
 البحث ممخص
استهدؼ هذا البحػث دراسػو خابتبػأر  جػر  ػخدة ل مػو ال را حػو خالحػخايز الم دحػو لمػ  احت ػأؿ  

يػ  وػخا المػخع خال سػتخد اإلدارد ي تن ػردف  حػدل ف يتفػألم  ف  لهػذ   ،اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو
  416الحالقو ي  ب ئو األل أؿ ال صردو. خالت د هذا البحث لم  تص حـ ت رب  تكخمت ل مته  ف ي

ختػػـ تمف ػػػذ  ،   شػػأرؾ  ػػف ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم  ف104تػػـ الحصػػخؿ لم هػػأ  ػػف ي ، شػػأهدة
ؿ ل ل تحم ل  سأس  خ بر إوأي . خ سفرت متػأئ  التحم ػل األسأسػ  لػف التص حـ الت رب   ف بال

 ،خ خد  جر إ  أب  ل خدة ل مو ال را حو خالحخايز الم دحو لم  احت أؿ اإلبالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو
ي أ   دت المتأئ  خ خد  جر  شترؾ ل خدة ل مو ال را حو خالحخايز الم دحو  حػأ  لمػ  احت ػأؿ اإلبػالغ. 

 ،تخصل إل  دل ل ت ردب   دلـ خ خد  جر  حدؿ  لممػخع لمػ  احت ػأات اإلبػالغ لػف ال بألفػأتختـ ال
ألف  خدة ل مو ال را حو خالحخايز الم دحو زادت  ف احت أؿ اإلبالغ لف ال بألفأت ي  الذيخر بدر و 

لتحم ػػل ب م ػػأ لػػـ تػػدلـ المتػػأئ  خ ػػخد  جػػر  حػػدؿ لم سػػتخد اإلدارد. خبمصػػت متػػأئ  ا ، كبػػر  ػػف اإلمػػأث
ب م ػػأ لػـ ت دػػد  ،اإلوػأي  إلػ  خ ػػخد  جػر رئحسػػ   بأشػر لممػخع لمػػ  احت ػأات اإلبػػالغ لػف ال بألفػأت

 خ  جػػر  شػػترؾ لممػػخع خال سػػتخد اإلدارد لمػػ  احت ػػأات اإلبػػالغ  ،خ ػػخد  جػػر  بأشػػر لم سػػتخد اإلدارد 
 لف ال بألفأت ال ألحو ي  ب ئو األل أؿ ال صردو.            

مػخع   ػدـ  ،ال بألفأت ال ألحو ،اإلبالغ ،الحخايز الم دحو ، خدة ل مو ال را حو :حيةالمفتاالكممات 
 ال حأسبخف خال را حخف الدابم خف. ،ال ستخد اإلدارد  ،البالغ
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The Effect of the Quality of Audit Committee and Cash Incentives on 

the Intention of accountants and internal auditors to Whistle-Blow the 

Financial Wrongdoings: An Experimental Study 

Abstract 
This research investigates the effect of the quality of the audit committee, 

and cash incentives, on the Intention of Whistle-Blowing the Financial 
Wrongdoings, in the context of gender and managerial level as moderators 
variables in the Egypt's business environment. This research basis on an 
experimental design, Using a sample of (416) observations, Participants were 
(104) accountants and internal auditors, and the experimental design was 
carried out through fundamental and additional analysis. The results of the 
fundamental analysis reveal that the quality of the audit committee and cash 
incentives positively affects the Whistle-Blowing Intention. And the joint 
effect of the quality of the audit committee and cash incentives on Whistle-
Blowing Intention also supported. And I find evidence support the 
interaction effect of gender, that the quality of the audit committee and cash 
incentives increases the Whistle-Blowing Intention in males greater than 
females, while i did not find evidence on the interactive effect of the 
managerial level. The additional analysis results support the main effect of 
gender on Whistle-Blowing Intention, but did not find evidence on the main 
effect of managerial level or the joint effect of gender and managerial level on 
the Whistle-Blowing Intention in Egypt's business environment.  

Keywords: Quality of Audit Committee, Cash Incentives, Whistle Blowing, 
Financial and Accounting Wrongdoings, Gender, Managerial level, Accoun-
tants and Internal Auditors. 
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  مقدمة -1
 تخا ػػػد ال حأسػػػبخف خال را حػػػخف الػػػدابم خف يػػػ   خاقػػػن تمظح حػػػو ت يػػػمهـ  ػػػف اكتشػػػأؼ ال بألفػػػأت 

لالخة لمػ   ،إل  ال حمخ أت ال حأسبحو Their Accessخدر ن ذلؾ إل  ح هـ ي  الخصخؿ  ،ال ألحو
قدرتهـ لم  يهـ النش خالتحردفأت بصفو لأ و خالت  قد تحتخدهأ ال خائـ ال ألحو بصفو بأصو. خارتبط 

خخرلػػػػد يػػػػػـخ  Enronإمػػػػػرخف  -اكتشػػػػأؼ حػػػػأدجت  النػػػػػش خالتاللػػػػل األشػػػػػهر يػػػػ  األدل ال حأسػػػػب  
WorldCom- خمت  ػػو لػػذلؾ  ،بػػأإلبالغ لػػف خ ػػخد  بألفػػأت  ألحػػو خ حأسػػبحو 1ب حػػأـ  حػػد ال حأسػػب ف
خ لػػػـز الشػػػريأت ال   ػػػدة بألبخرصػػػو األ رديحػػػو بتصػػػ حـ  2002األ رديػػػ  يػػػ   (SOX)صػػػدر قػػػأمخف 

خ مػػذ ذلػػؾ التػػأردر التبػػر  ،ختمف ػذ قمػػخات لغبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو تشػػرؼ لم هػػأ ل ػػأف ال را حػػو
أؼ إلػ   هػأـ ل مػو اإلشراؼ لم  سحأسأت اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو هخ الدخر ال د د الذد حوػ

 .(Teo and Caspersz 2011; Brown, et al., 2016)ال را حو 

 ،ختمأ    ه حو دخر اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو ي  ظل تصألد ظأهرة النش الخظحف  لأل حأ  
ختصػػدر اإلبػػالغ طػػرؽ خالحػػأت اكتشػػأؼ النػػش خاصػػب   حػػد ال يخمػػأت الهأ ػػو لبػػرا    يأيحػػو النػػش 

Anti-Fraud Program يACFE, 2018  ،  خدهػػتـ هػػذا البحػػث بدراسػػو دخر  داتػػ ف لمػػ  قػػدر
يب ػػػػر  ػػػػف األه حػػػػو ح يػػػػف  ف حسػػػػه أ يػػػػ  تحف ػػػػز ال حأسػػػػب ف خال ػػػػرا ح ف الػػػػدابم  ف لغبػػػػالغ لػػػػػف 

ح ث  ف ل أف  ،ي   خدة ل أف ال را حو تتمثل األداة األولي ،ي  ب ئو األل أؿ ال صردو 2ال بألفأت
خحفتػػػرض  ف تكػػػخف  سػػػئخلو لػػػف اإلشػػػراؼ لمػػػ  تمف ػػػذ  ،ال را حػػػو هػػػ   حػػػد الحػػػأت الحخي ػػػو الهأ ػػػو

بألتبأرهػػػػأ  سػػػػئخلو لػػػػف تم ػػػػ  الت ػػػػأردر  ،سحأسػػػػأت الحخي ػػػػو خ مهػػػػأ سحأسػػػػو اإلبػػػػالغ لػػػػف ال بألفػػػػأت
غ. ب م ػػأ خدتخقػػن  ف زدػػأدة  خدتهػػأ ح يػػف  ف  ػػ جر لمػػ  حأيزدػػو اإلبػػال ،خالشػػيأخد الدابمحػػو لػػف النػػش

خهػػ   حوػػأ   حػػد األدخات  ،يػػ  الحػػخايز  خ ال يأيػػقت الم دحػػو ل  ػػد   البال ػػأت تتمثػػل األداة الثانيػػة
الهأ ػػو التػػ  تسػػتبد هأ الحد ػػد  ػػف الػػدخؿ خلمػػ  ر سػػهأ الخاحػػأت ال تحػػدة يػػ  تحف ػػز ال بمنػػ ف خ ػػف جػػـ 

 زدأدة يألمحو سحأسأت اإلبالغ لف ال بألفأت.

فػػأت ال ألحػػو لمػػ   مػػه  حػػد ال ػػرارات األبالقحػػو خي ػػأ  لمظردػػو السػػمخؾ خحصػػما اابػػالغ لػػف ال بأل
خدبون اتبأذ هػذ  ال ػرارات إلػ  الحد ػد  ػف الحخا ػل  ،Theory of Planned Behaviorال بطط 

                                                             
 لف بأإلبالغ ذاؾ اف إمرخف  شريو لرئحس خمأئبأ    حأسبو يأمت خالت  Sherron Watkins خاتك مز ش رخف  قأ ت -1

 الدابمحو ال را حو ل سـ خ د را  حأسبو يأمت خالت  Cynthia Cooper يخبر س مجحأ قأ ت ي أ,  ألحو  بألفأت
 و ف Time’s األ رديحو التأح ز   مو ي  2002 لأـ لشبصحو خابت را.  بأإلبالغ  ذاؾ اف يـخ خرلد لشريو
 . بألفأت لف  بمن ف جالث

 .بأصو خال حأسبحو ،لأ و ال ألحو ال بألفأت إل  لغشأرة ال بألفأت  صطم  البحث هذا ي  البأحث حستبدـ -2



 … أثرجودة لجنة المراجعة والحوافز النقدية على إحتمال إبالغ المحاسبين              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

4 
 

 Gao and) مهػػأ  ػػأ  تحمػػة بب ئػػو ال  أرسػػو خ مهػػأ  ػػأ  تحمػػة بشػػبص   ػػدـ الػػبالغ  ،خال حػػددات
Brink, 2017; Latan et al., 2018) خسػخؼ  هػتـ هػذا البحػث بدراسػو  ػأ إذا يػأف  بتمػا  جػر ,

 خدة ل أف ال را حو خالحخايز الم دحو ي  تحف ز ال حأسب ف خال را ح ف الدابم  ف بػأبتالؼ اجمػ ف  ػف 
ل  دـ  Managerial levelخال ستخد اإلدارد  Genderالس أت الشبصحو لم بمن ف تت جل ي  المخع 

 البالغ. 

 مشكمة البحث -2
ححتبػر اإلبػالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو  حػد  هػـ االحػأت خالسحأسػأت التػ  ح يػف  ف تسػهـ يػ  الحػػد 

ختبمػت الحد ػد  ، (Alleyne et al., 2017; Lee and Xiao, 2018) ػف النػش خالكشػا لمػه 
ح ػػث  صػػدرت  ، ػػف الػػدخؿ خلمػػ  ر سػػهأ الخاحػػأت ال تحػػدة سحأسػػأت لغبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو

يػ   ، (Sarbanes-Oxley (SOX), U.S. House of Representatives, 2002)قػأمخف 
خ لز ػػت ل ػػأف ال را حػػو لمشػػريأت  ،WorldComخخرلػػد يػػـخ  Enron ل ػػأل إيػػالس شػػريت  إمػػرخف 

ي ػأ  ،ال   دة بألبخرصو بإمشأا قمخات دابمحو لغبالغ لف ال بألفػأت دخف الكشػا لػف هخحػو ال بمنػ ف
خالذد الـز  ، (Dodd-Frank, U.S. House of Representatives, 2010) صدرت قأمخف 

ب م  حخايز  ألحو لم بمن ف الت  ت دد بال ػأتهـ لمكشػا لػف  (SEC)ل مو األخراؽ ال ألحو خالبخرصو 
  بألفأت تت أخز قح تهأ  م خف دخار ا ردي .

