �أ�سول  )�إجمايل 
وحجم �ل�رصكة حمل �لتدقيق، وقد كانت هذه �لعالقة ذ�ت داللة �ح�سائية عند 5%، حيث �إنه 
كلما ز�د حجم �ل�رصكة، كلما ز�دت �حتمالية وجود تالعبات وحتريفات يف �لقو�ئم �ملالية، 
وباالآتي فاإن �ل�رصكات كبرية �حلجم حتتاج �إىل وقت وجهد ودقة �أكرب مقارنة بال�رصكات 
�سغرية �حلجم �لتي تتمتع بتقارير مالية و��سحة، وترتبط بعدد �أقل من م�ستخدمي �لقو�ئم 
�ملالية، �الأمر �لذي يتطلب بذل عناية مهنية �أكرب من مدققي �حل�سابات، مما يوؤدي �إىل زيادة 

. )Carson et al., 2003( أتعابه�
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معدل العائد على الأ�صول: 
وداللة  موجبة  ��سارة  ذو  �ملتغري  لهذ�  �النحد�ر  معامل  �أن   )9( �جلدول  من  يالحظ 
Picconi and Reyn-( 5%، وياأتي ذلكمتو�فقا مع �لدر��سات �ل�سابقة كدر��سة  حح�سائية عند
على  �لعائد  من  مرتفع  تتمتع مبعدل  �لتي  �ل�رصكات  �أن  �إىل  تو�سلت  �لتي   ،  )olds, 2013
معدل  بانخفا�س  تتميز  �لتي  �ل�رصكات  �أن  �إذ  �سحيح،  و�لعك�س  �أقل  �أتعابًا  تتكبد  �الأ�سول 
�لعائد على �الأ�سول تفيد باأن م�ستوي �ملنفعة من �الأ�سول غري مقبول )��ستثمار�ت معطلة( ، 

مما يزيد من درجة �ملخاطرة، وباالآتي �رتفاع �أتعاب عملية �لتدقيق.
ن�صبة املديونية: 

β للعالقة بني ن�سبة �ملديونية و�الأتعاب  �أن معامل �النحد�ر  من �جلدول )9( نالحظ 
يعني  مما   ،%5 عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  تكن  مل  �لعالقة  هذه  �أن  غري  طردية،  عالقة  هي 
�لتمويل  ذلك النح�سار م�سادر  يعود  وقد  �لفل�سطينية،  �لبيئة  �لعالقة يف  هذه  عدم حتقق 
طويل �الأجل، وغياب �لت�رصيعات و�لقو�نني �لتي ت�سمح لل�رصكات �ملدرجة باإ�سد�ر �ل�سند�ت 
 Hay and Knechel ,( كاأد�ة من �أدو�ت �لدين طويل �الأجل، وياأتي ذلك متعار�سامع در��سة
2004( �لتي تو�سلت �إىل �أن �رتفاع هذه �لن�سبة يف �ل�رصكات حمل �لتدقيق يعمل على �رتفاع 
�أتعاب �لتدقيق، مربر�ً ذلك باأنارتفاع ن�سبة �لديون طويلة �الجل �إىل �جمايل �أ�سول �ل�رصكة 
حمل �لتدقيق، ميكن �أن تثري �ل�سك حول قدرة �ل�رصكة على �ل�سد�د يف �الأجل �لطويل باعتبار 

هذه �لن�سبة مقيا�سًا لدرجة �ملخاطرة �لتمويلية.
ن�صبة الأ�صول املتداولة اإىل اإجمايل الأ�صول: 

من �جلدول )9( يالحظ �أن �لعالقة بني حجم �الأ�سول �ملتد�ولة ملن�ساأة �لعميل و�أتعاب 
عملية �لتدقيق هي عالقة طردية وذ�ت داللة �ح�سائية، مما يعني �أن �رتفاع حجم �الأ�سول 
�ملتد�ولة يقود �إىل �رتفاع �ملخاطر �لطبيعية ملكونات هذه �الأ�سول )كاملدينني، �ملخزون( 
، مما يتطلب بذل عناية مهنية �أكرب من قبل مدقق �حل�سابات، وباالآتي �رتفاع تكلفة عملية 
�ل�سابقة  �لتدقيق و�أتعاب �ملدقق، وهذ� يتو�فق مع نتائج، وم�سوغات �لعديد من �لدر��سات 

كدر��سة )�الإبياري، 2008، 49( .
اخل�صارة: 

