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  مدى وجود التخصص في التدقيق لدى مكاتب التدقيق في األردن

  
  *دعاء خالد أبو عيسى

  

  صـلخم
  

مدخل ولتحقيق هذا الهدف تم إستخدام . هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى وجود التخصص لدى مكاتب التدقيق في األردن
لقياس  Neal and Riley (2004) ما يطلق عليه نموذج أو Weighted Market Share (WMS) الحصة السوقية المرجحة

التخصص في التدقيق لدى المكاتب التي أدت خدمة التدقيق للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للفترة ما 
من مكاتب التدقيق متخصصة في قطاع  %)60( ائج الدراسة أن ما نسبتهوقد تبين من نت). 2007( وعام )2003( بين عام

من إجمالي مكاتب التدقيق  %)8( ظهر أن ما نسبته فقد ،واحد على األقل طبقاً لنموذج الحصة السوقية المرجحة
 %)32( منها متخصصة في قطاع التأمين، في حين تبين أن ما نسبته %)24(المتخصصة متخصصة في قطاع البنوك و

مع  ،من مكاتب التدقيق متخصصة في قطاع الصناعة %)36( من مكاتب التدقيق متخصصة في قطاع الخدمات بينما هناك
نت الدراسة وتضم. في أكثر من قطاع اًمكن أن يكون متخصصياألخذ بعين اإلعتبار لهذه النسب أن مكتب التدقيق الواحد 

جودة خدمة  فيحقق من مزايا ويؤثر للتخصص في التدقيق لما ي مجموعة من التوصيات أهمها تشجيع مكاتب التدقيق
  .التدقيق

  .التخصص في التدقيق، مكاتب التدقيق، جودة التدقيق :ةـات الدالـالكلم

  

  اإلطار العام للدراسة
  ةـمقدم

  
إن إتسام التأكيد الذي يقدمه المدقق بالمعقولية وليس 
بالدرجة المطلقة، استدعى أن تكون الكفاءة لدى المدقق مطلباً 

  .أساسياً لهذه المهنة وفقا لمعايير التدقيق
أن المعرفة التي يمتلكها  Danos, et al. (1989)وقد اعتبر 

المدقق من أهم المدخالت وأساسها في خدمة التدقيق وكفاءة 
صنف المعرفة إلى خمسة تصنيفات، يختلف  إذهذه الخدمة، 

كل مدقق عن اآلخر في نسبة إمتالكه لكل منها، األمر الذي 
يرجح كفة مدقق ما على اآلخر عند عملية اإلختيار من قبل 

أول هذه التصنيفات بدءاً من األقل أهمية فاألهم؛ . العمالء
 General auditingطلق عليه المعرفة العامة بالتدقيق أ

knowledge ويمثل الحد األدنى من المعرفة لكل من يمارس ،
مهنة التدقيق، ويكتسب من خالل الدرجة التعليمية األولى 

، أما التصنيف الثاني فقد اُطلق عليه )البكالوريوس الدبلوم أو(

، مثل المعرفة Functional area knowledgeالمعرفة الوظيفية 
سب اآللي، حيث الخاصة بالضرائب، والتدقيق بإستخدام الحا

تكتسب هذه المعرفة كما هو الحال في التصنيف الثالث أدناه 
الماجستير والدورات (بالمزيد من الدرجات العلمية المتقدمة 

ويتمثل . باإلضافة إلى الممارسة العملية للتدقيق) التعليمية
 Accountingالتصنيف الثالث المعرفة باإلصدارات المحاسبية 

issues knowledgeمن أمثلتها المعرفة المتعلقة باإليجار ، و
واعتبر الباحثون المعرفة المتعلقة بالقطاعات . التمويلي

Industry-specific knowledgeمن خالل برامج  فر، التي تتوا
 On-the-job، والخبرة العملية Training programsالتدريب 

experienceأما التصنيف . ؛ تمثل التصنيف الرابع للمعرفة
 Client-specificمس فيمثل المعرفة المتعلقة بالعميل الخا

knowledge  وال تجنى هذه المعرفة إال من خالل الخبرة
  .العملية

ونظراً ألن الكفاءة تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة التي 
يقدمها المدقق، ويتطلّع إليها مستخدمو البيانات المالية 

عتبرت مكاتب أساس الحاجة إلى التدقيق؛ فقد ا باعتبارها
التدقيق هذه الكفاءة هي الورقة الرابحة التي تستطيع من 
خاللها تمييز نفسها عن غيرها من المنافسين في تقديم 

وتحقيقاَ للبقاء واإلستمرارية؛ اتجهت . خدماتها إلى العمالء
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بعض مكاتب التدقيق إلى التركيز على التصنيفات األخيرة من 
بالقطاع والعميل لتحقيق المعرفة وهي المعرفة المتعلقة 

الكفاءة، وخصصت كفاءات عالية لكل قطاع من القطاعات 
المختلفة التي تخدمها من أجل مقابلة إحتياجات عمالء تلك 

وقد . بالشكل الذي ال يتمكن المنافسون من تطبيقه ،القطاعات
نبعت هذه الفكرة من التشابه أو التجانس المتولّد بين عمالء 

أما أساس التجانس فكان نوعية . حدمكتب التدقيق الوا
القطاعات، حيث يسمح القطاع الواحد لمكتب التدقيق أن يكون 
متخصصة في ذلك القطاع نتيجة السمات العامة التي يشترك 

وبنفس  .(Dunn and Mayhew, 2004)بها أفراد القطاع الواحد 
في  يرغبونأن العمالء بحد ذاتهم،  (Goff, 2004)الوقت وجد 

 .دققين لديهم المعرفة األكثر بقطاعهمتعيين م
فبزغ فجر تخصص مكاتب التدقيق بناء على القطاعات 

، (Mayhew and Wilkins, 2003)المختلفة منذ عشرين عاماً 
وتوالى اإلهتمام في هذا المجال من قبل مكاتب التدقيق ليصبح 
التخصص من أحدث اإلتجاهات لدى هذه المكاتب، سالكة 

بها إلى تحقيق هدفها اإلستراتيجي في الدرب الذي يؤول 
تمييز نفسها عن غيرها من مكاتب التدقيق، جانية بذلك قطوفاً 

 . عدة من المنفعة وخاسرة القليل الذي ال يذكر
واستدعى التخصص في التدقيق إهتمام الباحثين في العديد 
من بالد العالم، فقد ركزت العديد من األبحاث على كيفية 

لدى مكاتب التدقيق، بينما سعت أبحاث قياس التخصص 
أخرى إلى التعرف على العالقة بين التخصص وجودة خدمة 
التدقيق، في حين ساهمت أبحاث أخرى في دراسة العوامل 
التي تساعد مكاتب التدقيق على التخصص في التدقيق، بينما 
كان إهتمام فئة من الباحثين باإلستراتيجيات المتبعة من قبل 

لتنضم  الدراسة وقد أتت هذه. قيق في التخصصمكاتب التد
إلى عائلة هذه األبحاث في إختبارها لمدى التخصص من قبل 

  .مكاتب التدقيق في األردن
  

 مشكلة الدراسة
بدأت أكبر مكاتب التدقيق خالل التسعينات من القرن 
الماضي بهيكلة أعمالها بناء على القطاعات المتنوعة، وقد 
حاولت تمييز نفسها إنطالقاً من المعرفة المتعلقة بقطاع 

واتجه المدققون بنفس الفترة . (Castrella, et al., 2004)العميل 
الخطر المالزم إلى تطوير منهجية جديدة للتدقيق بناء على 
هذه المهارة من بلكل قطاع من القطاعات المختلفة، مشيدين 

المعرفة المتراكمة ألنشطة العمالء في القطاعات المختلفة 
(Bell, et al., 1999; Eilifsen, et al., 2001).  

واستمرت المبادرات اإلستراتيجية من قبل مكاتب التدقيق 

يدة للتخصص في والتي تنم عن إدراكها لألهمية المتزا
، وهي من أهم KPMGالتدقيق، فقد كتبت شركة التدقيق 

وأكبر مكاتب التدقيق في العالم، رؤيتها المستقبلية في موقعها 
  : كما يلي 2008اإللكتروني عام 

تطلعاتنا هي التخصص في القطاعات المختلفة، فنحن "
نؤمن أن القيمة اإلضافية التي ينظر إليها العميل ال تتم في 

لواقع إال من خالل الفهم الشامل للقطاع الذي ينتمي إليه ا
عمالؤنا في أرجاء العالم، وهذا ما يفسر استثماراتنا الدؤوبة 

  ."في تحسين المعرفة للقطاعات المتنوعة التي نخدمها
عن  Deloitte and Touchوعبرت شركة التدقيق العالمية 

من خالل موقعها  2008رؤيتها المستقبلية في عام 
  : اإللكتروني كما يلي

جل إهتمام المحترفين لدينا هو القطاعات على اختالف "
أنواعها، وتطوير صرح من الفهم العميق للتقنيات المناسبة 
لخدمة القطاعات المستهدفة، وما تمثله الفرق الوظيفية 
المتعددة للخدمات المقدمة ما هو إال لخلق الحلول الخاصة 

  " مضافةلكل عميل وتحقيق القيمة ال
أن حاالت الدمج التي  Hogan and Jeter (1999)ويؤكد 

تمت بين أكبر مكاتب التدقيق في العالم، بدءاً من ثمانية 
، وصوالً إلى أربعة مكاتب Eight-Big audit firmsمكاتب 
حين إجراء هذه الدراسة؛ لم  Four-Big audit firmsتدقيق 

متحدة، وإنما تقتصر على تعظيم الحصة السوقية للمكاتب ال
تعدى ذلك إلى اإلستفادة من الخبرة والتخصص في خدمة 

كان هذا واضحاً في الخطة التي رسمتها  وقد ،القطاعات
 Coopers andلإلندماج مع شركة  Price Waterhouse شركة

Lybrand's حين أعلنت األولى اإلستفادة المتوقعة من ،
ل تخصص األخيرة في قطاع اإلتصاالت على أنه مكم

لتخصصها في قطاع الترفيه ووسائل اإلعالم في حالة إتمام 
 .اإلندماج

فقد  AICPA أما المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين
أهم خمس قضايا تؤثر  2007نشر في موقعه اإللكتروني عام 

نجاح ومستقبل مكاتب التدقيق في القرن الواحد  في
ه مكاتب والعشرين، وهي الوعي العام للدور الذي تمارس

التدقيق، وقدرتها على التكيف مع متطلبات السوق، والقيمة 
قدمها مكاتب التدقيق للعمالء، وإهتمام مكاتب تالمضافة التي 

التدقيق على المستوى العالمي، باإلضافة إلى أهمية التخصص 
في التدقيق حيث يمثل األساس لبقاء وإستمرارية مكاتب 

  .التدقيق
التخصص في التدقيق بناء على  إن هذا اإلهتمام في مجال

القطاعات المختلفة لم يكن من جانب مكاتب التدقيق فقط، فقد 



  2011، 1، العدد 38، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 49 -  

في الواليات  Sarbanes-Oxley Actأثبتت نتائج تطبيق قانون 
، أن التخصص في التدقيق يوفر 2002المتحدة األمريكية عام 

حماية أفضل للصالح العام من خالل المستوى العالي من 
ور من قبل المدققين المتخصصين لكل قطاع من المعرفة المط

ويؤكد هذا القانون . (Cairney and Young, 2006)القطاعات 
، أن التخصص في قطاعات 2007في موقعه اإللكتروني عام 

محددة من قبل مكاتب التدقيق ذو كلفة أقل من كلفة إستهداف 
جميع القطاعات، مع األخذ بعين اإلعتبار اآلثار الناجمة عن 

كما يرى . المنافسة الشديدة والمحتملة بين مكاتب التدقيق
1999) (Solmon and Shield,  أن الصالح العام المستفيد من

خدمات مكاتب التدقيق والمتمثل في الشركات يبدو مياالً إلى 
 .المتخصصين في التدقيق

ك للتخصص في التدقيق في الدول المتطورة اإن هذا اإلدر
تقف مكاتب التدقيق في األردن من سلم يجعلنا نتساءل أين 

اإلهتمام المتزايد للتخصص في قطاع العميل؟ وما مدى 
إدراكها للتخصص؟ وهل ستواجه مكاتب التدقيق في األردن 

نحصر تقديم خدمة يمشكلة عند تبني هذا المفهوم؟ أم هل س
دة في األردن؟ والتدقيق ألكبر مكاتب التدقيق في العالم الموج

التدقيق في األردن فعلياً تعتبر متخصصة في  أم أن مكاتب
بعض القطاعات؟ إن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في اإلجابة 

  : عن السؤال التالي
مكاتب التدقيق في األردن التخصص حسب  هل تمارس* 

  نوعية القطاع؟
  

  هدف الدراسة
رأينا إدراك أكبر مكاتب التدقيق ألهمية التخصص في 

بادراتها اإلستراتيجية في هذا قطاع العميل واستمرار م
 المجال، وإهتمام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين

AICPA لتخصص مكاتب التدقيق في القطاعات المختلفة، 
نجاح  فيواعتبار هذا المجال من أهم القضايا التي تؤثر 

واستمرارية البقاء لمكاتب التدقيق، باإلضافة إلى ما يؤكده 
أن تخصص مكاتب التدقيق من  Sarbanes-Oxley Actقانون 

ومعرفتها المكثفة في قطاع العميل يدعم الصالح العام؛ لذا 
  : تهدف هذه الدراسة إلى

التحقق من مدى وجود التخصص في التدقيق لدى * 
 .مكاتب التدقيق في األردن

  
  أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من محاولة معرفة مستوى 
لتدقيق في األردن ، ومحاولة التطوير التخصص لدى مكاتب ا

والتحسين للمكاتب المصنفة على أنها متخصصة، أو البدء في 
  .التخصص للمكاتب المصنفة غير المتخصصة

كما ستعود هذه الدراسة بالنفع على المهتمين بنشاط 
الشركات، من مستثمرين ودائنين وغيرهم، في تحسين 

ية المناسبة؛ عند قدراتهم على اتخاذ القرارات اإلستثمار
اختيارهم للشركات المدققة من قبل مكاتب التدقيق 
المتخصصة في نفس القطاعات التي تنتمي إليها هذه 

لما يساهم به التخصص من تحسين في فاعلية  ،الشركات
  .خدمة التدقيق والكشف عن نقاط الضعف لدى هذه الشركات

وتكمن أهمية هذه الدراسة للشركات في تحسين عملية 
تخاذ قرار تحديد مكتب التدقيق المناسب الذي سيوكل إليه ا

القيام بخدمة التدقيق، وذلك من خالل معرفة مكاتب التدقيق 
المتخصصة بنفس القطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركات 

  .وإختيار إحداها للقيام بهذه المهمة
من هذه الدراسة على هذه الفئات؛  االنتفاعوال ينحصر 

إنما تزوِد هذه الدراسة المهتمين في هذا المجال من 
األكاديميين وغيرهم بالطرق المستخدمة في األدب المحاسبي 

سة النظر على ما القياس التخصص في التدقيق، كما تلقي الدر
توصلت إليه الدراسات السابقة فيما يتعلق بالتخصص من 

راتيجيات التخصص في التدقيق، حيث مستويات وإست
جودة خدمة  فيالتخصص وأثره  فيوالعوامل التي تساعد 

 .التدقيق، باإلضافة إلى مزايا التخصص ومخاطره
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

 مفهوم التخصص في التدقيق
 KPMG Peat Marwick LIPتصف شركة التدقيق العالمية 

التخصص بأنه عملية تنظيم وتصنيف من قبل مكاتب التدقيق 
لمدققيها إلى فرق، بحيث يكون العامل المشترك للفريق الواحد 

