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 ممخص الدراسة

 واقع التخصص القطاعي لدى مكاتب التدقيق في فمسطين
 وفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحة  

  العاممة التدقيق مكاتب لدى قطاعيالتخصص ال التحقق من مدى توافر إلى الدراسة ىدفت
لقياس التخصص  المرجحة السوقية مدخل الحصة استخدام تم اليدف ىذا ولتحقيق، ينفمسط في

 في المدرجة العامة المساىمة لشركات التدقيق أدت خدمة التيفي التدقيق لدى مكاتب التدقيق 
، وذلك باالعتماد عمى  كٍل من (م2016)وحتى عام  (م2012)لمفترة ما بين عام  فمسطين بورصة

 .، ومتغير صافي المبيعاتإجمالي األصولومتغير  متغير العمبلء،

: سيطرة شركات ومكاتب التدقيق العالمية عمى خدمة لى نتائج عديدة من أىمياوتوصمت الدراسة إ
 متخصصة التدقيق مكاتب كافة أن كما بينت النتائج %(،83.9)التدقيق في بورصة فمسطين بنسبة 

عدد ر باالعتماد عمى متغي المرجحة السوقية ةالحص نموذجطبقًا ل األقل عمى قطاع واحد في
 .إجمالي األصولباالعتماد عمى متغير مدخل الحصة السوقية المرجحة  وعند استخدام ،العمبلء
متخصصة  مكاتب التدقيقمن  %(45.5) ما نسبتوأن  بالمقارنة مع النتائج السابقة، النتائج أظيرت

ل الحصة السوقية المرجحة باالعتماد عمى صافي وعند اتباع مدخفي قطاع واحد عمى األقل فقط، 
 .(%45.5)األصول بنسبة  إجماليلمدخل  النسبة المئوية ليذا المدخل مساويٍ  بمغتالمبيعات 

باالعتماد عمى متغير و  أن نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لممداخل الثبلثة كما بينت النتائج
، في حين (%45.4)حصة السوقية المرجحة( بمغت ال المحفظة، الحصة السوقية،) عدد العمبلء

إجمالي خل الثبلثة وباالعتماد عمى متغير نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لممدا بمغت
نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لممداخل الثبلثة وباالعتماد عمى و ، %(27.2األصول )

 (.%45.4)بمغت  متغير صافي المبيعات

االىتمام بالتخصص في التدقيق من قبل بورصة فمسطين أوصت الدراسة بضرورة  ،وبناًء عمى ذلك
من خبلل وضع متطمبات قانونية تشجع مكاتب  الفمسطينية،مدققي الحسابات القانونيين  ونقابة

، وحث مكاتب التدقيق المحمية عمى االندماج فيما بينيا، لتوفير التدقيق لمتخصص في التدقيق
عمى خدمة تدقيق الحسابات  ،ة، تمكنيا من منافسة مكاتب التدقيق العالميةكفاءات وقدرات بشري

 في شركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين.
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Abstract 

The Reality of Industrial Specialization among Audit Firms in 

Palestine According to "Weighted Market Share Approach" 

This study aimed at realizing the extent to which professional 

specializations among audit firms in Palestine were available. In order to 

achieve this objective, the Weighted Market Share (WMS) approach was 

adopted to measure the specialization in auditing among audit firms that led 

to provide auditing service for public shareholding companies listed in 

Palestine exchange during the period 2012-2016. To fulfil that, the study 

depended on the three following variables (clients, total assets, and net 

sales). 

The most important results of the study were that the international 

audit firms dominated the provision of auditing service in Palestine 

Exchange by a percentage of (83.9). Results also showed that (100%) of 

surveyed audit firms were specialized in one sector at least according to 

(WMS) model depending on "clients" variable. However, when applying 

(WMS) model depending on "total assets" variable, results showed a 

percentage of (45.5%) of audit firms were specialized in one sector at least 

compared to the previous results. Additionally, when applying (WMS) 

model depending on "net sales" variable, the percentage remained 

unchanged compared to that of "total assets" variable, as both were (45.5). 

Furthermore, results manifested that the percentage of specialized audit 

firms according to the three approaches: (market share, portfolio, weighted 

market share) and depending on "number of clients" variable was (45.4). 

However, given the same approaches, that percentage declined to (27.2) 

depending on "total assets" variable, and increased to (45.4) depending on 

"net sales" variable.  

In light of the above results, the study recommends that both Palestine 

Exchange and Palestinian Association of Certified Public Accountants 

should pay attention to the professional specialization in auditing through 

passing legal requirements that encourage audit firms to specialize in 

auditing and provoke the local ones to merge. By doing so, that should 

provide human competencies and abilities that can compete with 

international audit firms in providing auditing service for the shareholding 

companies listed in Palestine Exchange.   
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 شكر وتقدير

 

هاذا انبثا     انشكز أوالً هلل عش وجم عهى يا رسقين به يٍ َعًت، وعهى أٌ أعااَين عهاى إزااس   

 ومشهين بتىفٍقه وعناٌته.

وعظاٍى انتقادٌز    زاس أٌ أتقدو جبشٌم انشكز،وٌظعدًَ يف هذا املقاو، وبعد انتىطم إىل هذا اإل

 نكم يٍ طاهى يف إزاس هذا انبث  وإخزاجه إىل حٍش انىجىد.

 وانااذي تفضاام باإلشازا  عهااى هااذا  حهاض، عبااد اهلل طااا   انادكتىر  األطااتا  وأخاض بانااذكز  

 .وانتقدٌز انشكز جشٌم يين فهه وقديه إال جهدَا ٌدخز و  انبث ،

 جلنت احلكى عهاى انزطاانت، األطاتا  انادكتىر  يااهز يىطاى درغااو       وانشكز يىطىل إىل أعضاء 

 تهى،طاااااليٍت، واناااادكتىر   طاااا ي ياااااهز يشاااا أطااااتا  اةاطاااابت وانتاااادقٍق يف اجلايعاااات اإل 

 أطتا  اةاطبت وانتدقٍق يف جايعت انقدص املفتىحت.   

 ،،،انتىفٍق ويل واهلل

 انباح 
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 :مقدمة 1.1

في أي مينة من المين مفيدًا لتنمية قدرات أعضائيا ورفع الكفاءة  قطاعييعتبر التخصص ال
من ارتكاز  وعمى الرغم والخبرة المينية ليم، مما يساعد عمى تطور أدائيم وزيادة كفاءتيم المينية،

في مجال تدقيق الحسابات  قطاعيال التخصص الدقيق إال أن التخصص لمين عمىكثيرًا من ا
 قطاعيحيث يمثل التخصص ال، متأخرًا وذلك في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي ظير

لمدققي الحسابات الخارجيين مجموعة من الخبرات والميارات والقدرات المينية والعممية المتخصصة 
 ،المدققين، ويعد أحد العناصر الرئيسية التي تعتمد عمييا كفاءة عممية التدقيقوالمتراكمة لدى 

وأحد الركائز في منظومة األداء المتميز والمؤثرة عمى أتعاب وجودة عممية التدقيق الخارجي. 
وانفتاح األسواق  ونتيجة لمجموعة من العوامل والمتغيرات في مجاالت تكنولوجيا المعمومات

فبلس لكثير من الشركات والعولمة وزيا دة حدة المنافسة عمى المستوى الدولي، وحدوث انييار وا 
الكبرى، مما أدى إلى زيادة التساؤالت حول كيفية مواكبة مينة تدقيق الحسابات ليذه العوامل 

 والمتغيرات والنيوض بدورىا تجاه تمك األزمات.

صصة عن غيرىا من المكاتب مكاسب لمكاتب التدقيق المتخ قطاعيوأيضًا يحقق التخصص ال
غير المتخصصة لقدرة تمك المكاتب عمى توفير خدمات تدقيق متخصصة ذات كفاءة وجودة عالية 
جدًا تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة التي يقدميا مكتب التدقيق، وتكون مميزة عن منافسييا من 

صص سوقية أكبر في المكاتب األخرى وذلك في تقديم خدماتيا لمعمبلء، وكذلك الحصول عمى ح
 القطاعات المختمفة.

 من المالية بالمعمومات المقدمة ليم القوائم مستخدمي ثقة زيادة القانونيين المحاسبين حيث يجب عمى

 وتؤدي تصبح مفيدة، أن ال يمكن ةالخارجي لؤلطراف اإلدارة تعدىا التي أن الحسابات ثحي اإلدارة،

بداء تقلالمس الخارجي المدقق قام إذا إال دورىا  Gray and )المحايد حوليا  الرأي الفني بفحصيا وا 

Manson, 2005.) 

 اكتشاف األخطاء في المدقق بفشل تتعمق التدقيق التي بمخاطر كبيرة بدرجة التدقيق جودةيرتبط  

 معرفة في إلى الفجوة الفشل ىذا يعزى  وقد التدقيق، عممية أثناء المالية القوائم في الجوىرية والتحريفات

 حتى لذلك صناعة العميل، بمجال مينة العميل المتعمقة المحاسبة ومعايير لمبادئ المدققين وفيم

 عمل فريق ضمن أو بصورة فردية سواء مينياً  المطموب الوجو عمى بعممو القيام من المدقق يتمكن

ر المعايي فيم من نوليتمك عممية التدقيق بكفاءة، أداء من لتمكينو الزماً  تأىيبلً  مؤىبلً  يكون  ينبغي أن
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 إبداء من يمكنو بما كفايتيا عمى يمزم تجميعيا والحكم التي لؤلدلة المختمفة األنواع ومعرفة المستخدمة

 .(م2003،البديوي  (.معقول محايد فني رأي

 واتجاىات لخصائص شمولية أكثر بصورة لدييم فيم الذينالخارجيين  المدققين أن ويمكن القول

 ىذه مجال في تعمل التي الشركات حسابات في تدقيق كبيرة فعاليتيم صناعة العميل، ستكون 

 الصناعة. 

 يمكن القولالدولي لممحاسبين القانونيين  االتحادومن خبلل معايير التدقيق التي صدرت عن  وأخيراً 
  المتعمق 240ىناك معايير دولية تتعمق ببعض نواحي ىذه الدراسة منيا المعيار رقم ان 
 المتعمق 310، والمعيار رقم "لية المدققين فيما يتعمق بالغش واألخطاء في القوائم الماليةمسؤو "بـــــ 

التي  العميل والبيئة لشركة فيم" بــــ  المتعمق 315 رقم ، والمعيار"العميل شركة بعمل بــــــ " المعرفة
منيم  ققين يتطمبىذه المعايير أن المد حيث بينت قدير مخاطر التحريفات الجوىرية"تعمل بيا وت

والعوامل  ، العوامل التنظيمية والقانونية،فيم الصناعة ذات العبلقة بمؤسسة عميل مكتب التدقيق
 (.IFAC:2005األخرى الخارجية التي تتعمق بإعداد القوائم المالية )

 :مشكمة الـدراسة 1.2

لخدمات التدقيق بمكاتب التدقيق في فمسطين  قطاعيص إن أىمية التعرف عمى مدى وجود تخص
كان نتيجة لما شيدتو المينة من توسع كبير خبلل السنوات الماضية، من خبلل عدد مكاتب 
التدقيق نتيجة لمزيادة التي طرأت في عدد المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، والتي تعمل 

ومعايير لمشركات الصناعية  ،ايير خاصة بالبنوكيناك معف ،جميعًا بموجب نظم ومعايير مختمفة
ىذا يؤدي إلى ضرورة وجود مدقق خارجي  ،ومعايير لشركات التأمين ،واالستثمارية ،والخدمية

 متخصص في صناعة العميل لتحسين جودة عممية التدقيق وزيادة فاعميتيا المينية.

دقيق التي تدقق الشركات لمكاتب الت بوصة فمسطينن عدم وجود معايير خاصة تضعيا أكما 
 كبير عمى مينة التدقيق في فمسطين. تأثيرالفمسطينية ليا 

ان مينة  فيمكن القول ،وفي قطاع غزة خاصة ،بالنظر الى واقع مكاتب التدقيق في فمسطين عامة
تدقيق الحسابات مينة حديثة ومكاتب التدقيق صغيرة الحجم، مما أدى الى ىيمنة شركات التدقيق 

 عمى تدقيق حسابات الشركات الفمسطينية وخصوصا المدرجة في بورصة فمسطين. األجنبية
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 :تتمثل مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التاليسبق بناًء عمى   

 في قطاع العميل لدى مكاتب التدقيق التي تقدم خدمة  قطاعيما مدى توافر التخصص ال
 ؟التدقيق الخارجي لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين

  :أىـــــــــداف الدراسة 1.3

 :شكمة البحث تتضح أىدافو من اآلتيمن خبلل العرض السابق لم

 لممدقق الخارجي والمداخل األساسية لقياسو.   قطاعيبيان مفيوم التخصص ال1- 

 لمختمفة خارجيين في القطاعات االحسابات ال إبراز واقع التخصص لدى مدققي 2-
  (مار، قطاع الخدمات، قطاع التأمينقطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع الصناعة، قطاع االستث)

 في بورصة فمسطين.في الشركات العامة المدرجة 

الكشف عن ىيكمية سوق التدقيق الخارجي ببورصة فمسطين، وبيان تخصص مكاتب التدقيق  3-
 في قطاعات البورصة المختمفة.

المرجحة  وفق مدخل الحصة السوقية قطاعيز الفروقات األساسية لقياس التخصص الإبرا -4
 (.، إجمالي األصول ، صافي المبيعاتعدد العمبلءباالعتماد عمى كٍل من )

 :أىميـــــــة الدراسة 1.4

فمسطين،  في التدقيق مكاتب لدى مستوى التخصص معرفة محاولة من الدراسة ىذه أىمية تنبع
 في التخصص لممكاتب البدء أو متخصصة، أنيا عمى المصنفة لممكاتب التطوير والتحسين ومحاولة

 من بنشاط الشركات، الميتمين عمى بالنفع الدراسة ىذه ستعود كما .المتخصصة غير المصنفة

عند  ستثمارية المناسبة اال القرارات اتخاذ عمى تحسين قدراتيم في وغيرىم، ودائنين مستثمرين
 إلييا تنتمي التي نفس القطاعات في التدقيق المتخصصة مكاتب قبل من المدققة لمشركات اختيارىم

 نقاط عن والكشف التدقيق فاعمية خدمة في تحسين من التخصص بو يساىم لما ىذه الشركات،

 .الشركات ىذه لدى الضعف
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 المناسب الذي التدقيق مكتب تحديد قرار عممية اتخاذ تحسين في لمشركات الدراسة ىذه أىمية وتكمن

 القطاع التدقيق المتخصصة بنفس مكاتب معرفة خبلل من وذلك التدقيق، بخدمة إليو القيام سيوكل

 .الميمة بيذه لمقيام إحداىا الشركات واختيار ىذه إليو تنتمي الذي

 ىذا المجال في الميتمين الدراسة ىذه ودتز  الفئات  إنما ىذه عمى الدراسة ىذه من االنتفاع ينحصر وال

 كما في التدقيق، التخصص المحاسبي لقياس األدب في المستخدمة بالطرق  وغيرىم من األكاديميين

 مستويات بالتخصص من حيث يتعمق فيما السابقة الدراسات إليو ما توصمت عمى النظر الدراسة تمقي

خدمة  جودة في التخصص وأثره في تساعد يالت التدقيق، والعوامل في التخصص واستراتيجيات
 .ومخاطره التخصص مزايا إلى باإلضافة التدقيق،

 :حدود الدراسة 1.5

شركات المساىمة  التي دققت العاممة في فمسطين مكاتب التدقيقو / شركات  حدود مكانية  1-
 في بورصة فمسطين. العامة المدرجة

/ تقارير مدققي الحسابات الخارجيين لشركات المساىمة المدرجة في بورصة  زمانية حدود - 2
 .م2016وحتى عام  م2012ن من بين عام فمسطي

 :ات الدراسةـــفرضي 1.6

 وأىدافو: البحث مشكمة عمى إجابتو في التالية الفرضيات الباحث اعتمد

في قطاع العميل لدى مكاتب التدقيق الخارجي  قطاعيفر التخصص التو ي": الفرضية األولى
شركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين وفقًا لمدخل الحصة السوقية  التي تدقق
 ".باالعتماد عمى متغير عدد العمبلءالمرجحة 

رجي في قطاع العميل لدى مكاتب التدقيق الخا قطاعيالتخصص التوفر ي: "الفرضية الثانية
الشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين وفقًا لمدخل الحصة السوقية  التي تدقق
 ".العتماد عمى متغير إجمالي األصولالمرجحة با



6 

 

في قطاع العميل لدى مكاتب التدقيق الخارجي  قطاعيالتخصص التوفر ي: "الفرضية الثانية
وفقًا لمدخل الحصة السوقية الشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين  التي تدقق
 ".العتماد عمى متغير صافي المبيعاتالمرجحة با

 مصطمحات الدراسة: 1.7

المستقمة إلى عمبلء ينتمون إلى  تدقيقال: قيام المدقق بأداء خدمات لممدقق قطاعيالتخصص ال
 قطاع أو نشاط صناعي واحد، بما يتضمن ذلك تماثل طبيعة العمميات التي تقوم بيا المنشآت في
مكانية الحصول عمى المعارف والخبرات المتعمقة بطبيعة تمك العمميات )عوض،  القطاع نفسو، وا 

2006.) 

: تعمل تحت إشراف ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية، طبقًا لقانون األوراق المالية بورصة فمسطين
خبلل رزمة  ألوراق المالية مناالبورصة إلى تنظيم التداول في  ، وتسعىم2004( لسنة 12رقم )

الموقع اإللكتروني لبورصة ) .من القوانين واألنظمة الحديثة التي توفر أسس الحماية والتداول اآلمن
 (www.pex.psفمسطين، 

 الحسابات الخارجيين يمدققل قطاعي: أحد مداخل قياس التخصص المدخل الحصة السوقية
 التدقيق من تدقيق أحد القطاعات الخمسة ضمن بورصة فمسطين وىو عبارة عن حصة مكتب

 .(م2011،أبو عيسى) 
لمدققي الحسابات الخارجيين وىو  قطاعيمدخل من مداخل قياس التخصص ال: مدخل المحفظة

 ،أبو عيسى)عبارة عن حصة القطاعات الخمسة في بورصة فمسطين من محفظة مكتب التدقيق 
 .(م2011

ويعتبر من أىم  Neal and Riley (2004): يسمى أيضًا نموذج المرجحة مدخل الحصة السوقية
لمدققي الحسابات الخارجيين، ويعتمد في قياسو عمى مدخمين  قطاعيمداخل قياس التخصص ال

ىما الحصة السوقية والمحفظة، حيث يسمح ىذا المدخل  لمكاتب التدقيق التخصص في القطاعات 
ظى بفرص التخصص وفقًا لمدخل المحفظة، شريطة أن تكون ذات األعداد الصغيرة التي ال تح
 (. م2011،أبو عيسى) ن ىذه القطاعات مرتفعة، وبالعكسالحصة السوقية ليذه المكاتب م

http://www.pex.ps/
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حسابو بضرب قيمة الحصة السوقية بقيمة المحفظة ومن ثم مقارنة الناتج بالحد الفاصل كما يتم 
ة السوقية المرجحة أكبر أو يساوي من الحد لمحصة السوقية المرجحة، فإذا كانت قيمة الحص

 الفاصل اعتبر مكتب التدقيق متخصصًا في ذلك القطاع.

: ىو المدقق المصرح لو أو المنشأة المحاسبية التي تؤدي التدقيق في المدقق القانوني الخارجي
الميني  الوحدات التجارية أو الوحدات الغير تجارية، وفقًا لشروط قانونية تراعي قواعد السموك

 (.Arens,et.al,2005لممحاسبين القانونيين الصادر عن االتحاد الدولي لممحاسبين )

 الدراسات السابقة: 1.8

 :الدراسات العربية 1.8.1

الخارجي  لممدققمدى مساىمة التخصص الميني بعنوان " (م2016عبد العزيز،)دراسة  1-
 ."تدقيقفي تحسين جودة عممية ال

الحسابات الخارجي في  مدققى مساىمة التخصص الميني لىدفت الدراسة الى التعرف عمى مد
ي الحسابات الخارجيين في والية الخرطوم مدقق، بالتطبيق عمى تدقيقتحسين جودة عممية ال

الخارجي يساىم بصورة إيجابية في  لممدققن التخصص الميني أبالسودان، وافترضت الدراسة 
ن الخارجيين في والية الخرطوم بأىمية يدققمدراك من قبل الأن ىناك إ، و تدقيقجودة عممية ال

استخدم االستبانة لجمع  تحقيق اىداف وفرضيات الدراسةول الخارجي، لممدققالتخصص الميني 
 .في والية الخرطوم بالسودان مدقق خارجي 86حيث شممت عينة الدراسة عمى  البيانات

ين الخارجيين في والية مدققال برزىا أنو ىناك اتفاق تام بيننتائج أتوصمت الدراسة الى عدة  
الخارجي  لممدققن التأىيل العممي والعممي الحسابات، وأ مدققالخرطوم بأىمية التخصص الميني ل

. وأوصت الدراسة تدقيقالمتعارف عمييا يساىم في تحسين جودة عممية ال تدقيقوالتزامو بمعايير ال
الخارجي، وضرورة رفع  لممدققلميني المزيد من البحوث الميدانية في موضوع التخصص ا بإجراء

لضمان استمرار جودة  تدقيقبأىمية الرقابة عمى جودة الين الخارجيين مدققدرجة الوعي لدى ال
  .تدقيقال

 



8 

 

الحسابات في تخفيض  مدققالتخصص الصناعي لبعنوان "أثر  (م2015شال،)دراسة -2
 ."تدقيقتكمفة أداء عممية ال

ثر ألى تحديد ا  الحسابات، و  لمدقق ،ىمية التخصص الصناعيأ و  الى معرفة محدداتىدفت الدراسة 
بشقييا المباشر المتمثل بمقدار الجيد المقدم وغير  تدقيقالتخصص في تخفيض تكمفة أداء عممية ال

تحقيق ولالمباشر النابع من فشل أداء تمك العممية، وىي دراسة ميدانية عمى بيئة االعمال السورية، 
 حيث شممت عينة الدراسة عمى استخدم االستبانة لجمع البيانات، ةاىداف وفرضيات الدراس

 في الجميورية العربية السورية. تدقيقي الحسابات المرخص ليم بمزاولة مينة المدققمن  89

الحسابات الستراتيجية التخصص  مدققأظيرت نتائج الدراسة الى وجودة ارتباط قوي بين تبني 
من خبلل زيادة مستوى فيم  تدقيقعممية ال ألداءالمقدم والبلزم الصناعي وانخفاض في مقدار جيده 

يرون  ،الحسابات مدققين أبخصائص منشاة العميل. باإلضافة الى ذلك دلت الدراسة الى  المدقق
، تدقيقان التخصص الصناعي يعزز قدراتيم في الحد من العوامل المسببة في فشل عممية ال

ساليب وممارسات إدارة األرباح، باإلضافة لعدم تحفظو بشان عمى اكتشاف أ المدققوانخفاض قدرة 
 .االستمراريةفرض 

ثير المشترك لكل من ن "اطار مقترح لقياس وتفسير التأبعنوا (م2015،دمحم)دراسة  3-
بالشركة عمى تأخير توقيت اصدار  المدققالتخصص الصناعي والفترة الزمنية لرتباط 

 .لشركات المساىمة" تدقيقتقرير ال

المشترك لمعبلقة  والتأثير تدقيقىدفت الدراسة الى قياس وتفسير العبلقة بين تأخير اصدار تقرير ال
 مستخدماً   بالشركة المدققالرتباط  الحسابات والفترة الزمنية لمدققبين التخصص الصناعي 
 ،ةوربحية الشرك ،وحجم الشركة ،المدققوالمتمثمة في تغيير الضابطة مجموعة من المتغيرات 

استخدمت  ومعدل العائد عمى األصول. ،وكذلك نسبة السيولة ،وتاريخ نياية السنة المالية لمشركة
شركة مساىمة مصرية في عدة  24خذ عينة من أو  فرضياتياالدراسة الدراسة التطبيقية الختبار 
 .م2014ولغاية  م2010قطاعات لفترة زمنية تبدأ من عام 

 تقرير إصدار توقيت تأخير بينعكسية  وجود أىميان م التيو  نتائج عدة إلى الدراسة وتوصمت
 بين لمعبلقة المشترك والتأثير لممدقق، الصناعي التخصص في ثمةتمالم غيراتوالمت المراجعة

 وجود ذلككو  ،كةالشر  وربحيةكة بالشر  المراجع الرتباط الزمنية والفترة مدققلم الصناعي التخصص
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 لكل وبالنسبة ،الشركة وحجم المدقق وتغيير المدقق تقرير صدارإ توقيت تأخيربين  إيجابية عبلقة
 تمك بين عبلقة توجد فبل األصول عمى العائد ومعدل والسيولة المالية السنة نياية تاريخ نم

