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 الممخص:
 الفترةعمى  الحسابات لمراقب الصناعي التخصص أثر ة واختباردراس إلىيدف البحث ي

تم و  .ومدى اختالف ذلك األثر باختالف تركز الممكية ،المراجعة عميلب الرتباطو الزمنية
 األدب المحاسبي الشتقاق فروضالدراسات السابقة في تحميل من خالل اليدف ذلك تحقيق 
بالبورصة المقيدة  األغذية والمشروباتطاع ات قشركعمى  تطبيقيةدراسة إجراء ثم ، البحث

  .(2102 – 2102) المصرية خالل الفترة الزمنية
بالحصة السوقية مقاسًا التخصص الصناعي لمراقب الحسابات أن  توصمت النتائج إلى

ذلك ، وأن عميل المراجعةب الرتباطو الزمنية الفترةعمى يؤثر ال إجمالي المبيعات عمى أساس 
الرتباط  الزمنية الفترةأن إلى أيضًا توصمت النتائج و ، اختالف تركز الممكيةاألثر يختمف ب

معدل بكاًل من إيجابًا تتأثر و  ،عميل المراجعة تتأثر سمبًا بالرافعة الماليةبالحسابات  مراقب
 .، وحجم الشركةالعائد عمى حقوق الممكية

إيجابًا وبشكل تؤثر  رقابيدرجة تركز الممكية كمتغير  أن أظيرت نتائج التحميل اإلضافي،
أظيرت نتائج وأيضًا  الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة.معنوي عمى 

مقاسًا بالحصة السوقية عمى  لتخصص الصناعي لمراقب الحساباتتحميل الحساسية، أن ا
الممكية ال فترة ارتباطو بعميل المراجعة، وأن تركز عمى يؤثر سمبًا  إجمالي األصول أساس

 .ُيعدل ذلك األثر
 الزمنية الفترةتركز الممكية، التخصص الصناعي لمراقب الحسابات،  الكممات المفتاحية:

 .المراجعة بعميل مراقب الحسابات الرتباط
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 د. عيد أبوزيد                                        أثر تركز الملكية على التخصص الصناعي لمراقب الحسايات  

 573  
  4242 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                          العدد الثاني 

   
 

Email:dr_eid_mahmoud@yahoo.com 
The effect of ownership concentration on the relationship 

between the auditor industrial specialization and audit 

tenure - an applied study on companies listed in the 

Egyptian Stock Exchange 

 
Dr. Eid Mahmoud Abo Zaid  *  

Abstract:  

The aim of this research is to study and test the effect of the auditor 

industrial specialization on  auditor tenure and how different that 

effect according to ownership Concentration, This aim was achieved 

through accounting literature review to Hypothesis development, then 

conducting an applied study on a the food and beverage sector 

companies listed in the Egyptian Stock Exchange during the period 

(2012-2017).  

The results showed that the auditor industrial specialization 
measured by market share based on total sales does not affect the 

auditor tenure and that the effect is different according to the 

ownership Concentration ,The results also found that the auditor 

tenure is negatively affected by leverage, while positive effect on both 

return on equity and company size. 
The results of the additional analysis showed that the ownership 

Concentration as a control variable positively and significantly affects 

audit tenure, and  the results of the sensitivity analysis showed that the 

auditor industrial specialization measured by market share based on 

total assets negatively affects audit tenure, and that ownership 

Concentration does not alter that effect. 

 

Keywords: Concentration of ownership, auditor's industrial 
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 البحثمقدمة  .1
ثارت العديد من المخاوف لدى المتعاممين باألسواق المالية نتيجة العديد من المشاكل 

العديد من الشركات الدولية؛ وتمثل عممية  انييارالمحاسبية والمالية والتي ترتب عمييا 
 (.Alfraih,2017األسواق )تمك ي في الثقة مرة أخر  استعادةالمراجعة أحد أىم محاور 

 إعداد وعرض القوائم المالية،عدالة صدق و تحديد مدى إلى وتيدف عممية المراجعة 
 وما تحويو من بيانات ومعمومات جودة عممية المراجعة من الثقة في تمك القوائم وتدعم

(Alareeni,2019.)  
إلى المحاسبي  واألدبمينة مالتنظيمية لولتفعيل جودة عممية المراجعة، سعت الجيات 

يمثل أحد  والذيتحديد مؤشرات لمجودة ومنيا التخصص الصناعي لمراقب الحسابات، 
من خالل لمراقب الحسابات عمى تحسين الكفاءة المينية  المعتمدةمداخل عممية المراجعة 

  (.2102محمد،)محل المراجعة أعمال منشأة العميلب تومعرفزيادة 
كانت محل جدل عمى المستوى  والتيدة عممية المراجعة من مؤشرات جو أيضًا و 

 عددقصد بيا عميل المراجعة، ويُ بالرتباط مراقب الحسابات الزمنية  الفترة والمينياألكاديمي 
 المنشأة لنفسبتقديم خدمات مراجعة القوائم المالية مراقب الحسابات  فييا يقوم التي السنوات

(Mardiah and Erlina,20182102محمد، ؛) اً ، ويترتب عمى طول تمك الفترة آثار 
عن المنشأة لدي مراقبي الحسابات زيادة المعرفة المتراكمة يجابية عمى مينة المراجعة ومنيا إ

 Rad et)عمى جودة عممية المراجعةإيجابًا مما ينعكس  (2102محل المراجعة)منصور،
al.,2016). 

سواء من جانب  -عميل المراجعة بات الرتباط مراقب الحسابالزمنية  الفترةومن محددات 
فنظرًا  ،التخصص الصناعي لمراقب الحسابات - الحسابات أو عمالء المراجعة مراقب

عميل المراجعة، مما يؤثر ب ونتيجة طول فترة ارتباطاستقاللية مراقب الحسابات تأثر  الحتمال
 Su et) ؛(Kamath et al.,2018 البعضفإن ، جودة عممية المراجعةعمى سمبًا 

al.,2016  بتدوير مكتب المراجعة استقاللية مراقب الحسابات أنو يمكن الحفاظ عمى يري
ما يترتب وتعويض  ،مراقب الحسابات وعميل المراجعةومن ثم تخفيض فترة االرتباط بين 

 صناعيًا. ونبمراقبي حسابات متخصص باالستعانةنقص المعرفة المتراكمة عمى ذلك من 
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 ورتباطالزمنية ال الفترةأحد محددات الصناعي لمراقب الحسابات  التخصصولذلك يمثل 
، الممكية درجة تركزمن شركة ألخري باختالف ويختمف وجود ذلك المحدد المراجعة،  بعميل

مراقبي باالرتباط أو االعتراض عمى  تأييد-ممكيتيم تركز  حسب-ن و فقد يري المساىم
بفترة أطول، أو تدويره مع االستعانة  ية السنويةالحسابات لمراجعة القوائم المالية التاريخ

  .صناعياً  ونبمراقبي حسابات متخصص
 البحث مشكمة .2

 Mardiah ؛Elshawarby,2017؛Mukhlasin,2018) المحاسبية تناولت الكتابات
and Erlina,2018؛ Jorjani and Gerayli,2018 ؛Su et al.,2016؛ Hegazy 

and El-Deeb,2016) الصناعي التخصص بين العالقةتبار قضية بالدراسة واالخ 
اال أن نتائجيا كانت مختمطة، ، المراجعة بعميل الرتباطو الزمنية والفترة الحسابات لمراقب

ثم فإن مشكمة من وفى بيئات مختمفة، ولم تتناول تركز الممكية كمتغير مُعدل لتمك العالقة، و 
 التساؤالت التالية:البحث الحالي تتمثل في 

مقاسًا بالحصة السوقية عمى أساس  الحسابات لمراقب الصناعي التخصص ىل يؤثر
 عمى الممكية تركزؤثر يىل ، ؟المراجعة  بعميل الرتباطو الزمنية عمى الفترةإجمالي المبيعات 

 المراجعة بعميل الرتباطو الزمنية والفترة الحسابات لمراقب الصناعي التخصص بين العالقة
 في  المراجعة بعميل الحسابات مراقب الرتباط الزمنية الفترة عمى الممكية تركز يؤثر ىل، ؟

 الحسابات لمراقب الصناعي التخصص يختمف تأثيرىل و  ، الدراسة؟ محل العالقة سياق
مقياس الحصة السوقية كطريقة قياس باختالف المراجعة  بعميل الرتباطو الزمنية عمى الفترة

 ؟ متخصصل
 هدف البحث: .3

 عمى الفترة الحسابات لمراقب الصناعي التخصص أثر راسة واختبارد إلىيدف البحث ي
 .ومدى اختالف ذلك األثر باختالف تركز الممكية ،المراجعة بعميل الرتباطو الزمنية

 أهمية ودوافع البحث: .4
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ما  التيمسايرة الفكر المحاسبي في أحد الموضوعات  منتأتي األىمية العممية لمبحث 
 التيتمك اآلثار و الحسابات، ومن  لمراقب الصناعي لتخصصآثار ا وىي زالت محل جدل
 تركزو المراجعة،  بعميل مراقب الحسابات الرتباط الزمنية الفترةفي دراستيا اتسمت بالندرة 

  .لمعالقة بين المتغيرينعدل كمتغير مُ  الممكية
 ممكيةال تركز أثروتأتى األىمية العممية في توفير أدلة من بيئة األعمال المصرية عن 

 بعميل الرتباطو الزمنية والفترة الحسابات لمراقب الصناعي التخصص بين العالقة عمى
 الصناعي التخصصمما يساىم الجيات التنظيمية لمينة المراجعة في تدعيم  المراجعة
، وتحديد الفترة الزمنية المالئمة الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة الحسابات لمراقب

 لمجيات المعنية بالحوكمةوتوفير أدلة  .ي ترشيد قرارات تدوير مراقب الحساباتمما يساىم ف
وأثرىا في تحقيق الرقابة الفعالة عمى وىو تركز الممكية أشكال الممكية أحد في مصر عن 

أحد معايير اختياره لدى الشركات ذات الممكية  عنالحسابات  لمراقبتوفير أدلة و  .الشركات
 .المركزة

ىذا  فيال أن أىميا؛ تضييق فجوة البحث المحاسبي في مصر مبحث إلدوافع لا تمكورغم 
المجال، وتأصيل واختبار العالقات محل الدراسة وفق منيجية بحث متطورة متكاممة تشمل 

 ضافيًا وثالث لمحساسية بما يساير البحوث االجنبية منيجيًا.إتحمياًل أساسيًا وآخر 
 :حدود البحث .5

لمعالقة  ُمعدل كمتغير الممكية ىيكلتركز الممكية كأحد أشكال ول يقتصر البحث عمى تنا
 ،المراجعة بعميل الرتباطو الزمنية الفترةو  الحسابات لمراقب الصناعي التخصص بين

 المقيدة بالبورصة المصرية األغذية والمشروباتقطاع شركات وتقتصر عينة الدراسة عمى 
ية النتائج لمتعميم مشروطة بضوابط اختيار أن قابمو  (،2102-2102خالل الفترة الزمنية)
 عينة ومنيجية البحث.