بحيث يمتلك الفريق من خالل ذلك  ،هو خدمة قطاع محدد
الخبرة الكافية في خدمة هذا القطاع، وبالتالي خدمة التدقيق 

مستقبلية من قبل هذا المؤداه ألفراد القطاع الواحد الحالية وال
الفريق تكون بشكل أفضل، وهذه أيضا هي خالصة منافع 

  .(Hogan and Jeter, 1999)التخصص في التدقيق كما لخصها 
فقد عرفا المدقق  ,Solomon and Shields) (1999أما 

المتخصص بأنه المدقق المعين من قبل مكتب التدقيق على 
ر من التدريب النحو الذي يسمح له بأخذ القدر األكب

والممارسة في خدمة قطاع محدد من القطاعات التي يخدمها 
  .مكتب التدقيق

أن المدقق المتخصص هو  Libby (1985)في حين يرى 
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من يكتسب التدريب أو من يكلف بمهام محددة في قطاعات 
معينة مما يجعل آداءه المعاً في تلك القطاعات عن غيره من 

  .المدققين
أنه عندما يخدم  Carson and Fargher (2007)بينما يرى 

مكتب التدقيق عدداً من الشركات التي تنتمي لنفس القطاع 
والتي من الممكن أن تحمل كل منها جنسية مختلفة؛ يتكون 
لدى هذا المكتب صورة عامة من المعرفة عن التدقيق لذلك 

 Tacitالقطاع ويطلق عليها اسم المعرفة الضمنية 

Knowledgeوتنبع القيمة . تسم بكونها غير ملموسة، والتي ت
من هذه المعرفة حين يقوم مكتب التدقيق ببناء قاعدة من 
البيانات عن تدقيق ذلك القطاع، فيقوم بهيكلة هذه البيانات 
 ،وتنظيمها وتحليلها وتحديثها وإسترجاعها وقت الحاجة إليها

ء في المدينة الواحدة، أو عدداً من العمالنفسه لتخدم العميل 
، أو عمالء آخرين تندرج أسماؤهم نفسه لنفس القطاع في البلد

وفي هذه الحالة؛ . تحت مسمى القطاع لكن في بلدان مختلفة
يكون مكتب التدقيق قد امتلك نوعاً من المعرفة يطلق عليها 

، األمر الذي Codified Knowledgeاسم المعرفة المصنفة 
تدقيق عمالء يخلق الحافز لدى مكتب التدقيق للتخصص في 

ذلك القطاع، خصوصاً أن اختالف الممارسات بين القطاعات 
المختلفة هو أكبر من االختالف في الممارسات لنفس القطاع 

  .حتى وإن كان أفراد القطاع منتشرين في عدد من الدول
  

  العوامل التي تساعد على التخصص في التدقيق
إن التخصص من قبل مكاتب التدقيق ال يتم بطريقة 

أن  Cairney and Young (2006)شوائية، حيث يرى ع
التجانس هو أساس التخصص في التدقيق، واعتبرا أن هذا 
السلوك من قبل مكاتب التدقيق إنما هو سلوك عقالني 
واقتصادي لما يجنيه مكتب التدقيق من تخفيض لكلفة العميل 
الواحد حين يطبق ما اكتسبه وطوره من تقنيات إلجراءات 

  .التدقيق من عميل ما إلى عميل آخر مشابه
وجد عدد من العمالء لدى مكتب التدقيق الواحد وعندما ي
في إجراءات التدقيق المتبعة من قبل هذا المكتب؛  يتشابهون

تصنف هذه المجموعة على أنها متجانسة إلنتمائها لنفس 
  .(Craswell and Taylor, 1991; Balsam, et al, 2003)القطاع 
في الواقع يستظل عدد من الشركات تحت مظلة متجانسة و
ومستوى المخاطر  حيث طبيعة النشاط، ونسب النمو، من

والقواعد المحاسبية المتبعة مشكلة بذلك  للدعاوى المقامة،
قطاعاً من القطاعات، ويزداد تجانس القطاع الواحد عندما 
يكون هناك جهة تنظيمية يندرج تحت مسماها ويخضع 

  .(Owhoso, et al., 2002)لمتطلباتها 

اع الواحد تختلف في مستوى لكن أبعاد التجانس للقط
تأثيرها على رغبة مكاتب التدقيق في السعي للتخصص بذلك 

 Danos, et al., 1989 and) فمثال أكد. القطاع واتجاه هذا التأثير

Hogan and Jeter, 1999)  أن القطاعات التي تنتمي إلى جهات
تنظيمية تشكّل حافزاً قوياً لدى مكاتب التدقيق للتخصص في 

طاعات بالمقارنة مع القطاعات غير الخاضعة لجهة تلك الق
تنظيمية، نظراَ لمتطلبات التقارير الصارمة والمفروضة من 
قبل تلك الجهات على الوحدات التابعة لها، مما يجعل كلفة 
خدمة العميل الواحد منخفضة لدى مكتب التدقيق عند تحقيقه 

  .Economies of Scaleإلقتصاديات الحجم العالية 
ال يعني أن القطاعات غير الخاضعة لجهات تنظيمية  وهذا

ليس لديها الفرص في الحصول على كفاءات متخصصة في 
التدقيق، إنما تظهر منافع التخصص في التدقيق جلية في تلك 
القطاعات، وإن كانت بشكل أبطأ عما في القطاعات التي 

وقد تقاوم مكاتب التدقيق التخصص . تخضع لجهات تنظيمية
قطاعات التي تتميز بمخاطر مقاضاة عالية تجنباً للخسارة في ال

المحتملة نتيجة الدعاوى المقامة من قبل بعض العمالء، مما قد 
بينما تعتبر القطاعات التي تتصف . سمعتها وأرباحها فييؤثر 

بنسب نمو عالية محط أنظار العديد من مكاتب التدقيق 
  .(Hogan and Jeter, 1999)للتخصص في تدقيقها 

أن العديد من  Cairney and Young (2006)يرى 
الدراسات السابقة ركزت على العالقة بين مستويات 

نسب (التخصص في التدقيق والخصائص العامة لكل قطاع 
) النمو، ومستوى التنظيم، ومستوى المخاطر للدعاوى المقامة

وتجاهلت السمات الداخلية ألفراد القطاع الواحد ومدى 
مستوى التخصص  فيتي من الممكن أن تؤثر تجانسها، وال
وكمثال على هذا التجانس، نجد أن بعض . في التدقيق

الشركات في القطاع الواحد تتبع أسلوب التوريد في موعد 
في إدارة مخزونها، وهذا يعني أن  "Just In Time"اإلحتياج 

هذه الشركات ليس لديها العدد الكبير من األيدي العاملة 
، Automated Companiesى اآلالت والمعدات العتمادها عل

بينما تتبع شركات أخرى في نفس القطاع أساليب أخرى 
 Lessتركز على األيدي العاملة وليس على اآلالت والمعدات 

automated Companies ؛ بالتالي فإن إجراءات التدقيق لكال
  .هما مختلفةيالنوعين مختلفة ألن مخاطر التدقيق لكل

ن أن الشركات التي تقدم نوعاً واحداً من ويرى الباحثا
المنتجات تختلف عن الشركات التي تقدم عدداً من المنتجات 

والحظ الباحثان أن مستوى . مستخدمة نفس اآلالت والمعدات
المصاريف التشغيلية لدى الشركات التي تستقبل طلبات 

؛ تختلف Online Ordersالعمالء من خالل شبكات اإلنترنت 
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كات التي تعتمد شبكات البيع اإلعتيادية، لذا اعتبر عن الشر
هذان الباحثان أن اختالف الصفات التشغيلية ألفراد القطاع 

؛ تلعب دوراَ في Different Operating Characteristicsالواحد 
التكاليف التي يتكبدها العمالء ومكاتب التدقيق على حد سواء، 

لتخصص في ذلك مما يؤثر في رغبة مكاتب التدقيق في ا
فقام الباحثان بدراسة العالقة بين مدى تشابه أفراد . القطاع

حيث  ،القطاع الواحد وأثره على التخصص في التدقيق
إستخدما هيكل التكاليف التشغيلية كمعيار لمدى التجانس أو 

وقد أثبتت نتائج هذه الدراسة أن هناك عالقة إيجابية . التشابه
ع الواحد والتخصص في التدقيق، بين مدى تشابه أفراد القطا

حيث تظهر جلية بعد األخذ بعين اإلعتبار السمات العامة 
فأكد كل منهما أنه باإلضافة إلى إعتبار مكتب التدقيق  للقطاع،

متخصصة في قطاع ما؛ فإن ما يدعم ويزيد من مستوى 
التخصص لهذا المكتب هو مدى تجانس أفراد ذلك القطاع 

تشكيل وتغيير عمليات وإجراءات بحيث يتمكن المدقق من 
التدقيق بسهولة بما يتناسب مع تلك الفئة المتجانسة من 

  .القطاع
أن العوامل التي تدعو  Ettredge, et al. (2006)وقد بين 

مكاتب التدقيق إلى تبني التخصص في التدقيق أو عدم 
  : التخصص تنقسم إلى ثالث مجموعات

 -level)عوامل خاصة بالعميل : المجموعة األولى

Client)/Specific  
بالعمالء وتشكّل حافزاً قوياً لدى  فروهي صفات تتوا

مكاتب التدقيق للتخصص في تدقيق أصحاب الشركات التي 
العمالء أصحاب الشركات : (تمتلك هذه الصفات وتشمل

الكبيرة الحجم، والعمالء أصحاب الرافعة المالية المرتفعة، 
ذين يمتلكون فرصاً جيدة للنمو واإلزدهار، والعمالء ال

 ).ن إلى جهات تنظيميةيوالعمالء الخاضع
  (Industry-level) عوامل خاصة بالقطاع :المجموعة الثانية

ال تدفع مكاتب ووهي صفات تتسم بها بعض القطاعات 
القطاعات ذات اإلحتكار : (التدقيق إلى التخصص فيها وتشمل

 رة من قبل عدد قليل من الشركاتالكامل، والقطاعات المحتك
 )المتميزة

  (Country-level)عوامل خاصة بالدول  :المجموعة الثالثة
وهي صفات تتميز بها بعض الدول لتكون محط أنظار 
العديد من مكاتب التدقيق العالمية للمضي والتخصص في 

الدول التي تعتبر حماية المستثمر من : (تدقيق شركاتها وتشمل
تشجيع اإلستثمار، والدول التي تمتاز بسوق مالي أهم سياسات 

نشط ومتطور، والدول التي توفر بيئة جيدة لإلبالغ المالي، 
 ).والدول التي تمتاز بمستوى منخفض من الدعاوى القضائية

  مستويات التخصص في التدقيق
يستطيع مكتب التدقيق أن يكون متخصصة على ثالثة 

  : مستويات وهي
-Office)مكتب التدقيق / وى المدينةمست :المستوى األول

level)/City  
وهو المستوى من التخصص لمكتب التدقيق في مدينة ما 
لقطاع من القطاعات على مجموعة الشركات التي توجد في 

 ;Defond, et al., 2000; Ferguson, et al., 2003 هاالمدينة نفس

Francis, et al., 2005)(  
أو المستوى المحلي مستوى الوطن : المستوى الثاني

)National-level(  
وهو المستوى من التخصص لمكتب التدقيق في مدينة ما 
لقطاع من القطاعات على مجموعة من الشركات التي توجد 

 ,.Ferguson, et al).في الوطن الذي تنتمي إليه هذه المدينة 

2003; Francis, et al., 2005)  
  )Global-level(مستوى العالم  :المستوى الثالث

وهو المستوى من التخصص لمكتب من مكاتب التدقيق في 
مدينة ما لقطاع من القطاعات على مجموعة الشركات التي 

أو  هاتوجد في العالم سواء كانت هذه الشركات في المدينة نفس
  .(Carson and Fargher, 2007)الوطن أو غيره من األوطان 

التخصص في أن  Carson and Fargher (2007) وقد بين
التدقيق ليس بالمفهوم الجديد؛ إنما الجديد هو في إعادة هيكلة 
مكاتب التدقيق لنشاطها بناء على الخطوط العريضة 

فالمكاتب . للقطاعات وتحفيز التخصص على مستوى العالم
المتخصصة على مستوى العالم لديها من الميزات ما يمكّنها 

المتخصصة على  من التنافس بشكل أقوى من مكاتب التدقيق
المستوى المحلي، األمر الذي يجعل العميل يتطلع إلى الجودة 
األعلى لهذه المكاتب، حيث تنجم هذه الجودة من محصلة 

المعرفة : الميزات التي تتمتع بها هذه المكاتب والتي تكمن في
المختلفة للممارسات المتبعة في أنحاء الدول لنفس القطاع، 

العمل المختلفة، والخبرة المتطورة  والتهيؤ للعمل تحت بيئات
من خدمة عمالء متشابهين مقيمين بمواقع مختلفة، والتعرف 
وأخذ الخبرة من ذوي الكفاءات العالية لموظفي الشركات، 
وتحقيق اسم تجاري المع لهذه المكاتب، والقدرة على إعطاء 

  .دورات تدريبية لتدقيق كل قطاع من القطاعات
أن الحواجز التي يجابهها مكتب ويؤكد هذان الباحثان 

التدقيق ليصبح متخصصة على مستوى العالم أكثر من 
الحواجز التي يجابهها ليصبح متخصصة على المستوى 
المحلي، مبرراً ذلك أنه باإلضافة إلى الجهود المبذولة من قبل 
مكتب التدقيق ليصبح متخصصة في تدقيق قطاع من 
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ه بحاجة أيضا ليعبر القطاعات على المستوى المحلي ؛ فإن
الجسور التي توصله إلى الريادة في تدقيق ذلك القطاع على 

  .مستوى العالم
  

  إستراتيجيات التخصص في التدقيق 
تتخذ مكاتب التدقيق نوعين من اإلستراتيجيات في تشييد 

  :(Stein and Cadman, 2005)بناء التخصص 
 Productإستراتيجية التميز  :اإلستراتيجية األولى

Differentiation Strategy  
تؤدي هذه اإلستراتيجية إلى بناء التخصص في التدقيق 
انطالقاً من الخدمة المتميزة التي يقدمها مكتب التدقيق للعمالء، 
عن طريق تطوير ما يلزم من تقنيات آلداء خدمة التدقيق 

أما أتعاب التدقيق طبقاً لهذه اإلستراتيجية المتبعة . بجودة عالية
ل مكاتب التدقيق فتكون أعلى من غيرها من المكاتب من قب

بقيمة ) والتي تتبع اإلسترايتيجة الثانية(المتخصصة األخرى 
، في حين يدعى المدققون (Fee Premium)يطلق عليها عالوة 

المتخصصون طبقا لهذه اإلستراتيجية بأصحاب الجودة العالية 
High Quality Auditors (HQ).  