 .بالدراسة التابع يرغوالمت يراتغالمت
 خبلل نم وذلك ،وأوصت الدراسة إلى ضرورة االىتمام بالتخصص الصناعي لمدقق الحسابات

لممدقق  الصناعي لمتخصص بيالسم التأثير بشأن الدراسة إلييا تتوصم التي النتائج نم االستفادة
ي ف خاصة وبصفة ،المراجعة تقرير إلصدار الزمنية الفترة عمى ذلك وانعكاس الزمنية الفترة عمى
 .الصناعي لمتخصص وقياس السوقية الحصة لحساب أسس يوجد ال حيث المصرية البيئة

"تقييم مدى التخصص القطاعي لمكاتب التدقيق وأثر  ( بعنوانم2014ة )مشتيى،دراس 4-
 ".ذلك عمى أتعاب التدقيق الخارجي

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى وجود التخصص في التدقيق لدى مكاتب التدقيق في 
مساىمة فمسطين، ومن ثم إيجاد تأثير ىذا التخصص عمى أتعاب عممية التدقيق في الشركات ال

العامة المدرجة ببورصة فمسطين، ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام مدخل الحصة السوقية 
المرجحة لقياس تخصص مكاتب التدقيق التي أدت خدمة التدقيق الخارجي لمشركات المساىمة 

( شركة مساىمة عامة مدرجة في بورصة فمسطين 49العامة المدرجة، حيث طبقت الدراسة عمى )
(، وقد تم استخدام طريقة المربعات م2012م ولغاية 2008القطاعات خبلل القترة ) ةمن كاف

( لتقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد، وقد توصمت الدراسة إلى وجود OLSالصغرى العادية )
أو أكثر لدى مكاتب التدقيق التي تقوم بتدقيق الشركات محل الدراسة وذلك   التخصص في قطاع

صة السوقية المرجحة، حيث بمغت نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفق ذلك وفق مدخل الح
توصمت إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لتخصص مكتب التدقيق في تدقيق و ، %80المدخل 

قطاع العميل عمى أتعاب عممية التدقيق، حيث تبين أن تخصص المدقق في تدقيق قطاع معين أو 
تدقيق عمبلء ينتمون إلى ىذا القطاع. وقد أوصت الدراسة  أكثر يقود إلى ارتفاع أتعابو عند

 بضرورة قيام ىيئة رأس المال الفمسطينية بإعادة تنظيم المتطمبات القانونية الواجب توفرىا لمدققي
الحسابات لمشركات المساىمة العامة المدرجة بالبورصة الفمسطينية، وذلك وفقا الستراتيجية 

 .التخصص في قطاع أو أكثر
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 الحسابات مدققلالتخصص الصناعي  استراتيجية ربعنوان " دو  (م2012،دبور)دراسة  5-

 " األرباح إدارة من ممارسات الحد في الخارجي

الحسابات في  لمدققالصناعي ( الميني) ىدفت الدراسة إلى إبراز الدور الذي يؤديو التخصص
من خبلل العاممة في فمسطين، الحد من ممارسات إدارة األرباح في البيئة المصرفية الوطنية 

الميني في رفع جودة أداء العمل داخل مكتب التدقيق، وتحميل  التعرف عمى أىمية التخصص
والتعرف عمى مقاييس واستراتيجيات التخصص  ،معايير التدقيق لمنشاط الصناعي لعميل التدقيق

مارستيا واآلثار طرق ماح ومؤشراتيا و بر ًا التعرف عمى عمميات إدارة األوأيض ،الميني لممدقق
حيث اعتمدت الدراسة في تحقيق أىدافيا عمى المنيج الوصفي التحميمي من خبلل ، المترتبة عمييا
 مدقق خارجي في شركات ومكاتب التدقيق بقطاع غزة. 71حيث شممت العينة عمى االستبانة، 

رة األرباح، وأن توصمت ىذه الدراسة إلى أن غالبية المصارف العاممة في فمسطين تمارس إدا 
التخصص الميني لممدقق الخارجي وارتباط مكتب التدقيق المحمي بمكتب التدقيق العالمي من أىم 
العوامل المؤثرة في الحد من ممارسة إدارة األرباح في المصارف الفمسطينية، يمييا مستوى المعرفة 

إلى أن أقل العوامل تأثيرًا وتوصل أيضًا  ،لممدقق الخارجي في الصناعة التي ينتمي إلييا العميل
 في الحد من إدارة األرباح ىي المؤىبلت العممية .

 زيادة بغرض لدييا مدققينلم الجيد بالتدريب االىتمامالدراسة ضرورة قيام مكاتب التدقيق ب أوصت
 تكوين بغرض التخصص مجاالت في العممي التدريب عمى التركيز و الفنية، مياراتيمو  تأىيميم
 انعكاسيا ليا يكون  مما الصناعة، مجال في متميزة أحكام ءبنا عمى قادرين لصناعةا فيخبراء 

 تدقيق.ال عممية جودة عمى اإليجابي

قيق لدى مكاتب مدى وجود التخصص في التدبعنوان " (م2011،عيسى أبو)دراسة  6-
 " .التدقيق في األردن

 اتب التدقيق في األردن، لدى مك يالتحقق من مدى وجود التخصص المينىدفت الدراسة إلى 
حيث اعتمدت الدراسة لتحقيق ىدفيا عمى مدخل الحصة السوقية المرجحة أو ما يطمق عميو نموذج 

Neal and Riley 2004 لقياس التخصص لدى مكاتب التدقيق التي أدت خدمة التدقيق ،
الحصر لمشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة عمان، حيث استخدمت الدراسة أسموب 
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 (م2003الشامل لكافة التقارير المالية الصادرة عن شركات المساىمة العامة لمفترة ما بين عام )
 .(م2007)وعام 

من مكاتب التدقيق التي دققت شركات  (%60)توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا أن ما نسبتو 
قل من قطاعات متخصصة في قطاع واحد عمى األمان، ىمة العامة المدرجة في بورصة عالمسا

لما  ،بورصة عمان، وأوصت الدراسة عمى ضرورة تشجيع مكاتب التدقيق في األردن لمتخصص
 .يحقق من مزايا ويؤثر في جودة خدمة التدقيق

 في تحسين لممدقق الصناعي التخصص أىميةن "بعنوا  (م2009،المقطري )دراسة  7-

 التدقيق". مخاطر

الصناعي لممدقق الخارجي، ودراسة ( الميني) تخصصىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة ال
أىمية ذلك التخصص بالنسبة لممدقق، وىي دراسة ميدانية انصبت عمى بيئة األعمال اليمنية، 

مدققًا في الجياز المركزي  90مدققًا من المكاتب الخاصة و 159وشممت عينة من المدققين مكونة 
 ة النظرية والميدانية أشارت إلى أىمية التخصصلمرقابة والمحاسبة، وكانت أىم نتائج الدراس

الصناعي لممدقق عمومًا، فضبل عن أنو يعمل عمى تحسين تقدير مخاطر التدقيق، وعدم  )الميني(
وجود اختبلفات جوىرية بين آراء المدققين حول أىمية التخصص الميني الصناعي لممدقق بالنسبة 

قدير مخاطر التدقيق، وتحسين قرارات تخطيط عممية ت كفاءة تحسين التدقيق،  من خبلل إلى عممية
التدقيق، وتدعيم استقبلل المدقق، واكتشاف حاالت إدارة األرباح، واالرتقاء بمستوى المنافسة المينية 

وىي المتغيرات التي تعكس أيضًا جودة  ،بين مكاتب التدقيق، وتخفيض حاالت االستعانة بالخبراء
تفاق مستوى إدراك المدققين ألىمية موضوع التخصص في التدقيق األداء الميني، ويعكس ىذا اال

 األداء الميني. لتحسين جودة

قيام الجمعيات المينية بتنظيم دورات متخصصة لممدقق في الصناعة أوصت الدراسة عمى ضرورة 
التي يريد التخصص بيا، كذلك حثت الدراسة عمى ضرورة اندماج مكاتب التدقيق في اليمن 

 تغيرات العالمية في مينة التدقيق.لمواجية ال
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( الميني) التخصص استراتيجيةتحميل وتقييم "بعنوان م( 2008)حداد، دراسة 8-
  "التدقيق خدمات في الميني األداء جودة عمى وأثره الخارجي لممدققالصناعي 

 األداء عمى جودة لممدقق الميني( الصناعي) التخصص استراتيجية أثر تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت

تحقيق اىداف ول .غزة قطاع في التدقيق مكاتب عمى تطبيقية دراسة وىى التدقيق، خدمات في الميني
مكتب  81حيث شممت عينة الدراسة عمى  استخدم االستبانة لجمع البيانات وفرضيات الدراسة

 تدقيق في قطاع غزة.

قدراتيم المينية من خبلل  رإلى نتائج أىميا أن قيام المدققون بتحسين وتطوي توصمت الدراسة 
ذات  خدمات التدقيق وتقديم أدائيم تحسين إلى يؤدى باستمرار ليم  العممية والمؤىبلت ،العممية الخبرة
 أظيرت المينة، كما في تحدث التي والتطورات ،الحالي المجتمع حاجة مع تتناسب ةعالي جودة

 وتكوين عميل التدقيق صناعة في نيبالتخصص المي التدقيق مكاتب من اىتمام ىناك النتائج أن

 في الجوىرية الغش والتحريفات اكتشاف من يمكنيم بما بالصناعة يتعمق فيما جيدة ىياكل معرفة

 في يساعد التدقيق عميل ينتمي إلييا التي الصناعة في التدقيق مكاتب تخصص وأن القوائم المالية،

تمام  .بدقة الصناعة وتحديد مخاطر مطموبة،ال باإلجراءات والقيام التدقيق، عممية تفيم وا 

ضرورة قيام المنظمات والجمعيات المينية بوضع وتنفيذ برامج تدريبية أوصت الدراسة عمى 
، لميني في مجال الصناعات المختمفةالتخصص ا استراتيجيةألعضائيا لمتعرف عمى آليات تطبيق 

ريع ميني واحد يتم فيو دمج كل ضـرورة االىتمـام بتجميع النصوص والتشريعات المينية في تشو 
 األنشطة.التـشريعات ذات البعد الميني لتوفير إرشادات لمممارسة المينية في جميع 

 استراتيجية" نموذج مقترح لقياس العالقة بين  :بعنوان (م2006 ،متولي)دراسة  9-
 والعوامل المؤثرة في إدارة عممية التدقيق". لممدققالتخصص الصناعي 

 لشرح المتغيرات فكري  إطار ووضع التدقيق، لمؤسسات الميني التخصص تقويم إلى ةىدفت الدراس
 والمتمثمة التدقيق وتفسيرىا، عممية ميام إدارة في لممدقق الميني التخصص دور قياس في المؤثرة

 التدقيق، جودة في زيادة التخصص ودور لممخاطر، المدقق تقويم في الميني التخصص بتأثير
 أتعاب محددات كأحد الميني لممدقق التخصص أيضاً  وتناولت التقرير، بتعديل التخصص وعبلقة
 المدقق أداء وتطوير األرباح المحاسبية، جودة إدارة عمى انعكاساتو عن فضبلً  الخارجية، التدقيق
حيث اعتمدت الدراسة في تحقيق أىدافيا عمى  .الميني التخصص منظور من التوكيدية لمخدمات
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 وتطبيقياً  ميدانياً  دليبلً  ىناك أن إلى الدراسة التحميمي من خبلل االستبانة، وخمصتالمنيج الوصفي 

عبلوة عمى وجود عبلقة تأثيرية مختمفة لتطبيق التخصص  .لممدقق الميني التخصص أىمية عمى
الميني في تقويم المخاطر بأنواعيا المختمفة  الميني لممدقق، من خبلل توضيح دور التخصص

 .التدقيق جودة يادةز  وتأثيره في

بعنوان "دور التخصص القطاعي في تحسين كفاءة األداء  (م2005،لبيب ) دراسة 10-
 الخارجي" . لممدققالميني 

 درجة عمى الخارجي، التدقيق مينة ممارسة في القطاعي التخصص دور بحث الدراسة ىذه تناولت

 من كبل عمى التخصص القطاعي أثر بحث خبلل من وذلك ،الخارجي لممدقق الميني األداء كفاءة

 الغش حاالت واكتشاف ومواجية ،التدقيق عمميات تخطيط وجودة ،المبلزم الخطر تقدير دقة

 . التدقيق مينة التوقعات في فجوة وتضيق الدخل صافي إدارة وأساليب المالي، واالحتيال

من  مدقق 300 وتحقيًقا ليدف الدراسة صممت استبانة وتم توزيعيا عمي عينة مكونة من
 من مصر والسعودية، وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة كلٍ المتخصصين وغير المتخصصين في 

لمتدقيق الخارجي، في كٍل  الميني محيط العمل في ميداني دليل توافر أىميا من كان والتي النتائج من
 كفاءة رجةبد التخصص القطاعي في االرتقاء استراتيجيةمن البيئة المصرية والسعودية عمى دور 

 اكتشاف عمى الخارجي المدقق قدرات وذلك من خبلل تحسين لممدقق الخارجي، الميني األداء

 الدخل صافي إدارة وأساليب القائمة فجوة التوقعات تضيق، المالي واالحتيال الغش حاالت ومواجية

 عمميات التدقيق. تخطيط جودة، و المبلزم الخطر تقدير دقة، التدقيق مينة في

محاور استراتيجية التخصص القطاعي ) الميني (، بدءًا من لدراسة عمى ضرورة تنظيم أوصت ا
مراحل التعميم المحاسبي الجامعي، باإلضافة إلى تخصيص ساعات معتمدة لمتخصصات  

 الصناعية المطموبة لسوق العمل في مجال المحاسبة والتدقيق.
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 الدراسات األجنبية: 1.8.2

والتخصص  "إدارة األرباح :وان ــــــبعن (DeBoskey and WeiJiang,2012)دراسة  1-
 "بعد اصدار قانون ساربنس اوكسمي الميني

 "Earnings management and auditor specialization in the post-sox era" 

ىدفت الدراسة الى تقييم دور مراقبي الحسابات المتخصصين في تقييد إدارة األرباح من خبلل 
 1249وض في الصناعة المصرفية، حيث كانت عينة الدراسة عبارة عن مخصصات خسائر القر 

 ،( SOX)، والتي كانت الفترة التالية لتنفيذ قانون م2006 عامولغاية  م2002 عامبنك من 
صدار عدة معايير جديدة لم   .تدقيقواالزمة العالمية المالية وا 

ة في الحد من احتمالية زيادة أداة وتوصمت الدراسة الى ان مراقب الحسابات المتخصص اكثر فعالي
الحسابات تجعمو يمعب دورًا رقابيًا فعال في تقييد  مدققاألرباح، وان الخبرة في صناعة العميل ل

 .اسبيةت االعمال باتباع إدارة األرباح المحة لممستحقات التقديرية وقيام منشآاختيارات اإلدار 

 ""خبرة منشأة التدقيق  :بعنوان (Gramling and Stone,2011دراسة ) 2-

"Audit Firm Industry Expertise"  

الخارجية، وذلك من زاوية تقويم  تدقيققامت الدراسة بتحميل موضوع التخصص الميني في مينة ال
اإليجابيات والسمبيات المتوقعة من ورائيا، وخمصت الدراسة إلى أن تطبيق التخصص الميني يفيـد 

من خبلل االرتقـاء بمـستوى المنافـسة المينيـة،  تدقيقات الالمينة من خبلل تقوية سوق خدم
ومستوى الخبرة المينية واألداء الميني، وكذلك االرتقاء بدرجة قـوة اسـتراتيجيات وأدوات مينـة 

وتقوية سوق األوراق المالية، من  ،الخارجية، والتقنيات الحديثة في إنجاز ميام تمك المينة تدقيقال
ستوى الثقة في عدالة القوائم المالية المنشورة التي خـضعت لمفحـص مـن قبـل خبلل االرتقاء بم

وفيما يتعمق باآلثار السمبية المرتبطة بالتخصص الميني لمينة  .ين خارجيين متخصصينمدقق
احتمال تعرض استقبلل  ،الخارجيـة، فقـد أظيـرت الدراسة عمى عكس الدراسات األخرى  تدقيقال
عمى  تدقيقلمخطر الذي ينشأ من خبلل تزايد اعتماد شركات ال تيموموضوعي ،ين الخارجيينمدققال

لمعمبلء  تدقيقعمبلئيا في نشاط اقتصادي معـين، وما قد يرتبط بو من خدمات بخبلف ميام ال
 .أنفسيم
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الرقابة  وقصورالصناعي  "التخصص الميني: بعنوان (Hodiamont,2009)دراسة 3-
 الداخمية.

 "Auditor industry specialization and Internal Control 

Deficiencies " 

في الرقابة  قصوروحدوث  لممدققىدفت الدراسة الى اختبار العبلقة بيم التخصص الميني 
شركة مدرجة في سوق الواليات المتحدة االمريكية  3796الداخمية، حيث كانت العين مؤلفة من 

عمى أساس مبيعات عميل  لممدققالميني قاست الدراسة التخصص  ،م2006، م2005لعامي 
 .تدقيقاو عمى أساس أصول عميل ال تدقيقال

في الرقابة  قصوروحدوث  لممدققتوصمت الدراسة الى وجود عبلقة سمبية بين التخصص الميني 
المتخصصة في مجال قطاع معين يمكن ان تضيف قيمة  تدقيقت النشآالداخمية. كذلك فان م

في الرقابة الداخمية لدييا، لذلك فان العمبلء سيميمون  قصرحدوث  لعمبلئيا عن طريق تخفيض
يؤدي الى زيادة في جودة الرقابة الداخمية في اعداد القوائم  ألنوين متخصصين مينيًا مدققالستئجار 
 المالية. 

وجودة  األخرى بخالف التدقيق" أتعاب الخدمات  بعنوان  ( Lim and Tam,2008)دراسة  4-
 "يق : تأثير التخصص الميني لممدققعممية التدق

 "Non-audit Service Fees and Audit Quality: The Impact of 

Auditor Specialization " 

 المدقق ومن استقبلل من يضعف التدقيق بخبلف لخدمات المدقق تقديم ىل معرفة إلى الدراسة ىدفت

منظور  من وذلك المجال ىذا في فاوتةمت كانت السابقة الدراسات نتائج ِإذ أن التدقيق جودة ثم
بخبلف  خدمات بتأدية يقومون  المدققين المتخصصين فإن ومن ثم .لممدقق الميني التخصص
 إلى طمب المالية لمقوائم والمستخدمين الماليين المحممين لدى الثقة يعزز وىذا مرتفعة بأتعاب التدقيق

  .والخدمات االستشارية التدقيق غير دماتخ جانب إلى التدقيق بعممية ليقوموا متخصصين ينمدقق

بيا مدققون  يقوم التي بالتدقيق ثقة أكثر يكونون  الماليين المحممين أن الدراسة نتائج وأظيرت
 لدى المدقق يكون  ذلك عن متخصصين، فضبلً  مدققون غير بيا يقوم التي تمك من متخصصون 

 حول تمك المعرفة تدفق من ستفادةاال عمى القدرة في زيادة معينة صناعة تدقيق في المتخصص
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فإن  أخرى  ناحية ومن .جودة بأعمى التدقيق بخبلف الخدمات تقديم إلى يؤدي ما وىو الصناعة،
 .والمظير الحقيقة في سواء باستقبللو المدقق احتفاظ إلى يؤدي التخصص

 "أو القطاعي لممدقق التخصص الصناعي: "بعنوان (Neal and Riley,2004)دراسة  5-

 " The Auditor Industry specialist  "  

 (الصناعي)ىدفت الدراسة إلى مساعدة الباحثين في وضع معايير لقياس التخصص الميني 
ي مدققل (الصناعي)ي الحسابات، وذلك نتيجة االىتمام المتزايد فيما يتعمق بالتخصص الميني مدققل

حتى  م1989ميل بيانات من عام الحسابات في المجال األكاديمي. ىذه الدراسة قامت بفحص وتح
حيث تم فحص المفاىيم المتعمقة بالتخصص والتي تجسدت في مناىج مختمفة لقياس م، 1997عام 

التخصص الميني الصناعي، واألسباب التي تؤدي إلى ىذه النتائج واالستنتاجات المتناقضة حول 
في االختيار األكثر  التخصص الميني الصناعي. ومن ثم تقديم ووضع عمل لمساعدة الباحثين

ي الحسابات وقد أبرزت النتائج والتحميبلت مدققمبلئمة لقياس التخصص الميني الصناعي ل
والنقاشات التي تمت االختبلفات المتأصمة في قياس التخصص الميني الصناعي، وتفسر السبب 

ني الصناعي لوجود ىذه االختبلفات، وقدمت الدراسة أيضا التوصية واختيار مقياس التخصص المي
 .) محفظةنيج حصة السوق، منيج مدخل الم)وىذه المقاييس ىي:  ،ي الحساباتمدققل

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :  3-10-1

الدراسة التعرف عمى  تحاول حيث التطبيق، بيئة اختبلف ىو السابقة الدراسات عن الدراسة يميز ما
ن ع تختمف بيئة وىى ،الفمسطينية البيئة اتب التدقيق فيمدى وجود التخصص الميني لدى مك

ت في فمسطين وىي دراسة يإال دراسة وحيدة أجر  الدراسات السابقة، فييا أجريت التي البيئات
لمكاتب التدقيق في قياس التخصص القطاعي  اعتمدت مشتيىدراسة  حيث أن(، م8104مشتيى،)

م، دون االعتماد عمى متغيرات 8108م إلى 8118من عام مدخل الحصة السوقية المرجحة عمى 
الدراسة الحالية والمتمثمة في )عدد العمبلء، إجمالي األصول، صافي المبيعات(، كما أنيا فحصت 

  تأثير التخصص لمكاتب التدقيق عمى قيمة األتعاب المحصمة من الشركة محل التدقيق.