�ملهمة  �ملوؤ�رص�ت  من  خ�سارة  �أو  ربح  من  �لتدقيق  حمل  �ل�رصكة  عمليات  نتيجة  تعّد 
�لتي تعك�س �أد�ء �ل�رصكة ملا يرتتب عليها من �نخفا�س قيمة �أ�سهم �ل�رصكة و�زدياد خماطر 
�الإفال�س، ونالحظ �أن هذ� �ملتغري كان موجبًا وذ� داللة �ح�سائية، مبعنى �أن �ل�رصكات �لتي 
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حققت خ�سارة يف �لعام �حلايل �رتبطت باأتعاب تدقيق مرتفعة يف �لعام نف�سه، وياأتي ذلك 
�أن �ملدقق فيال�رصكات �لتي تتعر�س  ، مما يفيد   )Chen, et.al., 2001( متفقًا مع در��سة
�لنظام �ملايل و�الإد�ري د�خل  �إىل �خللل يف  للتعرف  �أكرب  للخ�سارة يحتاج ملجهود ووقت 
�ل�رصكة، مما يعني زيادة �أتعابه كنتيجة الزدياد �حتمالية �الجر�ء�ت �لقانونية �سد �ل�رصكة 

و�ملدقق.
اختبار الفر�صية الثانية:  ♦

الفر�صية الثانية: يوجد �أثر ذو داللة �إح�سائية لتخ�س�س مكاتب �لتدقيق يف تدقيق 
�أتعاب  على  فل�سطني  بور�سة  يف  �ملدرجة  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�رصكات  يف  �لعميل  �سناعة 

عملية �لتدقيق.
تقوم فكرة �لدر��سة على فح�س �لعالقة �ملوجبة �ملتوقعة بني تخ�س�س مدقق �حل�سابات 
يف �سناعة �لعميل و�أتعابه، وباختبار هذه �لعالقة يف �ل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة 
يف بور�سة فل�سطني، وجدنا �أن هذه �لعالقة كانت موجبة،- كما مت توقعها كما هي ظاهرة 
�إن وجود �لتخ�س�س لدى مدقق  �إذ  باجلدول رقم )9( - وهي عالقة ذ�ت داللة �إح�سائية، 
�حل�سابات يف قطاع �أو �سناعة �لعميل يف �ل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة يف بور�سة 
�النحد�ر ملتغري  �لتدقيق، كما يالحظ من معامل  �أتعاب عملية  زيادة  �إىل  توؤدي  فل�سطني، 
�لتدقيق  �أتعابه عن مكتب  �لتدقيق �ملتخ�س�س تزيد  �أن مكتب  �لبالغ )0.141(  �لتخ�س�س 
�الأخرى  �ل�سابطة  �ملتغري�ت  �العتبار  بعني  �الأخذ  مع   ،  )%14.1( بن�سبة  �ملتخ�س�س  غري 
�ملوؤثرة على �أتعاب مكتب �لتدقيق، وعليه ن�ستطيع �إثبات �لفر�سية �لبديلة �لتي تفيد بتاأثري 

�لتخ�س�س للمدققني �خلارجيني يف قطاع �لعميل �أو �سناعته على �أتعاب عملية �لتدقيق.
وتتفق هذه �لنتيجة مع �لعديد من �لدر��سات �لتي �أجريت يف بيئات خمتلفة كدر��سة 
مدقق  تخ�س�س  بني  �إيجابية  عالقة  وجود  �إىل  تو�سلت  �لتي   ،  )cahan, et.al., 2011(
�حل�سابات و�أتعابه، مف�رص� ذلك �أن قلق �ملدقق �جتاه �سمعته و�سهرته �لتي �كت�سبها يف قطاع 
معني، يتز�يد يف حال فقد�ن �أحد �لعمالء، مما يخلق لديه حافز�ً للحفاظ على م�ستوى عاٍل 
من �جلودة يف عملية �لتدقيق وباالآتي �رتفاع �أتعابه.كما تتفق نتائج هذه �لدر��سة مع ما 
تو�سلت �إليه در��سة )Dutillieux and Willekens, 2009, 130( ، �لتي �أو�سحت �أن �ل�سبب 
تكمن  �لتخ�س�س،  ��سرت�تيجية  تطبيق  عند  �آخر  �إىل  مكتب  من  �لتدقيق  �أتعاب  �ختالف  يف 
يف قدرة مزود خدمة �لتدقيق �ملتخ�س�س يف تقدمي خدمة ذ�ت جودة �أعلى، مما ي�سمح له 
بعالوة �أتعاب.و�ن�سجامًا مع هذه �لدر��سة فقد تو�سلت در��سة )Hammersley, 2006( �إىل 
ب�سكل  و�لتحريفات  �الأخطاء  حتديد  يف  �ملتخ�س�س  �ملدقق  قدرة  على  حا�سمة  �أدلة  وجود 
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�لناجتة عنها، كما تتفق  للم�سكالت  �كتمااًل  �أكرث  �أكرث فعالية، مما ي�سهم يف تطوير حلول 
هذه �لنتيجة مع در��سة )Chen, et.al., 2001( ، �لتي بينت �أن �لعالقة بني تخ�س�س مكتب 
�لتدقيق يف قطاع معني و�أتعابه عالقة معقدة، حيث �إن �لتخ�س�س يوؤثر على �الأتعاب من 
يف  �جلودة  زيادة  ومن  �لكبري  �حلجم  �قت�ساديات  وفور�ت  من  �ال�ستفادة  هما:  �جتاهني، 
cras�(  ققدمي خدمة �لتدقيق �لتي ميكن �أن ينتج عنه عالوة �أتعاب.من�سجما بذلك مع در��سة