 Lowإستراتيجية الكلفة المنخفصة  :نيةاإلستراتيجية الثا

Cost Producer Strategy  
تؤدي هذه اإلستراتيجية إلى بناء التخصص في التدقيق 
انطالقاً من الكلفة المنخفضة التي يقدمها مكتب التدقيق 
للعمالء مع الحفاظ على الحدود المطلوبة من الجودة لخدمة 

ستراتيجية المتبعة من أما أتعاب التدقيق طبقاً لهذه اإل. التدقيق
قبل هذه المكاتب فهي أقل من غيرها من المكاتب 

، لذا )والتي تتبع اإلستراتيجية األولى(المتخصصة األخرى 
، في حين يدعى (Discount Fee)م حستمتاز هذه األتعاب بال

المدققون المتخصصون طبقاً لهذه اإلستراتيجية بأصحاب 
  .Low Cost Auditors (LC)الكلفة المنخفضة 

  
  قياس التخصص في التدقيق

تعددت المفاهيم المتبعة لقياس التخصص في التدقيق، 
وعلى الرغم من أن اختالف المفاهيم يجب أن ال يفسد جوهر 
نتائج التخصص في التدقيق؛ إال أن واقع نتائج األبحاث أثبتت 
عدم التجانس، مما أدى إلى عدم قابلية نتائج األبحاث 

أكثر من للمقارنة، حتى أن معظم الدراسات السابقة استخدمت 
طريقة لقياس التخصص في الدراسة الواحدة وإختبار 

لهذه الطرق كتأكيد للنتائج التي  Sensitivity Testالحساسية 
  .يتم التوصل إليها بإحدى طرق القياس األخرى

أن قياس تخصص  Stein and Cadman (2005) وأكد

خالل البيانات المتوفرة مكاتب التدقيق ال يمكن معرفته من 
؛ بينما يحتاج الباحث إلى الجمع بين األسباب امبشكل ع

 Ad ، واإلفتراضات الخاصةEconomic reasonsاإلقتصادية 

hoc assumptions للتغلب على قيود البيانات. 
بدراسة شاملة  Neal and Riley (2004) وقد قام كل من

لطرق قياس التخصص في التدقيق، حيث تبين أن معظم 
على مدخلين لقياس التخصص هما الدراسات السابقة ركزت 

  .مدخل الحصة السوقية ومدخل المحفظة
  

 Market Shareمدخل الحصة السوقية  :المدخل األول

Approach (MS)  
 Market-level measure or Industry-levelكما يطلق عليه 

measure حيث . وهي حصة مكتب التدقيق من أحد القطاعات
ويعتبر مكتب التدقيق عن منافسيه  يتميز مكتب التدقيق

متخصصة بإمتالكه الحصة السوقية األكبر من عدد منشآت 
بمعنى عندما يمتلك مكتب التدقيق الحصة السوقية . القطاع

األكبر من القطاع؛ يمكن القول بأن هذا المكتب حصد 
المعرفة والخبرة األكبر عن غيره من المنافسين بخصوص 

ه الحافز في إستثمار تدقيق منشآت ذلك القطاع، وأصبح لدي
تقنيات تدقيق جديدة لخدمة ذلك القطاع، آخذاً بعين اإلعتبار 
أن كلفة هذا اإلستثمار سوف يتم توزيعها على هذا العدد 
الكبيرمن المنشآت، محققاً بذلك إقتصاديات حجم عالية 

Economies of scale مما يعني تحقيق كلفة أقل وجودة أعلى ،
  .من ذلك القطاعفي خدمة العميل الواحد 

يفترض هذا المدخل لقياس التخصص أنه ال يوجد 
تخصص لدى مكاتب التدقيق في قطاع من القطاعات، بالتالي 
فإن عمالء القطاع الواحد موزعين بنسب متساوية فيما بين 

أن حصول أحد  Palmrose (1986)مكاتب التدقيق، واعتبر 
نسبة مكاتب التدقيق على حصة سوقية مساوية أو تزيد ب

عن هذه النسبة المتماثلة فيما بين مكاتب التدقيق في % 20
أحد القطاعات؛ ينافي عدم وجود التخصص ويثبت أن هذا 
المكتب متخصص في ذلك القطاع، وقد اعتبرت دراسة 

(Palmrose, 1986)  هي األساس في قياس التخصص وامتثلت
عند قياسها %) 20( ـجميع الدراسات الالحقة لنسبة ال

فعلى سبيل المثال، إذا كان لدينا أربعة . صص في التدقيقللتخ
مكاتب تدقيق؛ فإن من المتوقع أن يأخذ كل مكتب تدقيق من 

من أفراد أي قطاع %) 25) = 1/4((هذه المكاتب ما نسبته 
فعندما يتبين أن الحصة السوقية لمكتب التدقيق . من القطاعات

)  2,1%)*25((في أحد القطاعات مساوية أو تزيد عن ) أ(
يأخذ حصة ) أ(؛ فإن هذا يعني أن مكتب التدقيق %) 30= 
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ديه عن والتي تقل الحصة السوقية ل) ب(مكتب تدقيق آخر 
، مما ينافي فرض عدم %)25(النسبة المحددة وهي 

التخصص ويثبت أن هناك تخصصاً لدى أحد مكاتب التدقيق 
 وفيما يلي نموذج قياس التخصص لدى أحد. في ذلك القطاع

من مدخل الحصة مكاتب التدقيق في أحد القطاعات إنطالقاً 
 :السوقية
الحد الفاصل لمدخل الحصة السوقية في قياس  *

  ) 2,1*)عدد مكاتب التدقيق/ 1= ((التخصص 
 Portfolio Shareمدخل المحفظة  :المدخل الثاني

Approach (PS) 
، وهي حصة أحد Auditor-level measureكما يطلق عليه 

القطاعات من محفظة مكتب التدقيق، حيث يركز هذا المدخل 
على القطاعات المختلفة التي يخدمها مكتب التدقيق، ويصنّف 
مكتب التدقيق متخصصة في القطاع الذي يحتل النسبة األكبر 

بالتالي يقوم المكتب بتركيز . من محفظة هذا المكتب
ة إستثماراته في ذلك القطاع حتى وإن كان ال يملك حص

   .سوقية رائدة من ذلك القطاع
يفترض هذا المدخل لقياس التخصص أنه ال يوجد 
تخصص لدى مكاتب التدقيق في قطاع من القطاعات بالتالي 

متساوية من كل قطاع  اًفإن جميع مكاتب التدقيق تأخذ حصص
قطاعاً،  46من القطاعات، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدينا 

فإن محفظة كل مكتب من مكاتب التدقيق لديه ما نسبته 
فعندما يتبين أن مكتب . من كل قطاع%) 17,2)= 1/46((

التدقيق ال يمتلك هذه النسبة المحددة من أحد القطاعات، أو أن 
القطاع هي أقل من النسبة المحددة؛  النسبة التي لديه من هذا

فإن ذلك يعني أن حصته من هذا القطاع تؤول إلى مكتب 
وهذا يدعم فرض عدم التخصص بالنسبة لهذا  ،تدقيق آخر

المكتب ويثبت أن هناك تخصصاً لدى أحد مكاتب التدقيق 
وفيما يلي نموذج قياس التخصص . األخرى في ذلك القطاع

أحد القطاعات إنطالقاً من مدخل  لدى أحد مكاتب التدقيق في
 :المحفظة

= الحد الفاصل لمدخل المحفظة في قياس التخصص  *
  )عدد القطاعات/ 1(

أن نتائج المدخلين عند  Neal and Riley (2004)وقد أكد 
إتباعهما في قياس التخصص غير متجانسة، ففي حين صنف 
أحد مكاتب التدقيق على أنه متخصص في قطاع من 

بناء على مدخل المحفظة، لم يصنف نفس المكتب  القطاعات
. متخصصة في ذلك القطاع عند إتباع مدخل الحصة السوقية

وقد الحظ الباحث أيضا؛ أن هذا االختالف ناجم عن كون 
خرى ذات أعداد بعض القطاعات ذات أعداد صغيرة وأ

  : كبيرة، حيث استنتج
 في حال تبنّي مدخل الحصة السوقية لقياس التخصص في -

تحتوي (التدقيق؛ وجد أن القطاعات ذات الحجم الكبير 
يتنافس عليها ويحتكرها ) على عدد كبير من الشركات

أكبر مكاتب التدقيق في العالم، ويبذل كل مكتب منها 
قصارى جهده في إستثمار ما يلزم لتحديث تقنيات التدقيق 
. وإكتساب المزيد من الخبرة في تلك القطاعات المحددة

اآلن، ماذا تركت أكبر مكاتب التدقيق لغيرها من  السؤالو
المكاتب من تلك القطاعات؟ في الواقع، تركت لهم القليل 

 . الذي ال يكفي لمجابهتهم
وأما عند تبني نفس المدخل ولكن من جانب القطاعات  -

ذات األعداد الصغيرة، نجد أن هذه القطاعات المختلفة 
ى منها بأن تكون تفتح المجال لمكاتب التدقيق عدا الكبر

متخصصة فيها، لكن الجانب السيئ في هذا المدخل، أنه 
فيها العدد الكافي من العمالء الذي يسمح بتحقيق  فرال يتوا

 .لمكتب التدقيق إيراد عاٍل
أما في حالة تبني مدخل المحفظة لقياس تخصص مكاتب  -

التدقيق؛ فإن هذا المدخل يمحو معظم عيوب مدخل 
فعند . ه من المساوئءال يعني نقا الحصة السوقية، لكن

النظر إلى القطاعات ذات األعداد الكبيرة، نجد أن هذه 
القطاعات تسمح لعدد كبير من مكاتب التدقيق سواء كانت 
كبرى أم ال بأن تكون متخصصة في تلك القطاعات، لكن 
ال تنعكس الجهود المبذولة من قبل مكتب التدقيق في 

 . لقطاعالحصول على التخصص في ذلك ا
أما القطاعات ذات األعداد الصغيرة ضمن مدخل المحفظة  -

فهي محتكرة من قبل عدد قليل جداً من مكاتب التدقيق وال 
وجد فرصة لعدد كبير من مكاتب التدقيق للتخصص في ت

تلك القطاعات، مما يعني أن الحجم الكبير للقطاع مطلب 
 .سابق لتطبيق هذا المدخل وقياس التخصص في التدقيق

أن  (Krishnan, 2001; Cairney and Young, 2006)ويؤيد 
المدخلين غير مترابطين وال يحل أحدهما محل اآلخر بمعنى 

 Neal and Rileyأنهما غير متماثلين، وهذا ما استنتجه 

، وأضافا بأن هذين المدخلين يكمل بعضهما اآلخر، (2004)
تخصص وإنطالقاً من هذه الفكرة تم إقتراح نموذج لقياس ال

فقد . في التدقيق وتم اعتباره المدخل الثالث لقياس التخصص
جمع هذا المدخل بين مدخل الحصة السوقية ومدخل المحفظة 

 Weightedوأطلق عليه مدخل الحصة السوقية المرجحة 

Market Share (WMS) بحيث أن مساوئ المدخل األول يتم ،
المدخل تجنبها بوجود المدخل الثاني، وفي المقابل مساؤى 

  . الثاني يتم تجنبها بوجود المدخل األول
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مدخل الحصة السوقية المرحجة  :المدخل الثالث
Weighted Market Share (WMS) 

يسمح هذا المدخل لمكاتب التدقيق التخصص في 
القطاعات ذات األعداد الصغيرة التي ال تحظى بفرص 

أن تكون الحصة  ةطيالتخصص وفقاً لمدخل المحفظة؛ شر
السوقية لهذه المكاتب من هذه القطاعات مرتفعة، وبالعكس؛ 
يسمح هذا المدخل لمكاتب التدقيق التخصص في القطاعات 
ذات األعداد الكبيرة والتي التحظى بفرص للتخصص نتيجة 
إحتكار أكبر مكاتب التدقيق لهذه القطاعات؛ على شرط أن 

. محفظة هذه المكاتبمن  اًكبير اًتحتل هذه القطاعات جزء
بمعنى آخر، إن قلّت فرصة مكتب التدقيق للتخصص في أحد 

وفيما يلي . المدخلين عوضت بنسبة مرتفعة من المدخل اآلخر
نموذج قياس التخصص لدى أحد مكاتب التدقيق في أحد 

 : القطاعات إنطالقاً من مدخل الحصة السوقية المرجحة
لمرجحة في الحد الفاصل لمدخل الحصة السوقية ا 

   قياس التخصص 
الحد الفاصل * الحد الفاصل لمدخل الحصة السوقية = 

  لمدخل المحفظة 
عدد / 1) * (2,1)*عدد مكاتب التدقيق/ 1((   
  )القطاعات

وبنفس الفرض القائم للمدخلين السابقين وهو أنه ال يوجد 
تخصص لدى مكاتب التدقيق في قطاع من القطاعات بالتالي 

 : فإن
لعمالء في قطاع من القطاعات موزع بنسب عدد ا •

متساوية فيما بين مكاتب التدقيق، وهذا هو الشق األول 
من النموذج وهو مدخل الحصة السوقية، والحد الفاصل 
إلعتبار مكتب التدقيق متخصصة في أحد القطاعات هو 

أو أكثر عن % 20إمتالكه حصة سوقية تزيد بنسبة 
  .ب التدقيقالحصة المتماثلة فيما بين مكات

جميع مكاتب التدقيق تأخذ حصصاً متساوية من كل قطاع  •
من القطاعات، وهذا هو الشق الثاني من النموذج وهو 
مدخل المحفظة، والحد الفاصل إلعتبار مكتب التدقيق 

د نسبة أكبر ألحد ومتخصصة في أحد القطاعات هو وج
 .القطاعات عن النسبة المحددة في محفظة مكتب التدقيق

أن  ةطيهذا النموذج بأن تقل النسبة ألحد الشقين شر يسمح •
يعوض هذا اإلنخفاض بالزيادة في الشق اآلخر بحيث 
تكون المحصلة للشقين ال تقل عن محصلة ضرب الحد 
الفاصل لمدخل الحصة السوقية بالحد الفاصل لمدخل 
المحفظة إلعتبار مكتب التدقيق متخصصة في أحد 

ثلة السابقة لكل مدخل؛ فإن القطاعات، ورجوعاً إلى األم

%)= 2,17% * 30(كل مكتب تدقيق يمتلك ما نسبته 
من أحد القطاعات أو أكثر من هذه النسبة % 0,651

 .يصنف متخصصة في ذلك القطاع
هل بالضرورة عند إتباع أي من : قد يتبادر إلى األذهان

هذه المداخل التقيد بالعدد اإلجمالي ألفراد القطاع؟ ماذا لو 
كان قياس التخصص إنطالقاً من إجمالي المبيعات لعمالء 
القطاع؟ أم هل من الممكن إتباع أحد المداخل بناء على 

الي األجور إجمالي األصول لعمالء القطاع؟ أم بناء على إجم
لمكاتب التدقيق األخرى التي تخدم نفس القطاع ؟ في الواقع 
اختلف الباحثون في اعتماد األنسب من هذه الطرق فيما 
يخص المدخلين األول والثاني في قياس التخصص لدى 

فعند اعتماد إجمالي األجور لمكاتب التدقيق . مكاتب التدقيق
لحصول عليها نجد أن مثل هذه المعلومات تتسم بصعوبة ا

تتعلق بالكلفة أوالً ، باإلضافة إلى سريتها  باعتبارها
(Krishnan, 2003; Ettredge, et al., 2006) . لفي حين يفض

عدد من الباحثين قياس التخصص باالعتماد على إجمالي عدد 
 ;Palmrose, 1986; Defond, et al., 2000)العمالء في القطاع 

Ferguson and Stokes, 2002; Ferguson, et al., 2003) في ،
 ,Neal and Riley)حين انتقدت هذه الطريقة األخيرة من قبل 

مبرراً اإلنتقاد بإفتراض أن أحد القطاعات يتكون من  (2004
ثالثة عمالء؛ وأن أحد هؤالء العمالء يدقق من قبل مكتب 

 العميلين اآلخرين لدى ، بينما تتم خدمة التدقيق)أ(تدقيق واحد 
؛ فهل يصنف مكتب التدقيق )ب(مكتب تدقيق آخر  من قبل

بناء  اًمتخصص) أ(وال يصنف مكتب التدقيق  اًمتخصص) ب(
على عدد عمالء القطاع؟ مع العلم بأن مجموع األصول 

؟ لذا أوصى )ب(أكبر من مجموع األصول ) أ(لعميل المكتب 
اعتماد مجموع األصول أو إجمالي  Neal and Rileyالباحثان 
لمدخل الحصة السوقية ومدخل المحفظة عند قياس  المبيعات