 بدراسة أىمية الباحثين قبل من متزايداً  ماً اىتما ىناك أن دراستو يتبين من الباحث عرضو ما ضوء وفي

 تحتوييا القوائم التي المعمومات ثم ومن األعمال بيئة تعقد من نابع وذلك لممدقق، الميني التخصص

 المستخدمون لمعمومات يتمكن حتى لممدقق، الميني التخصص إلى الحاجة ظيرت ىنا ومن المالية،
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 والمستخدمين في المستثمرين يساعد مما المعمومات ىذه دةلجو  المباشر التأكيد من المالية القوائم

تمت  التي المالية القوائم أن خبلل من استمرارىا، ثم ومن لممشروعات المالية المراكز قوة معرفة
 .المشروع باستمرارية تتعمق التي التأكيدات ببعض المستخدمين تمد أن البد  ياتدقيق

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 الفصل الثاني 2
 طاعي لمدقق الحساباتالتخصص الق
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 :مقدمة 2.1

في ممارسة مينة تدقيق الحسابات، كان نتيجة  القطاعي اد في االىتمام بالتخصصن االزديإ
وازدياد المنافسة بين منشآت االعمال وتنوع  ،لمتطورات المتبلحقة والمتسارعة في االقتصاد العالمي
ت االعمال، كان أىم آة الكبيرة في حجم منشوتعقيد القواعد المحاسبية لكل نشاط صناعي، والزياد

دققي الحسابات، حيث في ظيور واالىتمام بالتخصص الميني لم العوامل الرئيسة في ضرورة
 ونشاط عمبلئو وطبيعة عمميم. ،لمامًا بطبيعة النشاط االقتصاديإكثر أيصبح المدقق 

من حيث معرفتيم بطبيعة  ينلممدققذو أىمية كبيرة  ،لمدققي الحسابات قطاعيويعتبر التخصص ال
ن المدقق أخدمات لممنشآت التي يدققيا باإلضافة الى فضل أعمل العميل مما يسمح لممدقق بتقديم 

ت االعمال التي تكون متشابية آكبر عدد من منشأتدقيق  قطاعيصص اليستطيع من خبلل التخ
 .بالنشاط الصناعي في نفس الوقت وبأقل التكاليف وأكثر كفاءة وفاعمية

 .بالتفصيل قطاعيال ىذا الفصل سوف يتناول الباحث التخصصومن خبلل 

 :قطاعيمفيوم التخصص ال 2.2

بالدراسة والتحميل  ،قطاعيال التخصص موضوع تناولت التي السابقة الدراسات ىناك العديد من 
دًدا لمفيوم واضًحا ومح تعريًفا لنا تقدم لم الدراسات ىذه أن إال المحمي، أو الدولي سواء عمى المستوي 

بشكل  قطاعيمفيوم التخصص ال عرفت السابقة الدراسات ىذه غمبأ  أن كما ،قطاعيالتخصص ال
عمي مستوي المدققين، ومفيوم  قطاعيإجرائي، باإلضافة إلي خمطيا بين مفيوم التخصص ال

 عمي مستوي مكاتب التدقيق، وىو ما تم التعرض لو في ىذه الدراسة. قطاعيالتخصص ال

 عمى مستوى مكاتب التدقيق: قطاعيتخصص المفيوم ال  2.2.1

مستوي  ىفي التدقيق عم قطاعيمتخصص اللحتى يتمكن الباحث من أن يصل لمفيوم واضح 
 عامة، مكاتب التدقيق فبلبد من سرد التعريفات المختمقة التي قدميا الباحثون ليذا المفيوم بصفة

 :- منيا ما يمي نذكر والتي

المكاتب التي تستحوذ عمى "التدقيق المتخصصة بأنيا مكاتب  مCraswell (0995)عرف 
  .قطاع معين" إلي تنتمي التي الشركات عدد إجمالي من 10% تتجاوز أو حصص سوقية تعادل
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 تستحوذ التي المكاتب المتخصصة "بأنيا التدقيق مكاتبمKend (8116 ) عرف السياق نفس وفي

 ".القطاع ىذا عمبلء من 20% أو 10% عن تقل ال معين قطاع في عمي حصص سوقية

"  المتخصصة التدقيق مكاتب Mayhew and Wilkins,2003) ) ووليكنس ماي عرف وأيضا
  .معين" قطاع عمبلء من 20% تعادل حصص سوقية عمي تستحوذ التي  المكاتب بأنيا"

 حصص بأنيا المكاتب التي لدييا "إلي أن مكاتب التدقيق المتخصصة  (م8118) "بياري األر وأشا
ت التدقيق األخرى التي تقدم آسوقية جوىرية من عمميات تدقيق القطاع نسبة إلي حصص منش

  ." القطاع نفس لمنشآت  خدمة التدقيق

مكاتب التدقيق المتخصصة " بأنيا المكاتب التي يتوافر لدييا نظام ( م8116) ويعرف متولي
مينية وتحديد لمتطمبات إعداد التقرير معمومات متكامل وأنظمة رقابة داخمية فعالة مع توافر معايير 

في  المكاتب تتخصص األمر الذي يجعل ىذه غيرىا دون  معينة صناعة في التدقيق عن متطمبات
ووسائل محاسبية خاصة بقطاع معين،  وسياسات إجراءات تطبق تجعميا ،محاسبية ورقابية تكنولوجيا

ء، مما يجعميا تحقق مزايا تنافسية عن وذلك بيدف إعداد التقارير عن األحداث االقتصادية لمعمبل
 . "غير المتخصصةالمكاتب التدقيق 

لمكاتب التدقيق  قطاعيت التخصص اليتضح من خبلل سرد التعريفات التالية أن مجمل تعريفا
ذا استحوذت عمى حصة سوقية معينة من تدقيق إمى اعتبار مكاتب التدقيق متخصصة كدت عأ

 حدد.ومراجعة قطاع أو نشاط صناعة م

 :عمى مستوى المدققين قطاعيمفيوم التخصص ال  2.2.2

عمي مستوي المدققين بوجو عام فقد أورد الباحثون عدًدا من  قطاعيأما عن مفيوم التخصص ال
 :يمي كما لو التعريفات

بأنيم ىؤالء األفراد " المدققين المتخصصين مينياً  (Hammersley,2006)ىامرسمي  عرف
ويكونون من الحاصمين عمبلء قطاع أو صناعة معينة،   قيقيق لتدمن قبل مكاتب التدق المعينين

 . الصناعة"  أو تمك القطاع بذلك ،الكبيرة الخبرات أصحاب أو من ،عمي دورات تدريبية
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 اً قطاعيالمدققين المتخصصين  (Stanley and Dezoort, 2007) ستانمي وديزرت ويعرف
صصة عن طريق تدقيق شركات تنتمي إلي نفس " بأنيم المدققين الذين يكتسبون المعرفة المتخ

القطاع مما يجعميم يتفيمون جيدًا الخصائص المميزة ليذا القطاع، وطبيعة الممارسات المحاسبية 
 ".القطاع بيذا الخاصة، وطبيعة المخاطر المرتبطة

والخبرة  المتميزة المعرفة يمتمك الذي المدقق بأنوالمتخصص " المدقق م(8115( مجاىد ويعرف
 التي ،األخرى  واالجتماعية ،الشخصية الصفات إلي باإلضافة ،التدقيق عممية والدراية العممية بميام

  .المالية لعميمو" القوائم عدالة عن رأيو إبداء في وتساعده وفعالية، بكفاءة ميام عممو أداء تمكنو من

خدمات  بأداء المدقق قيام الخارجي " بأنو لممدقق قطاعيال التخصص م(8116( عوض ويعرف
 بيا التي تقوم العمميات طبيعة تماثل يضمن بما واحد صناعي قطاع إلي عمبلء ينتمون  إلي التدقيق

مكانية، القطاع ىذا تآمنش  ".اتتمك العممي بطبيعة المتعمقة والخبرات المعارف عمى الحصول وا 

قومات مينة بجميع م لممدقق " بأنو إلمام المدقق قطاعيالتخصص الم( 8117)ويعرف منصور 
وأساليب  األداء الميني بأنواعيا المختمفةتمثمت في اإلطار الفكري لمتدقيق، أو معايير  التدقيق سواء

 ".أو نشاط معين ميع ىذه المقومات في تدقيق قطاع التدقيق، وتطويع استخدام ج

 مدققل قطاعين ىناك اجماعًا عمى تعريف التخصص الأيرى الباحث  ،من خبلل التعاريف السابقة
عمال التي حسابات منشآت األ تدقيقأو  ،من خبلل الخبرة المعرفية بطبيعة نشاط العميلالحسابات 

 .تدقيقتنتمي الى قطاع معين ليكون متخصصًا في نشاط العميل محل ال

 :المتخصص مدققصفات ال 2.3

ين الغير مدققعن ال ،و صناعة معينةأ المتخصص بنشاط مدققىناك عدة صفات يتحمى بيا ال
 :( بالتاليم2007متولي،)متخصصين في نشاط معين وقد اوجزىا 

 نو يبذلأقاعدة معرفة أساسية متسعة كما  لممدققن يكون أأي المعرفة المتميزة والمتطورة:  1-
 جيودًا خاصة ليجاري الحقائق واالتجاىات الحديثة والتطورات.

لتصحيح  ف استراتيجية اتخاذ القرارن يعدل ويكيأ مدققالقدرة عمى التكيف والمرونة: يستطيع ال 2-
 األوضاع الموجودة، ويكون سريع االستجابة لتغيير األمور الخاصة بحل المشاكل باستمرار.
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 عمى ومقدرتو ،ة توصل بطريقة فعالةبحيث يقنع االخرين أن معرفتو المتخصص: خبرة االتصال 3-

 .لآلخريناتخاذ القرارات 

 اتخاذضافيًا في إويستغرق وقتًا  ،المشكبلتمن طاقتو في حل  نشيط وفعال: يستثمر كمية كبيرة 4-
 القرار.

والغير مباشرة في اتخاذ القرارات، ويكون ماىرًا  ،الخبرة: يستخدم بطريقة فعالة الخبرة المباشرة 5-
 في اتخاذ القرارات اعتمادًا عمى خبرتو السابقة.

المتاحة ودعم اتخاذ القرار في تقدير دقة  المعمومات باستخداماستخدام التغذية الراجعة: وذلك  6-
قل تعقيدًا عن طريق البحث عن التغذية الراجعة أ المشكبلتوصحة قراراتو، كما يستطيع أن يجعل 

 السابقة.

وغير المناسبة عند أداء عممية  ،بسيولة بين المعمومات المناسبةمعرفة ما ىو مناسب: يفرق  7-
 .تدقيقال

يو المقدرة عمى البحث في مصادر جديدة لممعمومات تساعده عمى يممك ميارات البحث: لد -8
مكانو تطوير طرق وأساليب إمعالجة المشاكل الصعبة، وعندما ال تكون المعمومات متاحة يكون ب

 لمحصول عمى ما يحتاجو.

القدرة عمى حل المشاكل: يممك القدرة عمى إيجاد مداخل جديدة لحل المشاكل الصعبة عندما  -9
 جديدة يستطيع وضع استراتيجية ىذه المشاكل. لمشاكلايواجو 

  الذكاء: يممك درجة عالية من الذكاء تمكنو من فيم المشاكل المعقدة بسرعة. 10-

    متقن ودقيق: يحاول الوصول الى مستوى االتقان عن طريق البحث دائما عن االستراتيجية -00
 ى إيجاد الحل األفضل.األفضل من بين استراتيجيات ممكنة ويواصل العمل عم

 ويكون قادرًا بسرعة عمى تخيل ،سريع االدراك والتفكير: يدرك ويفيم بسرعة عبلقات البيانات -08
 دراكيا او فيميا.إالمتوقعة والمخاطر التي ال يسيل ، او االحتماالت المستقبمية
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    ن األنواع المختمفةن يميز بيأويمكنو  ،ميارة التحميل: يحدد طبيعة الميمة المطموبة بسيولة -00
 من الميام والواجبات.

 :قطاعيأىمية التخصص ال 2.4

التي تيدف إلى تحقيق المزيد من دقة  الميمةيعد التخصص الصناعي أحد المحاور  (0
، بما يساىم في زيادة جودة تدقيقلممخاطر المختمفة المحيطة بعممية ال مدققتقديرات ال

 .(2005 ،لبيب) ةالمقدم قطاعيتوى األداء ال، وانعكاس ذلك عمى مسالتخطيطعمى و قرارات

ومتطمبات التقـارير فـي ىـذه الصناعة  ،الحصول عمى معرفة دقيقة واكبر لمعايير المحاسبة (8
إلضافة إلى با ،متخصص في أداء الخدمات لمعمبلء العـاممين بيـا مدققالتي يكون ال

 .(Neal and RiLey,2004) في ىذه الصناعة تدقيقلتعاقدات ال بلزمةتطوير الميارات ال

في الحصول عمى حصص متزايدة في  مدققيساىم التخصص الصناعي في تدعيم قدرة ال (0
 من قدرات وميارات وتقنيات لممدققوما يمنحو  ،، باعتبار أن التخصصتدقيقسوق ال

 .( ,Krishnan 2003) مدققسيمثل أداة جذب لعمبلء ال

 ديم خـدمات ذات جـودة مرتفعـة، نتيجة تقمدققيزيد من سمعة ال مدققتخصص ال (4

 المتخصص لمستوى مرتفـع مدققوتوسيع نطاق الخدمات، حيث ينتج عن ذلك تقديم ال

 .(2007متولي،) السميمة تدقيقمن خدمات ال

طريق  عـن قطاع معين إلى زيادة عوائـده االقتصـادية تدقيقفي  مدققال يؤدي تخصص (5
 .(2007ولي،مت) لتمبية احتياجات العمبلء ،خمق فرص قوية

يساىم التخصص الصناعي في تحقيق مستوى عالي من اإلفصاح المحاسبي في القوائم  (6
الشفافية في إصدار قوائميم  استراتيجية، فالعمبلء الذين ينتيجون تدقيقملالمالية الخاضعة 

ين مدققوال يمجئون إلى سياسات إدارة األرباح، فإن اختيارىا سوف يقع عمى ال ،المالية
المتخصص يساىم في تعزيز  مدققالعتقادىم بأن ال  ن في مجال أعماليمخصصيالمت

 .( ,Krishnan 2003) سياسات اإلفصاح والشفافية في قوائميم المالية 
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 :تدقيقوعمالء ال لممدقق قطاعيمزايا التخصص ال  2.5

ي الحسابات مدققل قطاعيفي دراستو عمى عدة مزايا يقدميا التخصص ال (م2014،سعيد) أكد
 ىم ىذه المزايا:ومن أ ، تدقيقعمبلء الو 

 .المينية وقواعد واخبلقيات المينةتأكيد االلتزام بالمعايير 1- 

 .تدقيقالمساىمة في تضييق فجوة التوقعات في ال 2-

 تعزيز إمكانية اكتشاف المخالفات واالخطاء الموجودة في القوائم المالية.3- 

 تخفض صراعات الوكالة.4- 

 دعيم حوكمة الشركات.المساىمة في ت5- 

 أداة تنافسية جيدة. 6-

 عمى أسعار األوراق المالية. والتأثيرزيادة مصداقية القوائم المالية 7- 

 الحد من عدم تناسق المعمومات. 8-

 الحد من ممارسات إدارة األرباح.9- 

 التدقيق: في التخصص استراتيجيات 2.6

الحسابات في مينة  مدققل قطاعيكثر من استراتيجية يمكن اتخاذىا في التخصص الىناك أ
 نوعين كما اوردىما الى  تدقيقفي ال قطاعي، ويمكن تمخيص أنواع استراتيجيات التخصص التدقيقال

Stein and Cadman, 2005) ) :كالتالي 

 "Differentiation Strategy Product التميز : " استراتيجية1-

 يقدميا مكتب التي المتميزة الخدمة من اً التدقيق انطبلق في التخصص بناء إلى االستراتيجية ىذه تؤدي

 عالية. التدقيق بجودة خدمة ألداء تقنيات من يمزم ما تطوير طريق لمعمبلء، عن التدقيق

فتكون أعمى من غيرىا  ،دقيقالمتبعة من قبل مكاتب الت االستراتيجيةليذه  اً لتدقيق طبقأما أتعاب ا
الثانية( بقيمة يطمق عمييا عبلوة  االستراتيجية تتبع والتي)من المكاتب المتخصصة األخرى 

(FeePremium) ًبأصحاب االستراتيجيةليذه  ، في حين ُيدعى المدققون المتخصصون طبقا 
 High Quality Auditors (HQ).العالية  الجودة
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 "Cost Producer Strategy" Lowفضة :كمفة المنختال استراتيجية2-

 كمفة المنخفضة التي يقدمياتمن ال اً نطبلقإبناء التخصص في التدقيق  إلى االستراتيجيةتؤدي ىذه 

 لخدمة التدقيق. دةالجو  من المطموبة الحدود عمى الحفاظ مع التدقيق لمعمبلء مكتب

من  غيرىا من أقل فيي المكاتب ىذه من قبل المتبعة االستراتيجية ليذه طبًقا التدقيق أتعاب أما
بالحسم  األتعاب ىذه لذا تمتاز األولى(، االستراتيجية تتبع )والتي األخرى  المكاتب المتخصصة
(Discount Fee)بأصحاب  تراتيجيةاالس ليذه طبًقا المتخصصون  المدققون  يدعى حين ، في

 . Cost Auditors (LC)  Low المنخفضة كمفةتال

 قياس التخصص في التدقيق: 2.7

تعددت المفاىيم المتبعة في قياس التخصص في التدقيق إال أن واقع نتائج األبحاث أثبتت عدم 
وسوف يستعرض الباحث مجمل نتائج  األبحاث لممقارنةم قابمية نتائج التجانس مما أدى عمى عد

 :وطرقو كالتالي قطاعيالدراسات السابقة بخصوص قياس التخصص ال

 أوضحت طرق قياس التخصص باآلتي:( Krishnan,2003دراسة )

قطاع ما إذا كان يراجع عددا كبيرًا من المنشـآت في  تدقيقمتخصصًا في  مدققيعتبر ال1-
 .نفس الصناعة

منشآت كبيرة الحجم من قطاع معـين  تدقيقمتخصصًا في حالة قيامو ب مدققبر اليعت2-
ويتم تحديد حجم المنشأة من خبلل إجمالي مبيعاتيا إلى إجمالي المبيعـات فـي القطـاع 

 .بالكامل

أن قياس تخصص مكاتب التدقيق ال يمكن معرفتو من أكد  ( (steim and Cadman ,2005ما أ
 الجمع بين األساليب االقتصادية توفرة بشكل عام بينما يحتاج الباحث إلىخبلل البيانات الم

 .الخاصة لمتغمب عمى قيود المدخبلتواالفتراضات 

بدراسة شاممة لطرق قياس التخصص في التدقيق  ((Neal and Riley,2004وقد قام كل من 
 وىما لقياس التخصص ثبلث مداخلسات السابقة ركزت عمى حيث تبين أن معظم الدرا
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، (م2011عيسى،  )أبو ، ومدخل الحصة السوقية المرجحةومدخل المحفظة ،مدخل الحصة السوقية
 كاآلتي:

 " Market Share Approach (MS )"  مدخل الحصة السوقية  :أولً 

التدقيق في قطاع من القطاعات واعتبر نو ال يوجد تخصص لدى مكاتب أيفترض ىذا المدخل 
Palmose,1986))  عن ىذه 20حصول مكتب التدقيق عمى حصة سوقية مساوية او تزيد عن %

 .كتب التدقيق متخصص في ذلك القطاعويثبت ان م ،النسبة المتماثمة ينافي عدم وجود تخصص

كل مكتب تدقيق ما  ن لدينا في بورصة فمسطين خمسة قطاعات فان من المتوقع أن يأخذإوحيث 
فعندما يتبين أن الحصة السوقية  ،من أفراد أي قطاع من القطاعات  %20( = 1/5نسبتو  الــ )

فان ذلك المكتب  ،%24=  (%20*1.2) لمكتب التدقيق من القطاعات مساوية أو تزيد عن
 متخصص في ىذا القطاع ويأخذ من نصيب مكتب آخر .

 نطبلقًا من مدخل الحصة السوقية :االتدقيق نموذج لقياس التخصص في  وفيما يمي

 (.1.2/عدد مكاتب التدقيق(*1الحد الفاصل لمدخل الحصة السوقية = ))  

 " Portfolio Share Approach (PS) "  مدخل المحفظة  :ثانياً 

ص لدى مكاتب التدقيق في قطاع من نو ال يوجد تخصأيفترض ىذا المدخل لقياس التخصص 
القطاعات بالتالي فان جميع مكاتب التدقيق تأخذ حصصُا متساوية من كل قطاع من القطاعات، 
ففي بورصة فمسطين لدينا خمسة قطاعات فان محفظة كل مكتب من مكاتب التدقيق لديو ما نسبتو 

 % من كل قطاع.20(= 1/5)

سبة التي حد القطاعات، وأن النأمك ىذه النسبة المحددة من ال يمتفعندما يتبين أن مكتب التدقيق 
ن حصتو من ىذا القطاع تؤول أن النسبة المحددة، فإن ذلك يعني قل مألديو من ىذا القطاع ىي 

إلى مكتب تدقيق آخر، وىذا يدعم فرض عدم التخصص بالنسبة ليذا المكتب ويثبت أن ىناك 
 .ذلك القطاع في تخصصا لدى احد مكاتب التدقيق األخرى 

انطبلقا من مدخل حد القطاعات أمكاتب التدقيق في  حدأيما يمي نموذج قياس التخصص  لدى وف
 المحفظة :
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 .(/عدد القطاعات1الحد الفاصل لمدخل المحفظة =)

 "Weighted Market Share (WMS)" مدخل الحصة السوقية المرجحة  :ثالثاً 

يسمح ىذا المدخل من مكاتب التدقيق التخصص في القطاعات ذات األعداد الصغيرة التي ال 
تحظى بفرص التخصص وفقُا لمدخل المحفظة، شريطة أن تكون الحصة السوقية ليذه المكاتب من 

صص في القطاعات ىذه القطاعات مرتفعة، وبالعكس ويسمح ىذا المدخل لمكاتب التدقيق التخ
والتي ال تحظى بفرص لمتخصص نتيجة احتكار اكبر مكاتب التدقيق ليذه  ،ذات األعداد الكبيرة

 القطاعات، عمى شرط ان تحتل ىذه القطاعات جزءًا كبيرًا من محفظة ىذه المكاتب.

حد المدخمين عوضت بنسبة مرتفعة من امتخصص في بمعنى آخر إن قمت فرصة مكتب التدقيق ل
حد مكاتب التدقيق في احد القطاعات أفيما يمي نموذج قياس التخصص لدى خل اآلخر. و المد

 انطبلقا من مدخل الحصة السوقية المرجحة:

الحد الفاصل لمدخل الحصة السوقية المرجحة في قياس التخصص = الحد الفاصل لمدخل الحصة 
 . (م2011 ،أبو عيسى)السوقية*الحد الفاصل لمدخل المحفظة 

 . (/عدد القطاعات1)( * 1.2عدد مكاتب التدقيق(*/1**))

 مستويات التخصص في التدقيق:  2.8

كثر من نوع، لكن في ىذه الدراسة سوف يتطرق الباحث أ لىإيمكن تقسيم مستويات التخصص 
 :فقط لنوعان ىما

 : مستوى التخصص حسب المجال .النوع األول - أ

 النوع الثاني: مستوى التخصص حسب المنطقة الجغرافية. - ب

 اق أو المجال:طمستوى التخصص حسب الن 2.8.1

 :(2012 ،منصور) الى قسمين كالتالي و النطاقأ يقسم التخصص حسب المجال

 .نشاط او صناعة واحدة فقط تدقيقكتفاء بويعني اإل: التخصص الضيق1-

نشاطين أو أكثر بينيما تقارب وتشابو مثل " البنوك والتامين،  تدقيقويعني : التخصص المرن 2-
 صناعة المبلبس والغزل والنسيج". ،د والصمب واالسمنتالحدي
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 مستوى التخصص حسب المنطقة الجغرافية: 2.8.2

 :حسب المنطقة الجغرافية الى ثبلثة مستويات قطاعييقسم التخصص ال

 : / مكتب التدقيقمستوى المدينةالمستوى األول:  1-

عات عمى مجموعة من في مدينة ما لقطاع من القطا تدقيقىو المستوى من التخصص لمكتب ال
  (.Francis, et.al.,1999) ركات التي توجد في المدينة نفسياالش

 المستوى الثاني: مستوى الوطن او المستوى المحمي: 2-

ىو المستوى المتخصص لمكتب التدقيق في مدينة ما لقطاع من القطاعات عمى مجموعة من 
 .(Francis, et.al.,1999) ينةوطن الذي تنتمي اليو ىذه المدالشركات التي توجد في ال

 المستوى الثالث: مستوى العالم: 3-

في مدينة ما قطاع من القطاعات عمى مجموعة من  تدقيقوىو المستوى من التخصص لمكتب ال
م غيره من األوطان ًء كانت ىذه الشركات في المدينة أم الوطن أالشركات التي توجد في العالم سوا

(Carson and Fargher,2007.) 