 النظري لمبحث: اإلطار .6
 التخصص الصناعي لمراقب الحسابات 1.6
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لخبرات مراقب الحسابات  امتالكيعرف التخصص الصناعي لمراقب الحسابات بأنو 
 (.2102)الصيرفي، ن كفاءتو المينيةيتحسلوميارات وقدرات مينية وعممية متخصصة 

التخصص في قطاع معين من إلى  الصناعي لمراقب الحساباتويشير التخصص 
عممية والفيم العميق في القطاع محل العممية و الخبرة المن خالل  االقتصاديةاألنشطة 

 (.2102التخصص)بابكر،
مراقبي لى إبداء إمراجعة القوائم المالية ة خدمل تقديميامينة المراجعة من  وتيدف

 Mardiah and) فني محايد عن مدى صدق وعدالة تمك القوائم رأيالحسابات ل
Erlina,2018.)  وتتوقف جودة القوائم المالية عمى جودة عممية المراجعة، وكالىما يزداد

  2102)عمى، ن صناعياً و مراقبي حسابات متخصصقبل في الشركات التي يتم مراجعتيا من 
وذلك  ،(Hegazy and  El-Deeb,2016؛Alareeni,2019؛Rad et al.,2016؛

بة الداخمية الحسابات من معرفة وفيم أفضل لضوابط الرقا ينظرًا لما يتوافر لدى مراقب
 فيبالنظام المحاسبي إلعداد التقرير المالي معرفة متعمقة و  ،ومخاطر أعمال العميل

عمى التعامل مع المشاكل  قدرتيممما يزيد من  الشركات المرتبطة بالصناعة محل التخصص
 Mardiah and)المعمومات تماثلعدم مشكمة من  يخفض بشكللمحاسبية ا

Erlina,20182102منصور،؛). 
ه من قبل عمالء أحد معايير اختيار التخصص الصناعي لمراقب الحسابات ولذلك يمثل 

، وذلك لما يحققو التخصص الصناعي من إضافة قيمة (2102الصيرفي،)المراجعة 
-Hegazy and Elرة في تحقيق كفاءة وفاعمية عممياتيا )لمشركات من خالل مساعدة اإلدا

Deeb ,2016.) 
مراقب الحسابات ما توصل اليو الصناعي لمتخصص لاألخرى اآلثار اإليجابية ومن 

(Ahmed et al.,2016،من كونو يساىم في عدم تأخير تقرير 2102؛ منصور )المراجعة 
عمى ذلك نتيجة  ويؤكد .اسبإصدار التقارير المالية في التوقيت المن وبالتالي

انخفضت كمما الصناعي لمراقب الحسابات أنو كمما زادت درجة التخصص ب (2102محمد،)
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جراءات إ، نظرًا ألن كل صناعة ليا خصائص تنعكس عمى فترة تأخير تقرير المراجعة
 .تومن كفاءمراقب الحسابات المراجعة، ومن ثم يزيد تخصص 

في قدرتو عمى تقييم استمرارية إيجابًا راقب الحسابات وأيضًا يؤثر التخصص الصناعي لم
منشأة العميل محل المراجعة، نتيجة التعمق في المعرفة باألساليب الفنية المرتبطة بنشاطيا 

 السوقية تيمحصمن لمراقبي الحسابات يزيد التخصص الصناعي و .(2102محمد،)
(Hegazy  and El-Deeb ,2016.) 

 منياتكاليف  عدةالتخصص الصناعي لمراقب الحسابات ى يترتب عموبالرغم من ذلك، 
تكاليف االستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجي لتطوير المعارف والميارات، ومخاطر 

لى تغطية إولذلك تسعي مكاتب المراجعة  ،التقاضي الناتجة عن عدم تنويع محفظة العمالء
-Hegazy and Elيادة األتعاب )تمك التكاليف من خالل زيادة حصتيا السوقية مع ز 

Deeb,2016 كما يرتبط بالتخصص الصناعي مخاطر لمراقبي الحسابات عندما تتعرض ،)
ذلك ما حدث باألزمة المالية العالمية وما نتج عمي الصناعة بشكل عام لمخاطر، ويؤكد 

التقاضي عنيا من تعرض مراقبي الحسابات المتخصصون في الصناعة المصرفية لمخاطر 
(Cassell et al.,2019).   

 رتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعةالزمنية ال  فترةال 2.6
مراقب الحسابات بعميل المراجعة دوليًا منذ عقود، الفترة الزمنية الرتباط يتم مناقشة قضية 

 ويتضح ذلك من تناول اإلصدارات المينية الدولية لتمك القضية مثل مجمس التقرير المالي 
FRCمكة المتحدة، ومجمس اإلشراف المحاسبي عمى الشركات العامة بالمم PCAOB 

 The(. وأيضًا العديد من التشريعات مثل قانون Elder et al.,2015)  بالواليات المتحدة
Sarbanes of Oxley Act الفترة الزمنية لى التأثير المحتمل لطول إ؛ ويرجع ذلك االىتمام

 ومن ثم انخفاض جودة المراجعة توعمى استقالليمراجعة مراقب الحسابات بعميل الالرتباط 
(Dao et al.,2008). 

مراقب الحسابات الفترة الزمنية الرتباط معظم البحوث في األدب المحاسبي طول تتناول و 
، وتفترض Rotation كبديل لتدوير مراقبي الحسابات Auditor tenure عميل المراجعةب
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سياسة التدوير، ولكن قد يرجع التغيير إلى اجعة يرجع مكاتب المر  Changesبذلك أن تغيير
مكتب المراجعة أو العميل لعدة أسباب مثل أتعاب عممية المراجعة، تسوق الرأي، أو إلى 

 (.Elder et al.,2015) تغيير محفظة مكتب المراجعة في ضوء تقييم المخاطر
الحسابات  احتفاظ عميل المراجعة بمراقب مفيوم فترةوفى ذات السياق ىناك 

Retention،  وىى تمثل حد أدني لفترة االحتفاظ بمراقب الحسابات وتكون أقل من أو
تساوى فترة التدوير، وتتراوح فترة االحتفاظ بمراقب الحسابات ما بين عام إلى عشرة أعوام 

األوربي، ويساىم ذلك في دعم استقالل  االتحادالصادر من  Reform وذلك طبقًا لممرسوم
والتخمص من ضغوط العميل سواء إلصدار  ،عزلالمن  وحسابات حيث أنو يحميمراقب ال

 .(Quick and Schmidt, 2018) الضغوطتقرير غير متحفظ أو غيرىا من أشكال 
 (محل المراجعة عميل المراجعة )المنشأةبمراقب الحسابات الفترة الزمنية الرتباط وتعرف 

* Auditor tenure فترة التي يقوم فييا مراقب الحسابات بتقديم عدد السنوات أو ال بأنيا
خدمات مراجعة القوائم المالية لنفس المنشأة طبقًا لما تم االتفاق عميو بين 

 (.Mardiah and Erlina,2018 ؛2102الطرفان)محمد،
بجودة المراجعة، حيث الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة وترتبط 

الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات ( قياس العالقة بين Dao et al.,2008تناول )
يجابية بين التصويت ضد أو إوجود عالقة إلى وجودة المراجعة، وتوصل بعميل المراجعة 
الختيار مراقب الحسابات وفترة االرتباط، ويدل ذلك عمى أن  التصويتاالمتناع عن 

الحسابات نظرًا إلدراكيم بأن طول فترة  ن يقومون بالتصويت عمى تغيير مراقبو المساىم
 يؤثر سمبًا عمى جودة المراجعة. معو االرتباط 

 Dao and؛2102؛ منصور،Rad et al.,2016ويتضح بتحميل الدراسات السابقة )
Pham,2014 )الرتباط مراقب الحسابات لزمنية فترة االنتائجيا حول أثر طول  إلى اختالف

 نتيجة زيادة معرفة مراقب الحسابات ةيجابيإ اً ر اراجعة ما بين أثميل المراجعة عمى جودة المبع
نتيجة ضعف استقاللية مراقب الحسابات.  ةسمبي اً ر ا، وأثببيئة منشأة العميل محل المراجعة

دراسة  (20)( من خالل تحميل Alareeni,2019ومما يؤيد ذلك االختالف ما توصل اليو )
الفترة الزمنية الرتباط مراقب لنتائج حول أثر عمى مستوى العديد من الدول باختالف ا
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عدم ًا، أو سمبيًا، أو أثرًا أثرًا إيجابيعمى جودة عممية المراجعة بين الحسابات بعميل المراجعة 
  أثر. وجود

الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل لطول وبالرغم من وجود مؤيد ومعارض 
لحكم عمى معياري استقاللية وكفاءة مراقبي الحسابات؛ ، فإن كالىما يعتمد في االمراجعة 

نظرًا لوجود عوامل أخري  أو الناشئة وذلك قد ال ينطبق في أسواق المراجعة غير الناضجة
مؤثرة بخالف فترة االرتباط مثل انخفاض االستثمار في التدريب، ظروف العرض والطمب 

 . (Azizkhani et al.,2018) المراجعةانخفاض موارد مكاتب و عمى خدمات المراجعة، 
، ما أشار الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة ومن األدلة لتأييد طول 

من أن فاعمية عممية المراجعة تحتاج إلى فيم أكبر ببيئة العميل  (Dao et al.,2008) اليو
ات األولي تكون أقل نظرًا والتي تتزايد مع مرور الوقت، ومن ثم فإن جودة المراجعة في السنو 

موظفي المنشأة محل النخفاض معرفة مراقب الحسابات، وأن المديرين الماليين وغيرىم من 
 .يضيعون وقت في تعريف مراقب الحسابات باألمور المالية والتشغيمية المراجعة

 بعميلأثر إيجابي لفترة ارتباط مراقب الحسابات إلى وجود ( 2102محمد،)وأيضًا توصل 
أن عمى  Azizkhani et al. (2018) ويؤكد .المراجعةلمراجعة عمى توقيت اصدار تقرير ا

يزيد من في السنوات األولي من تغيير مراقب الحسابات نقص المعرفة الكافية ببيئة العميل 
عمى احتمالية عدم القدرة عمى اكتشاف التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية مما يؤثر سمبًا 

 .جودتيا
أن طول ىي  عميل المراجعةبنما األدلة التي تعارض طول فترة ارتباط مراقب الحسابات بي
 اإلدارة معميني الغير  ونتيجة تآلف يؤثر سمبًا عمى استقالل مراقب الحساباتفترة تمك ال

Familiarity  ت اليوتوصمما مما ينعكس عمى احتمال حدوث تالعب بالقوائم المالية، وىذا 
 .  Quick and Schmidt,2018) ؛Mardiah and Erlina,2018) اتنتائج عدة دراس

الفترة الزمنية الرتباط مراقب ويتضح مما سبق، أن ىناك جدل في الفكر المحاسبي بشأن 
، نظرًا لما يترتب عمى طول تمك الفترة من آثار إيجابية وسمبية. الحسابات بعميل المراجعة

لكن أيضًا عمى مستوى المنظمات المينية والتي ولم يقتصر الخالف عمى الفكر المحاسبي و 
 جعة.رااختمفت فيما بينيا عمى تحديد تمك الفترة، ومدى اإللزام بيا من جانب عمالء الم
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 العالقة بين تركز الممكية وعممية المراجعة الخارجية 3.6 
يمثل ىيكل الممكية أحد جوانب الحوكمة، وبعد تشكيل ىيكل الممكية يتم فصل الممكية 

ويترتب عمى ذلك تعارض  ختيار حممة األسيم لمديري الشركة.عن اإلدارة من خالل ا
المصالح بين أىداف حممة األسيم واإلدارة، وبالرغم من أن ىدف معظم حممة األسيم ىو 
تعظيم الثروة وتحقيق مزيد من األرباح، إال أن كل فئة من فئات المستثمرين ليا أىداف 

 (. Yahyazadehfar et al.,2015مختمفة الستثماراتيم )
وىناك العديد من أنماط ىيكل الممكية، منيا الممكية المؤسسية، الممكية اإلدارية، الممكية 

عدد محدود من  أيديأن ممكية األسيم في  المركزةوتعني الممكية المركزة.  والممكيةالحكومية 
وتوجيو سياساتيا  لشركةافي إدارة  االشتراكالمساىمين، حيث يحق ليذا النوع من المالك 

تركزىا في يد كبار من خصائص الممكية المركزة (. و 2102)عمى،والتشغيميةالمالية 
 Azizkhani et) تنفيذينأعضاء في مجمس اإلدارة، ومديرين  يموأن معظم المساىمين

al.,2018) من أجل تحقيق أىدافيم الخاصة، مما يترتب الشركة عمى مديري  يؤثرون، أو
ذ قرارات تحقق رقابة أعمي وزيادة االستثمارات، ورغم ذلك تزيد مشكمة الوكالة بين عمية اتخا

لى طمب خدمة المراجعة الخارجية إكبار وصغار المساىمين، ويدفع ذلك صغار المستثمرين 
(Yahyazadehfar et al.,2015.) 