 ػػػف النػػػش  خبػػػألر ـ  ػػػف تزا ػػػد ااهت ػػػأـ بػػػأإلبالغ لػػػف ال بألفػػػأت يححػػػد االحػػػأت المأ حػػػو لمحػػػد
 ،خال همػػػ  ،إا  ف هػػػذا ال خوػػػخع لػػػـ  مػػػل ااهت ػػػأـ الكػػػأي  لمػػػ  ال سػػػتخد التشػػػردح  ،خالكشػػػا لمػػػه
خ ػػف جػػـ يهػػخ  ػػف ال خوػػخلأت ال ػػد رة  ،يػػ  ب ئػػو األل ػػأؿ خال  أرسػػو ال همحػػو ال صػػردو ،خاألكػػأدح  

لتبأرهػأ ال هػو بألبحث. ختتمبص  شيمو هذا البحث ي  دراسػو خابتبػأر  جػر يألمحػو ل ػأف ال را حػو بأ
التػػ  حفتػػرض  ف تكػػخف صػػأحبو اابتصػػأص يػػ  اإلشػػراؼ لمػػ  سحأسػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت يػػ  

خخ خد حخايز  ألحو لغبالغ لم  احت أؿ اإلبالغ. خمظرا ألف قػرار اإلبػالغ لػف ال بألفػأت  ،الشريأت
حج ر يألمحػو ل ػأف يسخؼ  هػتـ هػذا البحػث بدراسػو  ػأ إذا يػأف تػ ، تحجر بألحد د  ف الس أت الشبصحو

ال را حػػػو خالحػػػخايز ال ألحػػػو لمػػػ  احت ػػػأؿ اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت  بتمػػػا بػػػأبتالؼ المػػػخع خال سػػػتخد 
 ويمكف صياغة مشكمة البحث في مجموعة األسئمة التالية:  ،اإلدارد 

  هػػػػل تػػػػ جر  ػػػػخدة ل مػػػػو ال را حػػػػو لمػػػػ  احت ػػػػأؿ إبػػػػالغ ال حأسػػػػب ف خال ػػػػرا ح ف الػػػػدابم  ف لػػػػف
 ال ألحو ؟ال بألفأت 

  هػػل  ػػ جر خ ػػخد حػػخايز م دحػػو لغبػػالغ لمػػ  احت ػػأؿ إبػػالغ ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم  ف لػػف
 ال بألفأت ال ألحو ؟
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  هػػػل تبتمػػػا لالقػػػو  ػػػخدة ل مػػػو ال را حػػػو خاحت ػػػأؿ إبػػػالغ ال حأسػػػب ف خال ػػػرا ح ف الػػػدابم  ف لػػػف
 ال بألفأت ال ألحو بأبتالؼ المخع  خ ال ستخد اإلدارد؟ 

  هػػل تبتمػػا لالقػػو الحػػخايز الم دحػػو لغبػػالغ لمػػ  احت ػػأؿ إبػػالغ ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم  ف
 لف ال بألفأت ال ألحو بأبتالؼ المخع  خ ال ستخد اإلدارد؟ 

 أهداؼ البحث -3
 نظريػػاو وتجرايػػاو  هػػدؼ هػػذا البحػػث إلػػ  دراسػػو خابتبػػأر  جػػر  ػػخدة ل مػػو ال را حػػو خالحػػخايز الم دحػػو 

ؿ إبػػػػالغ ال حأسػػػػب ف خال ػػػػرا ح ف الػػػػدابم  ف لػػػػف ال بألفػػػػأت ال ألحػػػػو يػػػػ  ب ئػػػػو األل ػػػػأؿ لمػػػػ  احت ػػػػأ
 ،خذلػػؾ يػ  وػخا  تن ػرد يالمػػخع, خال سػتخد اإلدارد  ي تن ػردف  حػػدل ف ،خال  أرسػو ال همحػو ال صػردو

لمخقخؼ لم   أ إذا يأمت الحالقأت األسأسحو  حل البحػث سػخؼ تبتمػا بػأبتالؼ هػذ ف ال تن ػردف. 
يػف  ػف التخصػل إلػ  متػأئ  ختخصػحأت تسػهـ يػ  اارت ػأا بب ئػو ال  أرسػو ال حأسػبحو خال را حػو ب ػأ ح 

 ختزدد  ف يرص اكتشأيه.   ،ختسهـ ي  الحد  ف خقخع النش ،الدابمحو ال صردو

 أهمية ودوافع البحث -4
وػأيو ل   خلػو الدراسػأت التػ  اهت ػت  أهمية نظريػة أكاديميػةحيتسل البحث  ح ػث  مػه ا تػداد خاف

لػـ  مػة ااهت ػأـ الكػأي   -ر ػـ  ه  تػه  -بأصو  ف هذا ال خوخع  ،ب خوخع اإلبالغ لف ال بألفأت
ي ػػأ  مػػه ا تخ ػػد  طػػر تشػػردححو  خ تمظح حػػو لسحأسػػو  ،يػػ  الب ئػػو ال صػػردو لمػػ  ال سػػتخد األكػػأدح  

 ،ف تطب هأ لم سأه و ي   من خاكتشأؼ النش ي  الب ئو ال صػردوالت    ل لم  الشريأت   ،اإلبالغ
خ ف جـ حسهـ هذا البحث ي   حأخلو إبراز الدخر الهأـ لغبالغ لػف ال بألفػأت يسحأسػو  ػف سحأسػأت 

ب م ػػأ يػػأف  مصػػل ااهت ػػأـ األكبػػر لمػػ  الحػػأت  ،خيححػػد  دخات خالحػػأت الرقأبػػو  ػػف الػػدابل ،الحخي ػػو
ة الرقأبػػو  ػػف البػػأرج  ػػف بػػالؿ دخر ال را ػػن البػػأر   لمػػ  سػػب ل  مػػن خاكتشػػأؼ النػػش لػػف طردػػ

 ال جأؿ.  

إلسػػهأ أته ال تخقحػػو يػػ  الحػػد  ػػف يػػرص  أهميػػة عمػػي المسػػتول العممػػيي ػػأ حيتسػػل هػػذا البحػػث 
ختبفػػػػحض التكػػػػأل ا خالبسػػػػأئر المأ  ػػػػو لمػػػػه يػػػػ  الب ئػػػػو  ،خزدػػػػأدة احت ػػػػأات اكتشػػػػأيه ،خقػػػػخع النػػػػش
ي ػأ  ، (ACFE, 2018)ح ػث تصػدر اإلبػالغ لػف ال بألفػأت الحػأت الكشػا لػف النػش  ،ال صػردو

 -إمػػػرخف خخرلػػػد يػػػـخ – ف الكشػػػا لػػػف حػػػأدجت  التاللػػػل ال حأسػػػب  األشػػػهر يػػػ  األدل ال حأسػػػب  
 ارتبطت بخ خد   دـ بالغ.

خر ـ يجرة دخاين البحث إا  ف  ه هأ اإلسهأـ ي  تو  ة ي خة البحػث ال حأسػب  يػ   صػر يػ  
ل ػػخل الدراسػػأت ال  دامحػػو بأسػػتبداـ  –قػػدر ال سػػتطأع -خيػػة  مه حػػو ت ربحػػو تتاليػػ   ،هػػذا ال  ػػأؿ

 ااست صأا يحداة بحث.
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 حدود البحث -5
ححتبر  خوخع اإلبالغ لف ال بألفأت  ف ال خوخلأت  تحػددة ال خامػل خالتػ  تت ػأطن  ػن يػرخع 

خح تصػر تمػأخؿ هػذا البحػث لم خوػخع  ػف  مظػخر  حأسػب   ،خلمـ اإلدارة ،الحمـخ األبرى يحمـ المفس
خالت  ح يف  ف تسهـ بشػيل يحػأؿ يػ  الحػد  ، خ يححد سحأسأت الحخي و ،يححد الحأت الرقأبو الدابمحو

 ف النش خالكشا لمه. ي أ  مه قد تتحدد ال حددات خالحخا ل الت  ح يف  ف تسػهـ يػ  تفح ػل سحأسػو 
إا  ف هػػػذا البحػػػث  هػػػتـ بتػػػحج ر  ،بػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت ال يتشػػػفواإلبػػػالغ ختشػػػ حن ال بمنػػػ ف لمػػػ  اإل

 تن ػػردف رئحسػػ  ف  ت ػػجال يػػ   ػػخدة ل مػػو ال را حػػو خالحػػخايز الم دحػػو لمػػ  احت ػػأات اإلبػػالغ. ي ػػأ قػػد 
ت ـخ الحد د  ف الحخا ل خال تن رات بدخر  حدؿ لحالقو  خدة ل مو ال را حػو خالحػخايز الم دحػو بأحت ػأؿ 

خدبػرج  ، ف هذا البحث سػخؼ  ريػز لمػ  الػدخر ال حػدؿ ل تن ػرد المػخع خال سػتخد اإلدارد اإلبالغ إا 
لف مطأؽ البحث احو لخا ل  برد. خ ب را يإف قأبمحو المتأئ  لمتح حـ  شػرخطو بوػخابط ابتحػأر ل مػو 

 البحث.  

 خطة البحث -6
البحػػث يػػ  وػػخا امطالقػػأ  ػػف  شػػيمو البحػػث خلتح  ػػة  هدايػػه خيػػ  وػػخا حػػدخد  سػػخؼ حسػػتك ل 

 البطو التألحو:

 تحميل الدراسات السابقة واشتقاؽ فروض البحث  6-1
 اإلطأر الحأـ لغبالغ لف ال بألفأت ال ألحو  ف  مظخر  حأسب . 6-1-1
تحم ل الحالقػو بػ ف  ػخدة ل ػأف ال را حػو خاحت ألحػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو خاشػت أؽ  6-1-2

 الفرض األخؿ خيرل تحه.
تحم ل الحالقو ب ف الحخايز ال ألحو خاحت ألحو اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو خاشػت أؽ الفػرض  6-1-3

 الجأم  خيرل تحه.
تحم ػػػل الحالقػػػو بػػػ ف يألمحػػػو ل ػػػأف ال را حػػػو خالحػػػخايز ال ألحػػػو  حػػػأ خاحت ألحػػػو اإلبػػػالغ لػػػف  6-1-4

 ال بألفأت ال ألحو خاشت أؽ الفرض الجألث.
 )التحميل األساسي(.الدراسة التجراية  6-2
 التحميل اإلضافي.  6-3
 الخالصة والتوصيات وأهـ مجاالت البحث المقترحة. 6-4
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  تحميل الدراسات السابقة واشتقاؽ فروض البحث. 6-1

 اإلطار العاـ لإلبالغ عف المخالفات المالية مف منظور محاسبي. 6-1-1
بصفو لأ و لم   مػه قحػأـ  حػد الحػأ م ف الحػأل  ف  خ  تعريف اإلبالغ عف المخالفات الماليةح يف 

السػػػػأب  ف بأإليصػػػػأح  خ الت ردػػػػر لػػػػف ال بألفػػػػأت لنطػػػػر التشػػػػردححو  خ التمظح حػػػػو  خ قخالػػػػد السػػػػمخؾ 
األبالق  لطرؼ  خ  هو دابل ال مظ و  خ بأر هأ تكخف قأدر  لم  إح ػأؼ هػذ  ال بألفػأت  خ اتبػأذ 

 ,.Chiasson et al., 1995;  Zakaria, 2015; Rose et al)اإل ػرااات التصػححححو بشػحمهأ
2018) . 