 :ي الحساباتمدققل قطاعيالمعايير المحاسبية والتخصص ال  2.9
الحسابات، إال أنيا لم تقم بإصدار  مدققل قطاعيىتمت المعايير المحاسبية الدولية بالتخصص الا 

 مدققبل اىتمت بضرورة معرفة ال ،الحسابات مدققل قطاعيمعيار يدعو بصراحة الى التخصص ال
بعنوان "فيم المنـشأة وبيئتيـا وتقييم مخاطر  315رقم  الدولي ارمعين الحيث أ بطبيعة نشاط العميل،
عمى المعرفة الكاممة بنـشاط المنـشأة  مدققضرورة حصول الكان واضحًا منو باألخطاء الجوىرية"، 

 وبعد قبول التكميف.  تدقيقوبيئتيا قبل الموافقة عمى التكميف بعممية ال

في اتجاىين،  تدقيقيل يعمل عمى زيادة درجة تخصص الالفيـم لمنشأة العمن وفي ىذه الحالة فـإ
يتمثل أوليما في الحصول عمى معرفة أولية عن القطاع الذي تنتمي إليو المنشأة، وكيفية عمل 

بالحصول عمى  -حسب الظروف- مدققيـا. أمـا االتجاه الثاني فيدفع التدقيقالمنشأة المكمـف ب
وىو ما يعني تقييم تمك المعمومات  ،اية التكميف في بدأكثـر تفصيبلً  التي تكون المعرفة المطموبة 

 (IFAC:2005) .عن طريق االتجاىين معاً  تدقيقوتحديثيا كمما تقدمت عممية ال

 العبلقة"  بعنوان "األطراف ذو 55 الدولي رقم تدقيقة من معيار الالفقرة السادس وكما ان
أة والصناعة التي تنتمي إلييا لمـساعدتو يحتاج إلى مستوى من المعرفة بأعمال المنش مدققبأن ال
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ف األحداث والمعامبلت والممارسات التي قد يكون ليا أثر جوىري في القوائم الماليـة. ر فـي تع
 المعرفة الكافية بطبيعة النشاطات التي تتطمب لممدققوعمميـًا فإنَّو من الصعب أن تتوافر 

 مدققوىو ما يضع ال نشاطات جميعيا،ًا لتمك المدقق، والتي تجعل منو تدقيقخدمات ال 
 (IFAC:2005) : أمام خيارين ىما 

أن يكون لديو اإللمام الكافي بأمور الصناعات الموجودة بالبيئة المحيطة التي تتطمب  -0
خدماتو، وىذا يتطمب منو تكاليف ضخمة في الحصول عمى تمك المعرفة وتكاليف عممية 

حمل تمك التكاليف، وفي أحياٍن أخرى يكون من غير ت تدقيقالتدريب، ممـا يـصعب عمى مكتب ال
 .العممي اإللمام بكل تمك الصناعات

في ظل عدم المعرفة الكافية والمتخصصة بطبيعة النـشاطات  تدقيقلعمميات ال مدقققبول ال -8
في البيئة المحيطة، وفي ىذه الحالة قد تكون المنشأة التي يراجعيا ضمن صناعات تتميز 

، سواء من جانب تدقيقىو ما يعرضو لمخاطر التقاضي إذا أخفق في عممية البمخاطر مرتفعة، و 
دفع تعويضات قد تفوق إمكانياتو،  مدققيتحمل ال العميل أو من جية الطرف الثالث، ومن ثم
 وبالمينة عمومًا.  مدققفضبًل عـن فقدان الثقة من قبل الجميور بال

 :قطاعيجية التخصص الوالمنظمات في تفعيل استراتي تدقيقدور مكاتب ال 2.10
التخصص  استراتيجيةوالمنظمات المينية ومنشآت األعمال دورًا ىامًا في تفعيل  تدقيقلمكاتب ال

 :(م2013 منصور،) ، حيث يظير دورىم جميًا كاآلتيتدقيقوتبنييا من كافة أطراف عممية ال

 :تدقيقدور مكاتب ال -أ

  ة:التخصص من خبلل النقاط التالي ةاستراتيجيفي تفعيل  ،يمكن تبيان دور ىذه المكاتب

  حيويًا  التخصص يعتبر أمراً  استراتيجيةاقتناع مالكي ىذه المكاتب والعاممين فييا بأن إتباع
 سيؤدي إلى زيادة كفاءة أدائيم الميني ، وأنوياً وضرور 

 في  اقتناع مالكي ىذه المكاتب والعاممين فييا بأن التخصص سيؤدي إلى تقميل حدة المنافسة
 .لسوق ومن ثم تقميل الدعاوى القضائية المحتمل رفعيا عمييما

 حصصيم في  اقتناع مالكي ىذه المكاتب والعاممين فييا بأن التخصص سوف لن يخفض من
ن، تدقيقسوق ال  .أن يحدث التوازن  حدث ىذا سوف يقتصر تأثيره عمى األجل القصير إلى وا 

 تدقيقال ، حيث يمكن تكميف مكاتبدقيقتبما يتناسب مع حجم مكاتب ال تدقيقتقسيم سوق ال 
 الحجم لما تتسم منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة تدقيقصغيرة الحجم والمتوسطة منيا ب

 الكبيرة تدقيقمكاتب ال يا، أماتدقيقفيو ىذه المنشآت من عدم التعقيد في عممياتيا وسيولة 
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أنو من األفضل أن تتولى  إال يا لجميع منشآت األعمالتدقيقالحجم فعمى الرغم من إمكانية 
 .وضخامة في رأس ماليا المنشآت الكبيرة الحجم والتي تتميز بتعقيد عممياتيا تدقيق

 

 :دور المنظمات المينية - ب

 تدقيقال تعتبر المنظمات المينية الجية األكثر قدرة عمى نشر ثقافة التخصص الصناعي في مينة
 صناعي محدد وفي ين بالتخصص في قطاعمدققاللما تمتمكو ىذه المنظمات من سمطة عمى إلزام 

 مجال قطاعيم الصناعي، في ين متخصصين مدققبالتعاون مع  تدقيقالوقت نفسو إلزام عمبلء ال
 :التالية وبالتالي يمكن تحديد دور المنظمات المينية بذلك من خبلل النقاط

     ليا تبين مضمون والتي من خبل تدقيقإصدار اإلرشادات والتوصيات البلزمة لمكاتب ال - 
 . التخصص وأىميتو وكيفية تطبيقو

  .حسب مجال تخصصيا الصناعي تدقيقتوفير دليل إرشادي يتضمن أسماء مكاتب ال - 

  .ين عمى قطاعات صناعية معينةمدققتدريبية لتدريب ال دورات إعداد - 

 االتيمين متخصصين في مجمدققإلزام منشآت األعمال كبيرة الحجم بالتعاقد مع  - 

 .الصناعية  

 :دور منشآت األعمال -ج

 :التخصص من خبلل النقاط التالية استراتيجيةتمعب منشآت األعمال دورىا في تفعيل 

 .ين المتخصصين في مجال قطاعاتيم الصناعيةمدققالتعاقد مع ال  -

 رأسيا نما عمى محددات أخرى عمىإ ،ين عمى األتعابمدققعدم التركيز عند التعاقد مع ال -
 المنشأة.نشاط  تدقيقالتخصص، لما يوفره التخصص من معرفة وخبرة كافية في 

 ين المتخصصينمدققاقتناع مالكي منشآت األعمال ومجمس إداراتيا بأن التعاقد مع ال -

 .يزيد من جودة القوائم المالية

 :تدقيقالحسابات ومخاطر ال مدققل قطاعيالتخصص ال 2.11
لطبيعة الصناعة أو  المبلزمـة تدقيققييم وتخفيض مخـاطر الدورًا كبيرًا في ت مدققيمعب تخصص ال

التوصل إلى حكم سميم  بتصميم إجراءات التحقق التي تسـاعده فـي مدققطبيعة الحساب، فيقوم ال
 مدققاإلجراءات، ألن معرفة ال عمى المخاطر المبلزمة، وتكمن أىميـة التخصـص فـي تقيـيم تمـك

بأن يكون عمى دراية ومعرفة كاممة  تمكنـو تدقيقييا المنشأة محل البطبيعة الصناعة التي تنتمي إل
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تمر بيا التي قد تشكل ضغوطًا عمييا،  بالقوانين والموائح التي تنظميا، والظروف االقتصادية التـي
لمؤثرات عدم االستمرار في الصناعة، وكذلك فيم  عمـى درجـة عاليـة مـن الفيـم مدققوكذلك يكون ال

 . كترونية المعمول بيا في المنشأةالنظم اإلل

كفاءتو وتحديد  ومـدى ،يقوم بدراسة نظام الرقابة الداخمية المطبـق مدققولتقييم مخاطر الرقابة فإن ال
مدى االلتزام أثناء  نقاط الضعف فيو من ناحية القيام باختبارات االلتزام، ومن ناحية أخرى لمتأكد من

عمى مدى االعتماد  لرقابة الداخمية الموضوعة التي يمكن الحكمالتطبيق العممي، وذلك بفيم نظام ا
 .عمييا

بأماكن  معرفـة لممدققفي تحديد اختبارات االلتزام، حيث إنيا توفر  مدققويساىم تخصص ال
ويكون لديو  ،األخطاء غير المتعمدة، وكذلك العناصر التي يسيل التبلعب فييـا فـي تمـك الصـناعة

 .الداخمية في تمك الصناعة صورة كاممة عن نظام الرقابـة تدقيقمية الكذلك نتيجة تكرار عم

الرقابة  المتخصص التحكم في مخاطر االكتشاف بناء عمـى تقييمـو لمخـاطر لممدققويمكن 
قيامو  والمخاطر المبلزمة، وذلك بتخفيض مخاطر االكتشاف إلى أقل مستوى ممكن عن طريق

تفشل في  ، ويكمن الخطر ىنا في االختبارات التحميمية التـي قـدبالفحص التحميمي واختبارات العينة
 (.م2016،موسىو  فتوح)  اكتشاف تحريف جوىري إذا ما تم التحميل بطريقة غير صحيحة

 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 3
 المنيجية واإلجراءات
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 الفصل الثالث
 المنيجية واإلجراءات

 :مقدمة 3.1

وكـــذلك أســـموب التحميـــل  ،يتنـــاول ىـــذا الفصـــل وصـــفًا لمـــنيج الدراســـة، وألفـــراد مجتمـــع الدراســـة
لئلجراءات التي تم اعتمادىا في البحث من  اً عداده، كما يتضمن ىذا الفصل وصف  وطرق إ  المستخدم

يـا فـي حيث أدوات الدراسة وتطبيقيا، وأخيـرًا المعالجـات اإلحصـائية والتحميميـة التـي تـم االعتمـاد عمي
 تحميل الدراسة.

 :ةمجتمع الدراس 3.2

دقيق شــركات تــاعتمــد الباحــث فــي تحديــد مجتمــع الدراســة عمــى مكاتــب التــدقيق التــي قامــت ب
عـدد شـركات حيـث بمـ   م2016وحتـى  م2012لمفتـرة مـا بـين عـام  (بورصة فمسـطين)المساىمة في 

ب التــدقيق التــي قامــت عــدد مكاتــ( شــركة، و 47درجــة فــي بورصــة فمســطين )المســاىمة الفمســطينية الم
( يوضــــح أســــماء مكاتــــب التــــدقيق 0.0جــــدول رقــــم )، والمكتــــب دقيــــق (11) ىــــذه الشــــركاتبتــــدقيق 

 :وتصنيفيا دوليًا ومحميًا كالتالي

 قتنصيف شركات ومكاتب التدقي(: 3 .1جدول )

  التصنيف مكتب التدقيق م
 دولي برايس واترىاوس كوبرز 1
 دولي آرنست آند يونغ 2
3 Deloitte دولي 
 دولي طالل أبو غزالة وشركاه 4
 محمي مؤسسة الطريفي 5
 محمي الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6
 يمحم معايعو وشركاه 7
 محمي مؤسسة فتوح 8
 محمي مؤسسة الريادة لمتدقيق 9

 محمي الستشاريون العرب 10
 محمي مجموعة الخبراء العرب 11
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 وقــــــد اعتمــــــد الباحــــــث عمــــــى مجتمــــــع الدراســــــة لئلجابــــــة عــــــن ســــــؤال وفرضــــــيات الدراســــــة المتعمــــــق 
 بمدى وجود التخصص لدى مكاتب التدقيق في فمسطين. 

 منيجية الدراسة: 3.3

 لمدققي الحسابات قطاعيباحث المنيج  التحميمي الذي يحاول اكتشاف مدى التخصص الاستخدم ال
في فمسطين ويحاول المنيج التحميمي أن يقارن ويفسر ويقيم بيدف التوصل إلى تعميمات ذات 

يزيد بيا رصيد المعرفة عن موضوع الدراسة، ويعتبر ىذا األسموب من أكثر األساليب شيوعًا  معنى
أو الظاىرة كما توجد في  في مجال العموم اإلنسانية، والذي يعتمد عمى دراسة الواقع واستخداماً 

 الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا، ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أو كميًا.

 :وقد تم استخدام مصدرين أساسين لممعمومات

 : المصادر األولية 1.

 من خبلل باحث إلي جمع البيانات األوليةلمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ ال
 واالطبلع عمى التقارير المالية السنوية لشركات بورصة فمسطين  (بورصة فمسطين)موقع 

حيث استخدم الباحث أسموب الحصر الشامل لكافة التقارير  مساىمة، شركة (47)والبال  عددىا 
 .م2016وحتى عام  م2012بين عام  ماالمالية الصادرة عن شركات المساىمة العامة 

وقد تم تفري  أسماء مكاتب التدقيق التي دققت التقارير المالية لمشركات الفمسطينية عمى برمجية 
EXCEL .لئلجابة عمى مشكمة الدراسة 

 المصادر الثانوية :  2.

حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلي مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث  العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات راجعمالكتب وال في

 في مواقع اإلنترنت المختمفة. والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة



05 

 

 خطوات التحميل اإلحصائي: 3.4

 :لعمالءحسب مدخل الحصة السوقية المرجحة بالعتماد عمى متغير عدد ا 3.4.1

في قطاع لدى مكاتب  قطاعيمن أجل اختبار الفرضية البحثية األولى " يتوقع توافر التخصص ال
وفقًا لمدخل الحصة  التدقيق الخارجي في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين

 :سيتم إتباع الخطوات التالية ءمتغير عدد العمبلالسوقية المرجحة باالعتماد عمى 

 :القسم األول 1-

ن لتصنيف القطاعات حيث قسمت إلى قام الباحث باالعتماد عمى تقسيم بورصة فمسطي
   خمسة قطاعات كالتالي:

 قطاع البنوك والخدمات المالية . 1-

 قطاع الصناعة.2-

 قطاع االستثمار.3-

 قطاع الخدمات. 4-

 ين.قطاع التأم 5-

شركة  47ثم قام الباحث بحصر الشركات المنتمية لقطاعات بورصة فمسطين والبال  عددىا 
وأخذ عدد مرات  ( يوضح شركات المساىمة الفمسطينية والقطاع التي تمثمو،0ممحق رقم ) مساىمة

( أسماء 0.8حيث يبين الجدول رقم ) ،م2016وحتى عام  م2012خدمة التدقيق الفعمية ما بين عام 
قطاعات وأعداد الشركات التابعة لكل قطاع والمشاىدات الفعمية لكل قطاع كما ورد في بورصة ال

 .م2016فمسطين عام 
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 المشاىدات الفعمية لخدمة التدقيق حسب القطاعات(: 3 .2جدول )

 اسم القطاع
بنوك والخدمات 

 المالية
قطاع 

 الصناعة
اع قط

 الستثمار
قطاع 
 الخدمات

قطاع 
 التامين

 7 10 10 13 7 عدد الشركات في القطاع

 35 49 50 65 35 عدد المشاىدات المفترضة *

 0 0 0 0 0 ** اإلضافيةعدد المشاىدات 

 0 0 4 0 0 *** المستثناةعدد المشاىدات 

 35 49 46 65 35 عدد المشاىدات الفعمية

حيــــث ان خدمــــة التــــدقيق الخــــارجي تــــتم مــــرة واحــــدة فــــي العــــام عنــــد  (ســــنوات5عــــدد الشــــركات فــــي القطــــاع *)*
 المالية لكل شركة. القوائم إصدار

 من مكتب تدقيق في العام الواحد. ألكثر** ناجم عن تعيين بعض الشركات 
 .م2012 عام*** ناجم عن نشوء الشركات بعد 

 :القسم الثاني  -2

 ت بتدقيق شركات المساىمة المدرجةبات التي قامأسماء مكاتب وشركات تدقيق الحسا تم حصر
مكتب و  شركة 11وبم  عدد ىذه المكاتب  م2016وحتى  م2012في بورصة فمسطين ما بين عام 

من تدقيق ثم تم احتساب عدد مرات ومشاىدات الفعمية التي قام بيا مكتب المدقق لكل قطاع 
 (.0.0) مكما ىو موضح في الجدول رقالقطاعات الخمسة 
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 المشاىدات الفعمية الخاصة بمكاتب التدقيق حسب القطاعات(: 3 .3جدول )

 مكتب التدقيق م
 بنوك

 وخدمات مالية
 المجموع تامين خدمات استثمار صناعة

 21 6 4 0 7 4 برايس واترىاوس كوبرز 1

 97 5 26 16 23 27 آرنست آند يون  2

 23 10 0 8 5   غزالة وشركاه أبوطبلل  3

4 Deloitte 4 15 14 5 14 52 

 8   3   5   مؤسسة الطريفي  5

 2   0 2     الشركة الفمسطينية لمتدقيق  6

 16   5 6 5   معايعو وشركاىم 7

 2   2       مؤسسة فتوح 8

 2   2       مؤسسة الريادة لمتدقيق  9

 2   2       االستشاريون العرب 10

 5       5   مجموعة الخبراء العرب 11

 230 35 49 46 65 35 المجموع

 

 الشركات المدرجة في بورصة فمسطين نسبة مكاتب التدقيق المحمية والعالمية من تدقيق(: 3 .4جدول )

 النسبة المشاىدات إجمالي مكاتب التدقيقتصنيف  م
 %83.9 193 مكاتب التدقيق العالمية 1

 37 مكاتب التدقيق المحمية 2
16.1% 

 230 المجموع
100% 
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 نسبة مكاتب التدقيق المحمية والعالمية من تدقيق الشركات المدرجة في بورصة فمسطين(: 3 .1شكل )

  (%83.9)أن مكاتب التدقيق العالمية استحوذت عمى ما نسبتو  (0.4)ن الجدول رقم يتضح م
عمى مما يدلل  من إجمالي عدد مرات تدقيق شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين،
طين، وبالمقارنة سيطرة مكاتب التدقيق العالمية عمى خدمة التدقيق الخارجي لشركات بورصة فمس

م( بمغت نسبة استحواذ المكاتب العالمية التي دققت بورصة عمان 8100 أبو عيسى، مع دراسة )
، ويرجع ذلك من وجية نظر الباحث إلى عوامل كثيرة من أىميا: نشأت بورصة فمسطين %(44)

واالستقرار األمني، باإلضافة  حديثًا بالمقارنة مع بورصة عمان، الوضع السياسي القائم في فمسطين
   بيذه المكاتب. الكفاءات والخبرات وقمةمكاتب التدقيق الفمسطينية  إلى صغر حجم

 :القسم الثالث  -3

 لكــل مكتـــب باالعتمــاد عمـــى متغيــر عــدد العمـــبلء ييــدف ىــذا القســـم إلــى احتســاب الحصـــة الســوقية
تــدقيق حســابات مـــن كــل قطـــاع مــن القطاعـــات الخمســة المــذكورة أعـــبله حيــث اعتمـــد الباحــث عمـــى 

ياضـــية التاليـــة الســـتخراج الحصـــة الســـوقية ومقارنتيـــا بالحـــد الفاصـــل لمحصـــة الســـوقية المعـــادالت الر 
 :كالتالي 

 

 =   الحصة السوقية -
 

 عدد المشاىدات الفعمية لمكتب التدقيق 

 عدد المشاىدات الكمية لمقطاع   
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 1.2/عدد مكاتب التدقيق(*1الحد الفاصل لمحصة السوقية = ) -

 

 .0.11=1.2(*1/11الحد الفاصل لمحصة السوقية = ) -

 

 تكــــــون  لســــــوقية لمكتــــــب التــــــدقيق يجــــــب أنومــــــن خــــــبلل المعــــــادالت التاليــــــة فــــــإن قيمــــــة الحصــــــة ا
لكـــــي يكـــــون مكتـــــب التـــــدقيق متخصصـــــًا  ،مســـــاوية أو أكبـــــر مـــــن الحـــــد الفاصـــــل لمحصـــــة الســـــوقية

ــــك القطــــاع، ويبــــين الجــــدول رقــــم ) ــــدقيق حســــب 0.5فــــي ذل ( قيمــــة الحصــــة الســــوقية لكــــل مكتــــب ت
 القطاع وما إذا كان متخصصًا في ذلك القطاع أم ال.
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 مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لمدخل الحصة السوقية باالعتماد عمى متغير (: 3 .5جدول )
 وأثرىا في التخصص  عدد العمبلء

 م
 مكاتب التدقيق المتخصصة باستخدام مدخل الحصة السوقية الحصة السوقية

 تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية الحد الفاصل تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية مكتب التدقيق
 X 0.11 0.171429 0.082 0 0.108 0.1143 برايس واترىاوس كوبرز 1

   
X 

 X X X X X 0.11 0.142857 0.531 0.35 0.354 0.7714 آرنست آند يون  2

 0.11 0.285714 0 0.17 0.077 0 غزالة وشركاه أبوطبلل  3
  

X 
 

X 

4 Deloitte 0.1143 0.231 0.3 0.102 0.4 0.11 X X X 
 

X 

 0.11   0.061   0.077   شركة مؤسسة الطريفي  5
     

 0.11     0.04     الشركة الفمسطينية لمتدقيق  6
     

 0.11   0.102 0.13 0.077   معايعو وشركاىم 7
  

X 
  

 0.11   0.041       مؤسسة فتوح 8
     

           0.11   0.041       مؤسسة الريادة لمتدقيق 9

           0.11   0.041       االستشاريون العرب 10

   0.077   مجموعة الخبراء العرب 11
 

  0.11            

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 العمبلء عدد باالعتماد عمى متغير عدد المكاتب المتخصصة وفق مدخل الحصة السوقية(: 3 .6جدول )

 التصنيف
 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

 المحميةمكاتب التدقيق  مكاتب التدقيق العالمية حميةالممكاتب التدقيق  الدوليةمكاتب التدقيق 

 6 0 1 4 القيمة المطمقة

 6 5 اإلجمالي

 %54.5 45.5% النسبة المئوية

( ان عـدد مكاتـب التـدقيق المتخصصـة باسـتخدام 0.6حيث أظيرت النتـائج مـن خـبلل الجـدول رقـم )
حيـث يشـكل ىـذا العـدد مــا مكاتـب  (5)يسـاوي  عـدد العمــبلءباالعتمـاد عمـى متغيـر الحصـة السـوقية 

مكاتــب عالميــة  أربعــةوأيضــًا تضــمنت النتــائج وجــود ، مــن إجمــالي مكاتــب التــدقيق %(45.5(نســبتو 
 . من إجمالي عدد المكاتب المتخصصة (%80)تشكل ما نسبتو  متخصصة

 :القسم الرابع  -4

، وذلــــــك ييـــــدف ىـــــذا القســـــم إلـــــى احتســـــاب حصـــــة القطــــــاع الواحـــــد مـــــن محفظـــــة مكتـــــب التـــــدقيق
بمقارنــــة حصــــة القطــــاع الواحــــد مــــن محفظــــة التــــدقيق بالحــــد الفاصــــل لمقطــــاع مــــن محفظــــة مكتــــب 

 التدقيق وفق المعادالت الرياضية التالية:

 حصة القطاع الواحد من محفظة مكتب التدقيق =  -
 

 /عدد القطاعات.1الحد الفاصل لممحفظة =  -

 %. 20= 1/5الحد الفاصل لممحفظة =  -

رنة قيمة حصة احد القطاعات من محفظة مكتب التدقيق فإذا كان مساويًا أو أكبر من ومن ثم مقا
 الحد الفاصل لمقطاع من محفظة مكتب التدقيق يصنف مكتب التدقيق متخصصًا في ذلك القطاع 

 ق الواحد وما إذا كان ( حصة كل قطاع من محفظة مكتب التدقي3.7ويبين الجدول رقم )
 ال. متخصصًا أم

 عدد المشاىدات لمكتب التدقيق لمقطاع   

 محفظة مكتب التدقيق لمقطاعات  إجمالي  

 محفظة مكتب التدقيق لمقطاعات  إجمالي  

 



48 

 

  محفظة مكتب التدقيق من القطاعات وأثرىا في التخصص(: 3 .7)جدول 

 مكاتب التدقيق المتخصصة باستخدام مدخل المحفظة * حصة القطاع من محفظة مكتب التدقيق

 تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية الحد الفاصل لي المحفظةإجما تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية مكتب التدقيق م

 0.2 %100 0.285714286 0.1905 0 0.33333 0.19047619 برايس واترىاوس كوبرز 1
 

X 
  

X 

 X X 0.2 %100 0.051546392 0.268 0.1649 0.23711 0.278350515 آرنست آند يونغ 2
 

X 
 

 0.2 %100 0.434782609 0 0.3478 0.21739 0 غزالة وشركاه أبوطالل  3
 

X X 
 

X 

4 Deloitte 0.076923077 0.28846 0.2692 0.0962 0.269230769 100% 0.2 
 

X X 
 

X 

 0.2 %100 0 0.375 0 0.625 0 شركة مؤسسة الطريفي 5
 

X 
 

X 
 

 0.2 %100 0 0 1 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6
  

X 
  

 0.2 %100 0 0.3125 0.375 0.3125 0 معايعو وشركاىم 7
 

X X X 
 

 0.2 %100 0 1 0 0 0 مؤسسة فتوح 8
   

X 
 

 0.2 %100 0 1 0 0 0 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9
   

X 
 

 0.2 %100 0 1 0 0 0 الستشاريون العرب 10
   

X 
 

 0.2 %100 0 0 0 1 0 مجموعة الخبراء العرب  11
 

X 
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 وباالعتماد عمى متغير عدد العمبلء عدد مكاتب التدقيق المتخصصة وفقا لمدخل المحفظة(: 3 .8جدول )

 التصنيف
 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

 المحميةمكاتب التدقيق  مكاتب التدقيق العالمية المحميةمكاتب التدقيق  ميةمكاتب التدقيق العال

 0 0 7 4 القيمة المطمقة

 0 11 اإلجمالي

 %0 %100 النسبة المئوية

ض النظر عن عدد غبناًء عمى مدخل المحفظة وبو ( أظيرت النتائج 3.8ومن خبلل الجدول رقم )
في قطاع واحد عمى متخصصة  ل مكاتب التدقيقكأن  ،القطاعات المتخصص بيا مكتب التدقيق

 مكاتب تدقيق متخصصة وفق مدخل أربعةوالبال  عددىا  كما بقيت مكاتب التدقيق العالمية األقل،
 .من إجمالي عدد المكاتب المتخصصة (%36.3)حيث شكمت ما نسبتو  المحفظة

 القسم الخامس: -5  

 ومن خبلل ة لكل مكتب تدقيق في كل قطاع،وفي ىذا القسم تم احتساب الحصة السوقية المرجح
في قطاع العميل  قطاعيالتخصص ال يتوفر"   فرضية البحث األولىعن ىذا القسم سيتم اإلجابة 

رجة في بورصة فمسطين وفقًا لمدخل لدى مكاتب التدقيق الخارجي في شركات المساىمة المد
 مع األخذ بعين االعتبار األقسام "، الحصة السوقية المرجحة بالعتماد عمى متغير عدد العمالء

 إلى وجود تخصص في (3.9التي ذكرت سابقًا من موضوع الدراسة، حيث يشير الجدول رقم )
 قطاع أو أكثر لدى بعض مكاتب التدقيق المحمية والعالمية.