التخصص لدى مكاتب التدقيق، أما عند اعتماد إجمالي عدد 
األفراد للقطاع؛ أوصى الباحثان بتبنّي مدخل الحصة السوقية 

  .المرجحة لقياس التخصص في التدقيق
  

  جودة خدمة التدقيق فيأثر التخصص في التدقيق 
بينت الدراسات السابقة أن مكاتب التدقيق المتخصصة 
لديها من الحافز والقدرة ما يكفي لتقديم خدمة التدقيق بجودة 

وجود أربعة جوانب  Hogan and Jeter (1999)فقد بين . عالية
من المنفعة للتخصص في التدقيق، حيث أكد الباحثان أن 

ة لمكتب التخصص في التدقيق يقود إلى زيادة الحصة السوقي
التدقيق من القطاع المحدد، أو على األقل المحافظة على هذه 

المنفعة لصالح مكتب (النسبة في ظل المنافسة الشديدة 
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، كما يسهم التخصص في التدقيق في زيادة األرباح )التدقيق
المنفعة لصالح مكتب التدقيق (لكل من مكتب التدقيق والعميل 

زيادة جودة خدمة التدقيق هو ف، أما الجانب األخير )والعميل
  ).المنفعة لصالح مستخدمي القوائم المالية(

إلى الدور الهام  Solmon and Shields (1999) وقد أشار
. الذي يسهم به المدقق المتخصص في جودة خدمة التدقيق

 ,Roberts, et al., 1990; Deis and Giroux)وبين كل من 

دمها مكتب التدقيق إرتباط جودة خدمة التدقيق التي يق (1996
بعدد الشركات المدققة من قبل هذا المكتب والمنتمية لذلك 

أن العمالء يبحثون عمن  (Goff, 2004)في حين أكد . القطاع
 . لديهم المعرفة األكثر بقطاعهم

الجانب : ينظر إلى جودة خدمة التدقيق من ثالثة جوانب
 وتعني تحقيق Effectivenessاألول هو جانب الفاعلية 

، والجانب الثاني هو (Doing the right thing)األهداف 
، حيث يعكس إنجاز األعمال بأقل كلفة Economyاإلقتصادية 

، أما الجانب األخير فهو الكفاءة (Doing things cheap)ممكنة 
Efficiency ويمثل العالقة بين المدخالت والمخرجات بمعنى ،

، بحيث (Doing things right)آداء األعمال بشكل صحيح 
تتحقق األهداف بأقل كلفة ممكنة من خالل تعظيم المخرجات 
وإستخدام نفس القدر من الموارد المحددة، أو تقليل المدخالت 

 .(Arens et al., 2006)لتحقيق القدر المحدد من المخرجات 
  

  اإللتزام بمعايير التدقيق المتبعة
كثر أن المدقق المتخصص أ O'Keefe, et al. (1994)بين 

بينما يرى . تطبيقاً لمعايير التدقيق المتبعة وأقل إنتهاكاً لها
Joseph and Nagy (2004)  أن القوائم المالية المدققة من قبل

عتقاد هيئة األوراق امكاتب التدقيق المتخصصة تقلل من 
 Securities and Exchange Commission (SEC)المالية 

القوائم المالية بوجود األخطاء في شكل أو محتوى هذه 
المقدمة إليها، وأن إحتمالية الوقوع في مجابهة هذه الهيئة 

  .تكون قليلة
  

  عملية اإلفصاح
 اأن التخصص في التدقيق يرفع من مستوى رض لوحظ

العميل عن مدى تقيد القوائم المالية بالحد األدنى من اإلفصاح 
 Behn and)المطلوب وفقاً للمبادئ المحاسبية المتبعة 

Carcello, 1997).  
فقد أشارا إلى تأثير  Dunn and Mayhew (2004) أما

التخصص على جودة اإلفصاح في القوائم المالية لكل من 
القطاعات الخاضعة إلى جهات تنظيمية والقطاعات غير 

وأشار أنه ال يوجد ذلك األثر اإلضافي الكبير . الخاضعة
في القوائم لتعيين مكاتب تدقيق متخصصة في جودة اإلفصاح 

المالية للقطاعات الخاضعة، وذلك ألن جودة اإلفصاح لهذه 
القوائم المالية مسيطر عليها من قبل الجهات التنظيمية لتلك 

وعلى العكس في القطاعات غير الخاضعة؛ حيث . القطاعات
ظهر أثر تعيين مكاتب التدقيق المتخصصة على جودة 

قد برر ذلك؛ أن و. اإلفصاح في القوائم المالية بشكل واضح
القطاعات غير الخاضعة ال تتجاوز متطلبات اإلفصاح فيها 
المتطلبات األساسية الواردة في معايير المحاسبة المتبعة 

سواء كانت معايير المحاسبة الدولية أوالمبادئ المحاسبة (
، بينما تخضع متطلبات اإلفصاح في )المقبولة قبوالً عاماً

المعايير المحاسبية المتبعة القطاعات الخاضعة لمتطلبات 
باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح الناجمة عن الجهات 
التنظيمية لتلك القطاعات، فتظهر القيمة اإلضافية التي يسهم 
بها المدقق المتخصص في عملية اإلفصاح للشركات في 
. القطاعات غير الخاضغة أكثر منها في القطاعات الخاضعة

أن هذه النتيجة ال تعني تجاهل ما  لكن ما أكده الباحثان أيضا؛
تقدمه مكاتب التدقيق المتخصصة من تعزيز لجودة اإلفصاح 
في القوائم المالية للقطاعات الخاضعة، وما تعكسه من 
مؤشرات عن إستراتيجية اإلفصاح التي تهدف إليها الشركات 
في القطاعات الخاضعة عند تعيينها لمكاتب التدقيق 

  . المتخصصة
 Dunn and Mayhew ئج التي أكدها الباحثانومن النتا

أن الشركات المتخصصة تملك من الخبرة والمعرفة  (2004)
ما يمكنّها من تطوير إستراتيجية إفصاح خاصة بكل قطاع 
من القطاعات، وبينا على سبيل المثال ما تقوم به شركة 

Price Waterhouse Coopers (PWC) من أكبر  دوالتي تع
ي العالم؛ بتزويد عمالئها بتقديرات سنوية عن مكاتب التدقيق ف

أهم قضايا اإلفصاح التي تهم المحللين والمستثمرين للقطاع 
المحدد المتخصصة به، والتي تتضمن التساؤالت الممكنة 

كما أكد . ألصحاب حقوق المليكة في إجتماعاتهم السنوية
الباحثان أن محللي القوائم المالية عند تصنيفهم للشركات من 
حيث جودة اإلفصاح؛ يصنفون الشركات ذات القوائم المالية 
  .المدققة من قبل مكاتب التدقيق المتخصصة في أعلى المراكز

  
  فهم قطاع العميل

أنه مع تقدم الوقت، تتكون لدى  Krishnan (2003)أشار 
المدقق المتخصص المعرفة الشاملة والمكثفة عن القطاع الذي 
يخدمه، وأضاف أن هذه المعرفة تمكن المدقق من تشكيل 
قاعدة من البيانات عن تفاصيل أفضل الممارسات لذلك 
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القطاع، والخطر المالزم له، واألخطاء المتداولة فيه، 
تمييز العمليات غير العادية التي  باإلضافة إلى القدرة على

تقوم بها منشآت ذلك القطاع، األمر الذي يؤدي في نهاية 
  .المطاف إلى تعزيز فاعلية خدمة التدقيق

من تأثير  Dunn and Mayhew (2004)وهذا ما استنتجه 
إيجابي للتخصص في مكاتب التدقيق على جودة خدمة 

ة عدد من العمالء التدقيق، حيث تمكن الخبرة المتأتية من خدم
في نفس القطاع من تحديد التحريفات الجوهرية المتداولة في 
القوائم المالية بشكل فعال أكثر من المدقق غير المتخصص، 
األمر الذي يتيح للمدقق المتخصص إمكانية تقديم النصائح 
للعمالء عن أفضل الممارسات في ذلك القطاع المتخصص 

  .به
  

  معرفة األخطاء المحاسبية
 Bedard and Biggs (1991); Wright and Wrightأكد 

أن المدقق المتخصص يمتلك القدرة والمهارة األفضل  (1997)
. في تحديد البدائل من الفرضيات لمعرفة األخطاء المحاسبية

، وأضافوا أن فاعلية (Owhoso, et al,. 2002)وهذا ما أيده 
ية في إكتشاف األخطاء من قبل المدقق المتخصص تظهر جل

خدمة اإلطالع، فقد بينوا أن المدقق المتخصص في قطاع 
معين يستطيع إكتشاف األخطاء أكثر من المدقق غير 
المتخصص في ذلك القطاع سواء كان دور هذا المدقق بفريق 

 Audit)أو مدير تدقيق  (Senior auditor) اًرئيس اًالتدقيق مدقق

manager)ص أكثر ، مع مالحظة أن مدير التدقيق المتخص
كفاءة في إكتشاف األخطاء المفاهيمية أو الحكمية 

(Conceptual or Judgmental errors)  وهي األخطاء التي
تحتاج إلى الحكم المهني، مثل الخطأ في تصنيف القروض في 
قطاع البنوك، والخطأ في شمولية العوائد الحالية لعوائد 

مدقق الرئيس الفوائد غير المستحقة في الفترة الحالية، أما ال
المتخصص فهو أكثر كفاءة في إكتشاف األخطاء الروتينية أو 

وهي األخطاء التي ال تحتاج  (Mechanical errors)الميكانيكية 
إلى الحكم المهني من قبل المدقق، وتحدث بشكل متكرر، مثل 
إعادة تقييم مخصصات الخسارة الخاصة بالقروض بشكل 

. لتصنيف لهذه القروضأكبر من المقرر عنها، بسبب سوء ا
وقد أوصى الباحثون مكاتب التدقيق المتخصصة بضرورة 
تنظيم إجراءات التدقيق بشكل هرمي لتضمن زيادة فاعلية 

  . التدقيق
دراسة  Bamber and Ramasy (2000)وقد سبقت دراسة 

(Owhoso, et al., 2002)  المشار إليها في الفقرة السابقة في
عندما أشارت إلى أن العديد من مكاتب  ،الوصول لهذه النتيجة

التدقيق تقوم بإعادة هندسة إجراءات التدقيق المتبعة للوصول 
إلى جودة التدقيق بكفاءة أكبر، ودعت الدراسة إلى التركيز 
على نوع محدد من األخطاء لكل مرحلة من مراحل خدمة 
اإلطالع أو خدمة التدقيق، بحيث يقوم رؤساء األقسام 

لى األخطاء الميكانيكية بينما يركز المديرون على بالتركيز ع
  .األخطاء المفاهيمية

  
  اإلجراءات التحليلية 

من أهمية المعرفة  Solomon and Shields (1999) تَحقق
المبنية لدى المدققين المتخصصين، فوجد الباحثان أن لدى 
هؤالء المدققين من البصيرة ما تمكنهم من إعطاء تفسيرات 

لنسب غير المتوقّعة في اإلجراءات التحليلية عن تقلبات ا
بشكل أفضل من المدققين غير المتخصصين وال تشمل هذه 

 .التفسيرات األخطاء
أن التخصص في التدقيق يحسن  Green (2008)وقد أكد 

من آداء المدقق في المراحل النهائية لإلجراءات التحليلية 
خصص من لخدمة التدقيق، فنظراً لما يمتلكه المدقق المت

المعلومات في مجال تخصصه؛ فإن ذلك يمنحه الحكم على 
  .نتائج اإلجراءات التحليلية، والوصول ألسباب حدوثها بكفاءة

  
  التخطيط لعملية التدقيق

على مرحلة التخطيط في  Winograd, et al. (2000)ركز 
التدقيق، وتقدير المخاطر للمدقق المتخصص، فأشاروا إلى أن 

يق يحسن من عملية التخطيط ومن تقدير التخصص في التدق
مخاطر التدقيق، فهذا المدقق المتخصص يعلم أن الشركات 
التي تنتمي لقطاع من القطاعات تمتلك خبرة تشغيلية 
متشابهة، وما يسري من أحداث إقتصادية على هذا القطاع 
تعم جميع الشركات التابعة له، فعلى سبيل المثال، التغيرات 

وى المصاريف التشغيلية نتيجة لحدث الجوهرية في مست
إقتصادي ما؛ يفصح عنها في القوائم المالية لجميع الشركات 

ويبرز دور المدقق المتخصص في تطبيق ما . في هذا القطاع
وتقدير للمخاطر ألحد العمالء  ،تم تنفيذه من خطة للتدقيق

المنتمية إلى القطاع الذي شهد هذا الحدث اإلقتصادي على 
محققاً بذلك كفاءة أكبر  ،خر ينتمي لنفس هذا القطاععميل آ

لنفس المستوى من األخطاء المكتشفة من قبل مدقق غير 
وفي الواقع، تكمن كفاءة المدقق المتخصص في . متخصص

عملية إختيار طبيعة إجراءات التدقيق، والوقت الذي تؤدى 
 فيه هذه اإلجراءات، والمدى المالئم لهذه اإلجراءات بناء على

  .األخطاء، والمحدد من قبل المدققالمستوى المسموح به من 
  مخاطر التدقيق
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أن المدقق المتخصص يقوم بتخمين  Taylor (1998)وجد 
المخاطر المتوارثة أو المتأصلة أقل من المدقق غير 

حيث أثبت  (Low, 2004)وتوافق مع هذا التفكير . المتخصص
من جودة  أن المعرفة المكتسبة للمدقق المتخصص تحسن

تقدير مخاطر التدقيق، وأضاف مؤكداً أن المدقق المتخصص 
ه من ئيستطيع تقييم آداء العميل بشكل أفضل مقارنة مع زمال

  .نفس القطاع
  

  جودة الدخل
أشارت أبحاث أخرى إلى اإلرتباط الوثيق واإليجابي بين 

. Earning qualityالمدقق المتخصص وجودة الدخل للشركات 
 Balsam, et al., 2003; Krishnan, 2003; Al) فقد أيد كل من

Mutairi, 2008)  أن المدقق المتخصص يسهم في رفع جودة
الدخل للشركات، وأن هذا األمر يؤدي إلى تخفيض كلفة رأس 

  . المال لهذه الشركات
المشار إليه في ( Gramling, et al. (2001)في حين أكد 

(Mayhew and Wilknis, 2003) (يقوم به المدقق  الدور الذي
المتخصص في رفع مستوى جودة الدخل، األمر الذي ينجم 
عنه زيادة مستوى التدفقات النقدية المتوقعة للعميل ألن الواقع 
المالي لهذا العميل هو أقرب ما يمكن للواقع اإلقتصادي، وهذا 
يعني أن المدقق المتخصص يحقق الهدف المنشود من خدمة 

  .مدقق غير المتخصصالتدقيق بشكل أفضل من ال
أن توقعات المحللين إلى  Behn, et al. (2008) وقد أشار

الماليين تكون أفضل عندما تكون القوائم المالية للشركات 
مدققة من قبل مكاتب التدقيق المتخصصة، وذلك ألن المدقق 

  .المتخصص يسهم في جودة الربح المحاسبي
  

  الغش واإلحتيال
للمدقق المتخصص وكفاءته في إن إثبات الدور اإليجابي 

إكتشاف عمليات اإلحتيال والغش من قبل اإلدارة في القوائم 
وتأكدت . (Johnson, et al., 1991)فقد كان من إهتمام  ،المالية

؛ حيث Joseph and Nagy (2004)نتائج هذه الدراسة من قبل 
وجدا أن حاالت الغش في القوائم المالية المدققة من قبل 

قيق المتخصصة هي أقل منها في القوائم المالية مكاتب التد
  .المدققة من قبل مكاتب التدقيق غير المتخصصة