يتمثػػل البػػديل  ،خدتوػػ   ػػف التحردػػا السػػأبة  مػػه  خ ػػد بػػدحالف رئحسػػحأف لغبػػالغ لػػف ال بألفػػأت
 خ  ، خ لم مػو ال را حػو ،خححبػذ  شػيأا  لػدة  مهػأ ياإلبػالغ لم ػد ر ال بأشػر األولي في اإلبػالغ داخميػاو 

يتمثػل الت  تبصصهأ الشريو لهذا النرض . ب م أ  Hot linesلف طردة بطخط ااتصأؿ ال بأشر 
إلحػػدى ال هػػأت خححبػػذ  حوػػأ  لػػدة  شػػيأؿ  مهػػأ يإبػػالغ ال را ػػن  البػػديل الثػػاني فػػي اإلبػػالغ خارجيػػاو 

الحخي ػو   خ اإللال حػو . خحسػح  لػأدة ال ػأئ خف لمػ  ، خ التمظح حػو ، خ ال هأت ال وأئحو ،البأر  
خدر ػن السػبل يػ  ذلػؾ إلػ   ف اإلبػالغ دابمحػأ   تػح  لهػـ  ،دابل الشريأت إل  تشػ حن اإلبػالغ دابمحػأ  

 Guthrie and)يرصو اتبأذ اإل رااات التصػححححو دخف التػحج ر سػمبأ  لمػ  سػ حو الشػريو بأر حػأ  
Taylor, 2017). 

لنظريػة السػموؾ المطخطػ خحصػما اإلبػالغ لػف ال بألفػأت خي ػأ  
3 Theory of Planned 

Behavior  لمػػ   مػػه  حػػد ال ػػرارات األبالقحػػو(Ajzen, 1991; Ajzen, 2011) ،  خح يػػف
االت ػػأد لمػػػ  هػػذ  المظردػػػو لفهػػـ  حػػػددات إبػػالغ ال حأسػػػب ف خال ػػرا ح ف الػػػدابم  ف لػػف التحردفػػػأت 

ل حأسػب ف  خ الحػأ م ف خالنش ال تحمة بأل خامل ال حأسبحو. خخي أ  لهذ  المظردو يإف احت أؿ قحأـ  حد ا
ال حت ػدات بشػحف الفػرص خال ػخارد  المحػدد األوؿ: ،بأإلبالغ لف النش حيخف دالػو يػ  جػالث  حػددات

: الوػػنخط خالحػػخايز خالتخقحػػأت المحػػدد الثػػاني ،ال تأحػػو التػػ  ح يػػف  ف تحسػػر  خ تح ػػة تمف ػػذ السػػمخؾ
بشػػػحف التػػػدالحأت خالمتػػػأئ  ال حت مػػػو : ال حت ػػػدات المحػػػدد الثالػػػث ،اا ت ألحػػػو بشػػػحف ال حػػػأـ بألسػػػمخؾ

لمسمخؾ. خخي أ لم حددات الجالث السأب و  تحدد لمفرد  خقا  خ محه  خ احت أؿ لم حػأـ بألسػمخؾ. ختشػ ر 
يحمػػد أ تتػػخاير المحػػو لم حػػأـ بألسػػخؾ ي تخقػػن قحػػأـ الفػػرد  ،ال ألػػدة السػػمخيحو إلػػ   ف المحػػو تسػػبة السػػمخؾ

                                                             
  األخالقيت وانقشاساث وانسهىكيبث اإلَسبَي ببنسهىك نهتُبؤ وتستخذو انسهىك ػهى في انهبيت انُظشيبث إحذي هي  -3

 األخالقيت وغيش
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 ػػف جػػـ ح يػػف االت ػػأد لمػػ  المظردػػو السػػأب و يػػ  التمبػػ  ب حػػأـ خ  ،بألتمف ػػذ  تػػ  تػػخايرت الفرصػػو لػػذلؾ
بأإلبالغ لف النش ال حأسب   خ تحردا ال ػخائـ ال ألحػو  خ لػدـ  ، خ ال را ح ف الدابم  ف ،ال حأسب ف

 اإلبالغ خالتزاـ الص ت.

 Whistleblowing"مثمػث اإلبػالغ م ػخذج  (Smaili and Arroyo, 2019)خصأ ت دراسو 
Triangle" لمػ   ػرار م ػخذج  ،خالذد حسهـ ي  يهـ ختفسػ ر خالتمبػ  بسػمخؾ اإلبػالغ لػف ال بألفػأت

خبأسػػػػتبداـ ذات  ،خالػػػػذد حفسػػػػر خدتمبػػػػح بسػػػػمخؾ ارتكػػػػأل النػػػػش "Fraud Triangle"مثمػػػػث ال ػػػػش 
المحػػػدد األوؿ مػػػف التبردػػػر . خدت جػػػل  ،الفرصػػػو ،ال مه حػػػو خذات ال حػػػددات الػػػجالث يالػػػداين/ الحػػػأيز

 خ مفسػػػػحأ   ،Financialخح يػػػف  ف حيػػػػخف حػػػأيز اإلبػػػػالغ  ألحػػػأ   الػػػػدافع/ الحػػػػافزيػػػ   مثمػػػث اإلبػػػػالغ
Psychological   خ ا ت ألحأ Social خحشػ ل ال ػخارد ال تأحػو المحدد الثاني فػي الفرصػة . خدت جػل

خ مهأ   جمو  ،خ/ خ االحأت ال طب و خالت  ح يف  ف حستبد هأ ال حأسل لح ـخ بأإلبالغ لف ال بألفأت
ح ػػه  ،هػذ  ال ػخارد خاالحػأت التػ  ح يػف  ف ت جػل يرصػػو لت ػدحـ الػبالغ يال ريػز الػخظحف  ل  ػدـ الػبالغ

 ،الحػػأت لحخي ػػو الشػػريأت ،خ ػػخد تطب ػػة لػػأدؿ إل ػػرااات الرقأبػػو الدابمحػػو ،يػػ  الخصػػخؿ لم حمخ ػػأت
 المحػدد الثالػث مػو . خدت جػل إ رااات ح أحو  ف  ورار اإلبػالغ ال حت ،خ خد برمأ    خ قمأة لغبالغ

خه  ل محو إدراكحو  برر ي هأ   دـ البالغ سمخيه قبل خبحد اإلبالغ. خخي أ لمظردو التمأير  ،ي  التبردر
يػػػػإف اتبػػػػأذ ال ػػػػرارات  Cognitive Dissonance Theory خ لػػػػدـ ااتسػػػػأؽ ال حريػػػػ  ياإلدراكػػػػ   

أج إلػػ  تبردػػر لحسػػألد لمػػ  ت م ػػل حألػػو ححتػػ -خالتػػ  تت جػػل يػػ  اإلبػػالغ بػػدا   ػػف الصػػ ت –الصػػحبو 
ال مػػة خلػػػدـ اارتحػػػأح التػػػ  تمشػػح مت  ػػػو لػػػدـ التحكػػػد ال ػػػرتبط بتػػدالحأت قػػػرار اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت 

(Festinger, 1957) . 

صػالححو م ػخذج  جمػث اإلبػالغ الػذد  شػأرت إلحػه  (Latan et al., 2019)خابتبػرت دراسػو 
مصػػت إلػػ  صػػالححو الم ػػخذج يػػ  التمبػػ  بأحت ػػأات خب (Smaili and Arroyo, 2019)دراسػػو 

خ ف  حدد الحأيز هخ األكجر تػحج را يػ  التمبػ  بأحت ػأات  ،اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو بصفو لأ و
 اإلبالغ. 

ختتحػػدد  شػػيأؿ هػػذ  ال بألفػػأت خالتحردفػػأت  ،خح صػػد بأل بألفػػأت    خلػػو األيحػػأؿ   ػػر ال أمخمحػػو
خ مهػػػأ لمػػػ  سػػػب ل ال جػػػأؿ  ػػػش ختحردػػػا ال ػػػخائـ  ،التػػػ  ح يػػػف  ف حيتشػػػفهأ ال حأسػػػبخف خال را حػػػخف 

إيشػػأا ال حمخ ػأت الدابمحػػو إليػػأد  ،إسػأاة اسػػتبداـ  ػػخارد الشػريو ،ابػتالس األصػػخؿ ،خالت ػأردر ال ألحػػو
 ،ل د اتفأقػػأت شػػراا   ػػر  الئ ػػو،تاللػػل وػػردبحأ  التهػػرل خال ،بحػػض ال سػػتج ردف لمػػ  حسػػأل ابػػردف

 ،توأرل ي  ال صأل , لدـ االتزاـ بوخابط الرقأبو الدابمحو,  بألفو ال خام ف  خ المخائ  ال ح خؿ بهأ
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 Hoffman and)خ  رهػأ  ػف التصػريأت األبػرى   ػر ال أمخمحػو  خ   ػر األبالقحػو  ، س ل األ ػخاؿ
Schwartz, 2015; Schultz and Harutyunyan, 2015; Vandekerckhove, 2018) . 

خححتبر اإلبالغ لف ال بألفأت  حد  هـ طرؽ الكشا لف النػش ال حأسػب  خالػخظحف  ح ػث احتػل 
ال ريػػز األخؿ خاألهػػـ يػػ  طػػرؽ اكتشػػأؼ النػػش لأل حػػأ  خي ػػأ  لت ردػػر   ححػػو يأحصػػ  النػػش ال حت ػػد ف 

، %  ػػف حػػأات النػػش لػػف طردػػة اإلبػػالغ40ح ػػث تػػـ اكتشػػأؼ  ،2018لسػػمو  (ACFE)األ رديحػػو 
خ ف    ػل البسػأئر المأت ػو لػف يحػص  ،ي أ بمص الت ردر إل  تمأ   ظأهرة النش الخظحف  لأل حأ  

 -دخلو لربحو  12حألو ي   92 مهأ  -دخلو حخؿ الحألـ  125حألو  ش خظحف  حدجت ي   2690
%  ػػف 5 ححػػو  ف ال  سسػػأت تبسػػر سػػمخحأ   ػػأ ححػػأدؿ خقػػدرت ال  ،بم ػػخف دخار   رديػػ  7,1تتحػػدد 

   ل ا راداتهأ مت  و النش  د ب أ ححأدؿ  ربحو ترل خف دخار   ردي  لأل حأ إذا احتسبت هذ  المسبو 
 ,ACFE)ترل ػػػخف دخار   رديػػػ   79,6خالبػػػأل   2017 ػػػف    ػػػل المػػػأت  الحػػػأل   ال  ػػػدر لسػػػمو 

2018). 

ل ألحو بدخر هأـ ي  زدأدة يفأاة ال را حو الدابمحو ي  اكتشػأؼ ي أ ح ـخ اإلبالغ لف ال بألفأت ا
 ،ختتزا د يألمحو سحأسأت اإلبالغ يم أ تم ت الدلـ التمظح ػ  الػالـز ي ح ػخد ،  2019 ،النش ييتححو

 ف دخر اإلبػالغ لػف ال بألفػأت ا  تخقػا لمػد الكشػا  (Wilde, 2017) . ختوػ ا دراسػو 2018
ح ػػث تػػـ التخصػػل إلػػ  امبفػػأض  سػػتخد تحردػػا  ،لػػف النػػش, بػػل حسػػهـ  حوػػأ  يػػ  الحػػد  ػػف خقخلػػه

ال خائـ ال ألحو  خ الت مل الوردب  يػ  الشػريأت التػ  قػأـ الحػأ مخف بهػأ بػأإلبالغ لػف  بألفػأت  ألحػو 
جػػػػر ل ػػػػدة لػػػػأ  ف لمػػػػبإ األقػػػػل بحػػػػد سػػػػمو اإلبػػػػالغ لػػػػف   أرمػػػػو بألشػػػػريأت األبػػػػرى, خحسػػػػت ر هػػػػذا األ

خه ئػو اإل ػرادات الدابمحػو  ،  SECال بألفأت. ختدلـ هذ  المتأئ  ااهت أـ ال تزا ػد بػأإلبالغ  ػف قبػل ي
خالتػػ  ترصػد  ئػػأت ال ال ػ ف  ػػف  Internal Revenue Service (IRS)يالوػرائل األ  ريحػو  