 الحصة السوقيةمدخل متخصصة باالعتماد عمى الحيث تم تصنيف المكاتب المتخصصة والغير 
 صة السوقية لمكتب التدقيق من أحدالحقيمة وذلك بضرب غير عدد العمبلء، لمتالمرجحة 
ومن ثم  ،(3.7دول ج) ذا القطاع من محفظة مكتب التدقيقحصة ىبقيمة  (0.5جدول) القطاعات
 ضرب الحد الفاصل لمحصةب حيث تم احتسابو ، محصة السوقية المرجحةالحد الفاصل لاحتساب 
 لنتائج مع الحصة السوقية المرجحةمقارنة ا، ومن ثم مكتب التدقيق الحد الفاصل لمحفظةبالسوقية 

 المرجحة اعتبر المكتب متخصصًا فيالحصة السوقية الحد الفاصل فإذا كان مساويًا أو أكبر من 
 .ذلك القطاع
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  متخصصة حسب الحصة السوقية المرجحةتصنيف مكاتب التدقيق المتخصصة وغير ال(: 3 .9جدول )
 باالعتماد عمى متغير عدد العمبلء

 مكاتب التدقيق المتخصصة والغير متخصصة وفق مدخل الحصة السوقية المرجحة الحصة السوقية المرجحة

 تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية الحد الفاصل تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية دقيقمكتب الت م

 0.022 0.05 0.016 0 0.032 0.02 برايس واترىاوس كوبرز 1
 

X 
  

X 

 X X X X 0.022 0.01 0.159 0.06 0.071 0.21 آرنست آند يونغ 2
 

 0.022 0.12 0 0.06 0.015 0 غزالة وشركاه أبوطالل  3
  

X 
 

X 

4 Deloitte 0.01 0.069 0.08 0.01 0.11 0.022 
 

X X 
 

X 

 0.022 0 0.024 0 0.046 0 شركة مؤسسة الطريفي 5
 

X 
 

X 
 

 0.022 0 0 0.04 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6
  

X 
  

 0.022 0 0.031 0.05 0.023 0 معايعو وشركاىم 7
 

X X X 
 

 0.022 0 0.041 0 0 0 مؤسسة فتوح 8
   

X 
 

 0.022 0 0.041 0 0 0 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9
   

X 
 

 0.022 0 0.041 0 0 0 الستشاريون العرب 10
   

X 
 

 0.022 0 0 0 0.077 0 مجموعة الخبراء العرب 11
 

X 
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 باالعتماد عمى متغير عدد العمبلء صة وفق مدخل الحصة السوقية المرجحةعدد المكاتب المتخص(: 3 .10جدول )

 التصنيف

 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة تخصصةعدد مكاتب التدقيق الم

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

 0 0 7 4 القيمة المطمقة

 0 11 اإلجمالي

 %0 %100 النسبة المئوية

الحصة السوقية  مكاتب التدقيق المتخصصة باستخدام مدخلأن ( 3.10بين الجدول رقم )يو 
% من إجمالي عدد مكاتب 100مكتبًا أي ما نسبتو  (11) باالعتماد عمى متغير العمبلء المرجحة
من إجمالي عدد المكاتب  (%36.3)تشكل ما نسبتو  مكاتب تدقيق عالمية أربعةمنيا  ،التدقيق

قبول الفرضية ي وبالتال(، 8100وىذا يتفق مع دراسة )أبو عيسى،المتخصصة وفقًا ليذا المدخل، 
في قطاع العميل لدى مكاتب التدقيق الخارجي في  قطاعيالتخصص ال يتوفرالبحثية األولى "

شركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين وفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحة باالعتماد 
 عمى متغير عدد العمبلء".
دخل الحصة السوقية المرجحة ( مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لم0.00ويوضح الجدول رقم )

 باالعتماد عمى متغير عدد العمبلء، وفي أٍي من القطاعات تخصصت:
مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحة باالعتماد عمى متغير عدد (: 3 .11جدول )

 العمبلء
 القطاع مكتب التدقيق

 صناعة، تأمين برايس واترىاوس كوبرز

 بنوك وخدمات مالية، صناعة استثمار، خدمات آرنست آند يونغ

 استثمار، تأمين غزالة وشركاه أبوطالل 

Deloitte صناعة، استثمار، تأمين 

 صناعة، خدمات شركة مؤسسة الطريفي

 استثمار الشركة الفمسطينية لمتدقيق

ار، خدماتصناعة، استثم معايعو وشركاىم  

 خدمات مؤسسة فتوح
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 خدمات مؤسسة الريادة لمتدقيق

 خدمات الستشاريون العرب

 صناعة مجموعة الخبراء العرب

 

وتوصل الباحث أثناء التحميل لنسب مئوية مختمفة بين الثبلثة مداخل التي اعتمد عمييا الباحث 
 كانت ماد عمى متغير عدد العمبلءباالعت عند إتباع مدخل الحصة السوقية وحيث وجد أن ،بالتحميل

 :(0.08الجدول رقم )ب موضحوكما ما ىو  ،النتائج التالية

(  0، بواقع ) %27.2نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت 
 مكاتب تدقيق

 يق( مكتب تدق 8، بواقع ) %18.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الصناعة كانت 

 ( مكاتب تدقيق 4، بواقع ) %36.3نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع االستثمار كانت 

 ، بواقع مكتب تدقيق واحد فقط.%9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات كانت 

 ( مكاتب تدقيق 4، بواقع ) %36.3نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع التأمين كانت 
 

 :كانت النتائج التالية  باالعتماد عمى متغير عدد العمبلء اع مدخل المحفظةوعند إتب

، مكتب تدقيق %9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت 
 واحد فقط

 ( مكتب تدقيق 7، بواقع ) %64نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الصناعة كانت 

 ( مكتب تدقيق. 4، بواقع ) %36.3ق المتخصصة في قطاع االستثمار كانت نسبة مكاتب التدقي

 ( مكاتب تدقيق. 6، بواقع ) %54.5نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات 

 ( مكتب تدقيق. 0، بواقع ) %27.2نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع التأمين 
 

والتي اعتمد باالعتماد عمى متغير عدد العمبلء لمرجحة وأخيرًا وعند إتباع مدخل الحصة السوقية ا
 :في اختبار الفرضية البحثية األولى كانت النسب كما يمي عمييا الباحث 

، مكتب تدقيق %9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت 
 واحد فقط.
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 ( مكتب تدقيق. 6، بواقع ) %54.5نت نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الصناعة كا

 ( مكتب تدقيق.  5، بواقع ) %45.5نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع االستثمار كانت 

 ( مكتب تدقيق. 6، بواقع ) %54.5نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات كانت 

 ( مكتب تدقيق. 0قع ) ، بوا%27.2نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع التأمين كانت 
 نسب مكاتب التدقيق المتخصصة في القطاع الواحد(: 3 .12جدول )

نسبة 
التخصص 

 لمقطاع الواحد

بنوك وخدمات 
 تأمين خدمات استثمار صناعة مالية

عدد المكاتب 
المتخصصة في 
جميع القطاعات 

إلى مجموع 
 *(11المكاتب )

نسبة 
المكاتب 

 المتخصصة

الحصة 
 %127 11من أصل  14 %36.3 %9.1 %36.3 %18.1 %27.2 السوقية

 %191 11من أصل  21 %27.2 %54.5 %36.3 %64 %9.1 المحفظة
الحصة 
السوقية 
 المرجحة

 %191 11من أصل  21 27.2% 54.5% 45.5% 54.5% 9.1%

 .مكتب التدقيق متخصص في أكثر من قطاع*

فــــــي قطــــــاع واحــــــد عمــــــى مكاتــــــب تــــــدقيق فقــــــط متخصصــــــة   (5)النتــــــائج أن عــــــدد  كمــــــا أظيــــــرت
ـــــل ـــــة وىـــــي تشـــــكل مـــــا نســـــبتو  األق ـــــدقيق 45.5حســـــب المـــــداخل الثبلث ـــــب الت % مـــــن إجمـــــالي مكات

 (.0.00كما ىو موضح بالجدول رقم )
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 والغير متخصصة طبقًا لممداخل الثبلثة مقارنة بين المكاتب المتخصصة(: 3 .13جدول )

 مكتب التدقيق م

 قطاع التأمين قطاع الخدمات قطاع الستثمار قطاع الصناعة قطاع البنوك والخدمات المالية

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
 

مدخل الحصة السوقية
 

مدخل المحفظة
 

مدخل الحصة السوقية المرجحة
 

 X برايس واترىاوس كوبرز 1
   

X X 
      

X X X 

 X X X X X X X آرنست آند يونغ 2
 

X X X X X 
  

 غزالة  أبوطالل  3
    

X 
 

X X X 
   

X X X 

4 Deloitte X 
  

X X X X X X 
   

X X X 

 شركة مؤسسة الطريفي 5
    

X X 
    

X X 
   

 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6
       

X X 
      

 معايعو وشركاىم 7
    

X X X X X 
 

X X 
   

 مؤسسة فتوح 8
          

X X 
   

 الريادة لمتدقيقمؤسسة  9
          

X X 
   

 الستشاريون العرب 10
          

X X 
   

 مجموعة الخبراء العرب  11
    

X X 
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 :حسب مدخل الحصة السوقية المرجحة بالعتماد عمى متغير إجمالي األصول 3.4.2

في قطاع لدى مكاتب التدقيق  قطاعيالتخصص اليتوفر بحثية الثانية " من أجل اختبار الفرضية ال
الخارجي في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين وفقًا لمدخل الحصة السوقية 

 المرجحة باالعتماد عمى متغير إجمالي األصول " تم إتباع الخطوات التالية :

 القسم األول :*

شركة مساىمة  47ت المنتمية لقطاعات بورصة فمسطين والبال  عددىا قام الباحث بحصر الشركا
 م2016وحتى عام  م2012وأخذ إجمالي أصول شركات المساىمة التي تم تدقيقيا ما بين عام 

التدقيق من إجمالي أصول  مكاتب( أسماء القطاعات ومجموع حصة 3.14حيث يبين الجدول رقم )
 مسطين لكل قطاع. شركات المساىمة المدرجة في بورصة ف
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 إجمالي أصول شركات المساىمة العامة التي دققيا مكتب التدقيق(: 3 .14جدول )
 المجموع تأمين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية مكتب التدقيق م

 3690696752 558669241 53852938 0 291869249.6 2786305323 برايس واترىاوس كوبرز 1

 36658632606 373857866 7404478570 5369468428 544257005.6 22966570737 آرنست آند يون  2

 807987782.3 415811417 0 249466851 142709514.3 0  وشركاه غزالة أبوطبلل  3

4 Deloitte 2172752751 708061022.1 1419198458 220388127.1 434055921 4954456279 

 72930227.14 0 40010141.43 0 32920085.71 0 شركة مؤسسة الطريفي 5

 14653035.71 0 0 14653035.71 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6

 430748345.7 0 100786071.4 36695528.57 293266745.7 0 معايعو وشركاىم 7

 7539571.429   7539571.429     0 مؤسسة فتوح 8

 25286094.29   25286094.29     0 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9

 4770470   4770470     0 االستشاريون العرب 10

 24153920       24153920 0 مجموعة الخبراء العرب  11

 46691855084 1782394445 7857111984 7089482301 2037237543 27925628811 المجموع

حيث  م2016ولغاية عام  م2012ن التطور المستمر في والنمو المتواصل شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين من عام التالي يبي والشكل
 يبين المخطط إجمالي األصول لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين لكل سنة عمى حدة كالتالي:
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 تطور شركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين (:3 .2شكل )

 :القسم الثاني*   

ييدف ىذا القسم إلى احتساب الحصة السوقية لكل مكتب تدقيق حسابات من كل قطاع من 
القطاعات الخمسة المذكورة أعبله حيث اعتمد الباحث عمى المعادالت الرياضية التالية الستخراج 

 :نتيا بالحد الفاصل لمحصة السوقية كالتالي الحصة السوقية ومقار 

 لقطاع.االحصة السوقية = إجمالي األصول المدققة من مكتب التدقيق / مجموع أصول 

 1.2/عدد مكاتب التدقيق(*1الحد الفاصل لمحصة السوقية = )

 . 0.11=1.2(*11/1الحد الفاصل لمحصة السوقية = )

يجـب  األصـولصـة السـوقية لمكتـب التـدقيق مـن إجمـالي ومن خبلل المعادالت التاليـة فـإن قيمـة الح
مســاوية أو أكبــر مــن الحــد الفاصــل لمحصــة الســوقية لكــي يكــون مكتــب التــدقيق متخصصــًا تكــون أن 

( قيمــة الحصــة الســوقية إلجمــالي األصــول لكــل مكتــب 0.05فــي ذلــك القطــاع، ويبــين الجــدول رقــم )
 قطاع أم ال.تدقيق حسب القطاع وما إذا كان متخصصًا في ذلك ال
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 مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لمدخل الحصة السوقية باالعتماد عمى متغير إجمالي األصول وأثرىا في التخصص(: 3 .15جدول )

 م

 مكاتب التدقيق المتخصصة باستخدام مدخل الحصة السوقية الحصة السوقية

 تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية تب التدقيقمك
الحد 
 تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية الفاصل

 0.11 0.31343749 0.006854037 0 0.143267166 0.099775921 برايس واترىاوس كوبرز 1
 

x 
  

x 

 X x x X x 0.11 0.209750354 0.942391885 0.757385123 0.267154416 0.822419108 آرنست آند يون  2

 0.11 0.233288102 0 0.035188303 0.070050503 0 غزالة وشركاه أبوطبلل  3
    

x 

4 Deloitte 0.077804971 0.347559382 0.200183652 0.028049508 0.243524054 0.11 
 

x x 
 

x 

 0.11 0 0.00509222 0 0.016159179 0 شركة مؤسسة الطريفي  5
     

 0.11 0 0 0.00206687 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق  6
     

 0.11 0 0.012827369 0.005176052 0.143953142 0 معايعو وشركاىم 7
 

x 
   

 0.11 0 0.000959586 0 0 0 مؤسسة فتوح 8
     

           0.11 0 0.003218243 0 0 0 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9

           0.11 0 0.000607153 0 0 0 اريون العرباالستش 10

    0.11 0 0 0 0.011856212 0 مجموعة الخبراء العرب 11
      

   %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 ماد عمى متغير إجمالي األصولمكاتب التدقيق المخصصة وفق مدخل الحصة السوقية باالعت(: 3 .16جدول )

 التصنيف

 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 الغير عالمية

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 الغير عالمية

 6 0 1 4 القيمة المطمقة

 6 5 اإلجمالي

 %54.5 %45.5 النسبة المئوية

( ان عدد مكاتب التدقيق المتخصصة باستخدام 0.06حيث أظيرت النتائج من خبلل الجدول رقم )
حيث يشكل ىذا  مكاتب تدقيق (5)يساوي  جمالي األصولباالعتماد عمى متغير إالحصة السوقية 

مكاتب  أربعةوأيضًا تضمنت النتائج وجود  ،%( من إجمالي مكاتب التدقيق45.5)عدد ما نسبتو ال
 (.0.06كما ىو موضح بجدول رقم )، و (%80)تشكل ما نسبتو عالمية متخصصة 

 القسم الثالث:

مـــــــن  ييــــــدف ىــــــذا القســــــم إلــــــى احتســـــــاب حصــــــة القطــــــاع الواحــــــد مـــــــن محفظــــــة مكتــــــب التــــــدقيق
 لفاصـــــلارنـــــة حصـــــة القطـــــاع الواحـــــد مـــــن محفظـــــة التـــــدقيق بالحـــــد ا، وذلـــــك بمقإجمـــــالي األصـــــول

 لمقطاع من محفظة مكتب التدقيق وفق المعادالت الرياضية التالية:

/ إجمـــــــالي   أصـــــــول القطـــــــاعحصـــــــة القطـــــــاع الواحـــــــد مـــــــن محفظـــــــة مكتـــــــب التـــــــدقيق = مجمـــــــوع 
 األصول لمقطاعات الخمسة.

 /عدد القطاعات.1الحد الفاصل لممحفظة = 

 %. 20= 1/5ل لممحفظة = الحد الفاص
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ق يصـنف ومن ثم مقارنة قيمة حصة احد القطاعات من محفظة مكتب التدقيق فـإذا كـان مسـاويًا أو أكبـر مـن الحـد الفاصـل لمقطـاع مـن محفظـة مكتـب التـدقي
 وما إذا كان متخصصًا أم ال. ( حصة كل قطاع من محفظة مكتب التدقيق الواحد0.07القطاع ويبين الجدول رقم ) مكتب التدقيق متخصصًا في ذلك

 محفظة مكتب التدقيق وأثرىا في التخصص وفق مدخل المحفظة باالعتماد (: 3 .17جدول )
 عمى متغير إجمالي األصول

 مكاتب التدقيق المتخصصة باستخدام مدخل المحفظة * حصة القطاع من محفظة مكتب التدقيق

 تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية الحد الفاصل إجمالي المحفظة تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية مكتب التدقيق م

 X 0.2 %100 0.151372296 0.014591537 0 0.079082425 0.754953742 برايس واترىاوس كوبرز 1
    

 X 0.2 %100 0.010198358 0.201984582 0.146472142 0.014846626 0.626498293 آرنست آند يونغ 2
  X  

   0.2 %100 0.514625872 0 0.308750771 0.176623357 0 بو غزالة أطالل  3
X 

 X 

4 Deloitte 0.438545146 0.142913971 0.286448881 0.044482808 0.087609194 100% 0.2 X  
X 

  
  X  X  0.2 %100 0 0.548608485 0 0.451391515 0 شركة مؤسسة الطريفي 5
   X   0.2 %100 0 0 1 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6
  X  X  0.2 %100 0 0.23397901 0.085190179 0.680830811 0 معايعو وشركاىم 7
  X    0.2 %100 0 1 0 0 0 مؤسسة فتوح 8
  X    0.2 %100 0 1 0 0 0 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9

  X    0.2 %100 0 1 0 0 0 الستشاريون العرب 10
     X  0.2 %100 0 0 0 1 0 مجموعة الخبراء العرب  11
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 مكاتب التدقيق المتخصصة وفق مدخل المحفظة باالعتماد عمى إجمالي األصول(: 3 .18جدول )

 التصنيف

 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة المتخصصةعدد مكاتب التدقيق 

 مكاتب التدقيق العالمية
مكاتب التدقيق 

 المحمية
 مكاتب التدقيق العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

 0 0 7 4 القيمة المطمقة

 0 11 اإلجمالي

 %0 %100 النسبة المئوية

حفظة وبعض النظر عن عدد ( أظيرت النتائج وبناًء عمى مدخل الم0.08ومن خبلل الجدول رقم )
% 011أي ما نسبتو تدقيق متخصص (  00)  المتخصص بيا مكتب التدقيق يساوي  القطاعات

أربعة كل مكاتب التدقيق العالمية والبال  عددىا  وبينت النتائج أيضًا انمن إجمالي مكاتب التدقيق، 
 مكاتب تدقيق متخصصة.

 القسم الخامس:

 السوقية المرجحة لكل مكتب تدقيق في كل قطاع، وفي ىذا القسم تم احتساب الحصة
في  قطاعيفر التخصص اليتو "  فرضية البحث الثانيةسيتم اإلجابة عن ومن خبلل ىذا القسم  

قطاع العميل لدى مكاتب التدقيق الخارجي في شركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين 
 "،غير إجمالي األصولوفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحة بالعتماد عمى مت

مع األخذ بعين االعتبار األقسام التي ذكرت سابقًا من موضوع الدراسة، حيث يشير الجدول رقم  
 إلى وجود تخصص في قطاع أو أكثر لدى بعض مكاتب التدقيق المحمية والعالمية. (0.09)

 سوقيةالحصة المدخل حيث تم تصنيف المكاتب المتخصصة والغير متخصصة باالعتماد عمى 
 (3.15جدول ) الحصة السوقية لمكتب التدقيق من أحد القطاعاتقيمة المرجحة وذلك بضرب 

الحد الفاصل احتساب ومن ثم ، (3.17دول ج)حصة ىذا القطاع من محفظة مكتب التدقيق بقيمة 
 الحد الفاصلبضرب الحد الفاصل لمحصة السوقية ب حيث تم احتسابو  محصة السوقية المرجحةل

 قية المرجحة فإذا كان مساويًا أومقارنة النتائج مع الحصة السو ، ومن ثم مكتب التدقيقلمحفظة 
 .الحصة السوقية المرجحة اعتبر المكتب متخصصًا في ذلك القطاعالحد الفاصل أكبر من 
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 متخصصة حسب الحصة السوقية المرجحةتصنيف مكاتب التدقيق المتخصصة وغير ال(: 3 .19جدول )
 باالعتماد عمى إجمالي األصول

 مكاتب التدقيق المتخصصة والغير متخصصة وفق مدخل الحصة السوقية المرجحة الحصة السوقية المرجحة

 تامين دماتخ استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية الحد الفاصل تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية مكتب التدقيق م

 X 0.022 0.047445753 0.000100011 0 0.011329915 0.075326205 برايس واترىاوس كوبرز 1
   

X 

 X 0.022 0.002139109 0.190348631 0.110935821 0.003966342 0.515244167 آرنست آند يونغ 2
 

X X 
 

 0.022 0.120056093 0 0.010864416 0.012372555 0 بو غزالة أطالل  3
    

X 

4 Deloitte 0.034120993 0.049671092 0.057342383 0.001247721 0.021334946 0.022 X X X 
  

 0.022 0 0.002793635 0 0.007294116 0 شركة مؤسسة الطريفي 5
     

 0.022 0 0 0.00206687 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6
     

 0.022 0 0.003001335 0.000440949 0.098007735 0 معايعو وشركاىم 7
 

X 
   

 0.022 0 0.000959586 0 0 0 مؤسسة فتوح 8
     

 0.022 0 0.003218243 0 0 0 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9
     

 0.022 0 0.000607153 0 0 0 الستشاريون العرب 10
     

           0.022 0 0 0 0.011856212 0 مجموعة الخبراء العرب  11
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 باالعتماد   مكاتب التدقيق المتخصصة وفق مدخل الحصة السوقية المرجحة (: 3 .20جدول )
 عمى متغير إجمالي األصول

 التصنيف
 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

 مكاتب التدقيق العالمية
مكاتب التدقيق 

 المحمية
 تب التدقيق العالميةمكا

مكاتب التدقيق 
 المحمية

 6 0 1 4 القيمة المطمقة

 6 5 اإلجمالي
 %54.5 %45.5 النسبة المئوية

 (5)كانت  أن عدد مكاتب التدقيق المتخصصةإلى الباحث  توصل (0.81الجدول رقم )ومن خبلل 
مكاتب تدقيق  أربعة منيا ،من إجمالي عدد مكاتب التدقيق (%45.5) توما نسب أي تدقيق، مكاتب
 قطاعيالتخصص ال يتوفر"  الفرضية البحثية الثانية نقبل، وبالتالي (%80)تشكل ما نسبتو عالمية 

في قطاع العميل لدى مكاتب التدقيق الخارجي في شركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين 
 وقية المرجحة باالعتماد عمى متغير إجمالي األصول".وفقًا لمدخل الحصة الس

( مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحة 0.80ويوضح الجدول رقم )
 باالعتماد عمى متغير عدد العمبلء، وفي أٍي من القطاعات تخصصت:

التدقيق المتخصصة وفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحة باالعتماد عمى متغير عدد مكاتب (: 3 .21جدول )
 العمبلء

 القطاع مكتب التدقيق

 بنوك وخدمات مالية، تأمين برايس واترىاوس كوبرز

 بنوك وخدمات مالية، استثمار، خدمات آرنست آند يونغ

 تأمين بو غزالة وشركاهأطالل 

Deloitte صناعة، استثماربنوك وخدمات مالية ،  

 - شركة مؤسسة الطريفي

 - الشركة الفمسطينية لمتدقيق

 صناعة معايعو وشركاىم

 - مؤسسة فتوح

 - مؤسسة الريادة لمتدقيق

 - الستشاريون العرب

 - مجموعة الخبراء العرب
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لباحث وتوصل الباحث أثناء التحميل لنسب مئوية مختمفة بين الثبلثة مداخل التي اعتمد عمييا ا
 ألصولجمالي اباالعتماد عمى متغير إبالتحميل حيث وجد أن عند إتباع مدخل الحصة السوقية 

 :(3.22كانت النتائج التالية وكما ىو موضح بالجدول رقم )