 Rad etالتصويت )ويوضح ىيكل الممكية كيفية توزيع حقوق المساىمين وحقوق 
al.,2016يمارس المساىمون المسيطرون حقوق تصويت تفوق حقوق التدفق النقدي  (. وقد

(Bozec and Dia,2017.) 
وظيرت مشكمة الوكالة نتيجة انفصال الممكية عن اإلدارة؛ وكاًل منيما لو أىدافو التي قد 

تشير  والتيتماثل المعمومات  عدمظاىرة تتعارض مع أىداف الطرف اآلخر، ونتج عن ذلك 
 Mardiah and) لى توافر معمومات لدي المديرين ال يممكيا األطراف الخارجيةإ

Erlina,2018.) 
 Ho and)توصلتركز الممكية، حيث بوترتبط مشكمة الوكالة 

Kang,2013؛Darmadi,2014 ؛Srinidhi et al.,2014 )لى أن تركز الممكية قد إ
ك عمى كبار المساىمين من حيث زيادة أو التخفيف من مشكمة الوكالة، ويتوقف ذلليؤدي 
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الذى اختمفت في حسمو الدراسات السابقة باختالف بيئات التطبيق،  األمردوافعيم، وىو 
 .وقوانين حماية أقمية المساىمين

 Bozec؛Cho and Wu,2014؛ AlQadasi and Abidin,2017) ويؤكد عمى ذلك
and Dia,2017أن كبار ىو األول  ( بأن تركز الممكية يتضمن احتمالين: االحتمال

وبالتالي تكون مشاكل الوكالة أقل حدة بين  الشركةالمساىمين )المسيطرون( خارج 
وبالتالي تكون  الشركةأن كبار المساىمين داخل  ىو المساىمين والمديرين، واالحتمال الثاني

 شركةالمشكمة الوكالة بين كبار المساىمين وأقميتيم، حيث يشارك كبار المساىمين في إدارة 
 شركاتويرغبون في تحقيق أىدافيم الخاصة عمى حساب األقمية مثل ترتيب معامالت مع 

قة ويمثل ذلك ضغوط عمى أخري يسيطرون عمييا وىو ما يعرف باألطراف ذوي العال
لى أن زيادة تركز الممكية إ( Al-Rassas and Kamardin,2016وتوصل ) المديرين.
ن المسيطرون في اإلدارة أو وجود و مشاركة المساىم جودة األرباح نتيجة بانخفاضيرتبط 

 لى توجيو األرباح لتحقيق مصالحيم.إعالقة وثيقة معيم تدفعيم 
وفى ضوء ما سبق، نتج عالقة بين تركز الممكية والطمب عمى خدمة مراجعة القوائم 

( Yahyazadehfar et al.,,2015؛Khan et al.,2011المالية وجودتيا، حيث توصل )
المركزة تحتاج إلى عممية مراجعة أقل شمواًل لذلك تدفع أتعاب  الممكيةذات الشركات ن أإلى 

مشتتة الممكية تدفع أتعاب أعمى نتيجة مراجعة أكثر شمواًل الشركات مراجعة أقل، بينما 
 وأعمي جودة.

ولكن يتوقف أثر تركز الممكية في تحقيق الرقابة الفعالة عمى نوعية األسواق، حيث يري 
(Khan et al.,2011 أنو في األسواق الكفء عندما يتمتع المساىمين بدرجة أعمي من )

تركز الممكية يكون لدييم الحافز لمرقابة العالية من خالل مراجعة ذات جودة، وربما ال يتوافر 
 ذلك الحافز باالقتصاديات الناشئة.

بأثر تركز  وبتحميل األدب المحاسبي، يتضح أن ىناك مسألتان متعارضتان ترتبطان
، المسألة بالتخصص الصناعي لمراقب الحساباتالممكية عمى جودة عممية المراجعة مقاسًا 

درجة تركز الممكية زادت رغبة كبار المساىمين في تحقيق  ازدادتأنو كمما  ىياألولي 
عدم توفير الشفافية في إلى مصالحيم الشخصية عمى حساب أقمية المساىمين، مما يدفعيم 
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 ىي ت، ولذا يرغبون في اختيار مراقبي حسابات ذو جودة منخفضة؛ المسألة الثانيةالمعموما
اختيار مراقبي حسابات ذو جودة مرتفعة إلى دفع كبار المساىمين تأن زيادة تركز الممكية 

لتحقيق رقابة فعالة وخاصة عندما تكون مصالحيم تتفق مع مصالح باقي 
 (. Leung and Liu,2015)المساىمين
( حول مدى اعتبار تركز AlQadasi and Abidin,2017) منتم طرح تساؤاًل  ولذلك

إلى الممكية بديل أم مكمل لدور مراقب الحسابات في تفعيل الرقابة عمى الشركات، وتوصل 
 أن الشركات ذات درجة تركز ممكية أعمي أقل طمبًا لمراجعة ذات جودة أعمي.

لمصالح الناتج عن مشكمة الوكالة ( أن التعارض في ا2102)ورغم ذلك يري منصور
إلى بينما في األجل الطويل فإن جميع األطراف تسعي  ،يوجد فقط في األجل القصير

 دارة أم المالك.ى استمرارية ونمو الشركة سواء اإلالمحافظة عم
التي تناولت العالقة بين تركز الممكية وجودة المراجعة، حيث  الدراساتوىناك العديد من 

اختبار العالقة بين ىيكل الممكية واختيار مراقب ( Leung and Liu,2015)ىدف 
الحسابات من خالل دراسة تطبيقية عمى عينة من الشركات الصينية المسجمة خالل الفترة 

أن مساىمي الشركات يفضمون مراجعة خارجية ذات إلى النتائج  . وتوصمت2112-2102
، مما يدل عمى أن تركز الممكية يرتبط جودة منخفضة عندما يممكون نسبة أقل من األسيم

 .بوجود مراجعة خارجية ذات جودة مرتفعة
( تأثير ىيكل الممكية عمى جودة المراجعة Zureigat,2011وفى ذات السياق استيدف )

وتوصل  (.ASE( شركة أردنية مدرجة في بورصة عمان )092عينة من ) بالتطبيق عمى
ترجع تمك النتيجة وأن كز الممكية وجودة المراجعة، وجود عالقة سمبية غير ىامة بين تر إلى 
 ةيئمعاألن الكثير منيا شركات  المدرجة، األردنيةطبيعة الممكية المركزة في الشركات إلى 
  .تعتمد عمى العالقات الشخصية في اختيار مراقب الحساباتوالتي 

مشاىدة  222ريت عمى في دراستو التي أجُ ( Darmadi,2014)أيضًا وتوصل 
أنو إلى  ،2112-2112عمى الشركات المسجمة ببورصة إندونيسيا خالل الفترة ( سنة/شركة)

مكاتب  )ضمن عاليةعندما تزداد درجة تركز الممكية يتم اختيار مراقبي حسابات ذو جودة 
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Big-4 جودة  ي(، وفى حال كان المساىم المسيطر عائمة يتم اختيار مراقبي حسابات ذو
  منخفضة.

يتضح العالقة بين تركز الممكية ومشكمة الوكالة وجودة المراجعة، حيث وفى ضوء ذلك 
إلى أن تركز الممكية تجعل معظم المعمومات الداخمية لدى المساىمين، لذا يقل الدافع 

 Nonومن ثم يتم االستعانة بمكاتب مراجعة المالي مسوق لتوصيل معمومات عالية الجودة 
Big 4  مما يمثل مؤشر النخفاض جودة(المراجعةRad et al.,2016 وقد يرغب كبار ،)

المساىمين في الحد من مشكمة الوكالة بتعيين مراقب حسابات متخصص لتحقيق جودة 
 فيأو رغبتيم  (Cho and Wu,2014؛Srinidhi et al.,2014)أعمي لعممية المراجعة

عمى تخفيض  القوائم المالية مما ينعكس فيشارة لمسوق المالي لزيادة الموثوقية إعطاء إ
 (.Ho and Kang,2013)تكمفة رأس المال

لمفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة وفيما يتعمق باألثر المشترك 
( قياس العالقة التفاعمية بين تركز الممكية Rad et al.,2016وتركز الممكية، ىدف )

( شركة مقيدة 011عينة من )مى دراسة عوطول فترة االرتباط عمى إدارة األرباح، من خالل 
أن إدارة األرباح تتأثر إيجابًا إلى . وتوصل 2102-2119ببورصة طيران خالل الفترة 

التفاعل بين تركز الممكية وطول فترة  ولكنفترة االرتباط تتأثر سمبًا ببينما  بتركز الممكية،
لمسيطرون يرغبون ذلك عمى أن المساىمين ا السمبي. ويؤكداألثر  ذلكاالرتباط يضعف من 

 تزداد إدارة األرباح.و في تحقيق مصالحيم ولذلك تنخفض فترة االرتباط 

 تحميل الدراسات السابقة واشتقاق فروض البحث: 4.6
رتباطه الزمنية ال فترة الالتخصص الصناعي لمراقب الحسابات عمى  أثر 1.4.6

 بعميل المراجعة
الفترة الزمنية الرتباطو بعميل و تأتي أىمية العالقة بين تخصص مراقب الحسابات 

والتي بدورىا تؤثر في قرارات أصحاب  المراجعة من كونيما مؤشرات لجودة المراجعة
 Rad et al.,2016) المصالح من مستثمرين، موردين، عمالء وغيرىم
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(. وبالرغم من تناول تمك الخصائص سواء بشكل مستقل أم تأثيرىما Alareeni,2019؛
لمراجعة، إال أن ىناك ندرة في الدراسات التي تناولت العالقة بين تمك المشترك عمى جودة ا
 الخصائص فيما بينيا.

تناولت األثر المشترك لتخصص مراقب الحسابات  ،فالمجموعة األولي من الدراسات
، حيث تم قياس األثر المشترك لمتخصص الصناعي المراجعة بعميلالفترة الزمنية الرتباطه و 

المراجعة عمى فترة تأخير تقرير مراقب  بعميلوالفترة الزمنية الرتباطو لمراقب الحسابات 
شركة مقيدة بالبورصة ( 22)عينة من ( عمى 2102محمد،) دراسة قبلالحسابات، من 

وجود عالقة سالبة بين تأخير إلى . وتوصمت النتائج 2102 – 2101المصرية خالل الفترة 
لمتخصص الصناعي لمراقب الحسابات والفترة تقرير مراقب الحسابات والتأثير المشترك 

 . المراجعة بعميلالزمنية الرتباطو 
قياس أثر كاًل من ( Mardiah and Erlina,2018) وفي ذات السياق، استيدف

، وتخصص مراقب الحسابات عمى عدم تماثل فصاح االختياري، وفترة االرتباطاإل
في بورصة اندونيسيا خالل الفترة مؤسسة مالية مسجمة  (22)المعمومات، بالتطبيق عمى 

وتوصمت النتائج إلى أن عدم تماثل المعمومات يتأثر سمبًا بكاًل من . 2101-2102
يتأثر إيجابًا بتخصص مراقب الحسابات، ويدل ذلك  ، بينماإلفصاح االختياري وفترة االرتباطا

 .  عمى أن طول فترة االرتباط يخفض من عدم تماثل المعمومات
حجم الحسابات )( قياس أثر خصائص مراقبي Lai and Liu,2018) ولوأيضًا تنا

وتوصمت  .فترة االرتباط( عمى تقييم الشركات متنوعة النشاط–الصناعيالتخصص -المكتب
مراجعة  زيادة جودة التقرير المالية لمشركات متنوعة النشاط عندما ترتبط بمكتبإلى النتائج 

بينما تنخفض جودة التقرير المالية لتمك الشركات ، أطولزمنية  لفترة  Big 4 ضمن مكاتب
 عندما يتم مراجعتيا بواسطة مراقب حسابات متخصص صناعيًا.