  
  إدارة األرباح

أن إرتفاع  (Balsam, et al., 2003; Krishnan, 2003)أكد 
جودة الدخل للمدقق المتخصص وإنخفاض مستوى الغش في 

 Earningالقوائم المالية يؤدي إلى جعل إدارة األرباح 

management ةمنخفض.  
لهذه  Healy and Wahlen (1999)وقد توصلت دراسة 

النتيجة مسبقاً حيث أكدا أن من العوامل الهامة التي تؤدي إلى 
تخفيض مستوى إدارة األرباح للشركات هو تدقيق القوائم 
المالية من قبل مدققين متخصصين ذوي خبرة في نفس 

  . القطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركات
  

  العسر المالي
إن رؤية المدقق المتخصص للشركة التي تمر في مرحلة 

وتقويم إستمراريتها تختلف  Financial distressعسر مالي 
إن رد الفعل . تماماً عن رؤية المدقق غير المتخصص

الطبيعي للشركة التي تواجه عسراً مالياً؛ هو محاولة التخطي 
 (Hofer, 1980)ف لهذه المرحلة بعدد من اإلجراءات، وقد صن

هذه اإلجراءات إلى نوعين، األول من هذه اإلجراءات أطلق 
عليه اإلجراءات اإلستراتيجية، وهي اإلجراءات المتعلقة 
بتغيير المستوى اإلستراتيجي لعمل الشركة مثل البدء بأعمال 
جديدة أو التوسع في العمل الحالي، أما النوع الثاني من 

تشغيلية مثل تخفيض التكاليف، اإلجراءات فهي اإلجراءات ال
أو زيادة العوائد، ويؤكد الباحث تداخل هذه اإلجراءات 

أن المعرفة  Krishnan (2003)وقد الحظ . بطريقة أو بأخرى
التي يمتلكها المدقق المتخصص والصورة الكاملة والدقيقة 
عن ديناميكية التفاعل بين العميل والقطاع الذي ينتمي إليه؛ 

م إحتمالية النجاح المستقبلية للعميل والحكم على تمكنه من تقيي
مدى نجاح أو فشل المبادرات التي اتخذها العميل لحل مشكلة 
العسر المالي بشكل أفضل من المدقق غير المتخصص، وأن 
هذه المعرفة لدى المدقق المتخصص تجعله قادراً على إعطاء 

ع فمن خالل الرجو. تقدير أدق عن إحتمالية إفالس العميل
إلى قاعدة البيانات المبنية من قبل المدقق المتخصص عن 
تفاصيل أفضل الممارسات في القطاعات المختلفة المتخصص 
بها؛ يؤكد الباحث أن هذه القاعدة تمكن المدقق من تقييم 
المبادرات اإلستراتيجية والتشغيلية لإلدارة مقارنة مع 

اع، الممارسات المتداولة في القطاع، وإتجاه نمو القط
  . وحاجات السوق لذلك القطاع

إلى أن المعرفة المكتسبة للمدقق  Krishnan (2003)وأشار 
من القطاع المتخصص به تعزز من كفاءة المدقق في إدراكه 
للمخاطر الخارجية التي من الممكن أن تهدد العميل من تحقيق 
أهدافه اإلستراتيجية، والحكم على مدى مالءمة هذه 

مواجهة الضغوطات الخارجية للقطاع من  اإلستراتيجيات في
  .تقدم تكنولوجي، واتجاه أسلوب الحياة وغيره

 لسعي المتزايد من قبل لإن محصلة هذه المنافع سبب كاف
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مكاتب التدقيق وخاصة الكبرى منها إلى التخصص وتمييز 
نفسها عن غيرها من مكاتب التدقيق بدعوى القيمة المضافة 

زة في جودة خدمة التدقيق، وأن المتحققة للعمالء والبار
محصلة هذه المنافع سبب كاف لنعت مجتمع أسواق رأس 
 المال لهذه المكاتب بأنها ذات مستوى رفيع من الجودة

.(Ettredge, et al., 2006)   
  

  مزايا التخصص في التدقيق من وجهة نظر مكاتب التدقيق
أن منع مكاتب التدقيق من  Hogan and Jeter (1999) يرى

في محاوالت هذه المكاتب في تحري  أسهملترويج لمكاتبهم ا
الفرص الممكنة وتحقيق التميز للحفاظ ما أمكن على حصتها 

  .السوقية من العمالء وزيادتها
لذا نجد أن أحد أهداف مكاتب التدقيق هو التميز عن 
المنافسين في تقديم الخدمات للعمالء، وقد وجدت بعض هذه 

التدقيق هو السبيل الذي يحقق لهم  المكاتب أن التخصص في
التميز، حيث يمكن هذا التخصص من اجتذاب عدد أكبر من 

  .(Dunn and Mayhew, 2004)العمالء والحفاظ عليهم 
 ;Craswell, et al., 1995; Cullinan, 1998)ويرى كل من 

Mayhew and Wilkins, 2003)  أن التخصص في التدقيق
التدقيق المتخصصة لزيادة  يعطي تبريراً منطقياً لمكاتب

أتعاب التدقيق، فهذه المكاتب تحقق صفة تنافسية تميزها عن 
غيرها، األمر الذي يتيح الفرصة لهذه المكاتب في رفع 

 ;Cullinan, 1998)األتعاب وتحقيق األرباح، لكن أكد كل من 

Mayhew and Wilkins, 2003)  أن طبيعة بعض القطاعات ال
ة، ومن أمثلة هذه القطاعات قطاع تجار تسمح بمثل هذه الزياد

التجزئة وقطاع تجار الجملة حيث ال تتكلف هذه القطاعات 
بتقديم أتعاب مرتفعة لخدمة التدقيق كما هو الحال في قطاع 
البنوك على سبيل المثال، وهذا ال يعني أن التخصص في هذه 
القطاعات بال منفعة أو غير مجد، بل تستطيع مكاتب التدقيق 

ه القطاعات تحقيق التميز بناء على خدمة أكبر عدد ممكن لهذ
من منشآت هذا النوع من القطاعات لتحقيق إقتصاديات حجم 
عالية وتخفيض كلفة إجراءات التدقيق، وهذا ما تمت اإلشارة 

  . إليه سابقاً ضمن إستراتيجيات التخصص في التدقيق
مكاتب التدقيق إلى  Carson and Fargher (2007)ا ودع

جودة  فيمن أثر كبير  لذلكالتخصص على مستوى العالم لما 
خدمة التدقيق النابعة من المزايا التي تتحلى بها هذه المكاتب 

المعرفة المختلفة للممارسات المتبعة في أنحاء الدول، : وهي
والتهيؤ للعمل تحت بيئات العمل المختلفة، والخبرة المتطورة 

ء مشابهين بمواقع مختلفة، وأخذ الخبرة من من خدمة عمال
الموظفين المحترفين، وتحقيق اسم تجاري المع لهذه المكاتب، 

والقدرة على إعطاء دورات تدريبية لتدقيق كل قطاع من 
  .القطاعات

أن نسبة  (Simunic, 1980; O'keefe, et al., 1994)وقد بين 
متخصصة الدخل للخدمات المقدمة من قبل مكاتب التدقيق ال

عدا خدمة التدقيق إلى إجمالي دخل هذه المكاتب تشكل نسبة 
عالية من دخل مكاتب التدقيق، مما أكد العالقة الطردية بين 

  .التخصص وأجور الخدمات األخرى عدا خدمة التدقيق
أن التخصص في  Stein and Cadman (2005)ويرى 

عدا  التدقيق فتح األبواب أمام مكاتب التدقيق بتقديم خدمات
، مثل خدمات المحاسبة Non-audit servicesخدمة التدقيق 

 Accounting and Compilationوتحضير القوائم المالية 

Services والخدمات اإلستشارية وخدمات التخطيط المالي ،
Management Consultations and Financial Planning وذلك ،

اتب بشكل أكبر بناء على المعرفة والخبرة المكتسبة لهذه المك
من مكاتب التدقيق غير المتخصصة بغض النظر عن 

  .إستراتيجية التخصص المتبعة من قبل مكتب التدقيق
في الواليات المتحدة فقد SECأما هيئة األوراق المالية 

ميزت أتعاب خدمات التدقيق عن غيرها من الخدمات التي 
دقيق الخدمات التي يقدمها مكتب الت(يقدمها مكتب التدقيق 

لغير عمالء التدقيق أو لنفس عمالء التدقيق بشرط أال 
، وقد )تتعارض هذه الخدمات مع مبدأ إستقاللية المدقق

الحظت أن دخل مكاتب التدقيق المتخصصة من الخدمات عدا 
خدمة التدقيق تشكّل نسبة مرتفعة من إيراداتها الكلية، مما 

دا خدمة يؤكد كفاءة المدقق المتخصص في تقديم الخدمات ع
التدقيق بخالف المدقق غير المتخصص، باإلضافة إلى كفاءته 

  .(Dunn and Mayhew, 2004)في تقديم خدمات التدقيق 
المنافع العائدة على  Danos, et al. (1989)في حين بحث 

مكتب التدقيق من التخصص من جانب مختلف، فقد الحظ أنه 
عندما يلم مكتب التدقيق بالقدر الكافي من المعرفة عن العميل 
وبيئة القطاع الذي ينتمي إليه؛ تصبح عملية تدريب الموظفين 
الجدد أقل كلفة، فالمكتب ليس مضطراً لتدريب المدقق الواحد 

، إنما ما يحتاجه )كونها غير متخصصة(اعات لتدقيق كل القط
مكتب التدقيق هو تدريب مدقق واحد لقطاع من القطاعات 

  ).كونها متخصصة(
أن خبرة مكتب التدقيق في  O'keefe, et al. (1994)وأكد 

قطاع من القطاعات تؤدي إلى زيادة عدد العمالء التي 
ت الحجم يخدمها هذا المكتب، مما يعني اإلستفادة من إقتصاديا

Economies of scale فكلفة العميل الواحد تصبح أقل ألن ،
الكلفة المبذولة في بناء التخصص من قبل مكتب التدقيق 

مما يحقق األرباح يتوزع على العدد األكبر من العمالء، 
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  .لمكتب التدقيق
أن اهتمام أكبر مكاتب  Hogan and Jeter (1999)وأكد 

ة التي تكتسبها إما من خالل التدقيق بالتخصص يعكس المنفع
زيادة الدخل، أو زيادة الحصة السوقية لها من القطاع 
المتخصصة فيه، أوعلى األقل المحافظة على الحصة السوقية 
لديها ألي قطاع في ظل البيئة التنافسية العالية، أو كما تمت 

  .اإلشارة سابقا إلى زيادة جودة خدمة التدقيق
  

  من وجهة نظر مكاتب التدقيقمخاطر التخصص في التدقيق 
بالرغم من المنافع الجمة للتخصص في التدقيق إال أنه ال 
يخلو من المخاطر، فقد نجد أن بعض مكاتب التدقيق تتفادى 
التركيز على قطاع محدد وترغب في تنويع محفظة إيراداتها 
من القطاعات المختلفة تجنباً للمخاطر غير المتوقعة التي قد 

طاع، كما حدث عند إنهيار قطاع القروض تحدث لذلك الق
  Dunn and Mayhew, 2004). ( 1980واإلدخار عام 
إلى أن القطاعات  Hogan and Jeter (1999) بينما أشار

المختلفة التي تتميز بمخاطر مقاضاة عالية تقف حاجزاً أمام 
بعض مكاتب التدقيق من اإلهتمام بالتخصص، األمر الذي 
يقودها إلى التنوع في خدمة عدد أكبر من القطاعات بحيث 
تكون محصلة الخسارة إن حدثت أقل فيما لو كان هذا القطاع 

 Simunic and اوقد دع. هايشكّل الجزء األكبر من محفظت

Stein (1990)  مكاتب التدقيق إلى الموازنة بين المنافع الناجمة
عن التخصص في التدقيق والتنوع في القطاعات ضمن 

  .محفظة مكتب التدقيق
وهناك من ال يرغب بتعيين مكاتب تدقيق متخصصة، فقد 

على دراسة  Dunn and Mayhew (2004)ركز كل من 
حيث وجدا أنها ناجمة عن عدم مقابلة  ،كاألسباب وراء ذل

كلفة تعيين المدقق المتخصص للمنفعة المرجوة من هذا 
التعيين، وصنفا هذه الكلف إلى ثالثة أنواع على األقل يأخذها 
العميل بعين اإلعتبار عند اتخاذه لقرار تعيين المدقق 

النوع األول من هذه الكلف هو كلفة أتعاب . المتخصص
اتب المتخصصة، حيث ال يستطيع بعض العمالء التدقيق للمك

دفع هذه المبالغ المرتفعة لمكاتب التدقيق المتخصصة التي 
تتبع إستراتيجية الخدمة المتيزة في تشييد بناء تخصصها وما 

  . يتبعه من إرتفاع ألتعاب التدقيق
لكن بعض العمالء لديهم القدرة على دفع األجورالمرتفعة 

صة وفي نفس الوقت ال تتوافر لديهم لمكاتب التدقيق المتخص
الرغبة في تعيين تلك المكاتب، وهذا يقودنا إلى النوع الثاني 
من الكلفة التي يأخذها العمالء بعين اإلعتبارعند قرار إختيار 
مكاتب التدقيق المتخصصة، وهي كلفة مخاطرنقل 

المعلومات، حيث أن المكاتب التي تخدم عدداً كبيراً من 
ون لديها قدرة كبيرة من المعرفة عن ممارسات المنافسين يك

وأسرار العمالء، األمر الذي يؤدى إلى وجود مخاطر نقل 
فهذه المخاطر المتأصلة  ،Knowledge spilloversالمعلومات 

في تعيين مكاتب تدقيق متخصصة؛ تدعو إلى األخذ بعين 
اإلعتبار أن هناك كلفة محتملة ناجمة عن إحتمالية نقل 

خص العميل من قبل مكاتب التدقيق المتخصصة معلومات ت
مكاتب التدقيق هذه تدقق عدداً من  ألنللشركات المنافسة، 

الشركات لنفس القطاع ولديها أساس عميق من المعرفة عن 
ممارسات وإستراتيجيات عمالئها، األمر الذي يولد الخوف 

  .يهاسلدى هؤالء العمالء من إمكانية تدفق أسرارها إلى مناف
 Arthurو Ernst and Whinneyال حين اندمجت كل من فمث

Young  تحت مسمى  1989عامErnst and Young  ؛ أصبحت
 Pepsiهذه الشركة تتولى خدمة التدقيق لكل من شركتي 

إلى تعيين مكتب  Pepsi  شركة ا، األمر الذي دعCoca Colaو
تدقيق آخر نتيجة لهذا اإلندماج غير المرغوب من كال 

  .(Kwon, 1996)الطرفين 
أما النوع األخير من الكلفة التي يأخذها العميل بعين 
اإلعتبار هي الكلفة الناجمة عن الجودة العالية للمدقق 
المتخصص في كشف بعض المعلومات والتقرير عنها، في 
حين تجنب العميل بنفسه ذكرها واإلفصاح عنها بطريقة أو 

لقوائم المالية أن امن وهذا يدعم ما أثبته الباحثون . بأخرى
المدققة من قبل مكاتب التدقيق المتخصصة تمتاز بمستوى 

إن طبيعة . Earning managementمنخفض من إدارة األرباح 
عملية اإلفصاح هو إعطاء صورة واضحة عن الواقع المالي 
للشركات في أذهان مستخدمي البيانات المالية، وبنفس الوقت 