، بواقع مكتب %9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت 
 .تدقيق واحد فقط

 .( مكاتب تدقيق4، بواقع )%06.0قيق المتخصصة في قطاع الصناعة كانت نسبة مكاتب التد

 .( مكاتب تدقيق8، بواقع )%18.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع االستثمار كانت 

 .، بواقع مكتب تدقيق واحد فقط%9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات كانت 

 .( مكاتب تدقيق4، بواقع )%36.3ي قطاع التأمين كانت نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة ف

 كانت النتائج التالية : األصولجمالي باالعتماد عمى متغير إوعند إتباع مدخل المحفظة 

( 8بواقع ) %27.2نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت 
 .مكاتب تدقيق

 .( مكاتب تدقيق0بواقع ) ،%87.8قطاع الصناعة كانت نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في 

 .( مكاتب تدقيق0بواقع ) ،%87.8نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع االستثمار كانت 

 .( مكاتب تدقيق6بواقع ) ،%54.5نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات 

 .قع مكتب تدقيق واحد فقط، بوا%9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع التأمين 

  األصولجمالي باالعتماد عمى متغير إوأخيرًا وعند إتباع مدخل الحصة السوقية المرجحة 
 :والتي اعتمد عمييا الباحث في اعتماد النتائج وتعميميا كانت كالتالي

( 0بواقع ) ،%27.2نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت 
 .تب تدقيقمكا

 .( مكاتب تدقيق8، بواقع )%18.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الصناعة كانت 

 .( مكاتب تدقيق8بواقع ) %18.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع االستثمار كانت 

 ، بواقع مكتب تدقيق واحد فقط.%9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات كانت 
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 .( مكاتب تدقيق8، بواقع )%18.1مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع التأمين كانت نسبة 

 
 نسب مكاتب التدقيق المتخصصة في القطاع الواحد(: 3 .22جدول )

نسبة 
التخصص 

 لمقطاع الواحد

بنوك وخدمات 
 تأمين خدمات استثمار صناعة مالية

كاتب عدد الم
المتخصصة في 

جميع 
القطاعات إلى 

مجموع المكاتب 
(11)* 

نسبة 
المكاتب 

 المتخصصة

مدخل الحصة 
 السوقية

من أصل  12 36.36% 9.09% 18% 36.3% 9.09%
11 

109% 

مدخل 
من أصل  16 %9.09 %54.5 %27.2 %27.2 %27 المحفظة

11 145% 

مدخل الحصة 
السوقية 
 المرجحة

من أصل  10 18% 9.09% 18% 18% 27%
11 

90.91% 

 * مكتب التدقيق متخصص في أكثر من قطاع

فــــي قطــــاع واحــــد عمــــى متخصصــــة بقيــــت مكاتــــب تــــدقيق فقــــط  (0)كمــــا أظيــــرت النتــــائج أن عــــدد 
ـــــة وىـــــي تشـــــكل مـــــا نســـــبتو األقـــــل  ـــــدقيق 87.8حســـــب المـــــداخل الثبلث ـــــب الت % مـــــن إجمـــــالي مكات

 (.0.80بالجدول رقم ) كما ىو موضح
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 مقارنة بين مكاتب التدقيق المتخصصة وغير المتخصصة وفقًا لممداخل الثبلثة(: 3 .23جدول )
 باالعتماد عمى إجمالي األصول

 مكتب التدقيق م

 قطاع التأمين قطاع الخدمات قطاع الستثمار قطاع الصناعة قطاع البنوك والخدمات المالية

مدخل الحصة السو 
قية

 

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
 

مدخل الحصة السوقية
 

مدخل المحفظة
 

مدخ
ل الحصة السوقية المرجحة

 

  برايس واترىاوس كوبرز 1
X X X 

        
X 

 
X 

 X X X X آرنست آند يونغ 2
  

X 
 

X X X X X 
  

         وشركاه و غزالةأبطالل  3
X 

    
X X X 

4 Deloitte  X X X 
 

X X X X 
   

X 
  

     شركة مؤسسة الطريفي 5
X 

     
X 

    

        يقالشركة الفمسطينية لمتدق 6
X 

       

    معايعو وشركاىم 7
X X X 

    
X 

    

           مؤسسة فتوح 8
X 

    

           مؤسسة الريادة لمتدقيق 9
X 

    

           الستشاريون العرب 10
X 

    

     مجموعة الخبراء العرب  11
X 
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 :غير صافي المبيعاتمتحسب مدخل الحصة السوقية المرجحة بالعتماد عمى  3.4.3
ــــــة "  ــــــوفرمــــــن أجــــــل اختبــــــار الفرضــــــية البحثيــــــة الثاني فــــــي قطــــــاع لــــــدى  قطــــــاعيالتخصــــــص ال يت

مكاتــــب التــــدقيق الخـــــارجي فــــي الشـــــركات المســــاىمة العامــــة المدرجـــــة فــــي بورصـــــة فمســــطين وفقـــــًا 
" تـــــــم إتبـــــــاع  صـــــــافي المبيعـــــــاتد عمـــــــى متغيـــــــر لمـــــــدخل الحصـــــــة الســـــــوقية المرجحـــــــة باالعتمـــــــا

 :الخطوات التالية

 القسم األول:*

شـــركة مســـاىمة وأخـــذ  47 الشـــركات المنتميـــة لقطاعـــات بورصـــة فمســـطين والبـــال  عـــددىا تـــم حصـــر
حيــث  م2016وحتــى عــام  م2012شــركات المســاىمة التــي تــم تــدقيقيا مــا بــين عــام  صــافي مبيعــات

 صـــافي مبيعـــاتالتـــدقيق مــن  مكاتــبلقطاعــات ومجمـــوع حصـــة ( أســـماء ا0.84يبــين الجـــدول رقــم )
 شركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين لكل قطاع. 
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 شركات المساىمة العامة التي دققيا مكتب التدقيق صافي مبيعات(: 3 .24جدول )
ماليةبنوك وخدمات  مكتب التدقيق م  المجموع تأمين خدمات استثمار صناعة 
 490234750 229830825 3580263 0 145173724 111649938 برايس واترىاوس كوبرز 1

 5619218336 149435059 3662661695 690341215.9 310733869.3 806046497 آرنست آند يونغ 2

 155176179.3 104459697 0 3121138 47595344.29 0 وشركاهبو غزالة أطالل  3

4 Deloitte 92018728 332130062.1 2449111038 32215772.86 274891059 3180366660 

 48592752.86 0 18055095.71 0 30537657.14 0 شركة مؤسسة الطريفي 5

 123188.5714 0 0 123188.5714 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6

 291452141 0 4519207.143 482492.8571 286450441 0 معايعو وشركاىم 7

 5732344.286 0 5732344.286 0 0 0 مؤسسة فتوح 8

 10628170 0 10628170 0 0 0 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9

 624404.2857 0 624404.2857 0 0 0 الستشاريون العرب 10

 9102567.143 0 0 0 9102567.143 0 مجموعة الخبراء العرب  11
 9811251494 758616640 3738016952 3143179073 1161723665 1009715163 المجموع
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 :القسم الثاني

ــــدقيق حســــابات مــــن كــــل قطــــاع  ــــى احتســــاب الحصــــة الســــوقية لكــــل مكتــــب ت ييــــدف ىــــذا القســــم إل
مـــــــن القطاعـــــــات الخمســـــــة المـــــــذكورة أعـــــــبله حيـــــــث اعتمـــــــد الباحـــــــث عمـــــــى المعـــــــادالت الرياضـــــــية 

 :بالحد الفاصل لمحصة السوقية كالتالي التالية الستخراج الحصة السوقية ومقارنتيا 

 لقطاع.ا صافي مبيعاتالمدققة من مكتب التدقيق /  صافي المبيعاتالحصة السوقية = 

 1.2/عدد مكاتب التدقيق(*1الحد الفاصل لمحصة السوقية = )

 . 0.11=1.2(*11/1الحد الفاصل لمحصة السوقية = )

يجـب  صـافي المبيعـاتلسـوقية لمكتـب التـدقيق مـن ومن خبلل المعـادالت التاليـة فـإن قيمـة الحصـة ا
مســاوية أو أكبــر مــن الحــد الفاصــل لمحصــة الســوقية لكــي يكــون مكتــب التــدقيق متخصصــًا تكــون أن 

لكــل مكتــب  لصــافي المبيعــات( قيمــة الحصــة الســوقية 0.85فــي ذلــك القطــاع، ويبــين الجــدول رقــم )
 أم ال. تدقيق حسب القطاع وما إذا كان متخصصًا في ذلك القطاع
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 مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لمدخل الحصة السوقية باالعتماد عمى متغير(: 3 .25جدول )
 وأثرىا في التخصص صافي المبيعات 

 م

 مكاتب التدقيق المتخصصة باستخدام مدخل الحصة السوقية الحصة السوقية

 تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية الحد الفاصل تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية مكتب التدقيق

 X X 0.11 0.302960432 0.000957797 0 0.124964076 0.110575677 برايس واترىاوس كوبرز 1
  

X 

 X X X X X 0.11 0.196983629 0.979840847 0.219631526 0.267476577 0.79829097 آرنست آند يون  2

 0.11 0.137697608 0 0.000992988 0.040969592 0 بو غزالة وشركاهأطبلل  3
    

X 

4 Deloitte 0.091133353 0.285894204 0.779182789 0.008618413 0.36235833 0.11 
 

X X 
 

X 

 0.11 0 0.004830127 0 0.026286507 0 شركة مؤسسة الطريفي  5
     

 3.91923E-05 0 0 0.11 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق  6
     

 0.11 0 0.001208985 0.000153505 0.246573647 0 معايعو وشركاىم 7
 

X 
   

 0.11 0 0.001533525 0 0 0 مؤسسة فتوح 8
     

 0.11 0 0.002843264 0 0 0 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9
     

 0.11 0 0.000167042 0 0 0 ريون العرباالستشا 10
     

 0.11 0 0 0 0.007835398 0 مجموعة الخبراء العرب 11
     

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 ير إجمالي األصولخصصة وفق مدخل الحصة السوقية باالعتماد عمى متغتمكاتب التدقيق الم(: 3 .26جدول )

 التصنيف
 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

 6 0 1 4 القيمة المطمقة

 6 5 اإلجمالي

 %54.5 %45.5 النسبة المئوية

( ان عـــــدد مكاتـــــب التـــــدقيق المتخصصـــــة 0.86ائج مـــــن خـــــبلل الجـــــدول رقـــــم )حيـــــث أظيـــــرت النتـــــ
ـــــــر باســـــــتخدام الحصـــــــة الســـــــوقية  ـــــــى متغي ـــــــب  (5)يســـــــاوي صـــــــافي المبيعـــــــات باالعتمـــــــاد عم مكات

وأيضـــــــًا  ،%( مـــــــن إجمـــــــالي مكاتـــــــب التـــــــدقيق45)حيـــــــث يشـــــــكل ىـــــــذا العـــــــدد مـــــــا نســـــــبتو  تـــــــدقيق
 ،(%80)ا نســـــــــبتو تشـــــــــكل مـــــــــمكاتـــــــــب عالميـــــــــة متخصصـــــــــة  أربعـــــــــةتضـــــــــمنت النتـــــــــائج وجـــــــــود 

 (.3.26كما ىو موضح بجدول رقم )و  

 القسم الثالث:

صــــافي مــــن  ييــــدف ىــــذا القســــم إلــــى احتســــاب حصــــة القطــــاع الواحــــد مــــن محفظــــة مكتــــب التــــدقيق
، وذلـــــك بمقارنـــــة حصـــــة القطـــــاع الواحـــــد مـــــن محفظـــــة التـــــدقيق بالحـــــد الفاصـــــل لمقطـــــاع المبيعـــــات

 ة التالية:من محفظة مكتب التدقيق وفق المعادالت الرياضي

ــــــدقيق = مجمــــــوع  ــــــب الت / إجمــــــالي   القطــــــاع مبيعــــــاتحصــــــة القطــــــاع الواحــــــد مــــــن محفظــــــة مكت
 لمقطاعات الخمسة. المبيعات

 /عدد القطاعات.1الحد الفاصل لممحفظة = 

 %. 20= 1/5الحد الفاصل لممحفظة = 

و أكبر من ومن ثم مقارنة قيمة حصة احد القطاعات من محفظة مكتب التدقيق فإذا كان مساويًا أ
الحد الفاصل لمقطاع من محفظة مكتب التدقيق يصنف مكتب التدقيق متخصصًا في ذلك القطاع 

( حصة كل قطاع من محفظة مكتب التدقيق الواحد وما إذا كان 3.27ويبين الجدول رقم )
 متخصصًا أم ال.
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 االعتمادلتدقيق وأثرىا في التخصص وفق مدخل المحفظة بمحفظة مكتب ا(: 3 .27جدول )
 عمى متغير صافي المبيعات 

 مكاتب التدقيق المتخصصة باستخدام مدخل المحفظة * حصة القطاع من محفظة مكتب التدقيق

 تامين خدمات استثمار صناعة وخدمات مالية بنوك الحد الفاصل إجمالي المحفظة تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية مكتب التدقيق م

 X X 1.8 %011 1.468807898 1.11701006 1 1.896000105 1.887747916 برايس واترىاوس كوبرز 1
  X 

 1.8 %011 1.186590567 1.650819880 1.088850610 1.155898405 1.040444595 آرنست آند يون  8
   X  

 1.8 %011 1.670068079 1 1.181000508 1.016708019 1 وشركاهبو غزالة أطبلل  3
 X   X 

4 Deloitte 1.188900070 1.014400075 1.771170900 1.101089578 1.186400760 011% 1.8 
  X   

 1.8 %011 1 1.070559400 1 1.688441567 1 شركة مؤسسة الطريفي 5
 X  X  

 1.8 %011 1 1 0 1 1 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6
  X   

 1.8 %011 1 1.105515889 1.110655479 1.988808698 1 معايعو وشركاىم 7
 X    

 1.8 %011 1 0 1 1 1 مؤسسة فتوح 8
   

X 
 

 1.8 %011 1 0 1 1 1 مؤسسة الريادة لمتدقيق 9
   

X 
 

 1.8 %011 1 0 1 1 1 االستشاريون العرب 10
   

X 
 

 1.8 %011 1 1 1 0 1 مجموعة الخبراء العرب  11
 X    
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 صافي المبيعاتمكاتب التدقيق المتخصصة وفق مدخل المحفظة باالعتماد عمى (: 3 .28جدول )

 التصنيف

 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

التدقيق مكاتب 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

 0 0 7 4 القيمة المطمقة

 0 11 اإلجمالي

 %0 %100 النسبة المئوية

ــــائج وبنــــاًء عمــــى مــــدخل المحفظــــة وبعــــض النظــــر  (0.88(ومــــن خــــبلل الجــــدول رقــــم  أظيــــرت النت
ـــــدقيق يســـــاوي  ـــــًا  (11)عـــــن عـــــدد القطاعـــــات المتخصـــــص بيـــــا مكتـــــب الت  تـــــدقيق متخصـــــصمكتب

ــــــدقيق،  %100نســــــبتو أي مــــــا  ــــــب الت ــــــائج أيضــــــًا مــــــن إجمــــــالي مكات ــــــت النت ــــــب  نأوبين كــــــل مكات
 مكاتب تدقيق متخصصة.أربعة التدقيق العالمية والبال  عددىا 

 القسم الخامس:

 وفـــــي ىـــــذا القســـــم تـــــم احتســـــاب الحصـــــة الســـــوقية المرجحـــــة لكـــــل مكتـــــب تـــــدقيق فـــــي كـــــل قطـــــاع،
فـي  قطـاعيالتخصـص ال يتـوفر"  بحـث الثانيـةفرضـية السيتم اإلجابة عـن ومن خبلل ىذا القسـم  

قطاع العميل لدى مكاتب التدقيق الخـارجي فـي شـركات المسـاىمة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين 
مـع األخـذ بعـين  "، صـافي المبيعـاتوفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحـة بالعتمـاد عمـى متغيـر 

إلى وجود  (0.89يث يشير الجدول رقم )االعتبار األقسام التي ذكرت سابقًا من موضوع الدراسة، ح
 تخصص في قطاع أو أكثر لدى بعض مكاتب التدقيق المحمية والعالمية.

الحصـــــة مـــــدخل متخصصـــــة باالعتمـــــاد عمـــــى الحيـــــث تـــــم تصـــــنيف المكاتـــــب المتخصصـــــة والغيـــــر 
ـــــك بضـــــرب  ـــــدقيق مـــــن أحـــــد القطاعـــــاتقيمـــــة الســـــوقية المرجحـــــة وذل  الحصـــــة الســـــوقية لمكتـــــب الت

 ،(3.27دول جــــــــ)حصــــــــة ىــــــــذا القطــــــــاع مــــــــن محفظــــــــة مكتــــــــب التــــــــدقيق قيمــــــــة ب (3.25جــــــــدول )
ضـــــرب الحـــــد ب حيـــــث تـــــم احتســـــابومحصـــــة الســـــوقية المرجحـــــة الحـــــد الفاصـــــل لاحتســـــاب ومـــــن ثـــــم 

 مقارنــــة النتــــائج مــــع، ومــــن ثــــم الحــــد الفاصــــل لمحفظــــة مكتــــب التــــدقيقبالفاصــــل لمحصــــة الســــوقية 
 الحصــــــة الســــــوقيةالحــــــد الفاصــــــل ن الحصــــــة الســــــوقية المرجحــــــة فــــــإذا كــــــان مســــــاويًا أو أكبــــــر مــــــ

 .المرجحة اعتبر المكتب متخصصًا في ذلك القطاع
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 تصنيف مكاتب التدقيق المتخصصة وغير المتخصصة حسب الحصة السوقية المرجحة(: 3 .29جدول )
 صافي المبيعاتباالعتماد عمى 

 ب التدقيق المتخصصة والغير متخصصة وفق مدخل الحصة السوقية المرجحةمكات الحصة السوقية المرجحة

 تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية الحد الفاصل تامين خدمات استثمار صناعة بنوك وخدمات مالية مكتب التدقيق م

 6.99495E-06 0.142033273 0.022 X X 0 0.037005741 0.025183379 برايس واترىاوس كوبرز 1
  

X 

 X 0.022 0.005238497 0.638669886 0.026982524 0.014791031 0.114510525 آرنست آند يون  2
 

X X 
 

 1.99725E-05 0 0.092693676 0.022 0.012566116 0 وشركاهطبلل ابو غزالة  3
    

X 

4 Deloitte 0.002636795 0.029856325 0.600026781 8.73009E-05 0.031319994 0.022 
 

X X 
 

X 

 0.022 0 0.001794679 0 0.016519507 0 شركة مؤسسة الطريفي 5
     

 3.91923E-05 0 0 0.022 0 0 الشركة الفمسطينية لمتدقيق 6
     

 2.54124E-07 1.87463E-05 0 0.022 0.242342121 0 معايعو وشركاىم 7
 

X 
   

 0.022 0 0.001533525 0 0 0 مؤسسة فتوح 8
     

           0.022 0 0.002843264 0 0 0 ة الريادة لمتدقيقمؤسس 9

           0.022 0 0.000167042 0 0 0 االستشاريون العرب 10

           0.022 0 0 0 0.007835398 0 مجموعة الخبراء العرب  11
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 صة وفق مدخل الحصة السوقية المرجحةمكاتب التدقيق المتخص(: 3 .30جدول )
 باالعتماد عمى متغير إجمالي األصول 

 التصنيف

 عدد مكاتب التدقيق الغير متخصصة عدد مكاتب التدقيق المتخصصة

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

مكاتب التدقيق 
 العالمية

مكاتب التدقيق 
 المحمية

 6 0 1 4 القيمة المطمقة

 6 5 مالياإلج

 %54.5 %45.5 النسبة المئوية

 أن عـــــدد مكاتـــــب التـــــدقيق المتخصصـــــةإلـــــى الباحـــــث  توصـــــل (0.01الجـــــدول رقـــــم )ومـــــن خـــــبلل 
منيـــــا  ،مـــــن إجمـــــالي عـــــدد مكاتـــــب التـــــدقيق (%45.5) مـــــا نســـــبتو أي تـــــدقيق، مكاتـــــب (5)كانـــــت 
ـــــة  أربعـــــة ـــــدقيق عالمي ـــــب ت ـــــة ، (%80)شـــــكل مـــــا نســـــبتو تمكات ـــــل الفرضـــــية البحثي ـــــالي نقب وبالت

فـــي قطـــاع العميـــل لـــدى مكاتـــب التـــدقيق الخـــارجي فـــي  قطـــاعيالتخصـــص ال يتـــوفرالثانيـــة" 
شـــركات المســـاىمة المدرجـــة فـــي بورصـــة فمســـطين وفقـــًا لمـــدخل الحصـــة الســـوقية المرجحـــة 

 ".العتماد عمى متغير صافي المبيعاتب

مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحة  (0.00ويوضح الجدول رقم )
 ، وفي أٍي من القطاعات تخصصت:صافي المبيعاتباالعتماد عمى متغير 

 مكاتب التدقيق المتخصصة وفقًا لمدخل الحصة السوقية المرجحة باالعتماد(: 3 .31جدول )
 صافي المبيعات. عمى متغير

 القطاع مكتب التدقيق

 بنوك وخدمات مالية، صناعة، تأمين برايس واترىاوس كوبرز

 بنوك وخدمات مالية، استثمار، خدمات آرنست آند يونغ

 تأمين طالل ابو غزالة وشركاه

Deloitte صناعة، استثمار، تأمين 

 - شركة مؤسسة الطريفي

 - الشركة الفمسطينية لمتدقيق

 صناعة يعو وشركاىممعا
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 - مؤسسة فتوح

 - مؤسسة الريادة لمتدقيق

 - الستشاريون العرب

 - مجموعة الخبراء العرب

 

وتوصـــــل الباحـــــث أثنـــــاء التحميـــــل لنســـــب مئويـــــة مختمفـــــة بـــــين الثبلثـــــة مـــــداخل التـــــي اعتمـــــد عمييـــــا 
ـــــاع مـــــدخل الحصـــــة الســـــوقية  ـــــد إتب ـــــث وجـــــد أن عن ـــــل حي ـــــى متالباحـــــث بالتحمي ـــــر باالعتمـــــاد عم غي

 ( :0.08كانت النتائج التالية وكما ىو موضح بالجدول رقم ) صافي المبيعات

( 8، بواقع )%18.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت 
 .مكاتب تدقيق

 .( مكاتب تدقيق4بواقع ) ،%36.3نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الصناعة كانت 

 

 .( مكاتب تدقيق8، بواقع )%18.1تب التدقيق المتخصصة في قطاع االستثمار كانت نسبة مكا

 .، بواقع مكتب تدقيق واحد فقط%9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات كانت 

 .( مكاتب تدقيق4، بواقع )%36.3نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع التأمين كانت 

 كانت النتائج التالية : صافي المبيعاتباالعتماد عمى متغير ة وعند إتباع مدخل المحفظ

، بواقـــــع %9.1نســـــبة مكاتـــــب التـــــدقيق المتخصصـــــة فـــــي قطـــــاع البنـــــوك والخـــــدمات الماليـــــة كانـــــت 
 مكتب تدقيق واحد فقط.