 .(Internal Revenue Service, 2018)ل بألفأت الدخارات سمخحأ  يحخايز لم بمن ف لف ا

 ػف بػالؿ  ،خت تمؾ الخاحأت ال تحػدة ت ربػو رائػدة يػ  تمف ػذ سحأسػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو
 SOXح ػػػث توػػػ ف قػػػأمخف  ،خوػػػن إطػػػأر تشػػػردح   تكأ ػػػل لوػػػ أف م ػػػأح خيألمحػػػو هػػػذ  السحأسػػػو

  خالذد تكفػل 806ي  البمد ي النص األوؿ يتمثل ،األ ردي  مص ف بشحف اإلبالغ لف هذ  ال بألفأت
بح أحو ال بمن ف لف ال بألفأت  ف األورار الت  قد تمحة بهـ يػ   خاقػن ل مهػـ مت  ػو اإلبػالغ لػف 

  خالػذد الػـز ل ػأف ال را حػو بألشػريأت ال   ػدة 301يػ  البمػد ي يتمثل النص الثػانيب م أ  ،ال بألفأت
خالرقأبػػػو  ،شػػػيأخد ال بمنػػػ ف بشػػػحف ال خامػػػل ال حأسػػػبحوبألبخرصػػػو بخوػػػن الحػػػأت خاف ػػػرااات اسػػػتالـ 
ي ػػأ  لػػـز ال ػػأمخف يػػ  ذات البمػػد ل مػػو ال را حػػو بوػػ أف  ،خال را حػو الدابمحػػو خيحصػػهأ خااحتفػػأ  بهػػأ

 سردو الشيأخد خلدـ الكشا لف هخحو ال بمن ف.
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احأت ال تحػدة تػـ خو أمأ  لفألمحو سحأسو اإلبالغ لف ال بألفأت ال تحم و بأل خامل ال ألحو ي  الخ 
رصػػد حػػخايز  ألحػػو يب ػػرة لم بمنػػ ف  ػػف بػػالؿ لػػدة قػػخام ف خ مهػػأ قػػأمخف ال طألبػػأت البأطئػػو األ رديػػ  

False Claims Act   ػػف 30خالػػذد  لطػػ  الحػػة لم بمػػ  يػػ  الحصػػخؿ لمػػ  مسػػبو تصػػل إلػػ  %
يػػػػراد  خ األ ػػػػخاؿ التػػػػ  تسػػػػتردهأ الحيخ ػػػػو مت  ػػػػو اإلبػػػػالغ لػػػػف حػػػػأات النػػػػش التػػػػ  قػػػػد ح أرسػػػػهأ األ

ال  سسػػأت وػػد الحيخ ػػو األ رديحػػو. ي ػػأ حسػػ   قػػأمخف اإل ػػرادات الدابمحػػو األ رديػػ  بحػػد تحد مػػه يػػ  
ب م  حخايز  ألحو ل ف  ػدل  ب حمخ ػأت له ئػو اإل ػرادات الدابمحػو يالوػرائل األ  ريحػو  بشػحف  2006

% 10 ػف حػخايز  ألحػو تبػد   Dodd–Frank Actي ػأ  قػر قػأمخف  ،Tax Fraudالنػش الوػردب  
% ل ػػػف ح ػػػـخ بػػػأإلبالغ لػػػف  بألفػػػأت تت ػػػأخز ال م ػػػخف دخار   رديػػػ  ل خالػػػد خقػػػخام ف تػػػداخؿ 30إلػػػ  

ختػـ  ػم   كجػر  ،خبشػرط جبػخت صػحو الػبالغ ال  ػدـ Federal Securities Lawsاألخراؽ ال ألحػو 
 2018  م خف دخار حخايز خ يأيػقت لم بمنػ ف الػذ ف قػأ خا بح محػأت إبػالغ مأ حػو يػ  سػمو 326 ف 

(SEC, 2018). 

 ف اإلبػالغ  2010خ لمف قأدة دخؿ    خلو الحشردف يػ  ا ت ألهػأ بيخردػأ ال مخبحػو يػ  مػخي بر 
 ،لف ال بألفأت  صب   ف  خلخحػأت    خلػو الحشػردف لمػ  ال سػتخد ال ػأل  خااقتصػأدد خالتشػردح 

ختحهػدت هػذ  الػدخؿ بحمهػأ  ،خ ف ح أحو ال بمن ف ه   حد ااسترات  حأت الهأ و ل يأيحو النش خالفسػأد
يػ   2012سخؼ تسح  لتطب ة  يول ال  أرسأت لح أحو ال بمن ف لف ال بألفأت بحمخؿ مهأحو لأـ 

 ,.Wolfe et al)وخا ال بأدئ اإلسترشأدحو أليوػل ال  أرسػأت التشػردححو لغبػالغ لػف ال بألفػأت 
2014). 

إل   مه ح يف التخصل أليول ال  أرسأت التشردححو  (Wolfe et al., 2014)خبمصت دراسو 
خالتمظح حػػو لح أحػػو ال بمنػػ ف  ػػف بػػالؿ التخصػػل لم حػػأ  ر خال خالػػد  حػػل ااتفػػأؽ  ػػف ب ػػس  مظ ػػأت 

 Council of دخلحػػو تت جػػل يػػ  تخصػػحأت ال  مػػس األخرخبػػ  بشػػحف ح أحػػو ال بمنػػ ف لػػف ال بألفػػأت

Europe Recommendation on the Protection of Whistleblowers يول ال  أرسأت  ,
الدخلحػػػػػػػػػو لسحأسػػػػػػػػػأت ال بمنػػػػػػػػػ ف لػػػػػػػػػف ال بألفػػػػػػػػػأت الصػػػػػػػػػأدرة لػػػػػػػػػف  شػػػػػػػػػرخع ال سػػػػػػػػػأالو الحيخ حػػػػػػػػػو 

 Government Accountability Project (GAP) International Best Practicesاأل ردي 
for Whistleblower Policiesف  مظ ػػو ,  يوػػل ال  أرسػأت خال بػػأدئ اإلسترشػػأدحو الصػػأدرة لػػ

 ،OECD Compendium of Best Practices and Guiding Principlesالتحػأخف خالتم حػو
 Transparency International’s بػػػػػػأدئ الشػػػػػػفأيحو الدخلحػػػػػػو ل ػػػػػػخام ف اإلبػػػػػػالغ لػػػػػػف ال بألفػػػػػػأت

Principles for Whistleblower Legislation،  ال ػأمخف الم ػخذ   لمخاحػأت ال تحػدة األ رديحػو
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 OAS Model Law to Facilitate Reportingاإلبالغ خح أحو ال بمن ف لػف ال بألفػأتلتسه ل 
and Protect Whistleblowers. 

خ دخات تفح مػػػه يػػػ   ،خحػػػخايز  ،ب م ػػػأ لػػػـ  مػػػة اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت ال تحم ػػػو بأل خامػػػل ال ألحػػػو
أسػو يػػ  ب ئػو ال  أرسػػو ح ػث تحتبػػر  خلػ  اإلشػػأرات لهػذ  السح ،  هخردػو  صػر الحربحػػو ذات ااهت ػأـ

= ال ػػد ردف لػػف  ريػػز ال صػػردو إشػػأرة اإلصػػدار الجألػػث لمػػدل ل ال صػػرد لحخي ػػو الشػػريأت الصػػأدر
إلػ  سحأسػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت يححػد  ،2016ال ألحػو يػ   لمرقأبػو الحأ ػو التػأبن لمه ئػو ال صػرد 

دخف ذيػػر الحػػأت خاوػػحو لتطب ػػة  ،  2016 ،سحأسػػأت حخي ػػو الشػػريأت ي ريػػز ال ػػد ردف ال صػػرد 
خ ف جـ يإف ت م ف ،السحأسو  خ لو أف يألم تهأ. ي أ  ف هذا الدل ل هخ دل ل إرشأدد حفت د ل خة اإللزاـ

 ،ختفح ػػػل اإلبػػػػالغ لػػػػف ال بألفػػػػأت ال ألحػػػػو ححتػػػػأج إلػػػػ  يج ػػػػر  ػػػػف ال هػػػػخد لمػػػػ  ال سػػػػتخد التشػػػػردح 
 ي  الب ئو ال صردو. ،خاألكأدح   ،خالتمظح  

إل   ف اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو حصما لم   مه  حػد ال ػرارات  لباحث مما سبقويخمص ا
خخي ػػأ  لمظردػػو السػػػمخؾ  ،خح يػػف  ف  ػػتـ اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ل هػػو دابمحػػو  خ بأر حػػو ،األبالقحػػو

ال بطػػط يإمػػه ح يػػف التمبػػ  بهػػذا ال ػػرار يػػ  وػػخا ال حت ػػدات خالحػػخايز خالتػػدالحأت ل ػػرارات اإلبػػالغ. 
ختصدر اإلبالغ لف  ،تزا د ااهت أـ بأإلبالغ لف ال بألفأت  ن تمأ   ظأهرة النش الخظحف  لأل حأ  خ 

ال بألفػػأت الطػػرؽ خاألسػػػأل ل األبػػرى التػػ  تػػػـ اكتشػػأؼ النػػػش  ػػف باللهػػأ يػػػمظـ الرقأبػػو خال را حػػػو 
 ،خلػو الحشػردفيألخاحػأت ال تحػدة خ    ،خال را حو البأر حو. خقد اتبػذت الحد ػد  ػف الػدخؿ ،الدابمحو

 ،بطػػػخات  ػػػأدة يػػػ  تطب ػػػة  يوػػػل ال  أرسػػػأت البأصػػػو بسحأسػػػأت اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت ال ألحػػػو
إا  ف  صػػػر ا تػػػزاؿ يػػػ  حأ ػػػو لبػػػذؿ  زدػػػد  ػػػف ال هػػػخد يػػػ  هػػػذا ال  ػػػأؿ لمػػػ   ،خح أحػػػو ال بمنػػػ ف

 خالتمظح حو, خالتشردححو. ،ال ستخحأت األكأدح حو

المراجعة واحتمالية اإلبالغ عف المخالفات الماليػة واشػتقاؽ تحميل العالقة بيف جودة لجاف  6/1/2
 الفرض األوؿ وفرعيتيه.

ت ػػػـخ ل ػػػأف ال را حػػػو بػػػدخر هػػػأـ يػػػ  وػػػبط ب ئػػػو الرقأبػػػو الدابمحػػػو, خزدػػػأدة يألمحػػػو هحيمػػػه ي ريػػػز 
ي ػأ تػرتبط  ػخدة ل ػأف ال را حػو  ،  2018 ،؛ شػأه ف2013 ،؛  حػرخس2008 ،ال د ردف ال صرد 
 ،خزدػػأدة  خازمتهػػأ خح ػػـ اإلمفػػأؽ لم هػػأ ،ستشػػأرد خالت  ح ػػ  لخظحفػػو ال را حػػو الدابمحػػوبػػدلـ الػػدخر اا

. ي ػأ  ف (Barua et al., 2010; Al-Dhamari et al., 2018)ختمف ػذ   ترحأتهػأ ختخصػحأتهأ
ل أف ال را حو ه  ال مخطو بأإلشراؼ لم  سحأسأت حخي و الشريأت خالت   ف ب مهأ سحأسو اإلبالغ 

 .(Lee and Fargher, 2018)فأت لف ال بأل
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بدراسػو دخر ل ػأف ال را حػو إوػأيو  Zhang et al., 2007; Goh, 2009)خاهت ػت دراسػتأ ي
ح ػث ابتبػرت  ،إل  بحض االحػأت األبػرد لمحخي ػو يػ  زدػأدة  ػخدة هحأكػل الرقأبػو الدابمحػو ال طب ػو

الحالقو ب ف  خدة ل مو ال را حو خاست الؿ ال را ن البأر   خخ خد  (Zhang et al., 2007)دراسو 
خ ف بالؿ   أرمػو ل مػو  ، (SOX, 2002) خ ه وحا ي  هحيل الرقأبو الدابمحو بحد تفح ل قأمخف 

 ، ف الشريأت الت  خ د بهأ قصخر  خهرد بهحيػل الرقأبػو الدابمحػو بػحبرد ا  خ ػد بهػأ هػذا ال صػخر
تػـ التخصػل إلػ  خ ػخد لالقػو بػ ف  ػخدة  ،مخع الصمألو خح ـ الشػريو خ دائهػأ  ن األبذ ي  االتبأر

ح ػث تػـ التخصػل إلػ   ،ل مو ال را حو خاست الؿ ال را ن خخ خد  خ ه ال صخر بهحيل الرقأبو الدابمحو
 ف وحا الببرة ال ألحو أللوأا ل مو ال را حو  ترتل لمحه ظهخر  خ ػه وػحا  خهردػو يػ  هحيػل 

حو يح أ بحد,   أرمو بألشريأت األبرى. ي أ تـ التخصػل إلػ  الشػريأت التػ  تػـ  را حتهػأ الرقأبو الدابم
 ػػف بػػالؿ  را ػػن حسػػأبأت  كجػػر اسػػت الا خالتػػ  قأ ػػت بح ػػل تن  ػػر حػػد ث ل را ػػن الحسػػأبأت  كجػػر 

 احت أا لخ خد وحا ي  هحيل الرقأبو الدابمحو  كجر  ف   رهأ.