على هذه الصورة لكن يرغب العميل عدم إطالع المنافسين 
الواقع ال يمكن حجب هذه الصورة عن المنافسين كون القوائم 
المالية ال تستهدف جهة معينة، وهنا تأتي الكلفة التي يأخذها 
العميل بعين اإلعتبار عند تعيينه مكتب تدقيق متخصص، 
فعملية اإلفصاح من وجهة نظر العميل ال بد أن تحقق 

وة من هذه الصورة من قبل الموازنة بين المنافع المرج
مستخدمي البيانات المالية والكلفة الناجمة عن إيصال 

  .معلومات لصالح المنافسين
وقد يترك التخصص في التدقيق إنطباعاً في أذهان 
العمالء عن محدودية آداء مكاتب التدقيق للقطاعات 
المتخصصة بها فقط، بحيث يعتبر العميل المنتمي للقطاع 

بيل المثال أن مكتب التدقيق المتخصص في الصناعي على س
قطاع الخدمات ليس لديه القدرة على آداء خدمة التدقيق 
للشركات الصناعية، في هذا الحال تفقد مكاتب التدقيق 
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المتخصصة في أحد القطاعات الفرص في إثبات كفاءتها في 
  . تدقيق القطاعات األخرى

  
  منهجية الدراسة

  
  مجتمع الدراسة

لدراسة مكاتب التدقيق التي أدت خدمة شمل مجتمع ا
التدقيق للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان 

، حيث بلغ إجمالي عدد 2007حتى  2003للفترة ما بين عام 
). 2007بورصة عمان، (هذه المكاتب خمسة وعشرين مكتباً 

وقد استهدف هذا المجتمع لإلجابة عن سؤال الدراسة المتعلق 
  .التخصص لدى مكاتب التدقيق في األردن بمدى وجود

  
  أسلوب جمع البيانات

  المصادر األولية –أوالً
إعتمدت الدراسة أسلوب المنهج التحليلي لجمع البيانات 
حيث بدأ الباحث بتجميع البيانات الالزمة من خالل قائمة 
بأسماء الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة 
عمان، والتقارير السنوية لهذه الشركات لمعرفة أسماء مكاتب 

ة ما بين التدقيق التي أدت خدمة التدقيق لهذه الشركات للفتر
، وقد تم تفريغ أسماء مكاتب التدقيق 2007حتى  2003عام 

لإلجابة عن  (Excel)لهذه الشركات على برمجية إكسل 
السؤال األول من أسئلة الدراسة، حيث قام الباحث بإتباع 

  : الخطوات التالية
حصر عدد القطاعات الموجودة في األردن، وحصر عدد  .1

ة في بورصة عمان الشركات المساهمة العامة المدرج
بورصة عمان، (المنتمية لكل قطاع من القطاعات 

2007.(  
حصر أسماء مكاتب التدقيق التي أدت خدمة التدقيق  .2

للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان 
بورصة عمان، ( 2007حتى  2003للفترة ما بين 

2007.( 
إحتساب الحصة السوقية لكل مكتب تدقيق من كل قطاع،  .3

حيث أن الهدف األساس هو معرفة التخصص ومن ثم 
معرفة مدى تخصص مكاتب التدقيق إنطالقاً من مدخل 
الحصة السوقية، وذلك من خالل مقارنة الحصة السوقية 
لمكتب التدقيق من أحد القطاعات بالحد الفاصل لمدخل 
الحصة السوقية للتخصص كما هو واضح في النموذج 

 :التالي
= خل الحصة السوقية للتخصص الحد الفاصل لمد 

 )2,1*)عدد مكاتب التدقيق/ 1((
إحتساب حصة القطاع الواحد من محفظة مكتب التدقيق   .4

حيث أن الهدف األساس هو معرفة التخصص ومن ثم 
معرفة مدى تخصص مكاتب التدقيق إنطالقاً من مدخل 
المحفظة، وذلك من خالل مقارنة حصة القطاع الواحد من 

دقيق بالحد الفاصل لمدخل المحفظة في محفظة مكتب الت
 :التخصص كما هو واضح في النموذج التالي

عدد / 1= (الحد الفاصل لمدخل المحفظة للتخصص  
  )القطاعات

حتساب الحصة السوقية المرجحة لكل مكتب تدقيق من إ  .5
كل قطاع، والناجمة عن حاصل ضرب الحصة السوقية 

في حصة ) 3رقم خطوة (لمكتب التدقيق من أحد القطاعات 
، )4خطوة رقم (ذلك القطاع من محفظة مكتب التدقيق 

ومن ثم مقارنة الناتج بالحد الفاصل لمدخل الحصة السوقية 
المرجحة لمعرفة مدى تخصص مكتب التدقيق في ذلك 

وبهذه الخطوة تتم اإلجابة عن السؤال األول من . القطاع
رجحة أسئلة الدراسة بإستخدام مدخل الحصة السوقية الم

 Neal andوالمتبع في هذه الدراسة، أوما يطلق عليه نموذج 

Riley-2004 لقياس التخصص في التدقيق.  
الحد الفاصل لمدخل الحصة السوقية المرجحة  

   للتخصص 
الحد الفاصل * الحد الفاصل لمدخل الحصة السوقية = 

   لمدخل المحفظة 
عدد / 1) * (2,1)*عدد مكاتب التدقيق/ 1= ((

  )قطاعاتال
  
  المصادر الثانوية  -ثانيا 

وتشمل المصادر التي تم اإلستعانة بها في الحصول على 
البيانات ذات العالقة بموضوع الدراسة مثل الكتب والمراجع 

  .والدراسات السابقة ومواقع الصفحات اإللكترونية
  

  محددات الدراسة
عدم توفر دراسات عربية سابقة في مجال التخصص في  .1

  .التدقيق
الصعوبة في الحصول على المعلومات التاريخية ألسماء  .2

مكاتب التدقيق التي أدت خدمة التدقيق للشركات المختلفة 
ي ليست بالشكل المنظم وإن توفرت هذه المعلومات فه

 .والمتسلسل
الصعوبة في الحصول على أسماء مكاتب التدقيق من  .3

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين حيث ما تقدمة 
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 .هو أسماء المدققين المجازين فقطالجمعية 
  

  التحليل اإلحصائي
مناقشة سؤال الدراسة الخاص بمدى ممارسة مكاتب 

  التدقيق للتخصص في التدقيق 
يهدف هذا السؤال إلى التعرف على مدى وجود تخصص 
لدى مكاتب التدقيق في األردن، بمعنى هل يوجد مكاتب 

ات األربعة أو أكثرمن تدقيق متخصصة في تدقيق أحد القطاع
قطاع البنوك، وقطاع التأمين، وقطاع الخدمات، : قطاع وهي

  أم اليوجد تخصص لدى هذه المكاتب؟وقطاع الصناعة؛ 
  

  خطوات اإلجابة عن السؤال
تمت اإلجابة عن السؤال األول باستخدام مدخل الحصة 

 Neal and Rileyالسوقية المرجحة أو ما يطلق عليه نموذج 

. لقياس التخصص في التدقيق من قبل مكاتب التدقيق (2004)
يتضمن هذا النموذج شقين، يمثل كل منهما بشكل منفرد 
مدخالً لقياس التخصص في التدقيق كما تمت اإلشارة إلى ذلك 
سابقاً ضمن منهجية الدراسة، وهما مدخل الحصة السوقية 
ومدخل المحفظة، بحيث يشكالن مجتمعين مدخل الحصة 

  :  المرجحة والمبين أدناهالسوقية 
الحد الفاصل لمدخل = مؤشر الحصة السوقية المرجحة 

  الحد الفاصل لمدخل المحفظة* الحصة السوقية 
عدد مكاتب / 1= ((مؤشر الحصة السوقية المرجحة 

  )عدد القطاعات/ 1) * (2,1)*التدقيق
 )*2,1)*1/25= ((مؤشر الحصة السوقية المرجحة 

)1/4 = (0120,0  
يلي خطوات إحتساب الحصة السوقية المرجحة لكل وفيما 

مكتب تدقيق في قطاع من القطاعات؛ ليتم مقارنتها مع مؤشر 
الحصة السوقية المرجحة ليتحدد فيما إذا كان مكتب التدقيق 

  : متخصصة في أحد هذه القطاعات أم ال
تم تقسيم القطاعات الموجودة في  -الخطوة األولى 

إليها الشركات إلى أربعة قطاعات بورصة عمان والتي تنتمي 
قطاع البنوك، وقطاع التأمين، وقطاع الخدمات،  :شملت

ثم قام الباحث بحصر الشركات المنتمية . وقطاع الصناعة
) عدد مرات خدمة التدقيق(لهذه القطاعات، وعدد المشاهدات 

الفعلية لكل منها التي تمت خالل فترة الدراسة وهي من عام 
أسماء ) 1(يظهر الجدول رقم ، و2007حتى  2003

القطاعات، وأعداد الشركات التابعة لها، والمشاهدات الفعلية 
  .2007لكل قطاع كما وردت في بورصة عمان عام 

تم حصر أسماء مكاتب التدقيق التي  - الخطوة الثانية 

أدت خدمة التدقيق للشركات المساهمة العامة المدرجة في 
، حيث بلغت 2007حتى  2003بورصة عمان للفترة ما بين 

. مكتباً قائماً حتى وقت إجراء هذه الدراسة) 25(هذه المكاتب 
وقد تم إستبعاد مكاتب التدقيق المفسوخة أو غير القائمة 
وبلغت مكتبين، ومن ثم تم إحتساب المشاهدات الفعلية لكل 

عدد ) 2(مكتب تدقيق من كل قطاع، ويظهر الجدول رقم 
  .تب تدقيق من القطاعات األربعةالمشاهدات الفعلية لكل مك

تهدف هذه الخطوة إلى إحتساب الحصة  –الخطوة الثالثة 
السوقية لكل مكتب تدقيق من كل قطاع، ومن ثم قياس 
التخصص لدى مكاتب التدقيق مرحلياً، بحيث سيتم مقارنة 
الحصة السوقية لكل مكتب تدقيق من كل قطاع مع الحد 

لحد الذي يسمح لمكتب بمعنى ا. الفاصل للحصة السوقية
ففي حالة . التدقيق أن يكون متخصصة في أحد القطاعات

قيمة الحصة السوقية لمكتب التدقيق في أحد (كون الناتج 
مساوياً أو أكبر من الحد الفاصل للحصة السوقية؛ ) القطاعات

ويظهر . يصنف مكتب التدقيق متخصصة في ذلك القطاع
مكتب تدقيق من الحصة السوقية لكل ) 3(جدول رقم ال

  .القطاعات األربعة، وفيما إذا كان متخصصة فيها أم ال
إن تحقيق هذه الخطوة يمثل قياس التخصص لدى مكاتب 
التدقيق إنطالقاً من مدخل الحصة السوقية، وهو في الواقع 
الشق األول من نموذج مدخل الحصة السوقية المرجحة المتبع 

ننا هذه الخطوة لقياس التخصص في هذه الدراسة، حيث تمك
من مالحظة الفرق في نتائج تصنيف مكاتب التدقيق إلى 

  . متخصصة أو غير متخصصة
أن عدد مكاتب التدقيق ) 3(نالحظ من الجدول رقم 

المتخصصة باستخدام مدخل الحصة السوقية بغض النظر عن 
عدد القطاعات التي تم التخصص بها يساوي ستة مكاتب 

من إجمالي %) 24(ما نسبته تدقيق، حيث يشكل هذا العدد 
مكاتب التدقيق، في حين تضمنت هذه المكاتب المتخصصة 
مكتبين من مكاتب التدقيق المصنفة على أنها من أكبر مكاتب 

جدول الالتدقيق في العالم، وقد تم تلخيص هذه البيانات في 
  ).4(رقم 

تهدف هذه الخطوة إلى إحتساب حصة  –الخطوة الرابعة 
ن محفظة مكتب التدقيق، من ثم قياس القطاع الواحد م

التخصص لدى مكاتب التدقيق مرحلياً، بحيث سيتم مقارنة 
حصة كل قطاع من محفظة مكتب التدقيق مع الحد الفاصل 

بمعنى الحد الذي يعتبر فيه . للقطاع من محفظة مكتب التدقيق
مكتب التدقيق متخصصة في أحد القطاعات، ففي حالة كون 

) أحد القطاعات من محفظة مكتب التدقيق قيمة حصة(الناتج 
مساوياً أو أكبر من الحد الفاصل للقطاع من محفظة مكتب 
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التدقيق؛ يصنف مكتب التدقيق متخصصة في ذلك القطاع، 
حصة كل قطاع من محفظة مكتب ) 5(ويظهر جدول رقم 

  .التدقيق الواحد، وفيما إذا كان متخصصة فيها أم ال
قياس التخصص لدى مكاتب  إن تحقيق هذه الخطوة يمثل

التدقيق إنطالقاً من مدخل المحفظة، وهو في الواقع الشق 
الثاني من نموذج مدخل الحصة السوقية المرجحة المتبع 
لقياس التخصص في هذه الدراسة، حيث تمكننا هذه الخطوة 
من مالحظة الفرق في نتائج تصنيف مكاتب التدقيق إلى 

الحصة السوقية  متخصصة أو غير متخصصة بين مدخل
ومدخل المحفظة بشكل منفرد وبين مدخل الحصة السوقية 

  .المرجحة الذي يشمل المدخلين مجتمعين
أن عدد مكاتب التدقيق ) 5(نالحظ من الجدول رقم 

المتخصصة باستخدام مدخل المحفظة بغض النظر عن عدد 
القطاعات المتخصص بها لهذه المكاتب، يساوي خمسة 

من %) 100(ث يشكل هذا العدد ما نسبته وعشرين مكتباً، حي
إجمالي مكاتب التدقيق، في حين تضمنت هذه المكاتب 
المتخصصة كامل مكاتب التدقيق المصنفة على أنها من أكبر 
مكاتب التدقيق في العالم والبالغ عددها أربعة مكاتب تدقيق 

جدول الوقت إجراء الدراسة، وقد تم تلخيص هذه البيانات في 
  ).6(رقم 

االختالف ) 6(والجدول رقم ) 5(نالحظ من الجدول رقم 
الواضح في تصنيف مكاتب التدقيق إلى متخصصة وغير 
متخصصة نتيجة الختالف المداخل المتبعة لقياس التخصص، 

 Neal)وهذا يتوافق مع الدراسات السابقة وباألخص دراسة 

and Riley, 2004).  
رجحة لكل إحتساب الحصة السوقية الم –الخطوة الخامسة

مكتب تدقيق في كل قطاع، وبهذه الخطوة تظهر نتائج السؤال 
األول مع األخذ بعين اإلعتبار ما أظهرته الخطوات السابقة 
من مؤشرات تؤيد وجود تخصص لدى مكاتب التدقيق، حيث 

في قطاع أو أكثر  اًإلى وجود تخصص) 7(يشير الجدول رقم 
ها للفحص لدى بعض مكاتب التدقيق التي خضعت بيانات

بإستخدام مدخل الحصة السوقية المرجحة أوما يطلق عليه 
  .لقياس التخصص في التدقيق Neal and Rileyنموذج 

وقد تم تصنيف مكاتب التدقيق إلى متخصصة أوغير 
متخصصة باالعتماد على الحصة السوقية المرجحة الناتجة 
عن ضرب الحصة السوقية لمكتب التدقيق من أحد القطاعات 

في حصة هذا القطاع من محفظة مكتب ) طوة الثالثةالخ(
، ومقارنة الناتج مع مؤشر الحصة )الخطوة الرابعة(التدقيق 

مساوياً أو ) القيمة(ففي حالة كون الناتج . السوقية المرجحة
في ظل عدم وجود (أكبر من مؤشر الحصة السوقية المرجحة 

؛ يصنف مكتب التدقيق )تخصص لدى مكاتب التدقيق
الحصة ) 7(ا في ذلك القطاع، ويظهر جدول رقم متخصص