 .( مكاتب تدقيق5، بواقع )%45.4نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الصناعة كانت 

 .( مكاتب تدقيق8، بواقع )%18.1لمتخصصة في قطاع االستثمار كانت نسبة مكاتب التدقيق ا

 .( مكاتب تدقيق5، بواقع )%45.4نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات 

 .( مكاتب تدقيق8، بواقع )%18.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع التأمين 

ــــد إتبــــاع مــــدخل الحصــــة الســــوقية المرجحــــة  ــــى متغيــــر بوأخيــــرًا وعن   صــــافي المبيعــــاتاالعتمــــاد عم
 :والتي اعتمد عمييا الباحث في اعتماد النتائج وتعميميا كانت كالتالي
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( 8، بواقع )%18.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع البنوك والخدمات المالية كانت 
 .مكاتب تدقيق

 .( مكاتب تدقيق0) ، بواقع%27.2نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الصناعة كانت 

 .( مكاتب تدقيق8، بواقع )%18.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع االستثمار كانت 

 .، بواقع مكتب تدقيق واحد فقط%9.1نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الخدمات كانت 

 .يق( مكاتب تدق0، بواقع )%27.2نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع التأمين كانت 
 نسب مكاتب التدقيق المتخصصة في القطاع الواحد(: 3 .32جدول )

نسبة التخصص لمقطاع 
 الواحد

بنوك وخدمات 
 تأمين خدمات استثمار صناعة مالية

عدد المكاتب 
المتخصصة في جميع 
القطاعات إلى مجموع 

 (11)المكاتب 

نسبة المكاتب 
 خصصةالمت

مدخل الحصة 
من أصل  00 %06.01 %9.01 %08.01 %06.01 %08.01 السوقية

00 008% 

من أصل  15 %08.01 %45.4 %18.1 %45.4 %9.01 مدخل المحفظة
00 136% 

مدخل الحصة 
من أصل  00 %87.81 %9.01 %08.01 %87.81 %08.01 السوقية المرجحة

00 011.11% 

 قطاع* مكتب التدقيق متخصص في أكثر من 

 

متخصصـــــــة حســـــــب المـــــــداخل بقيـــــــت مكاتـــــــب تـــــــدقيق فقـــــــط  (5)كمـــــــا أظيـــــــرت النتـــــــائج أن عـــــــدد 
ـــــــة وىـــــــي تشـــــــكل مـــــــا نســـــــبتو  ـــــــدقيق كمـــــــا ىـــــــو موضـــــــح45.5الثبلث ـــــــب الت  % مـــــــن إجمـــــــالي مكات

 (.0.00بالجدول رقم ) 
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 لمتخصصة وغير المتخصصة وفقًا لممداخل الثبلثةمقارنة بين مكاتب التدقيق ا(: 3 .33جدول )
 باالعتماد عمى صافي المبيعات

 مكتب التدقيق م

قطاع البنوك والخدمات 
 المالية

 قطاع التأمين قطاع الخدمات قطاع الستثمار قطاع الصناعة

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
 

مدخل الحصة السوقية
 

مدخل المحفظة
 

مدخل الحصة السوقية المرجحة
 

1 
برايس واترىاوس 

 كوبرز
X X X X X X 

      
X X X 

 X آرنست آند يونغ 2
 

X X 
  

X 
 

X X X X X 
  

 طالل ابو غزالة  3
    

X 
       

X X X 

 ديوليت 4
   

X 
 

X X X X 
   

X 
 

X 

5 

شركة مؤسسة 
     الطريفي

X 
     

X 
    

6 

الشركة الفمسطينية 
        لمتدقيق

X 
       

 معايعو وشركاىم 7
   

X X X 
         

 مؤسسة فتوح 8
          

X 
    

9 

مؤسسة الريادة 
           لمتدقيق

X 
    

 الستشاريون العرب 10
          

X 
    

11 

مجموعة الخبراء 
     العرب 

X 
          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل  4
 النتائج والتوصيات
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 :النتائج 4.1
 لــدى شــركات ومكاتــب التــدقيق قطــاعيدى وجـود تخصــص ىـدفت ىــذه الدراســة إلــى اختبــار مــ

وقـــد توصـــمت ، العاممــة فـــي فمســـطين والتــي دققـــت شـــركات المســاىمة المدرجـــة فـــي بورصــة فمســـطين
 :الدراسة إلى النتائج التالية 

أظيــرت النتــائج أن جميــع مكاتــب التــدقيق متخصصــة فــي قطــاع أو أكثــر وفقــًا لمــدخل الحصــة  -0
تبـاع مـدخل الحصـة السـوقية المرجحـة ، وعنـد إعمى متغيـر عـدد العمـبلءباالعتماد  السوقية المرجحة

عمـــى فـــي قطــاع واحــد  %( متخصصــة فقــط45.5) كانــت النســـبةباالعتمــاد عمــى إجمـــالي األصــول 
متسـاوية االعتمـاد عمـى صـافي المبيعـات بقيـت األقل، وعند اتباع مدخل الحصة السـوقية المرجحـة ب

 .(45.5%عتماد عمى إجمالي األصول بنسبة )مع مدخل الحصة السوقية المرجحة باال
أظيـــرت مراحـــل احتســـاب التخصـــص وفقـــًا لمـــدخل الحصـــة الســـوقية المرجحـــة باالعتمـــاد عمـــى  -8

، ومــدخل الحصــة الســوقية المرجحــة باالعتمــاد عمــى متغيــر إجمــالي األصــول ،متغيــر عــدد العمــبلء
 :ت النتائج التاليةومدخل الحصة السوقية المرجحة باالعتماد عمى متغير صافي المبيعا

  تســـاوت جميعـــًا لجميـــع ان نســـبة مكاتـــب التـــدقيق المتخصصـــة وفقـــًا لمـــدخل الحصـــة الســـوقية
 %(.45.5المتغيرات )عدد العمبلء ، اجمالي األصول ، صافي المبيعات( والنسبة كانت )

 صصــــة حســــب مــــدخل محفظــــة مكتــــب التــــدقيق مكاتــــب التــــدقيق متخ بينــــت النتــــائج ان كافــــة
، وصــــــافي متغيـــــر إجمــــــالي األصــــــول المتغيــــــرات الـــــثبلث )عــــــدد العمــــــبلء، باالعتمـــــاد عمــــــى

 .(المبيعات

  أن نســـبة مكاتـــب التـــدقيق المتخصصـــة وفقـــًا لممـــداخل الثبلثـــة و باالعتمـــاد عمـــى متغيـــر عـــدد
 %(، 45.5بمغــــــت ) (المحفظــــــة، والحصـــــة الســــــوقية المرجحــــــةالعمـــــبلء )الحصــــــة الســــــوقية، 

خصصة وفقًا لممداخل الثبلثة وباالعتماد عمى متغير نسبة مكاتب التدقيق المت بمغتفي حين 
نســـبة مكاتــب التــدقيق المتخصصـــة وفقــًا لممـــداخل  وكانــت ،%(27.2إجمــالي األصــول إلـــى )

 %(.45.4الثبلثة وباالعتماد عمى متغير صافي المبيعات إلى )

أن  ءباالعتمــاد عمــى متغيــر عــدد العمــبل بينــت النتــائج ووفقــًا لمــدخل الحصــة الســوقية المرجحــة -0
ـــة،مـــن مكاتـــب  %(9.1ىنـــاك مـــا نســـبتو ) ـــدقيق متخصصـــة فـــي قطـــاع البنـــوك والخـــدمات المالي  الت
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 %( متخصصـــــة فـــــي قطـــــاع االســـــتثمار،45.5%( متخصصـــــة فـــــي قطـــــاع الصـــــناعة، و )54.5)و
 ،%( متخصصـة فـي قطـاع التـأمين27.2الخـدمات، ومـا نسـبتو )%( متخصصة في قطـاع 54.5)و

بالمقارنـة مـع أن يكـون متخصصـًا فـي أكثـر مـن قطـاع، و واحـد يمكـن مع مراعاة ان مكتـب التـدقيق ال
مدخل الحصة السوقية المرجحة باالعتماد عمى إجمالي األصول وجد أن ىناك انخفاض واضح في 
النسب المئوية ألربع قطاعات حيث انخفضت نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة في قطاع الصناعة 

( وقطـاع التـأمين %9.1%( وقطاع الخـدمات إلـى ) 18.1%( وقطاع االستثمار أيضًا )18.1إلى )
ــــى ) ــــي قطــــاع البنــــوك والخــــدمات الماليــــة لتصــــبح ، %( 18.1إل فــــي حــــين ارتفعــــت النســــبة فقــــط ف

وبالمقارنة مع مدخل الحصة السوقية المرجحـة باالعتمـاد عمـى صـافي المبيعـات، وجـد  %(. 27.2)
مرجحــة باالعتمــاد عمــى اجمــالي األصــول، النســب المئويــة مــع الحصــة الســوقية البىنــاك تقــارب  أن

حيــث تســاوى قطــاع الخــدمات واالســتثمار بــنفس النســبة مــع مــدخل الحصــة الســوقية باالعتمــاد عمــى 
متغيــر إجمــالي األصــول، فــي حــين انخفضــت النســبة المئويــة لقطــاع البنــوك والخــدمات الماليــة إلــى 

 %(.27.2) في حين ارتفعت النسبة فقط في قطاع التامين لتصبح%(، 18.1)
ىنـــاك أربعـــة مكاتـــب تـــدقيق عالميـــة بقيـــت متخصصـــة وفقـــًا لمـــدخل الحصـــة الســـوقية المرجحـــة  -4

 ومتغيــر صــافي المبيعــات،باالعتمــاد عمــى كــٍل مــن متغيــر عــدد العمــبلء، ومتغيــر إجمــالي األصــول، 
يـة متخصصـة وفقـًا لمـدخل الحصـة تـدقيق المحمال( مـن شـركات ومكاتـب %64في حين كان ىنـاك )

عنـد %( 1ىـذه النسـبة الـى ) انخفضـت المرجحـة باالعتمـاد عمـى متغيـر عـدد العمـبلء، وقـد  السوقية
فقـط تـدقيق واحـد  مكتـبإتباع الحصة السوقية المرجحة باالعتماد عمـى متغيـر إجمـالي األصـول أي 

 ، ومتساويًا مع مدخل الحصة السوقية المرجحة باالعتماد عمى صافي المبيعات.اً متخصص

تــدقيق العالميــة عمــى خدمــة تــدقيق حســابات الشــركات المدرجــة فــي بورصــة تســتحوذ شــركات ال -5
ــــت مــــا نســــبتو  ــــة دقق ــــدقيق العالمي ــــث أن شــــركات الت ــــل  مــــن الشــــركات، (%83.9)فمســــطين حي مقاب

 فقط دققتيا شركات ومكاتب تدقيق محمية. (16.1%)
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 :التوصيات 4.2
 :وبناًء عمى النتائج السابقة أوصت الدراسة بالتالي

 صنيف ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية لممدققين المتخصصـين والغيـر متخصصـين،ضرورة ت -1
 ألن المدقق المتخصص يضفي مزيدًا من الثقة والمصداقية عمى القوائم المالية المدققة.  

توجيو التركيز لمواجية عوامل العولمة واالنفتاح نحو اندماج مكاتب التدقيق المحمية فيما بينيا،  -2
ءات وقـــدرات بشـــرية، تمكنيـــا مـــن منافســـة مكاتـــب التـــدقيق العالميـــة فـــي خدمـــة تـــدقيق لتـــوفير كفـــا
 الحسابات.

، مــن قبــل مكاتــب التــدقيق نفســيا، ونقابــة المحاســبين ضــرورة االىتمــام بالتــدريب الجيــد لممــدققين -3
كمـــا يجــب التركيـــز عمـــى التـــدريب العممـــي فـــي  ،لزيـــادة تـــأىيميم وميـــاراتيم والمــدققين الفمســـطينية،

مجاالت التخصص بغرض تكوين مدققين خبراء في كـل نشـاط وقـادرين عمـى بنـاء أحكـام متميـزة 
 في مجالو. كل  

قيــام المؤسســات المنظمــة لمينــة تــدقيق الحســابات فــي فمســطين إلــى إجــراء العديــد مــن الــدورات  -4
 لمدققي الحسابات الخارجيين. قطاعيوورشات العمل لمتركيز عمى أىمية التخصص ال

ىتمام بالتخصص في التدقيق من قبل بورصـة فمسـطين وجمعيـة مـدققي الحسـابات القـانونيين اال -5
 من خبلل وضع متطمبات قانونية تشجع مكاتب التدقيق لمتخصص في التدقيق.

 الرسمية، وذلك لمناقشة المينية الييئات بإشراف التدقيق مكاتب من مشتركة لجان ضرورة عمل -6
  .دورية بصورة فمسطين في المينة تواجو لتيا المينية المشكبلت ودراسة

جـــة مكاتـــب التــدقيق لمتخصـــص فـــي التـــدقيق، ورفـــع در القـــائمين عمـــى بورصـــة فمســـطين لتشــجيع  -7
تـب خاصـة إن التخصـص فـي التـدقيق يحقـق مزايـا ليـذه المكا التخصص فيما بـين ىـذه المكاتـب،

 التدقيق. ويؤثر إيجابيًا في جودة عممية
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 المصادر والمراجع

 :العربية المراجع :ولً أ

التخصــص القطــاعي لمراقبــي الحســابات والطبيعــة االقتصــادية  .م(8118). ، ىشــام فــاروق األبيــاري 
 المجمـة العمميـة التجـارة والتمويـل لسوق خدمة التدقيق في مصر"، كميـة التجـارة جامعـة طنطـا،

0(2 ،)45-81. 

مــدى وجـود فــي التـدقيق لــدى مكاتـب التــدقيق فـي األردن " الجامعــة  .(م8100) .، دعـاء عيســىأبـو 
 75-47(، 1)38، دراسات العموم اإلداريةمجمة األردنية، 

والتأكيـد  التـدقيق، أعمـال لممارسـة الدوليـة المعـايير إصـدارات .م(8115). لممحاسـبين الـدولي االتحـاد
المممكـة  :عمـان القـانونيين، لممحاسبين العربي المجمع جمعية :ترجمة .نةالمي أخبلقيات وقواعد
  ة.الياشمي األردنية

الـــدار  :اإلســـكندرية .جعـــةااالتجاىـــات الحديثـــة فـــي المر   .(م8110-8118) .البـــديوي، شـــحتو الســـيد
 : الدار الجامعية.االسكندرية. 0ط.(0، )جالجامعية

ـــــانون الشـــــركات  م(.8101) ن.بورصـــــة فمســـــطي ـــــاريخ االطـــــبلع: م(8101)لعـــــام ق ديســـــمبر  08. ت
 www.pex.psم، الموقع: 8107

ي الحـد ستراتيجية التخصص الصناعي لمراجع الحسـابات الخـارجي فـادور . م(8108) .دبور، خالد
 .، غزةجامعة األزىر منشورة(.غير  رسالة ماجستير. )من ممارسات إدارة األرباح

ـــادة القطـــاعيدور التخصـــص  .م(8104) .ســـعيد، فاطمـــة عبـــد الوىـــاب ـــدقيق الحســـابات عمـــى زي  لت
جامعــة بــور ، "دراســة نظريــة ميدانيــة :منظمــات األعمــال الصــناعية فــيفعاليــة جــودة التــدقيق 

 .807-880، (0)0، مجمة البحوث المالية والتجارية .سعيد

الحســابات فــي تخفــيض تكمفــة أداء عمميــة أثــر التخصــص الصــناعي لمراجــع  .م(8105) .شــبل، دمحم
 جامعة دمشق، سوريا. غير منشورة(. رسالة ماجستير) .التدقيق

http://www.pex.ps/
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مدى مساىمة التخصص الميني لممدقق الخارجي في تحسين جودة  (.م8106) ،عبد العزيز، جعفر
، (07)0 مجمة العموم االقتصـادية .جامعة المجمعة، المممكة العربية السعودية عممية التدقيق.

48-56 .   

قياس أثر التخصص الصناعي لمراجع الحسابات عمى جودة األرباح  (.م8116) ،عوض، آمال
المجمة  ة،المنصور  جامعة كمية التجارة، لمشركات المسجمة في سوق األوراق المالية المصري"،

 .006-57، (8) 40 ،المصرية لمدراسات التجارية

عي، فــــي تحســــين كفــــاءة األداء المينــــي لممــــدقق" ، " دور التخصــــص القطــــام(8115)لبيــــب، خالــــد، 
مجمـة كميـة التجـارة لمبحـوث  الخارجي دراسة تطبيقية مقارنة، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية،

 .080-80، (0)48 .العممية

التخصص الصناعي  استراتيجيةنموذج مقترح لقياس العبلقة بين  .م(8116) ،متولي، أحمد زكى
 العممية المجمةدراسة ميدانية تطبيقية،  "في إدارة عممية التدقيق  ةلممدقق والعوامل المؤثر 

 .846-065(، 0)0، طنطا جامعة التجارة، كمية ،والتمويل - لمتجارة 

تقــدير األىميــة النســبية لصــفات المراجــع المتخصــص البلزمــة ألداء ميــام  .م(8115) .مجاىــد، دمحم
(، 0)0 ،كميـة التجـارةمجمـة  ي". جامعـة القـاىرة،عممية التدقيق بكفاءة وفعاليـة فـي الواقـع العممـ

854-018.  

ثير المشترك لكل مـن التخصـص الصـناعي أ، " اطار مقترح لقياس وتفسير التم(8106)دمحم، عمي، 
تقريــر التــدقيق لشــركات  إصــداروالفتــرة الزمنيــة الرتبــاط المراجــع بالشــركة عمــى تــأخير توقيــت 

 .058-010(، 0)81، شمسالمساىمة"، دراسة منشورة، جامعة عين 

، " تقيــيم مــدى التخصـــص القطــاعي لمكاتــب التــدقيق وأثــر ذلـــك م(8104)مشــتيى، صــبري مــاىر، 
عمــى أتعــاب التــدقيق الخــارجي دراســة تطبيقيــة عمــى الشــركات المســاىمة العامــة المدرجــة فــي 

 .008-880،(0)0، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراساتبورصة فمسطين، 
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 نظــر تقيــيم التخصـص النــوعي لممــدقق الخـارجي مــن وجيــة "،  م(8117)، أشــرف دمحم ، منصـور

مجمــة  ســويف، بنــي جامعــة التجــارة، ، كميــة"التــدقيق، دراسـة نظريـة ميدانيـة عمميــة أطـراف
 .880-889، (2)0،الدراسات المالية والتجارية

، محدداتــو"–انواعــو -التخصــص النــوعي لممــدقق الخــارجي: تعريفــو .م(8108). منصــور، اشــرف دمحم
 .04-08، (54)06 ،مجمة المحاسبة ،المممكة العربية السعودية

دور الجيـات المسـئولة عـن تنظـيم مزاولـة مينـة التـدقيق فـي تفعيـل . م(8100). منصور، اشرف دمحم
 .مجمـة المحاسـبة .المممكة العربية السـعودية "الصناعي لممدققين الخارجيين سياسة التخصص

07(56) ،00. 

" التخصــص القطــاعي ودوره فــي تخفــيض مخــاطر م(8106)ســى، عمــي دمحم، فتوحــة، مصــطفى، مو 
 .081-90،(18)1 مجمة الجامعة،، جامعة الزاوية، ليبياالتدقيق". 
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 البيانات المالية المستخرجة من التقارير المالية لمشركات المدرجة (1) رقم ممحق
 في بورصة فمسطين. 

 القطاع صافي المبيعات اجمالي األصول مكتب التدقيق السنة الشركة  م

1 
البنك اإلسبلمي 

 الفمسطيني

 بنوك 16645599 423109279 ارنست يون  2012

 بنوك 20844907 502251830 ارنست يون  2013

 بنوك 24037761 595259913 ارنست يون  2014

 بنوك 29331586 675211338 ارنست يون  2015

 بنوك 37088649 809082569 ديوليت 2016

 البنك اإلسبلمي العربي 2

 بنوك 11518400 373898769 ارنست يون  2012

 بنوك 13022566 469814701 ارنست يون  2013

 بنوك 15515590 561908064 يون ارنست  2014

 بنوك 18084479 650593114 ارنست يون  2015

 بنوك 23159673 791442161 ارنست يون  2016

 بنك فمسطين 3

 بنوك 72333723 2004494095 ارنست يون  2012

 بنوك 90780557 2348045943 ارنست يون  2013

 كبنو  91898299 2424773961 ارنست يون  2014

 بنوك 105308242 2785203240 ارنست يون  2015

 بنوك 129049764 4118629230 ارنست يون  2016

4 
بنك االستثمار 
 الفمسطيني

 بنوك 8420300 258689765 ارنست يون  2012

 بنوك 10058183 288414977 ارنست يون  2013

 بنوك 10884373 320813772 ارنست يون  2014

 بنوك 11573807 327770241 ت يون ارنس 2015

 بنوك 13486577 352712692 برايس ووتر ىاوس 2016

 بنك القدس 5

 بنوك 21139062 480906793 ديوليت 2012

 بنوك 22878055 531873355 ديوليت 2013

 بنوك 28372985 669362172 برايس ووتر ىاوس 2014

 بنوك 32024630 804160135 برايس ووتر ىاوس 2015
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 بنوك 37765746 960070324 برايس ووتر ىاوس 2016

 البنك الوطني 6

 بنوك 10912962 350890034 ديوليت 2012

 بنوك 15957308 529598977 ارنست يون  2013

 بنوك 22353861 679908084 ارنست يون  2014

 بنوك 22353861 820268531 ارنست يون  2015

 بنوك 35925791 957088864 ارنست يون  2016

7 
سوق فمسطين لؤلوراق 

 المالية

 بنوك 1102059 11723148 ارنست يون  2012

 بنوك 1371219 11366673 ارنست يون  2013

 بنوك 1430254 11480780 ارنست يون  2014

 بنوك 1294269 11876356 ارنست يون  2015

 بنوك 1790066 12934931 ارنست يون  2016

 العالمية المتحدة لمتامين 8

 تامين 24545678 29788304 ديوليت 2012

 تامين 29311555 37665694 ديوليت 2013

 تامين 29828490 43200209 ديوليت 2014

 تامين 28763602 47263859 ديوليت 2015

 تامين 31314194 48111613 ديوليت 2016

 االىمية لمتامين 9

 تامين 17426582 51195974 ةطبلل أبو غزال 2012

 تامين 2732382 50631493 طبلل أبو غزالة 2013

 تامين 10391578 46119240 طبلل أبو غزالة 2014

 تامين 11544146 45412396 طبلل أبو غزالة 2015

 تامين 19630819 55020157 طبلل أبو غزالة 2016

 المشرق لمتامين 10

 تامين 9358016 14997100 ديوليت 2012

 تامين 13982252 18563610 ديوليت 2013

 تامين 14675744 26566551 ديوليت 2014

 تامين 15046857 30017509 ديوليت 2015

 تامين 18081788 33567131 ديوليت 2016

 التامين الوطنية 11
 تامين 22502321 73432305 ارنست يون  2012

 تامين 27894892 79271711 برايس ووتر ىاوس 2013
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 تامين 26842752 73244670 برايس ووتر ىاوس 2014

 تامين 33807526 74887224 برايس ووتر ىاوس 2015

 تامين 40021248 84939598 برايس ووتر ىاوس 2016

 فمسطين لمتامين 12

 تامين 5645085 31553233 طبلل أبو غزالة 2012

 تامين 7309282 32349449 طبلل أبو غزالة 2013

 تامين 8455766 32587161 طبلل أبو غزالة 2014

 تامين 10143423 33788069 طبلل أبو غزالة 2015

 تامين 11180634 37154245 طبلل أبو غزالة 2016

13 
التكافل الفمسطينية 

 لمتامين

 تامين 11700953 19276704 ديوليت 2012

 امينت 11727999 23997002 ديوليت 2013

 تامين 16371614 27190901 ديوليت 2014

 تامين 20182317 33849734 ديوليت 2015

 تامين 27183303 42424694 ارنست يون  2016

 ترست العالمية لمتامين 14

 تامين 25289487 78999951 ارنست يون  2012

 تامين 35953341 84746019 ارنست يون  2013

 تامين 38506607 94254897 ارنست يون  2014

 تامين 42440539 100378666 برايس ووتر ىاوس 2015

 تامين 58823868 145947372 برايس ووتر ىاوس 2016

 العربية لمدىانات 15

 صناعة 4540874.3 5694758.57 مؤسسة الطريفي 2012

 صناعة 5213020 6230848.57 مؤسسة الطريفي 2013

 صناعة 5714544.3 6025971.43 مؤسسة الطريفي 2014

 صناعة 7398262.9 6942411.43 مؤسسة الطريفي 2015

 صناعة 7670955.7 8026095.71 مؤسسة الطريفي 2016

 بيت جاال لؤلدوية 16

 صناعة 8094930 73647767.1 طبلل أبو غزالة 2012

 صناعة 8031780 14145427.1 طبلل أبو غزالة 2013

 صناعة 9205245.7 15571635.7 غزالةطبلل أبو  2014

 صناعة 11092367 17861030 طبلل أبو غزالة 2015

 صناعة 11171021 21483654.3 طبلل أبو غزالة 2016
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 دواجن فمسطين 17

 صناعة 26946883 45492427.1 ارنست يون  2012

 صناعة 37391086 49170674.3 ارنست يون  2013

 صناعة 42189641 45292860 ارنست يون  2014

 صناعة 43492189 45573567.1 ارنست يون  2015

 صناعة 49009879 47089092.9 ارنست يون  2016

 بير زيت لؤلدوية 18

 صناعة 22936105 42450744 ديوليت 2012

 صناعة 25123663 64753100 ديوليت 2013

 صناعة 24938216 69763852 ديوليت 2014

 صناعة 26475495 69123710 يتديول 2015

 صناعة 32392201 74062698 ديوليت 2016

 سجائر القدس 19

 صناعة 79568433 61805585.7 معايعة وشركاه 2012

 صناعة 86442643 64605245.7 معايعة وشركاه 2013

 صناعة 46149128 54337185.7 معايعة وشركاه 2014

 صناعة 37620707 55163112.9 معايعة وشركاه 2015

 صناعة 36669530 57355615.7 معايعة وشركاه 2016

 الشرق لبلكتورد 20

 صناعة 2301658.6 4974137.14 الخبراء العرب 2012

 صناعة 2016732.9 4986627.14 الخبراء العرب 2013

 صناعة 1669331.4 4717432.86 الخبراء العرب 2014

 صناعة 1292970 4738187.14 الخبراء العرب 2015

 صناعة 1821874.3 4737535.71 الخبراء العرب 2016

 القمح الذىبي 21

 صناعة 11409746 28081777.1 برايس ووتر ىاوس 2012

 صناعة 12028609 26646310 برايس ووتر ىاوس 2013

 صناعة 14371086 26042291.4 برايس ووتر ىاوس 2014

 صناعة 8929711.4 28630020 ارنست يون  2015

 صناعة 16010676 29296325.7 ارنست يون  2016

22 
القدس لممستحضرات 

 الطبية

 صناعة 18072349 49503917.1 ارنست يون  2012

 صناعة 24026477 53934080 برايس ووتر ىاوس 2013

 صناعة 26049510 53002542 برايس ووتر ىاوس 2014
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 صناعة 28687247 51192232 برايس ووتر ىاوس 2015