إوػػػأيو إلػػػ  دخر   مػػػس  ،و دخر ل ػػػأف ال را حػػػوبدراسػػػ Goh, 2009)ب م ػػػأ اهت ػػػت دراسػػػو ي
ي   حأل و  خ ه ال صخر الت   تـ اكتشأيهأ ي  هحيل الرقأبو الدابمحو. ختخصمت الدراسو إل   ،اإلدارة

 ف زدأدة مسبو  لوأا ل مو ال را حو  صحأل الببرة ال ألحو خمسبو األلوػأا ال سػت م ف خزدػأدة ح ػـ 
 حأل و الخقتحو ألخ ه ال صخر ال خهردو ي  الرقأبو الدابمحو. ختدلـ ل مو ال را حو ت جر إ  أبأ لم  ال

لزا هػأ  هذ  المتأئ   مه يم أ زاد  ػخدة ل مػو ال را حػو يأمػت  كجػر قػدرة لمػ   سػأالو اإلدارة التمف ذحػو خاف
بأتبأذ اإل رااات التصححححو. ي ػأ تخصػمت الدراسػو إلػ   مػه يم ػأ يػأف   مػس اإلدارة  كجػر اسػت الؿ 

جر قدرة لم   سأالو اإلدارة التمف ذحو خالونط لم هأ اتبأذ اإل رااات التصححححو ت أ   خ ه يأف  ك
ال صػػػخر ال خهردػػػو يػػػ  هحيػػػل الرقأبػػػو الدابمحػػػو. ختشػػػ ر هػػػذ  المتػػػأئ  إلػػػ   ف  ػػػخدة ل مػػػو ال را حػػػو 

لحػػو اتبػػأذ خاسػػت الؿ   مػػس اإلدارة  ػػ جراف إ  أبػػأ لمػػ  يألمحػػو هحيػػل الرقأبػػو الدابمحػػو خدزدػػد  ػػف احت أ
 اإل رااات التصححححو بشحف  خ ه ال صخر الت  ح يف  ف  تـ اكتشأيهأ. 

بػحجر  حمخ حػو  (Hunton and Ros, 2011; Guthrie et al., 2012)خاهت ػت دراسػتأ 
هخحػو   ػػدـ الػػبالغ خيػذلؾ تػػدالحأت هػػذ  البال ػػأت لمػ  سػػ حو ل مػػو ال را حػو  خ لمػػ  سػػ حو  ػػد رد 

 ,Hunton and Ros)ح ػػث ابتبػػرت دراسػػو  ،حػػو يحػػص البال ػػأتال را حػػو الدابمحػػو لمػػ   د
 جر يشػا ال بمػ  لػف هخدتػه يػ  البال ػأت ال  د ػو خيػذلؾ التهد ػدات ال حت مػو لمػ  سػ حو  (2011

ختخصمت الدراسو إل   ف   لوأا ل مو ال را حو لم   دحو ل مو ال را حو ي  يحص هذ  البال أت.
ل مػػػو ال را حػػػو تحطػػػ   صػػػداقحو  قػػػل لمبال ػػػأت التػػػ  ت ػػػدـ دخف الكشػػػا لػػػف هخحػػػو ال بمػػػ  خ حوػػػأ 
البال ػػأت التػػ   ترتػػل لمهػػأ بطػػر إوػػرار بسػػ حو  لوػػأا ل مػػو ال را حػػو. ي ػػأ  مهػػأ تبصػػص  ػػخارد 
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يػ  الفحػص الكػأي  ختشػ ر هػذ  المتػأئ  إلػ   ف ل مػو ال را حػو قػد تفشػل  ، قل لفحص هػذ  البال ػأت
ال ست ل لمبال أت ال  د و لهأ لف طردة قمأة ابالغ ا تكشا لف هخحو ال بم  بأصو إذا يأمت هذ  

 البال أت تح ل ي  طحأتهأ تهد دا  لس حو  لوأا ل مو ال را حو.

   جػر  حمخ حػو هخحػو ال بمػ  خاحت ػأؿ  ف  ج ػر Guthrie et al., 2012ب م ػأ ابتبػرت دراسػو ي
 ػػدـ شػػيخيأ   خ  بػػأطر حػػخؿ سػػ حو  ػػد رد ال را حػػو الدابمحػػو, لمػػ  طرد ػػو تحأ ػػل  ػػد رد الػػبالغ ال 

ال را حػػو الدابمحػػو  ػػن هػػذ  البال ػػأت. خ ػػف بػػالؿ دراسػػو اسػػت أبو  ػػد رد ال را حػػو الدابمحػػو خمػػخابهـ 
خ بػػرد  ػػف  بمنػػ ف   ػػر  حمػػخ   الهخحػػو  ،لح مػػو  ػػف البال ػػأت ال  د ػػو  ػػف  بمنػػ ف  حمػػخ   الهخحػػو

خيػػذلؾ دراسػػو اسػػت أبو  ػػد رد ال را حػػو الدابمحػػو لم بألفػػأت التػػ  خقحػػت  ، بألفػػأت  حأسػػبحوبشػػحف 
مت  و قصخر  خهرد ي  هحيل الرقأبو الدابمحو يخهخ  أ حش ر إل   سئخلحو ال را حو الدابمحو خرئحس 

ات ال را حػػو الدابمحػػو لػػف ذلػػؾ .   أرمػػو بأل بألفػػأت التػػ  خقحػػت مت  ػػو تحأ ػػل ال بػػألا لمػػ  إ ػػراا
الرقأبو الدابمحو يخهخ  أ حش ر إل  امبفأض  سئخلحو ال را حو الدابمحو خرئحس ال را حو الدابمحو لف 
ذلؾ , تـ التخصل إل   ف  د رد ال را حو الدابمحػو ح ح ػخف البال ػأت ال  د ػو  ػف   هػخؿ لمػ   مهػأ 

إلػ   مػه لمػ  الػر ـ  قل  صداقحو  ف البال أت ال  د و  ف شبص  حمـخ الهخحو. ي أ تش ر المتػأئ  
 ف  ف  د رد ال را حو الدابمحو تحأ مخا  ػن البال ػأت المأت ػو لػف وػحا  ػخهرد يػ  هحيػل الرقأبػو 

 الدابمحو لم   مهأ  قل  صداقحو إا  مهـ بصصخا لفحصهأ  خارد  كبر.  

 ,Zhang et al., 2013; Lee and Fargher)خاهت ػت    خلػو  بػرد  ػف الدراسػأت 
2013; Othman et al., 2015; Lee and Fargher, 2018)   بأألسػأل ل خاالحػأت التػ
 (Zhang et al., 2013)ح يف  ف تزدد  ف احت ألحو اإلبالغ لف ال بألفأت, ح ػث ابتبػرت دراسػو 

ي  اإلبالغ تمحفخمحأ   ف بػالؿ بػط  بأشػر  ػدار  اآللية األولي يومحو ال ت ف  ف الحأت اإلبالغ تت جل 
يػ   اآلليػة الثانيػة, ب م ػأ تت جػل Externally administered hotlineو  ػف بػالؿ  طػراؼ بأر حػ

 Sarbanes-Oxleyح ث  ف قأمخف  ، ف بالؿ بط  بأشر  دار  ف دابل الشريو ،اإلبالغ تمفخمحأ  
Act  األ رديػػ   لػػـز ل ػػأف ال را حػػو بألشػػريأت ال   ػػدة بألبخرصػػو ال صػػردو بإتأحػػو قمػػأة لغبػػالغ لػػف

خر ـ ذلؾ  م  هذا ال أمخف ل مو ال را حو قدر  ف ال رخمػو  ،ا لف هخحو ال بم ال بألفأت دخف الكش
يػػ  الحػػو تمف ػػذ هػػذا ال تطمػػل. ختخصػػمت الدراسػػو إلػػ  خ ػػخد زدػػأدة  حمخحػػو يػػ  احت ػػأؿ قحػػأـ الحػػأ م ف 
بػػأإلبالغ لػػف ال بألفػػأت لمػػد أ  ػػدار البػػط التمحفػػخم  البػػأص بػػأإلبالغ  ػػف  طػػراؼ بأر حػػو   أرمػػو 

ختػدلـ هػذ  المتػأئ   مػه ح يػف زدػأدة يألمحػو سحأسػو اإلبػالغ  ،و بألشريوبإدارته  ف بالؿ  طراؼ دابمح
لف ال بألفأت لػف طردػة إدارتهػأ  ػف البػأرج بأصػو يػ  الشػريأت التػ  تتصػا بوػحا ااسػت أبو 

 لمبال أت ال  د و  ف الحأ م ف.   
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 ف  (Zhang et al., 2013)إلػ  دراسػو  (Lee and Fargher, 2013)ختوػ ا دراسػو 
خزدػأدة لػدد األلوػأا ال سػت م ف يػ   ،تخد اإليصأح خالتخلحػو دابػل الشػريو بسحأسػو اإلبػالغزدأدة  س

 ،خالسػػ أح بألبال ػػأت دخف الكشػػا لػػف هخحػػو ال بمنػػ ف ،خزدػػأدة  سػػتخد تريػػز ال مكحػػو ،ل مػػو ال را حػػو
 تزدػػد  ػػف يألمحػػو سحأسػػو اإلبػػالغ ال طب ػػو. ي ػػأ  مػػه يم ػػأ ل مػػت ،خالػػدلـ التمظح ػػ  لسحأسػػو اإلبػػالغ

الشػػريو لمػػ  مشػػر ج أيػػو تمظح حػػو  بالقحػػو خل مػػت لمػػ  تحسػػ ف الحخي ػػو خترسػػ ر الحأتهػػأ  جػػر ذلػػؾ 
ا  أبأ لم  سحأسو اإلبالغ ال طب و. ي أ تخصمت الدراسو إل   مه  زدد احت ػأؿ خ ػخد سحأسػو لغبػالغ 

يػ   سػتخد لف ال بألفأت  ف بالؿ البطخط التمحفخمحو ال بأشرة ي  الشريأت األكبر ح  أ  خاأللمػبإ 
ال بزخف خال   ػدة بألبخرصػو خالتػ  تسػ   بألبال ػأت دخف الكشػا لػف الهخحػو خيػ  الشػريأت الدال ػو 

 لتطب ة سحأسأت اإلبالغ.