السوقية المرجحة لكل مكتب تدقيق في القطاعات األربعة 
  .وفيما إذا كان متخصصة فيها أم ال
أن عدد مكاتب التدقيق ) 7(نالحظ من الجدول السابق رقم 

المتخصصة باستخدام مدخل الحصة السوقية المرجحة بغض 
بها كل مكتب يساوي  النظر عن عدد القطاعات المتخصص

%) 60(خمسة عشر مكتباً، حيث يشكل هذا العدد ما نسبته 
من إجمالي مكاتب التدقيق، في حين تضمنت هذه المكاتب 
المتخصصة ثالثة مكاتب من مكاتب التدقيق المصنفة على 
أنها من أكبر مكاتب التدقيق في العالم والبالغ عددها أربعة 

تم تلخيص هذه البيانات في مكاتب وقت إجراء الدراسة، وقد 
  ).8(جدول رقم 

نالحظ أن المداخل المتبعة لقياس التخصص في التدقيق ال 
يقف اختالفها عند مجرد عدد مكاتب التدقيق المتخصصة 
وغير المتخصصة؛ بل يتعدى هذا االختالف إلى اختالف 

فكما . القطاعات المتخصص بها من قبل مكتب التدقيق الواحد
أن مكتب إبراهيم ) 7و 5و 2(ول أرقام نالحظ من الجدا

العباسي للتدقيق على سبيل المثال؛ صنف كمكتب تدقيق 
متخصص في القطاعات األربعة عند إتباع مدخل الحصة 
السوقية، بينما صنف نفس المكتب متخصصة في قطاع 
التأمين، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة عند إتباع مدخل 

ى تخصصه في هذه القطاعات المحفظة، وقد بقي محافظاً عل
ومثال . الثالثة عند إتباع مدخل الحصة السوقية المرجحة

آخر، مكتب ديلويت آند توش الذي يعتبر من أكبر مكاتب 
التدقيق في العالم؛ صنف متخصصة في قطاع البنوك، وقطاع 
التأمين، وقطاع الصناعة عند إتباع مدخل الحصة السوقية، 

ة في قطاع التأمين عند إتباع ولم يظهر هذا المكتب متخصص
مدخل المحفظة، بينما بقي محافظاً على تخصصه في 
القطاعات الثالثة وهي البنوك والتأمين والصناعة عند إتباع 

) 9(ويلخص الجدول رقم . مدخل الحصة السوقية المرجحة
مقارنة نتائج مداخل قياس التخصص في التدقيق لدى مكاتب 

  .التدقيق في كل قطاع
عند إتباع مدخل الحصة السوقية أن ما نسبته نالحظ 

من مكاتب التدقيق متخصصة في قطاع البنوك، %) 12(
من مكاتب التدقيق متخصصة في كل من قطاع %) 20(و

التأمين، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة، بينما عند إتباع 
من مكاتب التدقيق متخصصة %) 4(مدخل المحفظة؛ نجد أن 

من مكاتب التدقيق متخصصة في %) 16(في قطاع البنوك، و
من مكاتب التدقيق متخصصة في %) 72(قطاع التأمين، و
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من مكاتب التدقيق متخصصة في %) 64(قطاع الخدمات، و
أما عند إتباع مدخل الحصة السوقية . قطاع الصناعة

من مكاتب التدقيق متخصص %) 8(المرجحة فإن ما نسبته 
لتدقيق متخصص في من مكاتب ا%) 24(في قطاع البنوك، و

قطاع التأمين، أما قطاع الخدمات فإن نسبة مكاتب التدقيق 
، في حين بلغت نسبة هذه %)32(المتخصصة به بلغت 
ويلخص . في قطاع الصناعة%) 36(المكاتب المتخصصة 

  . هذه البيانات) 10(الجدول رقم 
ستة من مكاتب التدقيق ) 10(كما نالحظ من الجدول رقم 

لى أنها مكاتب تدقيق متخصصة طبقا تكرر تصنيفها ع
لمداخل قياس التخصص الثالثة، وهي تشكل ما نسبته 

  . من إجمالي مكاتب التدقيق%) 24(
وبناء على النتائج السابقة وإستناد إلى ما يشيرإليه الجدول 

نجد أن هناك تخصص في تدقيق القطاعات لدى ) 7(رقم 
هذه  بعض مكاتب التدقيق في األردن، حيث تشكل نسبة

من إجمالي مكاتب التدقيق كما هو واضح %) 60(المكاتب 
، وأن هذا التخصص ظهر جلياً عند )8(في الجدول رقم 

إحتساب الحصة السوقية المرجحة لكل مكتب من مكاتب 
التدقيق من كل قطاع بالخطوة النهائية وبالخطوات المرحلية 

  . لقياس التخصص
  

  اإلستنتاجات والتوصيات
  

  ملخص اإلستنتاجات 
هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار مدى وجود تخصص 

وقد توصلت . لدى مكاتب التدقيق في أحد القطاعات أو أكثر
  :الدراسة إلى اإلستنتاجات التالية

تدل نتائج تحليل البيانات على وجود التخصص في  .1
التدقيق سواء كان ألحد القطاعات أو أكثر لدى بعض 

 . ي األردنمكاتب التدقيق ف
من مجتمع مكاتب التدقيق %) 60(هناك ما نسبته  .2

في قطاع أو أكثر وفقاً لمدخل الحصة السوقية  ةمتخصص
 .المرجحة المتبع في هذه الدراسة

من إجمالي مكاتب التدقيق %) 8(هناك ما نسبته  .3
 ةمنها متخصص%) 24(في قطاع البنوك، و  ةمتخصص

من %) 32(سبته في قطاع التأمين، في حين تبين أن ما ن
في قطاع الخدمات، بينما هناك  ةمكاتب التدقيق متخصص

في قطاع  ةمن مكاتب التدقيق متخصص%) 36(
الصناعة، مع األخذ بعين اإلعتبار أن مكتب التدقيق 
الواحد يمكن أن يكون متخصصة في تدقيق أكثر من 

 . قطاع
أظهرت مراحل إحتساب التخصص وفقاً لمدخل الحصة  .4

 :جحة النتائج التاليةالسوقية المر
أن نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفقاً لمدخل  

من إجمالي مكاتب %) 24(الحصة السوقية بلغت 
 .التدقيق في األردن

صنفت جميع مكاتب التدقيق في األردن متخصصة  
 . وفقاً لمدخل المحفظة

أن نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفقاً لمدخل  
، %)20(، %)20(، %)12(الحصة السوقية بلغت 

في قطاع البنوك، قطاع التأمين، قطاع %) 20(
الخدمات، وقطاع الصناعة على التوالي، وأن إجمالي 

بالرغم من أن %) 100(هذه النسب لم يتجاوز نسبة 
ن كون مكتب التدقيق الواحد متخصصة في أكثر م

 . قطاع
أن نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفقاً لمدخل  

%) 64(، %)72(، %)16(، %)4(المحفظة بلغت 
في قطاع البنوك، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، 
وقطاع الصناعة على التوالي، وأن إجمالي هذه النسب 

ألن مكتب التدقيق الواحد %) 100(قد تجاوز نسبة 
 .متخصص في أكثر من قطاع

من مكاتب التدقيق تكرر %) 24(نسبته  أن ما 
تصنيفها كمكاتب تدقيق متخصصة طبقا لمدخل 

مرحلة مدخل : الحصة السوقية المرجحة بمرحلتيه
 .الحصة السوقية، ومرحلة مدخل المحفظة

ومما يالحظ على هذه النتيجة أنها تؤيد ما توصلت إليه 
من حيث اختالف تصنيف ) Neal and Riley, 2004(دراسة 

مكاتب التدقيق إلى متخصصة وغير متخصصة تبعاً الختالف 
المدخل المتبع في القياس والناجم بشكل أساس عن كون 

  .بعض القطاعات صغيرة الحجم واألخرى كبيرة الحجم
  

 التوصيات
بناء على ما تم التوصل إليه من إستنتاجات فإنه يمكن 

  :الخروج بالتوصيات التالية
خصص في التدقيق، ورفع درجة تشجيع مكاتب التدقيق للت .1

التخصص فيما بين هذه المكاتب، خاصة أن التخصص 
 فيفي التدقيق يحقق مزايا لهذه المكاتب ويؤثر إيجابياً 

 .جودة خدمة التدقيق
اإلهتمام بالتخصص في التدقيق من قبل هيئة األوراق  .2

المالية في األردن وجمعية المحاسبين القانونيين األردنيين 



  عيسى دعاء خالد أبو                                                                            ...                مدى وجود التخصص

- 64 -  

ع متطلبات قانونية تشجع مكاتب التدقيق من خالل وض
 .للتخصص في التدقيق

إعادة تطبيق هذه الدراسة على جميع مكاتب التدقيق التي  .3
تؤدي خدمة التدقيق للشركات األردنية سواء كانت هذه 
الشركات من ضمن الشركات المساهمة العامة، 
أوالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو شركات 

أو شركات التضامن وغيرها وذلك  التوصية باألسهم،
  .لقياس التخصص لدى جميع مكاتب التدقيق

محاولة قياس التخصص باالعتماد على التصنيف  .4
القطاعي الجديد للشركات المدرجة في بورصة عمان 

  .والذي يضم ثالثة وعشرين قطاعاً

  
  )1(رقم الجدول 

  تدقيق حسب القطاعاتالمشاهدات الفعلية لخدمة ال
  )4(قطاع الصناعة   )3(قطاع الخدمات   )2(قطاع التأمين )1(قطاع البنوك  اسم القطاع

  91  111  29  15  عدد الشركات في القطاع
  455  555  145  75  *عدد المشاهدات المفترضة
  8  3  0  7  **عدد المشاهدات اإلضافية 
  12  16  1  1  ***عدد المشاهدات المفقودة

  23  114  10  0  ****المشاهدات المستثناهعدد 
  428 428 134 81  عدد المشاهدات الفعلية

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

  .الواحدناجم عن تعيين بعض الشركات ألكثر من مكتب تدقيق في العام  **

  .ناجم عن عدم وجود أسماء مكاتب التدقيق للشركات كما وردت في بيانات سوق عمان المالي ***

  .ناجم عن نشوء شركات جديدة خالل فترة الدراسة بالتالي ال يوجود مشاهدات في الفترة السابقة لنشوء هذه الشركات ****

  
  )2(رقم الجدول 

  التدقيق حسب القطاعاتالمشاهدات الفعلية الخاصة بمكاتب 

  أسماء مكاتب التدقيق
قطاع 
 البنوك

قطاع 
  التأمين

قطاع 
 الخدمات

قطاع 
  الصناعة

محفظة مكتب 
  التدقيق

  8  4  4  0  0  بواب وشركاه - شركة برايس ووتر هاوس كوبرز  1
  17  9  4  4  0  شركة المجموعة المهنية المساهمة الخاصة  2
  6  2  4  0  0  اإلخوة الوطني مستشارون ومدققوا حسابات  3
  16  5  11  0  0  رياض الجنيني وشركاه  4
  10  10  0  0  0  اإلخوة لتدقيق الحسابات  5
  5  5  0  0  0  مجد والريان للتدقيق واإلستشارات المالية  6

  140  44  51  41  4  إبراهيم العباسي وشركاه  7
  15  5  5  5  0  خليف وسمان  8
  3  0  3  0  0  مكتب فتحي السمهوري للتدقيق  9

  229  51  109  30  39  محاسبون متحدون - يونغ  آرنست آند  10

  138  61  20  19  38  سابا وشركاه - ديلوت آند توش   11

  17  14  0  3  0  شركة مأمون فروقه وشركاه  12

  19  12  5  2  0  التجمع لإلستشارات والتدقيق  13
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  أسماء مكاتب التدقيق
قطاع 
 البنوك

قطاع 
  التأمين

قطاع 
 الخدمات

قطاع 
  الصناعة

محفظة مكتب 
  التدقيق

14  
 - الجدول الدولية لإلستشارات المالية واإلدارية 

  ماتركس
0  0  6  0  6  

  2  0  2  0  0  مصطفىمكتب سمير   15
  206  118  80  8  0  المهنيون العرب  16
  114  47  65  2  0  شركة غوشه وشركاه  17

  5  0  5  0  0  مكتب طعمه أبو الشعر للتدقيق  18

  KPMG 0  0  14  4  18المدققون المعتمدون   19
  54  15  24  15  0  شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية  20
  8  5  3  0  0  والتدقيقالمكتب الدولي المهني لإلستشارات   21
  3  0  3  0  0  شركة عادل حبيب وشركاه  22
  3  0  3  0  0  محمود سعاده وشركاه  23
  9  9  0  0  0  حويط وفاشه وشركاهم  24

  5  0  0  5  0  شركة ميشيل سنداحه وشركاه  25
  1056  416  421  134  81 عدد المشاهدات اإلجمالي

  15  8  7  0  0 عدد المشاهدات لمكاتب التدقيق المفسوخة
  1071  428  428  134 81 إجمالي المشاهدات الفعلية

  
  )3(رقم الجدول 

  التخصص فيالحصة السوقية لمكاتب التدقيق من القطاعات وأثرها 

  مكتب التدقيق الرقم

الحصة السوقية لمكتب التدقيق من كل
 *قطاع

الحد الفاصل 
للحصة 
  **السوقية

مكاتب التدقيق المتخصصة بإستخدام 
  السوقيةمدخل الحصة 

قطاع
 البنوك

قطاع
 التأمين

قطاع
 الخدمات

قطاع
 الصناعة

قطاع 
  البنوك

قطاع 
  التأمين

قطاع 
  الخدمات

قطاع 
  الصناعة

1  
شركة برايس ووتر هاوس 

  بواب وشركاه - كوبرز
0  0  0093,0  0093,0  0480,          

2  
شركة المجموعة المهنية 

  المساهمة الخاصة
0  0298,0  0093,0  0210,0  0480,          

3  
اإلخوة الوطني مستشارون 

  ومدققوا حسابات
0  0  0093,0  0046,0  0480,          

          ,0480  0116,0  0257,0  0  0  رياض الجنيني وشركاه  4
          ,0480  0233,0  0  0  0  اإلخوة لتدقيق الحسابات  5

6  
مجد والريان للتدقيق 
  واإلستشارات المالية

0  0  0  0116,0  0480,          

          ,0480  1028,0  1191,0  3059,0  0494,0  وشركاه إبراهيم العباسي  7
          ,0480  0116,0  0116,0  0373,0  0  خليف وسمان  8

9  
مكتب فتحي السمهوري 

  للتدقيق
0  0  0070,0  0  0480,          
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  مكتب التدقيق الرقم

الحصة السوقية لمكتب التدقيق من كل
 *قطاع

الحد الفاصل 
للحصة 
  **السوقية

مكاتب التدقيق المتخصصة بإستخدام 
  السوقيةمدخل الحصة 

قطاع
 البنوك

قطاع
 التأمين

قطاع
 الخدمات

قطاع
 الصناعة

قطاع 
  البنوك

قطاع 
  التأمين

قطاع 
  الخدمات

قطاع 
  الصناعة

10  
 - آرنست آند يونغ 
  محاسبون متحدون

4815,0  2238,0  2546,0  1191,0  0480,          

11  
سابا - ديلوت آند توش 
  وشركاه

4691,0  1417,0  0467,0  1425,0  0480,          

12  
شركة مأمون فروقه 

  وشركاه
0  0223,0  0  0327,0  0480,          

13  
التجمع لإلستشارات 

  والتدقيق
0  0149,0  0116,0  0280,0  0480,          

14  
الجدول الدولية 

لإلستشارات المالية 
  ماتركس- واإلدارية

0  0  0140,0  0  0480,          

          ,0480  0  0046,0  0  0  سمير مصطفىمكتب   15
          ,0480  2757,0  1869,0  0597,0  0  المهنيون العرب  16
          ,0480  1098,0  1518,0  0149,0  0  شركة غوشه وشركاه  17