رتباط االالحسابات وفترة ( أثر التخصص الصناعي لمراقب Mukhlasin,2018)واختبر 
المالية االحتيالية. بالتطبيق عمى الشركات المدرجة في بورصة  التقاريرفي الكشف عن 

أن طول إلى . وتوصمت النتائج 2102إلى  2102ونيسيا لألوراق المالية خالل الفترة من إند
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ومن ثم يحد من قدرة اإلدارة عمى  مراقب الحسابات ؤثر عمى استقاللت فترة االرتباط ال
 المالية. االحتيال بالتقاريراالحتيال، وأن تخصص مراقب الحسابات يساىم في الكشف عن 

تناولت دور التخصص الصناعي لمراقب الحسابات  ،من الدراسات والمجموعة الثانية
، حيث المراجعة بمتغيرات تابعة أخري بعميل هرتباطالزمنية ال فترة العدل لعالقة كمتغير م  
المراجعة  بعميلمراقب الحسابات ارتباط فترة العالقة بين ( Stanley et al.,2007تناول )

شركة أمريكية خالل الفترة  222ل دراسة عمى صدار القوائم المالية من خالإعادة ا  و 
صدار إعادة وا  وجود عالقة سمبية بين فترة االرتباط إلى وتوصمت النتائج . 2111-2112

يجابية، مما يدل عمى إتكون العالقة القوائم المالية، ولكن في ظل تخصص مراقب الحسابات 
 قوائم المالية.صدار الإعادة إ انخفاضبو فترة االرتباط يرتبط  انخفاضأن 

مراقب ارتباط العالقة بين فترة ( Al Bhoor and Khamees,2016)اختبر كما 
وتأخر تقرير المراجعة وكيف تتأثر تمك العالقة بالتخصص المراجعة  الحسابات بعميل

مشاىدة لمشركات األردنية المسجمة في ( 290)الصناعي لمراقب الحسابات، من خالل 
لى عدم وجود عالقة بين إوتوصمت النتائج  .(2102-2119)بورصة عمان خالل الفترة 

وأن التخصص الصناعي لمراقب الحسابات ال يؤثر  االرتباط،وفترة تأخر تقرير المراجعة 
 .عمى تمك العالقة

( قياس مدي إدراك المستثمرون لجودة التقارير المالية التي Su et al.,2016يدف )واست
ات لدييم ارتباط فترة طويمة مع الشركة محل االستثمار، تم مراجعتيا من قبل مراقبي حساب

وتوصمت . 2102إلى عام  2112الشركات األمريكية في الفترة من عام  بالتطبيق عمى
بارتفاع معدل  المراجعة ترتبط بعميلالنتائج إلى أن طول فترة ارتباط مراقب الحسابات 

 صناعيًا. ونالمتخصص ، وذلك فقط لمراقبي الحساباتاألسيمالتذبذب في أسعار 
التخصص الصناعي دور ( Panggabean and Yendrawati,2016) واختبر

فترة ارتباط مراقب عدل لمعالقة بين كاًل من ىيكل الممكية وطول مُ  كمتغيرلمراقب الحسابات 
لى عدم وجود تأثير إ. وتوصمت النتائج تقرير المراجعةوتأخير الحسابات بعميل المراجعة 

وأن طول فترة  المراجعة،تأخير تقرير  عمىكل الممكية وطول فترة االرتباط لكاًل من ىي
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لى قصر فترة إصدار تقرير إمتخصص صناعيًا يؤدى الاالرتباط في ظل مراقب الحسابات 
 .المراجعة

فترة ارتباط مراقب العالقة بين قياس ( Jorjani and Gerayli,2018) وتناول 
عوائد األسيم، وأثر تخصص مراقب الحسابات كمتغير  وتقمباتالحسابات بعميل المراجعة 

 ( شركة مدرجة في بورصة طيران خالل الفترة92عدل لتمك العالقة من خالل عينة من )مُ 
خفض من تقمبات عوائد لى طول فترة االرتباط يُ إ. وتوصمت النتائج 2102إلى  2100 من

 ة.عدل من تمك العالقاألسيم، وأن تخصص مراقب الحسابات ال يُ 
التخصص الصناعي لمراقب الحسابات أثر  ،وتناولت المجموعة الثالثة من الدراسات 

-Hegazy and Elاستيدف )حيث  المراجعة،الفترة الزمنية الرتباطه بعميل عمى 
Deeb,2016 تحميل آثار التخصص الصناعي لمنشأة المراجعة عمى فترة االحتفاظ بيا )

شركة مقيدة  011، من خالل تحميل محتوى تقرير من عميل المراجعة والنمو في أعماليا
لى وجود أثر إوتوصمت النتائج  .2100 – 2112خالل الفترة من المصرية بالبورصة 

 ايجابي لمتخصص الصناعي لمنشأة المراجعة عمى فترة االحتفاظ بيا من عميل المراجعة.
( قياس دور التخصص الصناعي Elshawarby,2017)وفي ذات السياق، ىدف 

لمراقب الحسابات في تخفيض اآلثار السمبية لتدوير منشأتو الزاميًا وانعكاس ذلك عمى جودة 
المراجعة من خالل دراسة ميدانية عمى عينة من مراقبي الحسابات واألكاديميين في بيئة 

لى وجود عالقة ارتباط بين التخصص الصناعي إاألعمال المصرية. وتوصمت النتائج 
، وأن لمتدوير اإللزامي لمكتب المراجعةحد من اآلثار السمبية المحتممة لمراقب الحسابات وال

التدوير اإللزامي لمراقب الحسابات يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة المراجعة، ولكن عندما 
 .   في صناعة عميل المراجعةيكون مراقب الحسابات الجديد متخصص 

ومنيا  المراجعة مكتب ئصخصا أثر قياس( 2102محمد،)ىدف  ومع تبادل العالقة،
لمراقب الحسابات، من خالل  الميني التخصص عمىالفترة الزمنية الرتباطو بعميل المراجعة 

 ذو إيجابي أثر وجود إلى النتائج وتوصمت. السودانية المراجعة مكاتب عمى ميدانية دراسة
 .اباتلمراقب الحس الميني التخصص مستوى في المراجعة مكتب لخصائص إحصائية داللة
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( قياس أثر خصائص صناعة العميل Cairney and Stewart,2018استيدف )و 
داخل الصناعة  مكاتب المراجعةوالمنافسة بين  المنتجات()تجانس الصناعة، المنافسة بين 

لى وجود أثر ايجابي لخصائص صناعة إوتوصمت النتائج  .الحساباتعمى اختيار مراقب 
ناعات ذات المنافسة الشديدة ( في تغيير مراقب العميل )الصناعات المتجانسة، الص

ر يالحسابات حيث يتم عزلو؛ وتؤكد النتائج عمى ارتباط تجانس الصناعة باحتمالية أكبر لتغي
( إلى مراقب حسابات غير Big4مراقب الحسابات من متخصص في صناعة العميل )

صناعة ( مما يدل عمى أنيم قادرون عمى مراجعة عمالء الNon- Big4متخصص)
المتجانسة بشكل أفضل من الصناعة غير المتجانسة؛ أيًضا ترتبط المنافسة بين مكاتب 

( إلى Non- Big4باحتمالية أقل لمتغيير من مراقب حسابات غير متخصص)المراجعة 
 (.Big4مراقب الحسابات متخصص في صناعة العميل )

باط مراقب الحسابات رتالزمنية الفترة ال( قياس أثر Kamath et al.,2018) واختبر
مراقب الحسابات لمكفاءة واالستقاللية، من خالل دراسة تجريبية  إدراكعمى عميل المراجعة ب

طالب ماجستير والذين يدرسون المحاسبة في إحدى الجامعات  222عمى عينة من 
ى لى تقييم كفاءة مراقب الحسابات بأنيا أعمإاألسترالية كبديل لممستثمرين. وتوصمت النتائج 

 د متخصص صناعيًا. يبشرط أن يكون مراقب الحسابات الجده عندما يتم تغيير 
يتضح من تحميل الدراسات السابقة وجود عالقات تبادلية بين تخصص مراقب الحسابات 

( أن طول فترة االرتباط 2102المراجعة، حيث توصل)محمد، بعميل والفترة الزمنية الرتباطو
بأن قصر فترة  (2102منصور،)ويؤكد عمى ذلك يزيد من تخصص مراقب الحسابات. 

 Su et) ويريفي صناعة معينة،  مراقب الحسابات رتباط ال تعطى فرصة لتخصصاال
al.,2016مراقبي الحسابات يكتسبون الخبرة في صناعة العميل من خالل تطوير  ( بأن

الخبرة الصناعات، إال أن تمك  بعض في معينة تقنيات في واالستثمار موظفييم ميارات
 .المراجعة بعمالء يمتتراكم مع طول فترة ارتباط

عميل المراجعة بالرتباط مراقب الحسابات الزمنية فترة الويربط المستثمرون طول 
نظر بشأن  يوكفاءتو المينية. ويتضمن األدب المحاسبي وجيت مراقب الحسابات باستقاللية

لى انخفاض قدرة إدفع تة االرتباط نظر األولي أن طول فتر الحيث تري وجية  ،تمك العالقات
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لى عدم القدرة عمى الكشف عن إمراقب الحسابات في ممارسة الشك الميني مما يؤدى 
نظر األخرى أن الفترة األولي من عممية الاالحتيال بالتقارير المالية؛ بينما تري وجية 

ت بمنشأة العميل، االحتيال نتيجة عدم االلمام الكافي لمراقب الحساباالمراجعة تزيد عممية 
والذى يتمتع في صناعة العميل ولكن يمكن معالجة ذلك بتعيين مراقب حسابات متخصص 

بخبرة وميارة وكفاءة تجعل لديو القدرة في الكشف عن االحتيال بالتقارير 
  .(Mukhlasin,2018)المالية

مى أن تدوير مراقب الحسابات يؤثر ع (Elder et al.,2015) يريوفى ذات السياق، 
جودة المراجعة من خالل المعايير التي يضعيا عميل المراجعة لقرار اختيار مراقب حسابات 
جديد أو االستمرار مع الحالي والتي من بينيا قدرتو عمى تقديم خدمة مراجعة ذات جودة 

لزامي لمراقب الحسابات فإنو من المتوقع فرض سياسة التدوير اإل؛ ولذلك عندما تُ عمىأ
رة مراقب الحسابات الجديد بأن يكون متخصصًا في صناعة العميل ألن خبضعف تعويض 

  .بمنشأة العميل توالتدوير يخفض من معرف
( بأن الغرض األساسي من تدوير مراقب Kamath et al.,2018ويؤكد عمى ذلك )

، ولكن من استقاللية مراقب الحساباتمن خالل دعم  المراجعةالحسابات ىو أثره عمى جودة 
االستقاللية ال يترجم دائًما إلى  الحفاظ عميلمستثمرين ال يكفي ذلك المعيار ألن وجية ا

بسبب  توفي كفاء يؤثر سمباً ، نظًرا ألن تدوير مراقب الحسابات يمكن أن عمىجودة مراجعة أ
 هفقدان المعرفة الخاصة بالعميل، ولكن ذلك األثر السمبي يمكن تعويضو من خالل تغيير 

( بأن طول فترة Su et al.,2016متخصص صناعيًا، ويدعم ذلك ) آخرمراقب حسابات ب
االرتباط يزيد من جودة المراجعة من خالل تراكم المعرفة، ولكن يمكن تعويض ذلك بتعيين 

 .صناعياً  مراقب حسابات متخصص
قرار تغيير عميل المراجعة في ضوء بالرتباط مراقب الحسابات الزمنية فترة التتحدد و 

تكاليف ومنافع  والذى يتم اتخاذه في ضوء تحميلت سواء بالعزل أم االستقالة مراقب الحسابا
ذلك القرار، ومما يساعد عمى تحديد ذلك سواء لمعميل أو مراقب الحسابات ىو المعرفة 
بخصائص صناعة العميل؛ فمن وجية نظر مراقب الحسابات، فإنو عندما يكون متخصصًا 

في االستحواذ عمى عدد كبير من العمالء مما يزيد من لديو الرغبة  تكونفي صناعة العميل 
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بشكل يضغط عمى أتعاب المراجعة ويخفض من ربحية تمك  المراجعةالمنافسة بين مكاتب 
المكاتب ومن ثم زيادة احتمال استقالة مراقب الحسابات، كما أن مراقب الحسابات في 

لتو، وفي الصناعات المتجانسة الصناعات المعقدة تزيد أتعابو ومن ثم ينخفض احتمال استقا
يكون ىناك استقرار في العمميات ومن ثم ىناك توقع بالتكاليف المرتبطة بالتعاقد، ولذا يحتفظ 

أطول. ومن وجية نظر زمنية مراقبي الحسابات بالعمالء في الصناعات المتجانسة فترة 
ر مراقب أقل لتغييالعميل، فإن عمالء المراجعة في الصناعات المتجانسة يتوقعون تكاليف 

، ولذا تكون معدالت العزل أعمى حيث يمكن االستعانة بمراقبي الحسابات مثل نقص الخبرة
حسابات آخرون في نفس الصناعة، بينما في الصناعات شديدة المنافسة يرغب العمالء في 

ت جدد حسابا يالحفاظ عمى مراقبي الحسابات الحاليين نظرًا لعدم التأكد المرتبط بتعيين مراقب
 (.Cairney and Stewart,2018نخفاض معدل العزل )المما يشير 