well, et.al., 1995( ، �لتي تو�سلت �إىل �أن �ل�رصكات �لدولية �ملتخ�س�سة تتقا�سي عالوة 

نتائج هذه  يدعم  �ملتخ�س�سة مما  �لدولية غري  �ل�رصكات  ن�سبته 34% من  �أكرث مبا  �أتعاب 
�لفر�سية.

ملخص النتائج: 
يف �صوء نتائج الختبارات الإح�صائية لفر�صيات الدرا�صة، واملو�صحة تفا�صيلها 

�صابقا، ميكن تق�صيم نتائج الدرا�صة كالآتي: 
اأول: فيما يتعلق بوجود �لتخ�س�س لدى مكاتب �لتدقيق يف تدقيق �أحد �لقطاعات  ●

�أو �أكرث يف �لبور�سة �لفل�سطينية 
�لتي تقوم بتدقيق أ.  �لتدقيق  �أكرث لدى مكاتب  �أو  �لتخ�س�س يف قطاع  تبني وجود 

�ل�سوقية  �لعامة �ملدرجة ببور�سة فل�سطني، وذلك وفق مدخل �حل�سة  �ل�رصكات �مل�ساهمة 
�ملرجحة، حيث بلغت ن�سبة مكاتب �لتدقيق �ملتخ�س�سة وفق ذلك �ملدخل 80%، �أي بو�قع 

12 مكتبا من �أ�سل 15 مكتب تدقيق.
تبني وجود 33% من مكاتب �لتدقيق متخ�س�سة يف تدقيق �أكرث من قطاع، وذلك ب. 

وفق مدخل �حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة.
تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن ما ن�سبته 47% من مكاتب �لتدقيق متخ�س�سة طبقا ملد�خل ت. 

قيا�س �لتخ�س�س �لثالثة: )�حل�سة �ل�سوقية، ومدخل �ملحفظة، و�حل�سة �ل�سوقية �ملرجحة( .
وجود �نخفا�س يف مكاتب �لتدقيق �ملتخ�س�سة بقطاع �لبنوك و�خلدمات �ملالية، 	. 

حيث ح�سل هذ� �لقطاع على �أقل ن�سبة )%13( .
ل�رصكات ج.  ينتمون  ممن  �خلدمة  ملقدمي  عالية  �سيطرة  درجة  عن  �لنتائج  ك�سفت 

�لتدقيق �لدولية، حيث حازت هذه �ل�رصكات على تدقيق ما ن�سبته 76% من �إجمايل �ل�رصكات 
�مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة ببور�سة فل�سطني.
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ثانياً- فيما يتعلق بتاأثري تخ�س�س مكتب �لتدقيق يف تدقيق قطاع �لعميل على  ●
�أتعاب عملية �لتدقيق يف �ل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة ببور�سة فل�سطني.