 صناعة 28601050 52970017 برايس ووتر ىاوس 2016

 دار الشفاء لؤلدوية 23

 صناعة 16893346 29876871 ديوليت 2012

 صناعة 18578157 43636680 ديوليت 2013

 صناعة 18963545 46282842 ديوليت 2014

 صناعة 18928067 53262990 ديوليت 2015

 صناعة 21081640 57170338 تديولي 2016

 فمسطين لصناعة المدائن 24

 صناعة 1637182.9 5241384.29 ارنست يون  2012

 صناعة 1555584.3 4480337.14 ارنست يون  2013

 صناعة 1286862.9 3857132.86 ارنست يون  2014

 صناعة 597207.14 2198038.57 ارنست يون  2015

 صناعة 55025.714 1734954.29 ارنست يون  2016

25 
الوطنية لصناعة 

 األلومنيوم

 صناعة 20328423 28321804.3 ديوليت 2012

 صناعة 21545601 30960482.9 ديوليت 2013

 صناعة 21783019 32603754.3 ديوليت 2014

 صناعة 21023319 33130062.9 ديوليت 2015

 صناعة 21139266 32661092.9 ديوليت 2016

26 
الوطنية لصناعة 

 الكرتون 

 صناعة 4626045 6032093 ارنست يون  2012

 صناعة 5761456 6678673 ارنست يون  2013

 صناعة 6505176 6639000 ارنست يون  2014

 صناعة 6786374 6848706 ارنست يون  2015

 صناعة 6369825 6796805 ارنست يون  2016

 مصانع الزيتون النباتية 27

 صناعة 5335778.6 20698935.7 ارنست يون  2012

 صناعة 5867921.4 26458595.7 ارنست يون  2013

 صناعة 7470385.7 30988915.7 ارنست يون  2014

 صناعة 7337444.3 35591348.6 ارنست يون  2015

 صناعة 7499187.1 39963201.4 ارنست يون  2016

 خدمات 962244 13445002 ون ارنست ي 2012 أبراج الوطنية 28
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 خدمات 980537 13198877 برايس ووتر ىاوس 2013

 خدمات 934677 13050322 برايس ووتر ىاوس 2014

 خدمات 889096 13713922 برايس ووتر ىاوس 2015

 خدمات 775953 13889817 برايس ووتر ىاوس 2016

29 
المؤسسة العربية 

 العقارية

 خدمات 3481394.3 3460644.29 فتوح 2012

 خدمات 2250950 4078927.14 فتوح 2013

 خدمات 344350 3483030 االستشاريون العرب 2014

 خدمات 280054.29 1287440 االستشاريون العرب 2015

 خدمات   0 0 2016

 المؤسسة العربية لمفنادق 30

 خدمات 6730122.9 45991520 ديوليت 2012

 خدمات 6510341.4 45418455.7 ديوليت 2013

 خدمات 6643451.4 44267492.9 ديوليت 2014

 خدمات 6309192.9 43062297.1 ديوليت 2015

 خدمات 6022664.3 41648361.4 ديوليت 2016

31 
دارة  بال عقار لتطوير وا 

 العقارات

 خدمات 1345942.9 5179471.43 ارنست يون  2012

 خدمات 1255265.7 4625408.57 ارنست يون  2013

 خدمات 1206938.6 4211680 ارنست يون  2014

 خدمات 1235757.1 4055652.86 ارنست يون  2015

 خدمات 1438927.1 4682332.86 ارنست يون  2016

 ةالفمسطينياالتصاالت  32

 خدمات 522645714 880744286 ارنست يون  2012

 خدمات 536081429 951731429 ارنست يون  2013

 خدمات 508385714 1072435714 ارنست يون  2014

 خدمات 474675714 1066190000 ارنست يون  2015

 خدمات 474675714 1458911429 ارنست يون  2016

 الفمسطينية لمكيرباء 33

 خدمات 474850000 112524140 ارنست يون  2012

 ماتخد 30167928 118007104 ارنست يون  2013

 خدمات 30453120 103532855 ارنست يون  2014

 خدمات 24186578 106887296 ارنست يون  2015
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 خدمات 31360512 99904886 ارنست يون  2016

34 
مركز نابمس 
 التخصصي

 خدمات 4824251.4 11017742.9 الريادة 2012

 خدمات 5803918.6 14268351.4 الريادة 2013

 خدمات 6147588.6 13452262.9 لطريفيمؤسسة ا 2014

 خدمات 4586874.3 11725854.3 مؤسسة الطريفي 2015

 خدمات 7320632.9 14832024.3 مؤسسة الطريفي 2016

 مصايف رام هللا 35

 خدمات 1139004.3 17870517.1 معايعة وشركاه 2012

 خدمات 1039597.1 20212581.4 معايعة وشركاه 2013

 خدمات 844417.14 20345805.7 ايعة وشركاهمع 2014

 خدمات 674221.43 21613828.6 معايعة وشركاه 2015

 خدمات 821967.14 20743338.6 معايعة وشركاه 2016

36 
الفمسطينية لتوزيع الخدمات 

 الموجستية

 خدمات 80317751 13247858 ارنست يون  2012

 ماتخد 12563185 12613897 ارنست يون  2013

 خدمات 10221530 18009788 ارنست يون  2014

 خدمات 9957234 28972184 ارنست يون  2015

 خدمات 8711998 12128279 ارنست يون  2016

37 
موبايل الوطنية 
 لبلتصاالت

 خدمات 84120379 293648219 ارنست يون  2012

 خدمات 89214709 279762032 ارنست يون  2013

 خدمات 85310995 268180272 ست يون ارن 2014

 خدمات 83197778 247200841 ارنست يون  2015

 خدمات 84118637 223646514 ارنست يون  2016

38 
العقارية التجارية 

 لبلستثمار

2012 

الشركة الفمسطينية 
 استثمار 84398.571 7500435.71 لمتدقيق

2013 

الشركة الفمسطينية 
 استثمار 38790 7152600 لمتدقيق

 استثمار 1019524.3 6231351.43 ديوليت 2014

 استثمار 1891984.3 6308995.71 ديوليت 2015

 استثمار 1679021.4 8764780 ديوليت 2016



91 

 

 المستثمرون العرب 39

 استثمار 239302.86 13264868.6 ديوليت 2012

 استثمار 237660 13586181.4 ديوليت 2013

 استثمار 237155.71 12885765.7 ليتديو  2014

 استثمار 247004.29 14761988.6 ديوليت 2015

 استثمار 250124.29 14777671.4 معايعة وشركاه 2016

40 
فمسطين لمتنمية 
 واالستثمار

 استثمار 61618000 773746000 ارنست يون  2012

 استثمار 65947000 808673000 ارنست يون  2013

 استثمار 70455000 831837000 رنست يون ا 2014

 استثمار 87339000 822066000 ارنست يون  2015

 استثمار 92304000 842176000 ارنست يون  2016

41 
 لبلستثماراتالقدس 

 العقارية

 استثمار 1835935 16479245 ديوليت 2012

 استثمار 0 15647646 ديوليت 2013

 استثمار 46289 13587704 طبلل أبو غزالة 2014

 استثمار 40970 13720422 طبلل أبو غزالة 2015

 استثمار 21203 11257134 طبلل أبو غزالة 2016

42 
الفمسطينية لبلستثمار 

 واالنماء

 استثمار 3571.4286 4092527.14 معايعة وشركاه 2012

 استثمار 0 4293584.29 معايعة وشركاه 2013

 استثمار 79968.571 4447145.71 كاهمعايعة وشر  2014

 استثمار 64285.714 4522971.43 معايعة وشركاه 2015

 استثمار 84542.857 4561628.57 معايعة وشركاه 2016

43 
فمسطين لبلستثمار 

 الصناعي

 استثمار 2858351.4 62919405.7 ارنست يون  2012

 استثمار 38946670 68872400 ارنست يون  2013

 استثمار 45099160 70067385.7 ارنست يون  2014

 استثمار 50825029 71521838.6 ارنست يون  2015

 استثمار 64171097 81617765.7 ارنست يون  2016

44 
فمسطين لبلستثمار 

 العقاري 

 استثمار 20420739 162381206 ارنست يون  2012

 استثمار 11232957 169240404 ارنست يون  2013

 استثمار 8969301.4 169273469 ارنست يون  2014
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 استثمار 24220659 174521841 ارنست يون  2015

 استثمار 15189390 169296443 ارنست يون  2016

45 
 عمارئللاالتحاد 

 واالستثمار

 استثمار 740943 41338392 طبلل أبو غزالة 2012

 تثماراس 419031 41183319 طبلل أبو غزالة 2013

 استثمار 514439 42470060 طبلل أبو غزالة 2014

 استثمار 200155 41876594 طبلل أبو غزالة 2015

 استثمار 1138108 44033226 طبلل أبو غزالة 2016

46 
العربية الفمسطينية 

 لبلستثمار

 استثمار 361200371 214819349 ديوليت 2012

 استثمار 436541866 237212264 ديوليت 2013

 استثمار 526679410 250909979 ديوليت 2014

 استثمار 516941578 278542464 ديوليت 2015

 استثمار 600360225 329783580 ديوليت 2016

 سند لمموارد االنشائية 47

 استثمار 0 0 0 0

 استثمار 0 0 0 0

 استثمار 0 0 0 0

 استثمار 0 0 0 0

 استثمار 30744863 91258269 ارنستيونغ 2016

 9811251494 46691855084مجموع
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 ( تنصيف شركات المساىمة حسب القطاع2ممحق رقم )

 والخدمات المالية: قطاع البنوك -0

 صافي المبيعات اجمالي األصول مكتب التدقيق السنة الشركة  م

1 
البنك اإلسبلمي 

 الفمسطيني

 16645599 423109279 ارنست يون  2012

 20844907 502251830 ارنست يون  2013

 24037761 595259913 ارنست يون  2014

 29331586 675211338 ارنست يون  2015

 37088649 809082569 ديوليت 2016

 البنك اإلسبلمي العربي 2

 11518400 373898769 ارنست يون  2012

 13022566 469814701 ارنست يون  2013

 15515590 561908064 ارنست يون  2014

 18084479 650593114 ارنست يون  2015

 23159673 791442161 ارنست يون  2016

 بنك فمسطين 3

 72333723 2004494095 ارنست يون  2012

 90780557 2348045943 ارنست يون  2013

 91898299 2424773961 ارنست يون  2014

 105308242 2785203240 ن ارنست يو  2015

 129049764 4118629230 ارنست يون  2016

4 
بنك االستثمار 
 الفمسطيني

 8420300 258689765 ارنست يون  2012

 10058183 288414977 ارنست يون  2013

 10884373 320813772 ارنست يون  2014

 11573807 327770241 ارنست يون  2015

 13486577 352712692 ر ىاوسبرايس ووت 2016

 بنك القدس 5

 21139062 480906793 ديوليت 2012

 22878055 531873355 ديوليت 2013

 28372985 669362172 برايس ووتر ىاوس 2014

 32024630 804160135 برايس ووتر ىاوس 2015
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 37765746 960070324 برايس ووتر ىاوس 2016

 البنك الوطني 6

 10912962 350890034 وليتدي 2012

 15957308 529598977 ارنست يون  2013

 22353861 679908084 ارنست يون  2014

 22353861 820268531 ارنست يون  2015

 35925791 957088864 ارنست يون  2016

7 
سوق فمسطين لؤلوراق 

 المالية

 1102059 11723148 ارنست يون  2012

 1371219 11366673  ارنست يون 2013

 1430254 11480780 ارنست يون  2014

 1294269 11876356 ارنست يون  2015

 1790066 12934931 ارنست يون  2016

 

 قطاع الصناعة -8

 صافي المبيعات اجمالي األصول مكتب التدقيق السنة الشركة  م

 العربية لمدىانات 1

 4540874.3 5694758.57 مؤسسة الطريفي 2012

 5213020 6230848.57 مؤسسة الطريفي 2013

 5714544.3 6025971.43 مؤسسة الطريفي 2014

 7398262.9 6942411.43 مؤسسة الطريفي 2015

 7670955.7 8026095.71 مؤسسة الطريفي 2016

 بيت جاال لؤلدوية 2

 8094930 73647767.1 طبلل أبو غزالة 2012

 8031780 14145427.1 طبلل أبو غزالة 2013

 9205245.7 15571635.7 طبلل أبو غزالة 2014

 11092367 17861030 طبلل أبو غزالة 2015

 11171021 21483654.3 طبلل أبو غزالة 2016

 دواجن فمسطين 3

 26946883 45492427.1 ارنست يون  2012

 37391086 49170674.3 ارنست يون  2013

 42189641 45292860 ارنست يون  2014

 43492189 45573567.1 ارنست يون  2015
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 49009879 47089092.9 ارنست يون  2016

 بير زيت لؤلدوية 4

 22936105 42450744 ديوليت 2012

 25123663 64753100 ديوليت 2013

 24938216 69763852 ديوليت 2014

 26475495 69123710 ديوليت 2015

 32392201 74062698 يتديول 2016

 سجائر القدس 5

 79568433 61805585.7 معايعة وشركاه 2012

 86442643 64605245.7 معايعة وشركاه 2013

 46149128 54337185.7 معايعة وشركاه 2014

 37620707 55163112.9 معايعة وشركاه 2015

 36669530 57355615.7 معايعة وشركاه 2016

 توردالشرق لبلك 6

 2301658.6 4974137.14 الخبراء العرب 2012

 2016732.9 4986627.14 الخبراء العرب 2013

 1669331.4 4717432.86 الخبراء العرب 2014

 1292970 4738187.14 الخبراء العرب 2015

 1821874.3 4737535.71 الخبراء العرب 2016

 القمح الذىبي 7

 11409746 28081777.1 برايس ووتر ىاوس 2012

 12028609 26646310 برايس ووتر ىاوس 2013

 14371086 26042291.4 برايس ووتر ىاوس 2014

 8929711.4 28630020 ارنست يون  2015

 16010676 29296325.7 ارنست يون  2016

8 
القدس لممستحضرات 

 الطبية

 18072349 49503917.1 ارنست يون  2012

 24026477 53934080 ووتر ىاوسبرايس  2013

 26049510 53002542 برايس ووتر ىاوس 2014

 28687247 51192232 برايس ووتر ىاوس 2015

 28601050 52970017 برايس ووتر ىاوس 2016

 دار الشفاء لؤلدوية 9
 16893346 29876871 ديوليت 2012

 18578157 43636680 ديوليت 2013
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 18963545 46282842 ديوليت 2014

 18928067 53262990 ديوليت 2015

 21081640 57170338 ديوليت 2016

 فمسطين لصناعة المدائن 10

 1637182.9 5241384.29 ارنست يون  2012

 1555584.3 4480337.14 ارنست يون  2013

 1286862.9 3857132.86 ارنست يون  2014

 597207.14 2198038.57 ارنست يون  2015

 55025.714 1734954.29 ارنست يون  2016

11 
الوطنية لصناعة 

 األلومنيوم

 20328423 28321804.3 ديوليت 2012

 21545601 30960482.9 ديوليت 2013

 21783019 32603754.3 ديوليت 2014

 21023319 33130062.9 ديوليت 2015

 21139266 32661092.9 ديوليت 2016

12 
لوطنية لصناعة ا

 الكرتون 

 4626045 6032093 ارنست يون  2012

 5761456 6678673 ارنست يون  2013

 6505176 6639000 ارنست يون  2014

 6786374 6848706 ارنست يون  2015

 6369825 6796805 ارنست يون  2016

 مصانع الزيتون النباتية 13

 5335778.6 20698935.7 ارنست يون  2012

 5867921.4 26458595.7 ارنست يون  2013

 7470385.7 30988915.7 ارنست يون  2014

 7337444.3 35591348.6 ارنست يون  2015

 7499187.1 39963201.4 ارنست يون  2016
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 استثمار  -0

 صافي المبيعات اجمالي األصول مكتب التدقيق تاريخ الشركة م

1 
العقارية التجارية 

 بلستثمارل

2012 

الشركة الفمسطينية 
 84398.571 7500435.71 لمتدقيق

2013 

الشركة الفمسطينية 
 38790 7152600 لمتدقيق

 1019524.3 6231351.43 ديوليت 2014

 1891984.3 6308995.71 ديوليت 2015

 1679021.4 8764780 ديوليت 2016

 المستثمرون العرب 2

 239302.86 13264868.6 ديوليت 2012

 237660 13586181.4 ديوليت 2013

 237155.71 12885765.7 ديوليت 2014

 247004.29 14761988.6 ديوليت 2015

 250124.29 14777671.4 معايعة وشركاه 2016

3 
فمسطين لمتنمية 
 واالستثمار

 61618000 773746000 ارنست يون  2012

 65947000 808673000 ارنست يون  2013

 70455000 831837000 ارنست يون  2014

 87339000 822066000 ارنست يون  2015

 92304000 842176000 ارنست يون  2016

4 
 لبلستثماراتالقدس 

 العقارية

 1835935 16479245 ديوليت 2012

 0 15647646 ديوليت 2013

 46289 13587704 طبلل أبو غزالة 2014

 40970 13720422 بو غزالةطبلل أ 2015

 21203 11257134 طبلل أبو غزالة 2016

5 
الفمسطينية لبلستثمار 

 واالنماء

 3571.4286 4092527.14 معايعة وشركاه 2012

 0 4293584.29 معايعة وشركاه 2013

 79968.571 4447145.71 معايعة وشركاه 2014

 64285.714 4522971.43 معايعة وشركاه 2015
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 84542.857 4561628.57 معايعة وشركاه 2016

6 
فمسطين لبلستثمار 

 الصناعي

 2858351.4 62919405.7 ارنست يون  2012

 38946670 68872400 ارنست يون  2013

 45099160 70067385.7 ارنست يون  2014

 50825029 71521838.6 ارنست يون  2015

 64171097 81617765.7 ارنست يون  2016

7 
فمسطين لبلستثمار 

 العقاري 

 20420739 162381206 ارنست يون  2012

 11232957 169240404 ارنست يون  2013

 8969301.4 169273469 ارنست يون  2014

 24220659 174521841 ارنست يون  2015

 15189390 169296443 ارنست يون  2016

8 
 عمارئللاالتحاد 

 واالستثمار

 740943 41338392 طبلل أبو غزالة 2012

 419031 41183319 طبلل أبو غزالة 2013

 514439 42470060 طبلل أبو غزالة 2014

 200155 41876594 طبلل أبو غزالة 2015

 1138108 44033226 طبلل أبو غزالة 2016

9 
العربية الفمسطينية 

 لبلستثمار

 361200371 214819349 ديوليت 2012

 436541866 237212264 ديوليت 2013

 526679410 250909979 ديوليت 2014

 516941578 278542464 ديوليت 2015

 600360225 329783580 ديوليت 2016

 سند لمموارد االنشائية 10

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

 30744863 91258269 ارنستيونغ 2016
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 اتقطاع الخدم -4

 صافي المبيعات اجمالي األصول مكتب التدقيق تاريخ الشركة م

 أبراج الوطنية 1

 962244 13445002 ارنست يون  2012

 980537 13198877 برايس ووتر ىاوس 2013

 934677 13050322 برايس ووتر ىاوس 2014

 889096 13713922 برايس ووتر ىاوس 2015

 775953 13889817 برايس ووتر ىاوس 2016

2 
المؤسسة العربية 

 العقارية

 3481394.3 3460644.29 فتوح 2012

 2250950 4078927.14 فتوح 2013

 344350 3483030 االستشاريون العرب 2014

 280054.29 1287440 االستشاريون العرب 2015

2016 0 0   

 المؤسسة العربية لمفنادق 3

 6730122.9 45991520 ديوليت 2012

 6510341.4 45418455.7 ديوليت 2013

 6643451.4 44267492.9 ديوليت 2014

 6309192.9 43062297.1 ديوليت 2015

 6022664.3 41648361.4 ديوليت 2016

4 
دارة  بال عقار لتطوير وا 

 العقارات

 1345942.9 5179471.43 ارنست يون  2012

 1255265.7 4625408.57 ارنست يون  2013

 1206938.6 4211680 ارنست يون  2014

 1235757.1 4055652.86 ارنست يون  2015

 1438927.1 4682332.86 ارنست يون  2016

 ةالفمسطينياالتصاالت  5

 522645714 880744286 ارنست يون  2012

 536081429 951731429 ارنست يون  2013

 508385714 1072435714 ارنست يون  2014

 474675714 1066190000 ارنست يون  2015

 474675714 1458911429 ارنست يون  2016

 474850000 112524140 ارنست يون  2012 الفمسطينية لمكيرباء 6
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 30167928 118007104 ارنست يون  2013

 30453120 103532855 ارنست يون  2014

 24186578 106887296 ارنست يون  2015

 31360512 99904886 ارنست يون  2016

7 
مركز نابمس 
 التخصصي

 4824251.4 11017742.9 الريادة 2012

 5803918.6 14268351.4 الريادة 2013

 6147588.6 13452262.9 مؤسسة الطريفي 2014

 4586874.3 11725854.3 مؤسسة الطريفي 2015

 7320632.9 14832024.3 مؤسسة الطريفي 2016

 مصايف رام هللا 8

 1139004.3 17870517.1 معايعة وشركاه 2012

 1039597.1 20212581.4 معايعة وشركاه 2013

 844417.14 20345805.7 معايعة وشركاه 2014

 674221.43 21613828.6 معايعة وشركاه 2015

 821967.14 20743338.6 معايعة وشركاه 2016

9 
لخدمات الفمسطينية لتوزيع ا
 الموجستية

 80317751 13247858 ارنست يون  2012

 12563185 12613897 ارنست يون  2013

 10221530 18009788 ارنست يون  2014

 9957234 28972184 ارنست يون  2015

 8711998 12128279 ارنست يون  2016

10 
موبايل الوطنية 
 لبلتصاالت

 84120379 293648219 ارنست يون  2012

 89214709 279762032 ارنست يون  2013

 85310995 268180272 ارنست يون  2014

 83197778 247200841 ارنست يون  2015

 84118637 223646514 ارنست يون  2016
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 قطاع التامين: -5

 صافي المبيعات اجمالي األصول مكتب التدقيق تاريخ الشركة م

 تامينالعالمية المتحدة لم 1

 24545678 29788304 ديوليت 2012

 29311555 37665694 ديوليت 2013

 29828490 43200209 ديوليت 2014

 28763602 47263859 ديوليت 2015

 31314194 48111613 ديوليت 2016

 االىمية لمتامين 2

 17426582 51195974 طبلل أبو غزالة 2012

 2732382 50631493 طبلل أبو غزالة 2013

 10391578 46119240 طبلل أبو غزالة 2014

 11544146 45412396 طبلل أبو غزالة 2015

 19630819 55020157 طبلل أبو غزالة 2016

 المشرق لمتامين 3

 9358016 14997100 ديوليت 2012

 13982252 18563610 ديوليت 2013

 14675744 26566551 ديوليت 2014

 15046857 30017509 ليتديو  2015

 18081788 33567131 ديوليت 2016

 التامين الوطنية 4

 22502321 73432305 ارنست يون  2012

 27894892 79271711 برايس ووتر ىاوس 2013

 26842752 73244670 برايس ووتر ىاوس 2014

 33807526 74887224 برايس ووتر ىاوس 2015

 40021248 84939598 سبرايس ووتر ىاو  2016

 فمسطين لمتامين 5

 5645085 31553233 طبلل أبو غزالة 2012

 7309282 32349449 طبلل أبو غزالة 2013

 8455766 32587161 طبلل أبو غزالة 2014

 10143423 33788069 طبلل أبو غزالة 2015

 11180634 37154245 طبلل أبو غزالة 2016
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 ية لمتامينالتكافل الفمسطين 6

 11700953 19276704 ديوليت 2012

 11727999 23997002 ديوليت 2013

 16371614 27190901 ديوليت 2014

 20182317 33849734 ديوليت 2015

 27183303 42424694 ارنست يون  2016

 ترست العالمية لمتامين 7

 25289487 78999951 ارنست يون  2012

 35953341 84746019 ارنست يون  2013

 38506607 94254897 ارنست يون  2014

 42440539 100378666 برايس ووتر ىاوس 2015

 58823868 145947372 برايس ووتر ىاوس 2016

 