الفترة الحسابات يؤثر عمى  لى أن تخصص مراقبإالباحث  يتوصل وفى ضوء ما سبق،
حيث تكون فترة االرتباط إيجابًا ن ذلك األثر قد يكون أالمراجعة، و  بعميل ورتباطال الزمنية

 Su etوالحد من عمميات االحتيال )بيدف تعزيز جودة التقرير المالي ول طأ
al.,2016؛Jorjani and Gerayli,2018 حيث تكون فترة االرتباط أقل (، وقد يكون سمبًا

 تتفقبصفة عامة ، و (Mukhlasin,2018بيدف الحفاظ عمى استقالل مراقب الحسابات )
ترة عمى الفمتخصص الصناعي لمراقب الحسابات ل أثرعمى وجود السابقة الدراسات  معظم

ومن ثم يمكن ، ذلك األثرإال أنيا لم تتفق عمى اتجاه  ،رتباطو بعميل المراجعةالزمنية ال
" يؤثر التخصص  :بديلصورة الفرض ال  في( H1األول )اشتقاق الفرض البحثي 

الزمنية فترة ال عمىالشركات المقيدة بالبورصة المصرية حسابات  يالصناعي لمراقب
 .المراجعة"عمالء بهم رتباطال 

 
التخصص الصناعي لمراقب بين  معالقةل عدلكمتغير م  الممكية  تركز 2.4.6

 والفترة الزمنية الرتباطه بعميل المراجعة الحسابات 
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تشكل حوكمة الشركات واختيار مراقب الحسابات عامالن رئيسيان في دعم جودة التقارير 
ذات جودة أقل مراجعة الالمالية، حيث يزداد الطمب لدى بعض الشركات عمى خدمة 

واالستعاضة عنيا بييكل حوكمة قوي، وىناك شركات أخري تطالب بمراجعة ذات جودة 
 (.Karaibrahimoğlu,2013عالية الستكمال ودعم ىيكل حوكمة الشركات )

مثل أحد الممكية أحد آليات الحوكمة والتي ت فإن ىيكل، الشركات من منظور حوكمةو 
ؤثر يلى أن تركز الممكية إ( Karaibrahimoğlu,2013وتوصل ) أشكاليا الممكية المركزة.

. ويدل ذلك عمى رغبة في صناعة عميل المراجعة في اختيار مراقب حسابات متخصص
كبار المساىمين في تحقيق رقابة فعالة ودعم ىيكل الحوكمة من خالل اختيار مراقب 

 حسابات ذو جودة عالية.
لى أن إدارة األرباح إ( Rad et al.,2016ومن منظور جودة التقارير المالية، توصل )

ويدل ذلك عمى أن تركز الممكية يسمح لكبار المساىمين  بتركز الممكية.إيجابًا تتأثر 
خصية عمى حساب المساىمين باستخدام حقوقيم في الرقابة عمى الشركة لتحقيق مكاسب ش

ر سمبًا بطول فترة االرتباط إدارة األرباح تتأث األرباح، وأنبين تمك المكاسب إدارة ومن  األقمية
بعميل المراجعة، ويدل ذلك عمى أنو كمما انخفضت فترة االرتباط، انخفضت قدرة اإلدارة 

عدم وجود عالقة مع العميل مما يدعم إلى عمى ممارسات إدارة األرباح، ويرجع ذلك 
النخفاض  استقاللية مراقب الحسابات، ولكن في السنة األولي من االرتباط قد ال يتحقق ذلك

  المعرفة بصناعة العميل.
أن التخصص إلى ( Mardiah and Erlina,2018وفى ذات السياق، توصل )

الصناعي لمراقب الحسابات يخفض من عدم تماثل المعمومات )نتيجة المعرفة والفيم 
زيد تمراقب الحسابات بعميل المراجعة الرتباط الزمنية فترة الاألفضل لبيئة العميل(، وطول 

وفى ضوء تمك . عدم تماثل المعمومات )نتيجة تأثر استقالل مراقب الحسابات سمبًا(من 
في صناعة العميل لدى الشركات متخصص  حساباتفي حالة وجود مراقب  والنتيجة فإن

ن الرغبة في امتالك معمومات ال و الرئيس مساىميياتركز الممكية يكون لدي التي تتصف ب
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إلى لى عدم تماثل معمومات ويشكل ذلك دافع إمما يشير  ،تتوافر لدي المساىمين األقمية
  .أقلتغيير مراقب الحسابات ومن ثم فتره ارتباط في رغبتيم 

فترة البالصناعي لمراقب الحسابات عالقة التخصص  وفى ضوء التحميل السابق، يتضح
 :ضوء تركز الممكية يتضمن أحد االحتمالين المراجعة، وفى بعميلو رتباطالزمنية ال
األول ىو رغبة كبار المساىمين في تحقيق مصالحيم الشخصية وعندما يكون االحتمال 

ويدل  تغييره وتكون فترة االرتباط أقل. يتمفي صناعة العميل مراقب الحسابات متخصص 
االستمرار مع مراقب كبار المساىمين فضل يُ ال  في حالة تركز الممكية وذلك عمى أن

 Rad etتأكيد نتيجةإلى ، وقد يرجع ذلك يلفي صناعة العم حسابات متخصص
al.,2016) )مراقب أن خاصة و  .بأن تركز الممكية يزيد من ممارسات إدارة األرباح
 لديو القدرة عمى اكتشاف تمك الممارسات صناعياً  المتخصصالحسابات 

(Mukhlasin,2018)  تفضيل عدم استمراره، واالحتمال إلى كبار المساىمين مما يدفع
ىو رغبة كبار المساىمين في تحقيق رقابة فعالة وعندىا يتم االستعانة بمراقب  الثاني

    أطول.زمنية فترة لحسابات متخصص 
صورة في ( H2)الفرض البحثي الثاني صياغة إلى يتوصل الباحث  ،وفى ضوء ما سبق

تأثير التخصص الصناعي لمراقبي حسابات الشركات المقيدة  "يختمف الفرض البديل:
 " عمالء المراجعة باختالف تركز الممكيةبرتباطهم الزمنية ال فترة الورصة المصرية عمى بالب
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 منهجية البحث: .7
أثر التخصص الصناعي لمراقب الحسابات عمى الفترة تيدف الدراسة التطبيقية إلى قياس 

من  ؛ ةالزمنية الرتباطو بعميل المراجعة، ومدى اختالف ذلك األثر باختالف تركز الممكي
بين متغيرات البحث واختبار الفروض، ويتحقق ذلك اليدف  اتخالل نموذجين لقياس العالق

 : من خالل منيجية البحث والتي تتضمن النقاط التالية

 الدراسة ف وقياس متغيراتيصتو  1.7 
 :عمى النحو التاليفروض البحث، تم تحديد متغيراتو وكيفية قياسيا في ضوء 

قياسو باستخدام  وتم، لمراقب الحسابات الصناعي: التخصص تقلالمس المتغير 1.1.7
التحميل  فيستخدم يالمبيعات و إجمالي  األولوفق أساسين؛ األساس  مدخل الحصة السوقية

قياسًا عمى دراسة الحساسية تحميل  يستخدم فياألصول و  إجمالياألساس الثاني ، و األساسي
 (.2102؛ منصور،2102كل من )عمى،

، وتم قياس بعميل المراجعةالحسابات اقب مر رتباط الزمنية ال فترة الالتابع:  غيرلمتا 2.1.7
مراقب الحسابات بتقديم خدمة مراجعة  اقام فيي التيىذا المتغير باستخدام عدد السنوات 

 Mardiah and)الدراسات التالية  عمىقياسًا  لنفس منشأة العميلالقوائم المالية 
Erlina,2018، Su et al.,2016،Jorjani and Gerayli,2018). 

الممكية المركزة.  وتم قياس ىذا المتغير باستخدام ،الممكية تركزعدل: الم   المتغير 3.1.7
ومن مقاييس الممكية المركزة ىو تركزىا في يد كبار المساىمين، وتقاس بنسبة ما يمتمكو 

ياس تركز الممكية وتم ق .(2102أكبر مساىمي الشركة من إجمالي عدد أسيم الشركة)عمى،
٪( من 2كنسبة مئوية من إجمالي األسيم الممموكة لممستثمرين الذين يمتمكون أكثر من )

 .(Zureigat,2011) إجمالي أسيم الشركة
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اعتمادًا عمى دراسات األدب  وقد تم تحديدىا وقياسيا الرقابية: المتغيرات 4.1.7
 Cassell et؛  Al Bhoor and Khamees,2016؛  2102مثل: عمي،)المحاسبي

al.,2019) :كما يمي 
  (.حقوق الممكية)صافى الربح /  = معدل العائد عمى حقوق الممكية -
 .األصول(  )اجمالي الديون/اجمالي = الرافعة المالية -
 .جمالي األصولالطبيعي إلموغاريتم ال = حجم الشركة -
 
 البحث نماذج  2.7
صص الصناعي لمراقبي حسابات يؤثر التخ"الختبار الفرض األول  األول: النموذج -

عمالء برتباطهم الزمنية ال فترة الالشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى 
 تم صياغة نموذج االنحدار عمى النحو التالي: إحصائيًا، المراجعة"

 TEN it = α + β1 SPE it + β2 Leverage + β3 ROE it  + β4 Size it + ε  

 لمراقبي الصناعي التخصص تأثير يختمف" الثاني الختبار الفرض: النموذج الثاني -
عمالء برتباطهم الزمنية ال فترة ال عمى المصرية بالبورصة المقيدة الشركات حسابات

 تم صياغة نموذج االنحدار عمى النحو التالي: ،إحصائياً  "الممكية تركز باختالفالمراجعة 
TEN it = α + β1 SPE it + β2 CONC it + β3 SPE it * CONC it +  β4 

Leverage it + β5 ROE it + β6 Size it + ε  

  حيث أن:
- Auditor tenure) TEN) :المراجعة يلبعم مراقب الحسابات الرتباط الزمنية الفترة. 
- SPE (Industrial specialization):  الحساباتالتخصص الصناعي لمراقب. 
-  (Ownership Concentration) CONC :درجة تركز الممكية. 
- : (Return On Equity) ROE    معدل العائد عمى حقوق الممكية. 
- : Leverage   ةالمالي ةفعاالر.   
- Size.حجم الشركة : 
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- CONC *:SPEتركز و  المتغير التفاعمي بين التخصص الصناعي لمراقب الحسابات
  .الممكية

- β1, β2, β3, β4, β5, β6 بيتا معامل : قيمة. 
- :  ε العشوائي الخطأ عن تعبر . 