18  
مكتب طعمه أبو الشعر 

  للتدقيق
0  0  0116,0  0  0480,          

19  
المدققون المعتمدون 

KPMG 
0  0  0327,0  0093,0  0480,          

20  
شركة طالل أبو غزالة 

  وشركاه الدولية
0  1119,0  0560,0  0350,0  0480,          

21  
المكتب الدولي المهني 
  لإلستشارات والتدقيق

0  0  0070,0  0116,0  0480,          

22  
شركة عادل حبيب 

  وشركاه
0  0  0070,0  0  0480,          

          ,0480  0  0070,0  0  0  محمود سعاده وشركاه  23
          ,0480  0210,0  0  0  0  وشركاهم حويط وفاشه  24

25  
شركة ميشيل سنداحه 

  وشركاه
0  0373,0  0  0  0480,          

عدد المشاهدات لمكاتب التدقيق 
  المفسوخة

0  0  0163,0  0186,0  
  

 %100 %100 %100 %100  إجمالي المشاهدات
  .نإجمالي المشاهدات الفعلية للقطاع / نعدد المشاهدات الفعلية لمكتب التدقيق من القطاع  =نالحصة السوقية لمكتب التدقيق من القطاع  *

الحد ) 2,1)*عدد مكاتب التدقيق/ 1(( =الحد الفاصل للحصة السوقية  الحد الفاصل للحصة السوقية على فرض عدم وجود تخصص لدى مكاتب التدقيق **

  .0480,0 =) 2,1)* 25/ 1(( =الفاصل للحصة السوقية 
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  )4(رقم الجدول 
  عدد مكاتب التدقيق المتخصصة وفقاً لمدخل الحصة السوقية

  التصنيف
  عدد مكاتب التدقيق غير المتخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

 مكاتب التدقيق غير العالمية مكاتب التدقيق العالمية مكاتب التدقيق غير العالمية مكاتب التدقيق العالمية
  17  2  4  2  المطلقةالقيمة 

  19  6  اإلجمالي
  %76  %24  النسبة المئوية

 
  )5(رقم الجدول 

  التخصص فيمحفظة مكتب التدقيق من القطاعات وأثرها 

  مكتب التدقيق الرقم
  *حصة القطاع من محفظة مكتب التدقيق 

إجمالي 
 المحفظة

الحد 
الفاصل 
لمدخل 
 *المحفظة

مكاتب التدقيق المتخصصة بإستخدام 
  المحفظةمدخل 

قطاع
  البنوك

قطاع
  التأمين

قطاع
  الخدمات

قطاع
  الصناعة

قطاع 
  البنوك

قطاع 
  التأمين

قطاع 
  الخدمات

قطاع 
 الصناعة

1  
شركة برايس ووتر 
هاوس كوبرز بواب 

  وشركاه
0  0  500,0  500,0  100%  25,0          

2  
جموعة المهنية شركة الم

  المساهمة الخاصة
0  2352,0  2352,0  5294,0  100% 25,0          

3  
اإلخوة الوطني ستشارون 

  ومدققوا حسابات
0  0  6666,0  3333,0  100% 25,0          

          25,0 %100  3125,0  6875,0  0  0  نيني وشركاهرياض الج 4
          25,0 %100  0000,1  0  0  0  اإلخوة لتدقيق الحسابات 5

6  
يان للتدقيق مجد والر

  واإلستشارات المالية
0  0  0  0000,1  100% 25,0          

          25,0 %100  3142,0  3642,0  2928,0  0909,0  العباسي وشركاهإبراهيم  7
        25,0 %100  3333,0  3333,0  3333,0  0  انخليف وسم 8

9  
ي السمهوري مكتب فتح

  للتدقيق
0  0  0000,1  0  100% 25,0          

10  
 - ند يونغ آرنست آ

  محاسبون متحدون
1703,0  1310,0  4759,0  2227,0  100% 25,0          

11  
سابا - ديلوت آند توش
  وشركاه

2753,0  1376,0  1449,0  4420,0  100% 25,0          

12  
مون فروقه شركة مأ

  وشركاه
0  1764,0  0  8235,0  100% 25,0          

13  
التجمع لإلستشارات 

  والتدقيق
0  1052,0  2631,0  6315,0  100% 25,0          

14  
الدولية الجدول 

لإلستشارات المالية 
  ماتركس - واإلدارية 

0  0  0000,1  0  100% 25,0          

          25,0 %100  0  0000,1  0  0  ير مصطفىمكتب سم 15
          25,0 %100  5728,0  3883,0  0388,0  0  المهنيون العرب 16
          25,0 %100  4122,0  5701,0  0175,0  0  شه وشركاهشركة غو 17
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  مكتب التدقيق الرقم
  *حصة القطاع من محفظة مكتب التدقيق 

إجمالي 
 المحفظة

الحد 
الفاصل 
لمدخل 
 *المحفظة

مكاتب التدقيق المتخصصة بإستخدام 
  المحفظةمدخل 

قطاع
  البنوك

قطاع
  التأمين

قطاع
  الخدمات

قطاع
  الصناعة

قطاع 
  البنوك

قطاع 
  التأمين

قطاع 
  الخدمات

قطاع 
 الصناعة

18  
مكتب طعمه أبو الشعر 

  للتدقيق
0  0  000,1  0  100% 25,0          

19  
ن المعتمدون المدققو

KPMG 
0  0  7777,0  2222,0  100% 25,0          

20  
ل أبو غزالة شركة طال

  وشركاه الدولية
0  2777,0  4444,0  2777,0  100% 25,0          

21  
الدولي المهني المكتب 

  لإلستشارات والتدقيق
0  0  3750,0  6250,0  100% 25,0          

22  
دل حبيب شركة عا

  وشركاه
0  0  000,1  0  100% 25,0          

          25,0 %100  0  000,1  0  0  سعاده وشركاهمحمود  23
          25,0 %100  000,1  0  0  0  حويط وفاشه وشركاهم 24

25  
شيل سنداحه شركة مي

  وشركاه
0  000,1  0  0  100% 25,0          

  .)عدد القطاعات/ 1= (الحد الفاصل لمدخل المحفظة 
  

  )6(رقم الجدول 
  عدد مكاتب التدقيق المتخصصة وفقاً لمدخل المحفظة

  التصنيف
  عدد مكاتب التدقيق غير المتخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

مكاتب التدقيق
 العالمية

مكاتب التدقيق غير
 العالمية

مكاتب التدقيق
  العالمية

مكاتب التدقيق غير 
  العالمية

  0  0  21  4  القيمة المطلقة
  0  25  اإلجمالي

  0  %100  النسبة المئوية
  

  )7(رقم الجدول 
  تصنيف مكاتب التدقيق المتخصصة وغير المتخصصة حسب الحصة السوقية المرجحة

  مكتب التدقيق الرقم

التدقيق منالحصة السوقية المرجحة لمكتب
 *كل قطاع

الحصة 
السوقية 
  *المرجحة

مكاتب التدقيق المتخصصة بإستخدام مدخل 
  الحصة السوقية المرجحة

قطاع
 البنوك

قطاع
 التأمين

قطاع
 الخدمات

قطاع
 الصناعة

قطاع 
  البنوك

قطاع 
  التأمين

قطاع 
  الخدمات

قطاع 
 الصناعة

1  
شركة برايس ووتر هاوس 

  بواب وشركاه - كوبرز
0  0  0046,0  0046,0  0120,0          

2  
شركة المجموعة المهنية 

  المساهمة الخاصة
0  0070,0  0021,0  0111,0  0120,0          

3  
اإلخوة الوطني مستشارون 

  ومدققوا حسابات
0  0  0061,0  0015,0  0120,0          

          0120,0  0036,0  0176,0  0  0  رياض الجنيني وشركاه 4
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  مكتب التدقيق الرقم

التدقيق منالحصة السوقية المرجحة لمكتب
 *كل قطاع

الحصة 
السوقية 
  *المرجحة

مكاتب التدقيق المتخصصة بإستخدام مدخل 
  الحصة السوقية المرجحة

قطاع
 البنوك

قطاع
 التأمين

قطاع
 الخدمات

قطاع
 الصناعة

قطاع 
  البنوك

قطاع 
  التأمين

قطاع 
  الخدمات

قطاع 
 الصناعة

          0120,0  0233,0  0  0  0  اإلخوة لتدقيق الحسابات 5

6  
مجد والريان للتدقيق 
  واإلستشارات المالية

0  0  0  0116,0  0120,0          

          0120,0  0322,0  0433,0  0895,0  0044,0  إبراهيم العباسي وشركاه 7
         0120,0  0038,0  0038,0  0124,0  0  خليف وسمان 8

9  
مكتب فتحي السمهوري 

  للتدقيق
0  0  0070,0  0  0120,0          

10  
 - آرنست آند يونغ
  محاسبون متحدون

0819,0  0293,0  1211,0  0265,0  0120,0          

11  
سابا  - ديلوت آند توش
  وشركاه

1291,0  0194,0  0067,0  0629,0  0120,0          

12  
شركة مأمون فروقه 

  وشركاه
0  0039,0  0  0269,0  0120,0          

13  
التجمع لإلستشارات 

  والتدقيق
0  0015,0  0030,0  0176,0  0120,0          

14  
الجدول الدولية 

لإلستشارات المالية 
  ماتركس واإلدارية

0  0  0140,0  0  0120,0          

          0120,0  0  0046,0  0  0  مكتب سمير مصطفى 15
          0120,0  1579,0  0725,0  0023,0  0  المهنيون العرب 16
          0120,0  0452,0  0865,0  0002,0  0  شركة غوشه وشركاه 17

18  
مكتب طعمه أبو الشعر 

  للتدقيق
0  0  0116,0  0  0120,0          

19  
المدققون المعتمدون 

KPMG 
0  0  0254,0  0020,0  0120,0          

20  
شركة طالل أبو غزالة 

  وشركاه الدولية
0  0310,0  0248,0  0097,0  0120,0          

21  
المكتب الدولي المهني 
  لإلستشارات والتدقيق

0  0  0026,0  0072,0  0120,0          

22  
شركة عادل حبيب 

  وشركاه
0  0  0070,0  0  0120,0          

          0120,0  0  0070,0  0  0  محمود سعاده وشركاه 23

          0120,0  0210,0  0  0  0  حويط وفاشه وشركاهم 24

25  
شركة ميشيل سنداحه 

  وشركاه
0  0373,0  0  0  0120,0          

  .أي مكتب تدقيق الحصة السوقية المرجحة على فرض عدم وجود تخصص لدى* 
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  )8(رقم الجدول 
  عدد مكاتب التدقيق المتخصصة وفقاً لمدخل الحصة السوقية المرجحة

  التصنيف
  عدد مكاتب التدقيق غير المتخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

مكاتب التدقيق
 العالمية

مكاتب التدقيق غير
 العالمية

مكاتب التدقيق
  العالمية

مكاتب التدقيق غير 
  العالمية

  9  1  12  3  القيمة المطلقة
  10  15  اإلجمالي

  %40  %60  النسبة المئوية
 

  )9(رقم الجدول 
  مقارنة بين مكاتب التدقيق المتخصصة وغير المتخصصة طبقاً لمداخل قياس التخصص في التدقيق

  الرقم
مكتب 
  التدقيق

  قطاع الصناعة  قطاع الخدمات قطاع التأمين قطاع البنوك

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
 المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
 المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
  المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
  المرجحة

1  

شركة برايس 
ووتر هاوس 

 - كوبرز
بواب 
  وشركاه

                        

2  

شركة 
المجموعة 
المهنية 

المساهمة 
  الخاصة

                        

3  

اإلخوة 
الوطني 

مستشارون 
ومدققوا 
  حسابات

                        

4  
رياض 
الجنيني 
  وشركاه

                        

5  
اإلخوة 
لتدقيق 
  الحسابات

                        

6  

مجد والريان 
للتدقيق 

واإلستشارات 
  المالية
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  الرقم
مكتب 
  التدقيق

  قطاع الصناعة  قطاع الخدمات قطاع التأمين قطاع البنوك

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
 المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
 المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
  المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
  المرجحة

7  
إبراهيم 
العباسي 
  وشركاه

                        

8  
خليف و 
  سمان

                        

9  
مكتب فتحي 
السمهوري 
  للتدقيق

                        

10  

آرنست آند 
 - يونغ

محاسبون 
  متحدون

                        

11  
ديلوت آند 

سابا - توش 
  وشركاه

                        

12  
شركة مأمون 

فروقه 
  وشركاه

                        

13  
التجمع 

لإلستشارات 
  والتدقيق

                        

14  

الجدول 
الدولية 

لإلستشارات 
المالية 
- واإلدارية
  ماتركس

                        

15  
مكتب سمير 
  مصطفى

                        

16  
المهنيون 
  العرب

                        

17  
شركة غوشه 
  وشركاه

                        

18  
مكتب طعمه 
أبو الشعر 
  للتدقيق

                        

                        المدققون  19
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  الرقم
مكتب 
  التدقيق

  قطاع الصناعة  قطاع الخدمات قطاع التأمين قطاع البنوك

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
 المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
 المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
  المرجحة

مدخل 
الحصة 
  السوقية

مدخل 
  المحفظة

مدخل 
الحصة 
السوقية 
  المرجحة

المعتمدون 
KPMG 

20  

شركة طالل 
أبو غزالة 
وشركاه 
  الدولية

                        

21  

المكتب 
الدولي 
المهني 

لإلستشارات 
  والتدقيق

                        

22  
شركة عادل 

حبيب 
  وشركاه

                        

23  
محمود 
سعاده 
  وشركاه

                        

24  
حويط وفاشه 
  وشركاهم

                        

25  
شركة ميشيل 

سنداحه 
  وشركاه

                        

إجمالي عدد الشركات 
  المتخصصة

3  1  2  5  4  6 5  18  8  5  16  9  

  
  )10(رقم الجدول 

  نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في القطاع الواحد
نسبة التخصص في 

  القطاع الواحد
قطاع
 البنوك

قطاع
 التأمين

قطاع
 الخدمات

قطاع
 الصناعة

عدد المكاتب المتخصصة في جميع 
 )25( القطاعات إلى مجموع المكاتب

نسبة مكاتب التدقيق 
  المتخصصة

  %72  25من أصل  18  %20  %20  %20  %12  الحصة السوقيةمدخل 
  %156  25من أصل  *39  %64  %72  %16  %4  مدخل المحفظة

مدخل الحصة السوقية 
  المرجحة

  %100  25من أصل  25  36%  32%  24%  8%

  .مكتب التدقيق متخصص في أكثر من قطاع*
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Doa'a K. Abu Issa* 

 

ABSTRACT 
This study aims at investigating the extent of specialization in auditing by audit firms which perform audit 
services for share-holding companies in Jordan during the period 2003-2007. To achieve the objective of the 
study; financial data have been collected about share-holding companies and analyzed using Weighted Marked 
Share (WMS) or Neal and Realy (2004) model. The findings of the study showed that 60% of Jordanian audit 
firms are at least specialized in one sector.  
The findings of the study show that 60% of Jordanian audit firms are specialized in one sector at least or more. It 
appears from the study that 8% of the audit firms are specialized in Banking sector, 24% are specialized in the 
Insurance sector, 32% are specialized in services sector, and36% are specialized in industry sector. 
The study concluded by many recommendations including encourage audit firms to be specialized to achieve 
benefits and affect audit quality. 

Keywords: Specialization in Auditing, Audit Firms, Audit Quality. 
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