  تحد ػػد  هػػـ طػػرؽ خ سػػأل ل الحػػد  ػػف النػػش Othman et al., 2015خاسػتهديت دراسػػو ي
 ف. خ ػػف بػػالؿ قػػخائـ خالفسػػأد خالكشػػا لمػػه يػػ  ال طػػأع الحػػأـ يػػ   أل زدػػأ  ػػف خ هػػو مظػػر ال حأسػػب

ختحسػػ ف  ػػخدة ل مػػو ال را حػػو ختحسػػ ف هحيػػل  ،ااست صػػأا تػػـ التخصػػل إلػػ   ف ال را حػػو البأر حػػو
خالبطػػخط  ،Staff Rotationالرقأبػػو الدابمحػػو ختطب ػػة سحأسػػو لغبػػالغ لػػف النػػش ختػػدخدر الحػػأ م ف 

ل ل األكجػر يألمحػو يػ  الحػد خال را حػو ااست صػأئحو هػ  األسػأ ،التمحفخمحو ال بأشرة لغبالغ لف النش
  ف النش خالكشا لمه ي  ال طأع الحأـ ال أل زد. 

  دخر ل أف ال را حو ي   تأبحو سحأسو اإلبالغ Lee and Fargher, 2018خابتبرت دراسو ي
لف ال بألفأت. خابتبرت  أ إذا يأمت  خدة ل أف ال را حو ترتبط بتبفػحض احت ألحػو اإلبػالغ بأر حػأ  

. خالت ػػػدت Retaliationخدخرهػػػأ يػػػ  ت م ػػػل احت ألحػػػو اإلوػػػرار بػػػأل بمن ف  ،بػػػأإلبالغ دابمحػػػأ    أرمػػػو 
حألػػو إبػػالغ لػػف  بألفػػأت  ألحػػو يػػ  اإللػػالـ. خ ػػف بػػالؿ دراسػػو هػػذ   318الدراسػػو لمػػ  ل مػػو  ػػف 

الحأات   يف تحد د الحخا ل التمظح حػو التػ  تػ جر يػ  ل محػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت بأر حػأ   أرمػو 
بح محو اإلبالغ دابمحأ. ختش ر متأئ  الدراسو إل   ف ل ػأف ال را حػو األكجػر  ػخدة تػرتبط بأحت ػأؿ  قػل 
لغبػػالغ بأر حػػأ   أرمػػو بأحت ألحػػو اإلبػػالغ دابمحػػأ. ي ػػأ تػػرتبط بأحت ػػأؿ  قػػل لغوػػرار بػػأل بمن ف. ي ػػأ 

أسو إبػالغ دابمػ   كجػر تخصمت الدراسو إل   ف ل أف ال را حو األكجر  خدة ترتبط بتص حـ ختمف ذ سح
 قخة, خ ف جـ ت دد هذ  الدراسو  ف  خدة ل أف ال را حو ت ـخ بدخر هأـ ي   تأبحو سحأسو اإلبالغ. 

 ،إل   ف ل أف ال را حو ت ـخ بدخر هأـ ي  وبط ب ئو الرقأبو دابل الشػريو ونخمص مما سبق
ل خهردػػو يػػ  هحيػػل الرقأبػػو ي ػػأ  ف يألمحػػو ل ػػأف ال را حػػو تسػػهـ يػػ  ت م ػػل  خ ػػه ال صػػخر خالوػػحا ا

خسرلو اتبأذ اإل رااات التصححححو ححأؿ  خ ه ال صخر الت   تـ اكتشػأيهأ. ي ػأ  مهػأ ت ػـخ  ،الدابمحو
بدخر هأـ ي  اإلشراؼ لم  سحأسو اإلبالغ لف ال بألفأت ي  يأيو ال راحل ال بتمفو بداحو  ػف تم ػ  
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تتحأ ػل  ػػن البال ػأت ال  د ػػو  ػف شػػبص  خ ف ل ػأف ال را حػػو ،خااحتفػأ  بهػػأ ،خيحصػػهأ ،البال ػأت
ختبصص لفحصهأ  خارد  كبر. ي أ  ف ل ػأف ال را حػو الفحألػو ت ػـخ  ، حمـخ الهخحو بشيل  كجر  دحو

وانػا  عمػي بدخر هأـ ي  ح أحو   د   البال أت خت مل  ف احت أات اإلورار بهـ مت  ػو إبال هػـ. 
 عمي النحو التالي: (H1)ما سبق يمكف اشتقاؽ الفرض الرئيسي األوؿ لمبحث 

:H1  تؤثر جودة لجاف المراجعة إيجابا عمي احتمالية إبالغ المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف 
 عف المخالفات المالية بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.   

خاهت ػػػت الحد ػػػد  ػػػف البحػػػخث بدراسػػػو  جػػػر ال حمخ ػػػأت الدح خ رايحػػػو يػػػألمخع خالح ػػػر خال سػػػتخد 
اإلدارد خالببرة الخظحفحو, ي تن رات هأ و خ  جرة لم  قرار اإلبالغ لف ال بألفأت. ي أ  مه ح يف  ف 

 ;Keenan 2002)ت ػػػـخ بػػػدخر تفػػػألم   حػػػدؿ لمحالقػػػأت يػػػ  هػػػذا السػػػحأؽ. ختتفػػػة بحػػػض الدراسػػػأت 

Mesmer-Magnus and Viswesvaran, 2005; Brown, et al., 2016)  لمػ   ف المػخع
خال سػػتخد اإلدارد  ػػف ال حػػددات خالحخا ػػل ال ػػ جرة لمػػ  ال ػػرارات األبالقحػػو, خ مهػػأ قػػرار اإلبػػالغ لػػف 

 Mesmer-Magnus and Viswesvaran, 2005; Brown, et)ال بألفػأت, ختتفػة دراسػتأ 
al., 2016)  لمػػ   ف ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم  ف اإلمػػأث لػػد هـ  سػػتخد  لمػػ   ػػف التكػػخدف

, خ مهػـ  كجػر حسأسػحو لم وػأحأ األبالقحػو, Higher Level of Moral Developmentاألبالقػ  
 ;Keenan 2002)خ كجػػر احت ػػأا اتبػػأذ قػػرارات  بالقحػػو   أرمػػو ب رمػػأئهـ الػػذيخر. ختتفػػة دراسػػتأ 

Brown, et al., 2016)  لمػػ   ف قػػدا   ال حأسػػب فsenior-level accountants  كجػػر 
ي ػأ  مهػـ  كجػر احت ػأا  ،حسأسحو لم وأحأ األبالقحػو  ػف ال حأسػب ف يػ  ال سػتخحأت ال تخسػطو خالػدمحأ

 لغبالغ لف ال بألفأت. 

 جر ردخد الفحل السػأب و لح محػأت اإلبػالغ لػف  (Taylor and Curtis, 2013)خابتبرت دراسو 
لم  احت ألحو اإلبالغ لف ال بألفأت ي   يأتػل ال را حػو. ختػـ  ،خيذلؾ الفخارؽ الخظحفحو ،ال بألفأت

التخصػػل إلػػ   ف ال ػػرا ح ف  كجػػر احت ػػأا لغبػػالغ لػػف ال بألفػػأت التػػ  تصػػدر لػػف ز الئهػػـ   أرمػػو 
دخد يحل قخحػو ب م أ يأمخا  كجر احت أا لغبالغ لف  بألفأت ر سأا الح ل ي  حأؿ خ خد ر ،بر سأئهـ

ححػػػأؿ ل محػػػأت إبػػػالغ سػػػأب و. ي ػػػأ  ف الػػػذيخر  قػػػل حسأسػػػحو لتبػػػأ ف الفػػػخارؽ الخظحفحػػػو  خ ردخد الفحػػػل 
التمظح حػػػو السػػػأب و لمػػػ  ل محػػػأت اإلبػػػالغ   أرمػػػو بأإلمػػػأث. خت دػػػد متػػػأئ  الدراسػػػو لمػػػ   ف ال سػػػتخد 

 اإلدارد خالمخع ح خ أف بحجر تفألم  لم  قرار اإلبالغ لف ال بألفأت.

 .Liyanarachchi and Adler, 2011; Andon et al)أ يأمػت متػأئ  دراسػت  خ ػ
ح ث بمصأ إلػ   ف ال حأسػب ف األقػدـ خاألكبػر سػمأ   كجػر احت ػأا  ،ببح د لف المتأئ  السأب و (2018

ي أ  ف ال حأسب ف الػذ ف تم ػخا بػرا   تدردبحػو تتحمػة  ،لغبالغ ل هأت بأر حو  ف ال حأسب ف األصنر
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خال حأسب ف اإلمأث  كجر احت أا لغبالغ لف ال بألفػأت ل هػأت بأر حػو   أرمػو  ،األبالقحوبأل خامل 
 بألذيخر. 

الت  اهت ت بحجر بحض الحخا ل الدح نرايحػو لمػ  ال ػرارات األبالقحػو ويتضح مف تحميل الدراسات 
خ خد اتفأؽ لم   ف المخع خال سػتخد اإلدارد ل  ػدـ الػبالغ  ،خ مهأ قرار اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو

خدػػ جرا لمػػ  اسػػت أبو خدر ػػو حسأسػػحو اتبػػأذ قػػرار  ،ح خ ػػأف بػػدخر هػػأـ يػػ  صػػحأ و ال ػػرارات األبالقحػػو
خ ػػف جػـ ح يػػف  ف ح خ ػػأ بػدخر  حػػدؿ لحالقػو يألمحػػو ل مػو ال را حػػو بأحت ػػأؿ  ،اإلبػالغ لػػف ال بألفػأت

وانػا  عميػه يمكػف اشػتقاؽ  ،ب ئو األل أؿ خال  أرسو ال حأسػبحو ال صػردواإلبالغ لف ال بألفأت ي  
    عمي النحو التالي:   (H1)الفرضيف الفرعييف لمفرض الرئيسي األوؿ 

:H1a  يختمػػف التػػ ثير اإليجػػابي لجػػودة لجػػاف المراجعػػة عمػػي احتماليػػة إبػػالغ المحاسػػبيف
والمػػراجعيف الػػداخمييف عػػف المخالفػػات الماليػػة بػػاختالؼ نػػوع مقػػدـ الػػبالغ بالشػػركات المقيػػدة 

 بالبورصة المصرية.
:H1b  يختمػػف التػػ ثير اإليجػػابي لجػػودة لجػػاف المراجعػػة عمػػي احتماليػػة إبػػالغ المحاسػػبيف

والمراجعيف الداخمييف عف المخالفات المالية باختالؼ المستول اإلدارل لمقدـ الػبالغ بالشػركات 
 المقيدة بالبورصة المصرية.

ت الماليػػػة تحميػػػل العالقػػػة بػػػيف الحػػػوافز الماليػػػة واحتماليػػػة اإلبػػػالغ عػػػف المخالفػػػا 6/1/3
 واشتقاؽ الفرض الثاني وفرعيتيه.