 
 
 

 وعينة البحث مجتمع 3.7
، وقد تم اختيار عينة تتمثل بالبورصة المصريةالشركات المقيدة يتكون مجتمع البحث من 

ي في ، وقد روع2102 – 2102 خالل الفترة الزمنية األغذية والمشروباتقطاع شركات في 
 ألغذية والمشروباتاوىو قطاع  انتمائيا لقطاع واحدوىى  اختيار العينة عدة اعتبارات؛

توافر التقارير المالية ليا خالل فترة ، و )نظرًا ألىمية القطاع من حيث عدد الشركات(
بغض النظر عن و الجنيو المصري(، )المحمية الدراسة، وأن تكون قوائميا المالية بالعممة 

وفى  (Firm-Year Observationsنياية السنة المالية، وذلك التباع الباحث منيجية )
 ( شركة.22وء تمك االعتبارات بمغ حجم العينة )ض

 ومصادر الحصول عمى البيانات الدراسة أدوات 4.7
تم  عينة الدراسة، والتيالتقارير المالية السنوية لمشركات تتمثل أدوات الدراسة في القوائم و 

الحصول عمييا من المواقع االلكترونية لمشركات، موقع مباشر مصر، وشركة مصر لنشر 
البيانات الالزمة لقياس المتغيرات، وذلك خالل  استخراج ، حيث تم من خاللياعموماتالم

  .مشاىدة( 022) مشاىدات عدد بإجمالي، (2102 – 2102الفترة ) 

 التحميل األساسي الختبار فروض البحث: 5.7
تم إجراء التحميل اإلحصائي لمبيانات التي تم جمعيا بمساعدة الختبار فروض الدراسة 

حيث تم استخدام نموذج ، Panel Data Analysis من خالل  STATA 13 امجبرن
Feastible Least Square (FGLS)  ىو أسموب انحدار يشبو أسموب المربعات و
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-( فيما عدا أنو يستخدم مصفوفة التباينgeneralized least squares) GLSالصغرى 
وتم استخدام ذلك  ،estimated variance-covariance matrixالمقدرة  التغاير

وتعاني من مشكمة عدم التجانس  panel dataاألسموب نظرًا ألنيا سمسمة زمنية   
Heteroscedasticity ُصحح ذلك األسموب تمقائًيا التغايرية غير المتجانسة بين ، حيث ي

 . Autocorrelations (Siddiqui,2012) المتغيرات وال يبقى أي ارتباط تمقائي

 

 

 الوصفي لمتغيرات الدراسة: ءاإلحصا 1.5.7
الوصححفي لمتغيححرات الدراسححة، وذلححك عمححى ( نتححائج التحميححل اإلحصححائي 0يوضححح الجححدول رقححم )

 النحو التالي:
 االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة (1جدول رقم )

Variable Obs  Minimum Maximum Mean Std.Deviation  

TEN 162 3 6 5.30 .977 

CON 162 .052444 .980400 .40878256 .224494596 

LEV 162 .000000 .791224 .12218356 .171152838 

ROE 162 -.746405- .846595 .10312424 .207101243 

SIZE 162 7.379611 9.739992 8.59113129 .536460011 

 

عميل برتباط مراقب الحسابات الالزمنية فترة ال( أن متوسط 0يتضح من الجدول رقم )
% 21,2(. وأن متوسط تركز الممكية 1,922) نحراف معياري قدرها( سنوات ب2) المراجعة

 % بانحراف معياري قدره02(، ومتوسط الرافعة المالية 1,222بانحراف معياري قدره)
 % بانحراف معياري قدره01 معدل العائد عمى حقوق الممكيةومتوسط  (،1,020)
 (.1,1222انحراف معياري )ب 2,29حجم الشركات لوغاريتم (، ومتوسط 1,212)

 نتائج اختبار الفرض البحثي األول:  تحميل 2.5.7
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 الشركات حسابات لمراقبي الصناعي التخصصأثر اختبار  األول البحثياستيدف الفرض 
والختبار الفرض  المراجعة، بعمالء الرتباطيم الزمنية الفترة عمى المصرية بالبورصة المقيدة
 :عمى النحو التالي دمصورة فرض الع فيصياغتو تم 
H0 : التخصص الصناعي لمراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ال يؤثر

 عمى الفترة الزمنية الرتباطهم بعمالء المراجعة
 في نموذج االنحدار التالي:الفرض الختباره احصائيًا وتم صياغو 

TEN it = α + β1 SPE it + β2 Leverage + β3 ROE it  + β4 Size it + ε  

 ( نتائج التحميل االحصائي الختبار الفرض، وذلك عمى النحو التالي:2ويوضح الجدول رقم)
 
 
 
 

(2جدول رلم )  

   Cross-Sectional Time-Series FGLS موذج انحدارتائج نن   

          التخصص الصناعي لمراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أثر الختبار 
عمالء المراجعةبرتباطهم الزمنية ال فترة العمى         

TEN Coefficients Std. Err. z Significance 

SPE -.2625134 .1718786 -1.53 0.127    

LEV -1.141093 .060659 -18.81 0.000*** 

ROE .2722521 .0656771 4.15 0.000*** 

SIZE .3631633 .0855554 4.24 0.000*** 

cons 2.304782 .7422082 3.11 0.002** 

Wald chi2  748.87 

Prob > chi2 0.0000 *** 
***, **, and * denote statistical significance of the coefficients at 0.001, 0.01,  and  0.05 levels 

  : (2يتضح من الجدول رقم )
 ن قيمةأ Wald chi2 ما يدل ، م1,110عند مستوى معنوية أقل من  222,22 تساوي

 عمى معنوية نموذج االنحدار.
  إجمالي الحصة السوقية عمى أساس بمقياس أن التخصص الصناعي لمراقب الحسابات

المراجعة عند مستوي معنوي أكبر  بعميل ورتباطالزمنية الفترة اليؤثر عمى ال المبيعات 
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لى أن تخصص مراقب الحسابات ليست من معايير استمرار إمما يشير  ،1,12من 
  .مع عمالء المراجعة اقب الحساباتمر 

 " فرض البديل والذي ينص عمىالقبول فرض العدم ورفض  يمكنوبناًء عمى ما سبق، 
التخصص الصناعي لمراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى  يؤثر

 Al Bhoor and)وتتفق تمك النتيجة مع "  الفترة الزمنية الرتباطهم بعمالء المراجعة
Khamees,2016) ، وتختمف مع(Hegazy and El-Deeb,2016 والتي تمت في )

البيئة المصرية، وقد يرجع ذلك الختالف منيجية البحث من حيث طرق قياس المتغيرات 
 Jorjani and؛Su et al.,2016)وعينة وفترة الدراسة، وأيضًا تختمف مع 

Gerayli,2018( حيث كان األثر إيجابي ومع )Mukhlasin,2018 حيث كان األثر )
 سمبي.

وتشير نتيجة اختبار الفرض األول إلي أن الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة 
الصناعي تخصص ال ال تأخذ في االعتبارالمصرية والتي تنتمي لقطاع األغذية والمشروبات 

باط الزمنية الرتفترة ال، وأن مراقب الحسابات ضمن محددات اختياره أو االستمرار معول
فسر ذلك ما أشار اليو ، ويُ وتمك الشركات ال تتحدد بمدى تخصصبالحسابات  مراقب

(Cairney and Stewart,2018 )عميل الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بأن ب
المراجعة تتحدد في ضوء قرار تغيير مراقب الحسابات سواء بالعزل أم االستقالة والذى يتم 

 .في ضوء تحميل تكاليف ومنافع ذلك القرارأو مراقب الحسابات  سواء من العميلاتخاذه 

   رتباط مراقب الحسابات الالزمنية فترة الأن الرافعة المالية ليا أثر سمبي معنوي عمى
لى أن الشركات التي إ، ويشير ذلك 1,110عند مستوى معنوية أقل من عميل المراجعة ب

فترة أطول، لبمراقب الحسابات ترتبط الية ال تعاني من ارتفاع المخاطر بمؤشر الرافعة الم
لى عدم إلى ارتفاع مخاطر أعمال العميل مما يدفع مراقب الحسابات إوقد يرجع ذلك 

لى إحالة استقالة مراقب الحسابات، أو ربما يرجع  فياالستمرار مع عميل المراجعة 
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ستمرار مع مراقب لى عدم االإ عميل المراجعةأسباب تتعمق باألتعاب أو الرأي مما يدفع 
 الحسابات.

  الفترة الزمنية الرتباط لو أثر موجب معنوي عمى  معدل العائد عمى حقوق الممكيةأن
لى ، ويشير ذلك إ1,110معنوية أقل من عند مستوى  مراقب الحسابات بعميل المراجعة

 أنو كمما زادت أرباح الشركات كمما كانت فترة االرتباط أطول.
 الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات ر موجب معنوي عمى أن حجم الشركة لو أث

 ةلى أن الشركات كبير إ، ويشير ذلك 1,110عند مستوى معنوية أقل من بعميل المراجعة 
لى قدرتيا عمى دفع إالحجم ترتبط مع مراقب الحسابات فترة أطول، وقد يرجع ذلك 

معرفة مراقب الحسابات الناتجة  زيادةاألتعاب وحفاظًا عمى سمعة الشركة واالستفادة من 
 طول فترة االرتباط. عن

 
 
 

 : الثانينتائج اختبار الفرض البحثي  تحميل 3.5.7
 التخصص لعالقة كمتغير ُمعدل الممكية تركزأثر اختبار البحثي الثاني استيدف الفرض 

فرض تم . والختبار الالفترة الزمنية الرتباطو بعميل المراجعةب الحسابات لمراقب الصناعي
 :عمى النحو التالي العدمصياغتو في صورة فرض 

H0 : يختمف تأثير التخصص الصناعي لمراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة ال
 الممكية تركز الفترة الزمنية الرتباطهم بعمالء المراجعة باختالفالمصرية عمى 

 :وتم صياغو الفرض الختباره احصائيًا في نموذج االنحدار التالي
TEN it = α + β1 SPE it + β2 CONC it + β3 SPE it * CONC it +  β4 

Leverage it + β5 ROE it + β6 Size it + ε ………  

 ( نتائج التحميل االحصائي الختبار الفرض، وذلك عمى النحو التالي:2ويوضح الجدول رقم)
(3جدول رلم )  

 Cross-Sectional Time-Series FGLS ارانحد موذجتائج نن   



 د. عيد أبوزيد                                        أثر تركز الملكية على التخصص الصناعي لمراقب الحسايات  

 538  
  4242 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                          العدد الثاني 

   
 

التخصص الصناعي لمراقبي حسابات  نهعاللت بينعدل تركز انمهكيت كمتغير م   أثرالختبار 
 والفترة الزمنية الرتباطهم بعمالء المراجعة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 

TEN Coefficients Std. Err. z Significance 

SPE 2.414374 .6173591 3.91 0.000 *** 

CONC .6585723 .248753 2.65 0.008 ** 

SPE* CONC -6.147625 .9019706 -6.82 0.000 *** 

LEV -.8187205 .1724221 -4.75 0.000 *** 

ROE .1202163 .0839109 1.43 .044246 * 

 SIZE .3200578 .1141623 2.80 .0963037  

cons 2.319352 .9291297 2.50 .4982916 

Wald chi2 223.40 

Prob > chi2 0.0000 *** 
***, **, and * denote statistical significance of the coefficients at 0.001, 0.01,  and  0.05 levels 

  : (3يتضح من الجدول رقم )
 أن قيمةWald chi2   مما 1,110عند مستوى معنوية أقل من  .223.4تساوي ،

 يدل عمى معنوية نموذج االنحدار.
  اآلتيعدل يتضح ية كمتغير مُ تركز الممك ادخال ضوءفي: 

سمبًا  يؤثرمراقب الحسابات ودرجة تركز الممكية الصناعي لتخصص ملالمتغير التفاعمي 
أقل من معنوية عند مستوي  عميل المراجعةبالرتباط مراقب الحسابات الزمنية  فترةالعمى 

ب تركز الممكية ُتعدل من أثر التخصص الصناعي لمراق ويدل ذلك عمى أن .1,110
وينتيي الباحث بذلك الى رفض ، بعميل المراجعة ورتباطالزمنية الفترة الالحسابات عمى 

يختمف تأثير التخصص الصناعي الفرض العدم وقبول الفرض البديل والذي ينص عمى " 
لمراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى الفترة الزمنية الرتباطهم بعمالء 

 Panggabean andوتختمف تمك النتيجة مع ". تركز الممكية المراجعة باختالف
Yendrawati,2016)؛Jorjani and Gerayli,2018 ،)تدعم نتيجةأنيا  إال 

(Elshawarby,2017 في البيئة المصرية، حيث توصل الى أن قصر فترة االرتباط نتيجة )
ولكن عندما يكون  التدوير اإللزامي لمراقب الحسابات يؤدي إلى تحسين جودة المراجعة،

 Mardiah andتفق مع )ت؛ وأيضًا صناعياً مراقب الحسابات الجديد متخصص 
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Erlina,2018 مع تركز الممكية في صناعة العميل ( من أن مراقب الحسابات المتخصص
 Kamath et؛Su et al.,2016 )تكون فتره االرتباط أقل وأيضًا يتفق مع

al.,2018؛Elder et al.,2015  )قص المعرفة لدى مراقب الحسابات نتيجة من أن ن
 قصر فترة االرتباط يتم تعويضيا من خالل اختيار مراقب حسابات متخصص.