يوجد �أثر ذو داللة �إح�سائية لتخ�س�س مكتب �لتدقيق يف قطاع �لعميل على �أتعاب أ. 
�إىل  يقود  �أكرث  �أو  معني  قطاع  تدقيق  يف  �ملدقق  تخ�س�س  �أن  تبني  حيث  �لتدقيق،  عملية 
�رتفاع �أتعابه عند تدقيق عمالء ينتموناإىل هذ� �لقطاع، حيث تزيد �أتعاب مكاتب �لتدقيق 

�ملتخ�س�سة عن غري �ملتخ�س�سة مبا ن�سبته )%14.1( .
�حلجم، ب.  حيث  من  �لتدقيق  حمل  �ل�رصكة  خل�سائ�س  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد 

ومعدل �لعائد على �الأ�سول، ون�سبة �الأ�سول �ملتد�ولة، ونتيجة �الأعمال، على �أتعاب عملية 
�لتدقيق.
�أثر ذو داللة �إح�سائية لن�سبة �لديون طويلة �الأجل على �إجمايل �الأ�سول ت.  ال يوجد 

ل�رصكة حمل �لتدقيق على �أتعاب عملية �لتدقيق، وذلك لقلة م�سادر �لتمويل طويلة �الأجل، 
وغياب �لت�رصيعات �لتي ت�سمح باإ�سد�ر �ل�سند�ت كاأحد �أدو�ت �لدين طويلة �الأجل يف �لبيئة 

�لفل�سطينية.

التوصيات: 

بناء على النتائج التي تو�صلت اإليها الدار�صة فاإن الباحث يو�صي بالآتي: 
�ملتطلبات . 1 تنظيم  باإعادة  �لفل�سطينية،  �ملال  ر�أ�س  �سوق  هيئة  قيام  �رصورة 

�ملدرجة  �لعامة  �مل�ساهمة  لل�رصكات  �حل�سابات  ملدققي  تو�فرها  �لو�جب  �لقانونية 
بالبور�سة �لفل�سطينية، وذلك وفقا ال�سرت�تيجية �لتخ�س�س يف قطاع �أو �أكرث، بحيث تفر�س 
�ل�رصكة،  �إليه  تنتمي  �لذي  �لقطاع  يف  متخ�س�س  مدقق  قبل  من  �ل�رصكة  ح�سابات  تدقيق 
مع �الهتمام باإعد�د قاعدة بيانات مو�سعةتو�سحبيانات كل من مكاتب �لتدقيق �ملعتمدة 
و�لقطاعات �لتي يتخ�س�س بها كل مكتب، و�ل�رصكات �ملدرجة حمل �لتدقيق يف قطاعات 

�لبور�سة كافة.
لزيادة . 2 فل�سطني  يف  �حل�سابات  تدقيق  ملهنة  �ملنظمة  �ملوؤ�س�سات  تدخل  �رصورة 

�لنق�س يف تقدمي  قاعدة مز�ويل �ملهنة �مل�سجلني بهيئة �سوق ر�أ�س �ملال، وذلك ملو�جهة 
خدمة �لتدقيق لبع�س قطاعات دون غريها يف �ل�سوق �ملايل، على �أن يكون ذلك م�رصوطًا 

بال�سعي نحو تطبيق �لتخ�س�س �لقطاعي لتكوين �لهيكل �ملعريف �لالزم للممار�سة.
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�ملحلية، . 3 �لتدقيق  و�رصكات  مكاتب  قبل  من  �الندماج  �سيا�سة  تبني  على  �لعمل 
توفري  من  متكنها  �لتي  و�القت�سادية،  و�ملهنية  �لب�رصية  �لقدر�ت  يف  �لنق�س  ملو�جهة 
�لفل�سطينية، مما يزيد من ح�ستها  مقومات �لتخ�س�س يف �لقطاعات �ملختلفة بالبور�سة 
على  �ملتخ�س�سة  �لدولية  �ل�رصكات  �سيطرة  مع  خا�سة  �ملناف�سة،  على  وقدرتها  �ل�سوقية 

تدقيق معظم �ل�رصكات �مل�ساهمة يف قطاعات �لبور�سة كافة.
�حل�سابات، . 4 �لقطاعيلمدقق  حواللتخ�س�س  �لدر��سات  من  �ملزيد  �إجر�ء  �رصورة 

وتاأثريه على �لقدرة �لتناف�سية ملكاتب �لتدقيق �ملتخ�س�سة، و�الأتعاب �لتي يح�سل عليها 
�ملدقق نظري تقدميه خدمات �أخرى غري خدمات �لتدقيق، ومدى م�ساهمته يف حت�سني جودة 
و�لتالعبات يف  �لتحريفات  �الأرباح، وتخفي�س  ذلك على جودة  و�نعكا�س  �لتدقيق،  عملية 

�لقو�ئم �ملالية.
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