سحأسو الحخايز الم دحػو لتشػ حن خزدػأدة  ،خلم  ر سهأ الخاحأت ال تحدة ،اتبحت الحد د  ف الدخؿ
األ رديػػ  لمػػ   ػػم   Dodd–Frank Actخمػػص قػػأمخف  ،احت ػػأات اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو

% ل ػػف ح ػـخ بػػأإلبالغ لػف  بألفػأت  ألحػػو  خ  حأسػبحو تت ػػأخز 30% إلػ  10حػخايز  ألحػو تبػػد   ػف 
خت م  الم مو حخايز م دحػو تتزا ػد قح تهػأ سػمخحأ   ،ال م خف دخار   ردي  لم مو األخراؽ ال ألحو خالبخرصو

 .(SEC, 2018) 2018 م خف دخار ي   326لتصل 

لػػذد ح يػػف  ف ت ػػـخ بػػه الحػػخايز الم دحػػو يػػ  زدػػأدة احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت خمػػأؿ الػػدخر ا
 Brink et al., 2013; Guthrie and Taylor, 2017; Berger et)اهت أـ الحد د  ف الدراسأت

al., 2017; Wilde, 2017; Brink et al., 2017; Andon et al. 2018) ،  ح ػث ابتبػرت
 جر الحخايز ال ألحو لم  ج و الحأ م ف ي  الشريو جـ لمػ  (Guthrie and Taylor, 2017) دراسو 

احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت دابمحػػأ. خذلػػؾ يػػ  ب ئػػو ل ػػل تتصػػا بأحت ألحػػو  رتفحػػو ي مبفوػػو  
إلػ   ف ب ئػو  وتوصػمت الدراسػة ،مت  ػو ابال هػـ لػف ال بألفػأت -اامت أـ  ػمهـ –لغورار بألحأ م ف 
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بأمبفػػػأض يارتفػػػأع  احت ألحػػػو اإلوػػػرار بألحػػػأ م ف مت  ػػػو بال ػػػأتهـ تػػػ جر لمػػػ  الح ػػػل التػػػ  تتصػػػا 
، احت ألحو اإلبػالغ دابمحػأ, خلكػف هػذ  الحالقػو تتحػدد يػ  وػخا الحػخايز الم دحػو خج ػو الحػأ م ف بألشػريو

يحمد أ تتصا ب ئو الح ل بأمبفأض احت ألحو اإلورار بألحأ م ف مت  و بال أتهـ تزدد الحػخايز ال ألحػو 
ب م ػأ لمػد أ تتصػا ب ئػو الح ػل  ، ف ج و الحأ م ف بألشريو خدزدد  ف احت ألحو قحأ هـ بػأإلبالغ دابمحػأ  

بأرتفػػأع احت ألحػػو اإلوػػرار بألحػػأ م ف مت  ػػو بال ػػأتهـ يػػإف الحػػخايز ال ألحػػو ا تػػ جر لمػػ  ج ػػو الحػػأ م ف 
ف الحػػأ م ف يػػ  هػػذ  الحألػػو خذلػػؾ مظػػرا أل ،بألشػػريو خا ت ػػـخ بػػدخر  حمػػخد يػػ  تحف ػػز اابػػالغ دابمحػػأ  

خلػحس   أبػل الحصػخؿ لمػ   "Buying their silence"ححت دخف  ف الشريو تدين لهـ   أبل ص تهـ 
  حمخ أت  ف دة.

  بحجر الحخايز ال ألحو البأر حو لمبإ سػمخؾ اإلبػالغ Berger et al., 2017خاهت ت دراسو ي
يػػ   مهػػأ قأ ػػت  (Guthrie and Taylor, 2017)إا  مهػػأ تبتمػػا لػػف دراسػػو  ،لػػف ال بألفػػأت

 Minimum Thresholdبدراسػػػػػو  جػػػػػر الحػػػػػخايز الم دحػػػػػو يػػػػػػ  ظػػػػػل خ ػػػػػخد  حيػػػػػأـ الحػػػػػػد األدمػػػػػبإ 

Provisions،  خح صػػد بححيػػأـ الحػػد األدمػػبإ  ف الحػػخايز ا تسػػتحة ل  ػػدـ الػػبالغ إا إذا  دت ل محػػو
خ جػأؿ ذلػؾ  ،خ أ دخف هذ  ال ح و ا تستحة  حو حػخايز ،اإلبالغ إلبإ الكشا لف تحردا ب ح و  ح مو

  ح ػػث حسػػتحة ال بمػػ  لػػف ال بألفػػأت حػػخايز  ألحػػو يػػ  حألػػو ت ػػأخز قح ػػو النػػش SEC ػػأ تطب ػػه ي
خ ػػػأ دخف هػػػذ  ال ح ػػػو ا حسػػػتحة ال بمػػػ   حػػػو حػػػخايز  ألحػػػو. ختشػػػ ر متػػػأئ   ،ال بمػػػ  لمػػػه  م ػػػخف دخار

 ،ت ـخ بدخر يحأؿ يػ  تشػ حن ختحف ػز اإلبػالغ لػف ال بألفػأتالدراسو إل   ف برا   الحخايز ح يف  ف 
ختشػ ر المتػأئ  إلػ   ،إا  مه ح يف  ف   دد إل  متأئ    ر  ر خبو ي  ظل خ خد  حيػأـ الحػد األدمػبإ

 ف الحػػػخايز ال ألحػػػو  ػػػف ال  يػػػف  ف تتسػػػبل يػػػ  إلػػػأدة صػػػحأ و قػػػرار اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت يبػػػد ل 
ح ػػػث تشػػػ ر المتػػػأئ  إلػػػ   مػػػه ح ػػػل احت ػػػأؿ اإلبػػػالغ لػػػف  ، بالقػػػ بػػػدا   ػػػف يخمػػػه قػػػرار  ،اقتصػػػأدد

يػػػ  حألػػػو  ف ح ػػػـ خقح ػػػو النػػػش  قػػػل  ػػػف الحػػػد األدمػػػبإ  ،ال بألفػػػأت يػػػ  ظػػػل خ ػػػخد الحػػػخايز ال ألحػػػو
لمحصخؿ لم  الحأيز   أرمو بأحت أؿ اإلبالغ لػف ال بألفػأت يػ  ظػل لػدـ خ ػخد حػخايز  ألحػو لمػ  

األدمػػبإ لمحصػػخؿ لمػػ  الحػػأيز  زدػػد احت ألحػػو تح  ػػل اإلبػػالغ  اإلطػػالؽ. ي ػػأ  مػػه يػػ  ظػػل  حيػػأـ الحػػد
 لمخقت الذد  م خ يحه النش لحصل لمحد األدمبإ ال طمخل لمحصخؿ لم  الحخايز ال ألحو.

 .Brink et al., 2013; Brink et al., 2017; Andon et al)خاهت ت بحض الدراسأت 
بػػألحخايز الم دحػػو لكػػف يػػ  وػػخا مخلحػػو ال بألفػػأت ال يتشػػفو خ سػػتخد األه حػػو المسػػبحو لهػػأ.  (2018

خقػخة األدلػو التػ   ، جػر خ ػخد حػخايز م دحػو لغبػالغ دابمحػأ  (Brink et al., 2013) خ بتبػرت دراسػو 
خد ختػػػـ التخصػػل إلػػػ   ف خ ػػػ ،ح تمكهػػأ   ػػػدـ الػػبالغ بشػػػحف ارتكػػػأل ال بألفػػأت لمػػػ  احت ألحػػو اإلبػػػالغ

الحخايز الم دحو لغبالغ دابمحأ  تزدد  ف احت أات اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو خال حأسبحو لنطراؼ 
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. ي ػأ تػػـ التخصػل إلػػ   ف قػخة األدلػػو SECالدابمحػو   أرمػو بػػأإلبالغ لم مػو األخراؽ ال ألحػػو خالبخرصػو 
ح ث يم أ يأمت األدلو  كجػر قػخة زاد احت ػأؿ  ،الت  ح تمكهأ   دـ البالغ ت ـخ بدخر  حدؿ لهذ  المت  و

ب م ػأ يم ػأ يأمػت األدلػو  قػل قػخة زاد  ،اإلبالغ لػف ال بألفػأت بأر حػأ  لم مػو األخراؽ ال ألحػو خالبخرصػو
 احت أؿ اإلبالغ لف ال بألفأت دابمحأ .   

م بألفأت  جر الحخايز ال ألحو خ ستخد األه حو المسبحو ل (Andon et al. 2018)خابتبرت دراسو 
ختخصمت الدراسو إلػ   ف الحػخايز ال ألحػو تزدػد  ػف احت ألحػو اإلبػالغ لػف  ،لم  احت أؿ اإلبالغ لمهأ

ي أ  مه يم أ زاد  ستخد األه حو المسبحو لمنش الػذد تػـ اكتشػأيه زاد  ،النش بأر حأ لم هأت ال سئخلو
خد  جػر تفػألم   ػخهرد بػ ف احت أؿ اإلبالغ لمػه بأر حػأ لم هػأت ال سػئخلو. ي ػأ تػـ التخصػل إلػ  خ ػ

الحخايز ال ألحو خ ستخد األه حو المسبحو لمنػش ال يتشػا لمػ  احت ػأؿ اإلبػالغ لػف النػش, ييم ػأ زاد 
 ستخى األه حو المسبحو لمنش ال أل  ي  الت أردر البأر حو زاد احت أؿ اإلبالغ لمه بنض المظر لف 

 حو المسبحو لمنش يإف خ خد الحػأيز ال ػأل  تخاير الحأيز ال أل . خ ن ذلؾ ييم أ امبفض  ستخى األه
 ػػ دد إلػػبإ زدػػأدة احت ػػأؿ اإلبػػالغ لػػف النػػش يػػ  الت ػػأردر ال ألحػػو بأر حػػأ, ختشػػ ر المتػػأئ  السػػأب و إلػػ  
 ه حو الحخايز ال ألحو ي  تش حن ال بمن ف لم  اإلبػالغ لػف ال بألفػأت ي ػأ تشػ ر إلػ   ه حػو  سػتخد 

حػػػخايز ال ألحػػػو لمػػػ  تشػػػ حن ال بمنػػػ ف لمػػػ  اإلبػػػالغ لػػػف النػػػش ال يتشػػػا يححػػػد ال حػػػددات ألجػػػر ال
 ال بألفأت.

تحردا  -بحجر مخلحو ال بألفأت ل أمخف األخراؽ ال ألحو  (Brink et al., 2017)خاهت ت دراسو 
ال ػػخائـ خالت ػػأردر ال ألحػػػو  خ التػػداخؿ الػػػدابم  خهػػخ تػػػداخؿ  سػػهـ الشػػػريو ال   ػػدة بألبخرصػػػو  خ األخراؽ 

خاسطو األيراد الذ ف لد هـ إ يأمحو الخصخؿ إلبإ  حمخ أت ا تتخاير لحأ و ال ستج ردف ال ألحو األبرى ب
Private information خت  ػحـ الحػأ م ف المفسػ   -لف الشػريوAssessments Psychological 

لمػػػ  احت ػػػأؿ  Monetary Attitudeخ ػػػدد اسػػػت أبو الحػػػأ م ف لمحػػػخايز الم دحػػػو  ،لهػػػذ  ال بألفػػػأت
أ  خ بأر حػػػأ لم مػػػو األخراؽ ال ألحػػػو خالبخرصػػػأت. ختخصػػػمت الدراسػػػو إلػػػ   مػػػه يم ػػػأ زاد اإلبػػػالغ دابمحػػػ

 ستخد  سأ و النش ال يتشا يأف الحأ م ف  كجر  حال لغبػالغ بأر حػأ    أرمػو بػأإلبالغ دابمحػأ, ي ػأ 
تػػػـ التخصػػػل إلػػػ  ابػػػتالؼ اسػػػت أبو الحػػػأ م ف لمحػػػخايز الم دحػػػو خهػػػذا اابػػػتالؼ  ػػػ جر لمػػػ  احت ػػػأؿ 

– Negative Perception of Moneyح ث  ف الحأ م ف  صحأل التخ ه السمب  لم أؿ  ،بالغاإل
 زدػػد احت ػػأؿ ابال هػػـ لػػف ال بألفػأت دابمحػػأ خبأر حػػأ لمػػ  السػػخاا بنػػض المظػػر  -  ػر  حبػػ  لم ػػأؿ

 Positiveب م ػأ الحػأ م ف  صػحأل التخ ػه اإل  ػأب  لم ػأؿ  ،لف قمأة اإلبالغ الت  ت م  حػأيز م ػدد
Perception of Money – ح ػل احت ػأؿ ابال هػـ لػف ال بألفػأت دابمحػأ خبأر حػأ  - حبػ  لم ػأؿ
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لم  السخاا  حوأ  بنض المظر لف قمأة اإلبالغ الت  ت م  حػأيز م ػدد. خ ػف جػـ لػـ تتخصػل الدراسػو 
 لدل ل ت ردب    دد  ف الحخايز الم دحو  دت إل  زدأدة اإلبالغ بأر حأ .