 التيالمقيدة بالبورصة المصرية و الشركات أن  تدل نتيجة اختبار الفرض الثاني عميو 
 تياحسابا يويكون مراقبوتنتمي لقطاع األغذية والمشروبات تزداد بيا درجة تركز الممكية 

 احتمالين:، ويدل ذلك عمى بينيما أقلرتباط الزمنية لالفترة التكون  ونمتخصص
قيام عميل المراجعة بعزل مراقب الحسابات، حيث أن كبار المساىمين في  .0

لدييم الرغبة في تغيير ذات الممكية المركزة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 
لى رغبتيم في الحفاظ إذلك  مراقب الحسابات المتخصص صناعيًا، وقد يرجع

عمى استقالل مراقب الحسابات من خالل االرتباط بو فترة أقل، وتعويض نقص 
 Elder  etالمعرفة لدي مراقب الحسابات بتخصصو ويتفق ذلك مع )

al.,2015؛Kamath et al.,,2018؛Su et 
al.,,2016؛Mukhlasin,2018 لى كفاءة مراقب إ(، أو قد يرجع السبب
المتخصص صناعيًا في الكشف عن االحتيال والحد من إدارة األرباح الحسابات 

 ؛ Rad et al.,2016وبالتالي يرغب كبار المساىمين في تغييره، ويتفق ذلك مع)
Mardiah and Erlina,2018) تركز الممكية يرتبط بو انخفاض في حيث أن

( ولذلك يرغب كبار Al-Rassas and Kamardin,2016جودة االرباح )
 Khan etساىمين في عممية مراجعة ذات جودة منخفضة )الم

al.,,2011؛Yahyazadehfar et al.,2015). 
قيام مراقب الحسابات باالستقالة، نتيجة ممارسة ضغوط من كبار المساىمين  .2

مع ، ويتفق ذلك أو انخفاض أتعاب عممية المراجعة لمتأثير عمى الرأي،
(Cairney and Stewart,2018 .) 
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  بكاًل من عميل المراجعة تتأثر إيجابًا بالرتباط مراقب الحسابات الزمنية  فترةالأن
وتركز  1,110التخصص الصناعي لمراقب الحسابات عند مستوي معنوي أقل من 

 .1,10عند مستوي معنوي أقل من الممكية 
  فيما يتعمق بالمتغيرات الرقابية، نجد أن الرافعة المالية ليا أثر سمبي معنوي عمى

عند مستوى معنوية أقل من عميل المراجعة بالرتباط مراقب الحسابات الزمنية ة فتر ال
أثر موجب معنوي عند مستوى  لو معدل العائد عمى حقوق الممكية، بينما 1,110

وحجم الشركة ليا أثر موجب غير معنوي عند مستوى  . 1,12معنوية أقل من 
 . 1,12معنوية أكبر من 

 
 

التحميل اإلضافي: 6.7  
دخال درجة تركز الممكية إجراء تحمياًل اضافيًا من خالل إاختبار فروض البحث، يتم  بعد

وتحويمو الى سؤال: الثانيومن ثم يتم استبعاد الفرض ، رقابيكمتغير   
في سياق  الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعةعمى ىل يؤثر تركز الممكية 

 :ة عمي ذلك السؤال يكون نموذج االنحدار كما يميالعالقة محل الدراسة؟ ولإلجاب
TEN it = α + β1 SPE it + β2 CONC it + β3 Leverage +  β4 ROE it  + 

β5 Size it + ε  

:وباختبار النموذج السابق، يتضح نتيجة التحميل االحصائي في الجدول التالي  
 
 
 

(4جدول رلم )  

   Cross-Sectional Time-Series FGLS موذج انحدارن تائجن   

انمراجعت       عميمب انحساباث مرالب الرتباطنزمنيت ا فترةان عهى انمهكيت تركزالختبار أثر 

اندراست محم انعاللت سياق في                         
TEN Coefficients Std. Err. z Significance 

SPE -.2475109 .1789027 -1.38 0.167      

CONC 1.034052 .3420083 3.02     0.002 ** 
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LEV -.8375006 .138607 -6.04      0.000*** 

ROE .1730043 .0762133 2.27   0.023* 

 SIZE .3379054 .0864539 3.91        0.000*** 

cons 1.910381 .7781121 2.46   0.014 

Wald chi2 831.00 

Prob > chi2 0.0000 *** 
***, **, and * denote statistical significance of the coefficients at 0.001, 0.01,  and  0.05 levels 

  : (2يتضح من الجدول رقم )
 أن قيمةWald chi2   ا يدل عمى ، مم1,110عند مستوى معنوية أقل من  220تساوي

الحصة بمقياس أن التخصص الصناعي لمراقب الحسابات ، و معنوية نموذج االنحدار
الفترة الزمنية الرتباط مراقب يؤثر عمى ال إجمالي المبيعات  السوقية عمى أساس

 .1,12عند مستوي معنوي أكبر من الحسابات بعميل المراجعة 
  الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات يجابي معنوي عمى إأن تركز الممكية ليا أثر

ا زادت درجة لى أنو كممإ، مما يشير  1,10عند مستوي معنوي أقل من بعميل المراجعة 
تحقيق رقابة  في، ويدل ذلك عمى رغبة كبار المساىمين تركز الممكية زادت فترة االرتباط

 فعالة من خالل االرتباط فترة أطول مع مراقب الحسابات واالستفادة من زيادة كفاءتو.
  عند  الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة تتأثر سمبًا بالرافعة الماليةأن

معدل العائد عمى حقوق .، وتتأثر ايجابًا بكاًل من 1,110مستوى معنوية أقل من 
حجم الشركة عند مستوى معنوية أقل من و ، 1,12عند مستوى معنوية أقل من  الممكية
1,110. 

الفترة هل يؤثر تركز الممكية عمى وبناًء عمى ما سبق، تكون اإلجابة عمى السؤال: 
بنعم،  في سياق العالقة محل الدراسة؟ الحسابات بعميل المراجعة  الزمنية الرتباط مراقب

الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل عمى إيجابًا تركز الممكية ؤثر يحيث 
 .المراجعة

تحميل الحساسية: 7.7  
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بعد إجراء التحميل اإلضافي، يتم اختبار أثر تغيير مقياس المتغير المستقل وىو تخصص 
الفترة الزمنية جمالي االصول عمى إمقاسًا بالحصة السوقية عمى أساس حسابات مراقب ال

 فروض البحث:، وذلك من خالل إعادة اختبار الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة 
 الفرض األول طبقًا لمنموذج التالي:إعادة اختبار  7.7.1

TEN it = α + β1 SPE it + β2 Leverage + β3 ROE it  + β4 Size it + ε  
( التالي: 7وبإجراء التحليل اإلحصائي للنموذج السابق، تتضح النتيجة كما في الجدول رقم)  

(5جدول رلم )  

   Cross-Sectional Time-Series FGLS موذج انحدارتائج نن   

انحصت انسوليتمماساً بالختبار أثر انتخصص انصناعي نمرالب انحساباث   

انمراجعت عميمب هالرتباطنزمنيت ا فترةانهى عإجماني األصول وفك أساس    
TEN Coefficients Std. Err. z Significance 

SPE -2.560058 .5093777 -5.03         0.000*** 

LEV -.4295554 .3799713      -1.13 0.258 

ROE .5601708 .2865537 1.95      0.050* 

SIZE .5006632 .1180567       4.24        0.000*** 

cons 1.47107 1.00817         1.46 0.145 

Wald chi2 47.43 

Prob > chi2 0.0000 *** 
***, **, and * denote statistical significance of the coefficients at 0.001, 0.01,  and  0.05 levels 

 ( 2يتضح من الجدول رقم) : أن قيمةWald chi2   معنوية عند مستوى  22,22تساوي
 ، مما يدل عمى معنوية نموذج االنحدار.1,110أقل من 

  مقاسًا بالحصة السوقية عمى أساس إجمالي أن التخصص الصناعي لمراقب الحسابات
عند  الفترة الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة األصول يؤثر سمبًا عمى 
االستمرار  فيات ال ترغب لى أن الشركإ، مما يشير  1,110مستوي معنوي أقل من 

، ويؤكد ذلك عمى أن أثر فترة أطول مع مراقب الحسابات عندما يكون متخصصاً 
رتباطو بعميل المراجعة الزمنية الفترة الالتخصص الصناعي لمراقب الحسابات عمى 

( من 2102ويتفق ذلك مع)منصور، الصناعي يختمف باختالف مقياس التخصص
قياس المستخدم في تحديد الحصة السوقية كمقياس اختالف النتائج باختالف الم

، حيث أتضح من نتائج اختبار الفرض البحثي األول عدم وجود أثر معنوي لمتخصص
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رتباطو بعميل الزمنية الفترة اللتخصص مراقب الحسابات بمقياس إجمالي المبيعات عمى 
 .المراجعة عمى عكس نتيجة اختبار تحميل الحساسية

 الرافعة عند مستوى الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة ال تتأثر ب أن الفترة الزمنية
 معدل العائد عمى حقوق الممكيةتتأثر ايجابًا بكاًل من ، بينما .1,12معنوية أكبر من 

 . 1,110عند مستوى معنوية أقل من الشركة وحجم ، 1,12عند مستوى معنوية أقل من 
صص الصناعي لمراقبي حسابات الشركات التخأثر وبناًء عمى ما سبق، يتضح أن 

مع  يختمفعمالء المراجعة برتباطهم الزمنية ال فترة الالمصرية عمى  بالبورصةالمقيدة 
 .اختالف مقياس التخصص الصناعي لمراقبي حسابات

 طبقًا لمنموذج التالي: الثانيالفرض إعادة اختبار  7.7.2
TEN it = α + β1 SPE it + β2 CONC it + β3 SPE it * CONC it +  β4 

Leverage it + β5 ROE it + β6 Size it + ε ………  

 ( التالي:8وبإجراء التحليل اإلحصائي للنموذج السابق، تتضح النتيجة كما في الجدول رقم)
(6جدول رلم )  

   Cross-Sectional Time-Series FGLS موذج انحدارتائج نن   

مماساً  انتخصص انصناعي نمرالب انحساباث ت بيننهعاللعدل تركز انمهكيت كمتغير م  الختبار 

بعميم انمراجعت هرتباطانزمنيت الفترة انوإجماني األصول انحصت انسوليت عهى أساس ب  
TEN Coefficients Std. Err. z Significance 

SPE .6353372 1.387793 0.46        0.647 

CONC 1.513004 .2829866      5.35      0.000*** 

SPE* CONC -5.686884 2.763823       -2.06       0.040* 

LEV -.5739402 .350522 -1.64       0.102 

ROE .6910973 .2546627      2.71    0.007** 

 SIZE .31369 .1205422       2.60    0.009** 

cons 2.40592 .9968345 2.41 0.016 

Wald chi2 60.13 

Prob > chi2 0.0000 *** 
***, **, and * denote statistical significance of the coefficients at 0.001, 0.01,  and  0.05 levels 

 ( 2يتضح من الجدول رقم) : ن قيمةأWald chi2  عند مستوى  21,02  تساوي
 ، مما يدل عمى معنوية نموذج االنحدار.1,110معنوية أقل من 

 ُمعدل يتضح اآلتي: في ظل ادخال تركز الممكية كمتغير 
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  مقاسًا بالحصة السوقية عمى أساس المتغير التفاعمي لتخصص مراقب الحسابات
ودرجة تركز الممكية يؤثر سمبًا وبشكل معنوي سمبي عند مستوي إجمالي األصول 
. المراجعة مراقب الحسابات بعميل الرتباط الزمنية والفترةعمى 1,12معنوي أقل من 

 لمراقب الصناعي دل من أثر التخصصال ُيعالممكية ويدل ذلك عمى أن تركز 
 وارتباط فترة عمىمقاسًا بالحصة السوقية عمى أساس إجمالي األصول الحسابات 

 مقاساً  الحسابات لمراقب الصناعي ، حيث كان أثر التخصصعمالء المراجعةب
قبل  المراجعة سمبًا ومعنوياً  بعميل الرتباطو الزمنية عمي الفترة األصول بإجمالي

  . وبعد ادخال تركز الممكية كمتغير ُمعدل
  التخصص عميل المراجعة ال تتأثر ببالرتباط مراقب الحسابات لزمنية فترة االأن

مقاسًا بالحصة السوقية عمى أساس إجمالي األصول الصناعي لمراقب الحسابات 
مستوي بينما تتأثر بتركز الممكية إيجابًا عند  ، 1,12عند مستوي معنوي أكبر من 

 . 1,110معنوي أقل من 
  فيما يتعمق بالمتغيرات الرقابية فإن فترة االرتباط بين مراقب الحسابات وعميل

تتأثر ، بينما 1,12من  أكبرالرافعة المالية عند مستوى معنوية المراجعة ال تتأثر ب
وحجم الشركة عند مستوى معنوية أقل من  معدل العائد عمى حقوق الممكيةإيجابًا ب
1,10 1 

تأثير التخصص الصناعي لمراقبي حسابات الشركات أن  يتضح سبق، ما عمى وبناءً 
عمالء المراجعة يختمف باختالف تركز بالمقيدة بالبورصة المصرية عمى فترة ارتباطهم 

 .حسابات لمراقبي الصناعي التخصص مقياس اختالف الممكية وذلك في ظل
النتائج:. 8  

مقاسًا بالحصة السوقية عمى أساس  ب الحساباتيؤثر التخصص الصناعي لمراقال  -
 .عميل المراجعةب مراقب الحسابات رتباطلزمنية الفترة االعمى إجمالي المبيعات 

عميل المراجعة تتأثر سمبًا بالرافعة المالية، بالرتباط مراقب الحسابات الزمنية فترة ال -
 .م الشركة ، وحجمعدل العائد عمى حقوق الممكيةوتتأثر إيجابًا بكاًل من 
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مقاسًا بالحصة السوقية عمى  التخصص الصناعي لمراقب الحساباتيختمف أثر  -
 بعميل المراجعة مراقب الحساباتالفترة الزمنية الرتباط عمى أساس إجمالي المبيعات 

التخصص تركز الممكية و  لممتغير التفاعمي بينن ، حيث يكو تركز الممكيةباختالف 
مراقب  الرتباطالزمنية فترة العمي  معنوي سمبي أثرالصناعي لمراقب الحسابات 

 .بعميل المراجعة الحسابات
إيجابًا تؤثر  رقابيدرجة تركز الممكية كمتغير  أن ،أظيرت نتائج التحميل اإلضافي -

 .بعميل المراجعة مراقب الحسابات الفترة الزمنية الرتباطوبشكل معنوي عمى 
 بمقياس صناعي لمراقب الحساباتلتخصص الاأظيرت نتائج تحميل الحساسية، أن  -

تركز الممكية ال ، وأن المراجعةيل فترة ارتباطو بعمعمى يؤثر سمبًا  إجمالي األصول
 .  ذلك األثرعدل يُ 

التوصيات:. 9  
التخصص الصناعي  بدعم اىتمام الجيات المينية المنظمة لمينة المراجعة في مصر -

جودة عممية المراجعة، وجودة التقارير  ايجابية عمى اً لمراقبي الحسابات لما لو من آثار 
عداد المالية ، فالييئة العامة لمرقابة المالية تقوم بتعديل متطمبات التأىيل الميني وا 

سجل لمراقبي الحسابات المتخصصون في كل قطاع، وجمعية المحاسبين والمراجعين 
مع ن، يالمصرية تمنح العضوية بإجراء اختبار نيائي وفق التخصص في قطاع مع

 دعم ذلك ببرامج تدريبية متخصصة.
تحديد الفترة عند التخصص الصناعي لمراقب الحسابات األخذ في االعتبار ضرورة  -

وذلك عندما يتم اتخاذ قرار  ،الزمنية الرتباط مراقب الحسابات بعميل المراجعة
مراقبي الحسابات من الجيات المنظمة لممينة، أو عندما تتخذ لبالتدوير اإللزامي 

 شركات المقيدة بالبورصة قرارًا بالتدوير االختياري لمراقب الحسابات.ال
قرار قبول يجب أن تؤخذ في االعتبار عند اتخاذ التي يمثل تركز الممكية أحد العوامل  -

تؤخذ في االعتبار  التي، وأحد العوامل مراجعة بالنسبة لمراقبي الحساباتعمالء ال
 .لمراقبي الحسابات ة التدوير اإللزاميسياسلالجيات المنظمة لممينة وضع عند 
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اىتمام مكاتب المراجعة بالتخصص الصناعي، وذلك من خالل التعاون مع مكاتب  -
 أخري وزيادة تكاليف االستثمار في تدريب موظفييا في صناعة محددة. 

أشكال ىيكل الممكية األخرى وعالقتيا بفترة ارتباط حول  مزيد من البحوث المستقبمية -
ادخال متغيرات أخري لنموذج و بعميل المراجعة كمتغيرات مستقمة، سابات مراقب الح

، ومتغيرات أخري ترتبط األرباحالدراسة الحالي مثل أتعاب عممية المراجعة، إدارة 
 .بالحوكمة

 
 :المراجع  .11

 المراجع بالمغة العربية: 1.11
عدلة لمعالقة بين التخصص (. الخصائص التشغيمية لمشركات كمتغيرات م2102)أحمد. الصيرفي، أسماء  -

دراسة تطبيقية عمى الشركات المقيدة في البورصة  االقتراض:الصناعي لمنشأة مراقب الحسابات وتكمفة 
 .292-222 :2العدد  ،طنطا التجارة، جامعة كمية، المحاسبية البحوث مجمةالمصرية. 

 مجمة الفكرالتنافسية.  لميزةا لدعم لممراجع الصناعي التخصص (. دور2102)عجيب.  بكري بشير بابكر، -
 .222-222: 0ع ، 22 مج ،كمية التجارة، جامعة عين شمس ،المحاسبي

(. أثر درجة التخصص الصناعي لمراقب الحسابات وتدوير منشأتو عمى 2102)أحمد. عمي، محمود أحمد  -
لمحاسبة ا مجمةدراسة تطبيقية عمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.  –تقمبات عوائد األسيم 

 .012-22: 2العدد بنى سويف،  التجارة، جامعة كمية، والمراجعة
مقترح لقياس وتفسير التأثير المشترك لكل من التخصص الصناعي  (. إطار2102). محمد، سامي حسن -

دراسة  المساىمة:والفترة الزمنية الرتباط المراجع بالشركة عمى تأخير توقيت إصدار تقرير المراجعة لمشركات 
 .222-2.2 :0ع ، 21 . كمية التجارة، جامعة عين شمس، مجالمحاسبي مجمة الفكريقية. تطب

(. أثر خصائص مكتب المراجعة في مستوى التخصص الميني لممراجع 2102)الحسن. محمد، عمر السر  -
ة المجمة العربيالمنشأة: دراسة ميدانية عمى مكاتب المراجعة السودانية.  عمى استمراريةالخارجي لمحكم 

 .  220-202 :2ع  ،22، مج لإلدارة
(. رؤية تحميمية انتقادية لتدوير المراجعين الخارجيين في بيئة األعمال 2102)إبراىيم.منصور، أشرف محمد  -

 022-90:0ع،20جارة، جامعة عين شمس، مج، كمية التمجمة الفكر المحاسبيدراسة ميدانية.  المصرية:



 د. عيد أبوزيد                                        أثر تركز الملكية على التخصص الصناعي لمراقب الحسايات  

 537  
  4242 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                          العدد الثاني 

   
 

صص الصناعي لمراقب الحسابات وحجم منشأتو عمى فترة (. أثر التخ2102)السيد. منصور، محمد  -
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نتائج انتحهيم االحصائي قممح  

 انتحهيم األساسي
stats |             roe                Concentration    tenure             size           Leverage  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 min |           .7464054            .052444               3                   7.379611             0          

 max |          .8465946            .9804                   6                    9.739992       .7912239  . 

 mean |        .1031242            .4087826             5 .296296      8.591131        .1221836    

 sd |             .2071012            .2244946            .9773134        .53646          .1711528 
 

xtgls tenure_ specialization_1 _leverage roe size, panel(correlated) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:       heteroskedastic with cross-sectional correlation 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =      378            Number of obs    =      162 

Estimated autocorrelations =     0              Number of groups  =       27 

Estimated coefficients     =        5                Time periods       =        6 

                                                Wald chi2(4)       =    748.87 

                                               Prob > chi2        =    0.0000 

------------------- ---------------------------------------------------------------- 

          Tenure |        Coef.                  Std. Err.       z              P>|z|        [95% Conf.       Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

  Specialization |   -.2625134       .1718786     -1.53          0.127     -.5993893            .0743625 

Leverage |           -1.141093       .060659        -18.81       0.000     -1.259982            -1.022203 

               Roe  |                   .2722521        .0656771       4.15          0.000     .1435274            

.4009767 

        Size  |                   .3631633        .0855554       4.24          0.000     .1954778             .5308488 

             _cons |                   2.304782       .7422082       3.11           0.002     .8500809             

3.759483 

 

xtgls tenure_ specialization_1 concentration spe*cconc leverage roe size, panel(correlated) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic with cross-sectional correlation 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =       378           Number of obs      =       162 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        27 

Estimated coefficients     =         7               Time periods       =         6 

                                             Wald chi2(6)       =    223.40 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------------ 

          tenure_ |                 Coef.          Std. Err.            z          P>|z|              [95% Conf. Interval] 

------------ -------+---------------------------------------------------------------- 

  Specialization_1 |       2.414374   .6173591         3.91       0.000      1.204372     3.624375 

     Concentration |          .6585723    .248753           2.65       0.008     .1710253     1.146119 

          Spec*conc |                 -6.147625   .9019706       -6.82       0.000     -7.915455    -4.379795 

Leverage |                  -.8187205   .1724221        -4.75       0.000     -1.156662    -.4807794 
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               Roe |                            .1202163    .0839109          1.43      0.152     -.044246     .2846785 

              Size |                            .3200578     .1141623        2.80       0.005      .0963037    .5438118 

             cons |                           2.319352    .9291297          2.50      0.013      .4982916    4.14041 

            | 

 انتحهيم االضافي
 xtgls tenure_ specialization_1 concentration _leverage roe size, panel(correlated) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic with cross-sectional correlation 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =       378           Number of obs      =       162 

Estimated autocorrelations =         0           Number of groups   =        27 

Estimated coefficients     =         6                Time periods       =         6 

                                               Prob > chi2        =    0.0000 Wald chi2(5)       =    831.00 

          tenure_ |             Coef.                     Std. Err.      z        P>|z|     [95% Conf. Interval] 

----------   ---------+---------------------------------------------------------------- 

  Specialization_1 |       -.2475109    .1789027    -1.38    0.167    -.5981537      .103132 

     Concentration |            1.034052    .3420083     3.02     0.002     .3637285      1.704376 

Leverage |                    -.8375006    .138607      -6.04    0.000    -1.109165     -.5658358 

               Roe |                            .1730043      .0762133     2.27    0.023      .023629      .3223795 

              Size |                            .3379054     .0864539      3.91     0.000     .1684588     .5073519 

             _cons |                           1.910381      .7781121       2.46    0.014     .3853094     3.435453 

 تحهيم انحساسيت
xtgls tenure_ specialization_2 _leverage roe size, panel(hetero) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic                        Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =        27             Number of obs      =       162 

Estimated autocorrelations =         0           Number of groups   =        27 

Estimated coefficients     =         5                Time periods       =         6 

                                  Wald chi2(4)       =     47.43   Prob > chi2        =    0.0000                                         

          tenure_ |             Coef.                     Std. Err.      z        P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------- ------------------------------------ 

  Specialization 2 |    -2.560058      .5093777     -5.03   0.000     -3.55842      -1.561696 

leverage |                  -.4295554    .3799713     -1.13   0.258    -1.174286      .3151747 

               roe |                            .5601708    .2865537       1.95   0.050    -.0014641     1.121806 

              size |                          .5006632      .1180567      4.24   0.000     .2692763     .7320501 

             _cons |                         1.47107        1.00817        1.46   0.145    -.5049065      3.447047 

xtgls tenure_ specialization_2 concentration spec2conc _leverage roe size, panel(hetero) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic    Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances = 27                      Number of obs =       162 

Estimated autocorrelations = 0                Number of groups   =        27 

Estimated coefficients =  7                        Time periods  =       6 

                                            Waldchi2(6) = 60.13               Prob > chi2        =    0.0000                                               

          tenure_ |                Coef.          Std. Err.       z         P>|z|      [95% Conf.   Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

  Specialization 2 |   .6353372    1.387793     0.46       0.647    -2.084688       3.355362 
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     concentration |     1.513004    .2829866     5.35      0.000     .9583602      2.067647 

         spec*conc        |    -5.686884    2.763823    -2.06     0.040    -11.10388     -.2698909 

leverage |            -.5739402     .350522     -1.64      0.102    -1.260951      .1130703 

               roe |                      .6910973    .2546627     2.71      0.007     .1919676       1.190227 

              size |                     .31369        .1205422      2.60     0.009     .0774316       .5499483 

            _cons |                    2.40592     .9968345      2.41      0.016     .4521597       4.359679 

 