إلػػ   مػػه ا ح يػػف ال ػػـز بػػحف الحػػخايز الم دحػػو ح يػػف  ف ت ػػـخ بػػدخر  ويخمػػص الباحػػث ممػػا سػػبق
بأصػػو يػػ  ظػػل  ،إ  ػػأب  يػػ  زدػػأدة احت ػػأؿ إبػػالغ ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم ف لػػف ال بألفػػأت

إا إذا ت ػػػأخزت ال بألفػػػأت  ،خالتػػػ  ت توػػػ  لػػػدـ  ػػػم  الحػػػخايز الم دحػػػو –خ ػػػخد  حيػػػأـ لمحػػػد األدمػػػبإ 
تػػ  قػػد تتسػػبل يػػ   جػػر ليسػػ , يبػػدا  ػػف تشػػ حن اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت, خال -ال بمػػ  لمهػػأ قح ػػو  ػػأ

يإمهأ قد تش ن تح  ل اإلبالغ إلػ   ف تم ػخ ال بألفػأت ختت ػأخز الحػد الػذد حسػتحة لمػه   ػدـ الػبالغ 
الحػػػأيز ال ػػػأل . خ ػػػف جػػػـ ح يػػػف  ف تتسػػػبل الحػػػخايز الم دحػػػو يػػػ  إلػػػأدة صػػػحأ و قػػػرار اإلبػػػالغ لػػػف 

وانػا  عمػي مػا سػبق يمكػف   د حه  ف قرار  بالق  إل  قػرار اقتصػأدد.  ال بألفأت  ف خ هو مظر
دوف تبنػي اتجػام معػيف لمعالقػة الت ثيريػة عمػي النحػو  (H2)اشتقاؽ الفرض الرئيسي الثاني لمبحث 

 التالي:

:H2  تؤثر الحوافز النقدية عمي احتمالية إبالغ المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف عف
 المخالفات المالية بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 ,Keenan 2002; Mesmer-Magnus and Viswesvaran)ويتضح مف تحميل الدراسات 
2005; Liyanarachchi and Adler, 2011; Taylor and Curtis, 2013; Brown, et 

al., 2016; Andon et al. 2018) خبمػص البأحػث  ،خالت  ت ت اإلشػأرة إل هػأ يػ   خوػن سػأبة
 ، مهأ إل   ف المخع خال ستخد اإلدارد ل  دـ الػبالغ ح خ ػأف بػدخر هػأـ يػ  صػحأ و ال ػرارات األبالقحػو

خ ػػف جػػـ ح يػػف  ف  ،اإلبػػالغخدػػ جرا لمػػ  در ػػو اسػػت أبو اتبػػأذ قػػرار اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ل حفػػزات 
ح خ أ بدخر  حدؿ لحالقو الحخايز الم دحو بأحت أؿ اإلبالغ لف ال بألفأت ي  ب ئو ال  أرسو ال حأسبحو 

عمػي النحػو  (H2)وانا  عميه يمكف اشتقاؽ الفرضيف الفػرعييف لمفػرض الرئيسػي الثػاني  ،ال صردو
 التالي:
:H2a  يختمف ت ثير الحوافز النقدية عمي احتمالية إبالغ المحاسػبيف والمػراجعيف الػداخمييف عػف

 المخالفات المالية باختالؼ نوع مقدـ البالغ بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

:H2b  يختمف ت ثير الحوافز النقدية عمي احتمالية إبالغ المحاسػبيف والمػراجعيف الػداخمييف عػف
المخالفػػػات الماليػػػة بػػػاختالؼ المسػػػتول اإلدارل لمقػػػدـ الػػػبالغ بالشػػػركات المقيػػػدة بالبورصػػػة 

 المصرية.
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تحميل العالقة بيف فاعمية لجاف المراجعة والحوافز المالية معا واحتمالية اإلبالغ  6/1/4
 عف المخالفات المالية واشتقاؽ الفرض الثالث.

 ,.Lowe et al. 2015; Boo et al, 2016; Rose et al)اهت ػت بحػض الدراسػأت 
خحصػحل اتبػأذ , حتػ   ،ببحض الحخا ل الت  ت حل قرار اإلبالغ لػف ال بألفػأت قػرارا   ح ػدا   (2018

إلػ   ف تطب ػة الحػو  (Lowe et al. 2015)يػ  ظػل خ ػخد حػخايز م دحػو لغبػالغ. خبمصػت دراسػو 
 ػػف ال  يػػف  ف  ػػ جر سػػمبأ لمػػ  يألمحػػو سحأسػػو اإلبػػالغ خت مػػل  Sub-certificationتتػػأبن التصػػد ة 

ي ػػػأ ت مػػػل  ػػػف شػػػحخر الحػػػأ م ف بأل سػػػئخلحو الشبصػػػحو  ، ػػػف احت ػػػأؿ إبػػػالغ الحػػػأ م ف لػػػف ال بألفػػػأت
 ،أت يػػ  ظػػل  حػػأل هػػذ  االحػػوخاألبالقحػػو لػػف اإلبػػالغ   أرمػػو بأحت ػػأؿ إبػػالغ الحػػأ م ف لػػف ال بألفػػ

 ، (SOX, 2002)خاسػػتبدـ ال ػػد ردف التمف ػػذ  ف الحػػو تتػػأبن التصػػد ة يقلحػػو تمف ذحػػو ل تطمػػل قػػأمخف 
خالذد الـز ال د ردف التمف ذ  ف لمشريأت بألتصػد ة لمػ  ال ػخائـ ال ألحػو خ ػخدة هحأكػل الرقأبػو الدابمحػو 

خالنرض  ف هذا التصػد ة هػخ الحػد  ػف النػش.  خحصبحخا بذلؾ  سئخل ف قأمخمأ لف  أ صأدقخا لمحه
ختـ تمف ذ ذلؾ ال تطمل  ف بالؿ تتػأبن التصػد ة خالػذد  تطمػل  ػف ال ػد ردف يػ  ال سػتخحأت األدمػبإ 

خلػأدة حيػخف ال ػد ردف  خ األيػراد يػ  ال سػتخحأت األدمػبإ لمػ  لمػـ ب ػأ  ،التخقحن لم  شػهأدة التصػد ة
لػػأدة حيخمػػخا يػػ   خاقػػن تمظح حػػو ت يػػمهـ  ػػف الحصػػخؿ  إذا يػػأف همػػأؾ  ػػش ختحردػػا  ـ ا. ي ػػأ  مهػػـ

خلكف خ خد الحو تتأبن التصد ة ت مػل  ػف محػو الحػأ م ف لغبػالغ لػف  ،لم  ال حمخ أت ال تحم و بألنش
قخا لمػػػبإ  مػػػه ا  خ ػػػد  ػػػش  ال بألفػػػأت, يأل ر خسػػػ ف الػػػذ ف لػػػد هـ  حريػػػو ب ػػػد ر ارتكػػػل  شػػػأ خصػػػد 

 لغبالغ لف الفحل. سحشحرخف ب س خلحو شبصحو خ بالقحو  قل

 Working Relationships ف الحالقػأت الخظحفحػو  (Boo et al, 2016)ختوػ ا دراسػو 
 ،ح يف  ف تحد  حوأ   ف احت ألحو اإلبالغ لف ال بألفػأت, حتػ  يػ  ظػل خ ػخد حػخايز م دحػو لغبػالغ

ت ػأؿ اإلبػالغ لػف ح ث تـ ابتبأر األجر ال شترؾ لحخايز اإلبالغ الم دحػو خالحالقػأت الخظحفحػو لمػ  اح
ال بألفػػأت يػػ   يأتػػل ال را حػػو. ختػػـ التخصػػل إلػػ   ف الحػػخايز الم دحػػو تصػػب   قػػل يحألحػػو يػػ  زدػػأدة 

 Closeاحت أؿ قحأـ ال را ح ف بأإلبالغ لف  بألفأت ز الئهـ ي  حألو خ خد لالقأت خظحفحو قخحػو 
Working Relationship ح خبػػػػػأت إا  ف بػػػػػرا   التحف ػػػػػز ال حت ػػػػػدة لمػػػػػ  ال ،ب ػػػػػمهـPenalty-

Based Scheme  تزدد  ف احت ػأؿ إبػالغ ال ػرا ح ف لػف  بألفػأت ز الئهػـ بنػض المظػر لػف قػخة
خت دد هذ  المتػأئ   ف األيػراد تحطػ  خزف  كبػر لمحالقػأت اا ت ألحػو   أرمػو  ،الحالقأت الخظحفحو ب مهـ

و لدـ اإلبػالغ لػف إا  مهـ لم    ر استحداد لتح ل بسأئر مت   ،بألحصخؿ لم   يأسل شبصحو
 ال بألفأت.  
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إلػػ   ف البػػخؼ  ػػف األوػػرار  (Wainberg and Perreault, 2016)خبمصػػت دراسػػو 
ال حت مو مت  و اإلبالغ هخ  حد  هػـ  سػبأل لػدـ اإلبػالغ. خابتبػرت هػذ  الدراسػو  ػدد يحألحػو سحأسػو 

 أحػو خحفػز ال بمنػ ف لغبػالغ لػف ال بألفػأت يػ  ح Hotline Policiesالبطػخط التمحفخمحػو ال بأشػرة 
لم  اإلبالغ لف ال بألفأت  ن خ ػخد إ ػرااات صػردحو لح أحػو ال بمنػ ف, ختشػ ر متػأئ  الدراسػو إلػ  
 مػػه لمػػ  الػػر ـ  ػػف  ف سحأسػػو البطػػخط التمحفخمحػػو ال بأشػػرة لغبػػالغ تتػػح  مظردػػأ إ يأمحػػو اإلبػػالغ لػػف 

 رااات ح أحو صردحو ترتل لمه إا  ف اإللالف لف إ ،ال بألفأت  ن لدـ الكشا لف هخحو ال بم 
متػػػأئ  ليسػػػحو ح ػػػث  ف ال بمنػػػ ف حفسػػػرخف إ ػػػرااات الح أحػػػو الصػػػردحو لمػػػ   مهػػػأ تهد ػػػدات وػػػ محو 
  حت مو مت  و اإلبالغ خ ف جـ ح ل يألمحو سحأسو اإلبالغ ي  ظل خ خد إ رااات الح أحو الصردحو.

بأبتبػأر األجػر ال شػترؾ لمحػخايز الم دحػو لغبػالغ  (Rose et al., 2018)ي ػأ اهت ػت دراسػو 
 ،لػػف ال بألفػػأت خ يأيػػقت األداا التػػ  تحطػػ  يػػ  شػػيل  سػػهـ لمػػ  احت ػػأؿ اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت

خ بػرد  Restricted Stock 4ختصما األسػهـ التػ  تحطػ  ي يأيػقت إلػ   سػهـ  شػرخطو  خ    ػدة
ل   ف ال يأيقت الت  تحط  ي  صخرة  سهـ . ختش ر المتأئ  إUnrestricted Stock  ر  شرخطو 

 شػػرخطو تحسػػف  ػػف احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت يػػ  حألػػو خ ػػخد حػػخايز م دحػػو  رتفحػػو لغبػػالغ 
  أرمػػو بأألسػػهـ   ػػر ال شػػرخطو. خ ػػن ذلػػؾ يػػإف ال يأيػػقت يػػ  صػػخرة  سػػهـ  شػػرخطو ح يػػف  ف تهػػدد 

يز الم دحػػو لغبػػالغ. خدر ػػن ذلػػؾ إلػػ   ف يألمحػػو سحأسػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت يػػ  ظػػل  حػػأل الحػػخا
خححفػػز ذلػػؾ لػػدـ اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت  ،األسػػهـ   ػػر ال شػػرخطو ح يػػف بححهػػأ يػػ  األ ػػل ال صػػ ر
خالػذد ح يػف  ف  ت جػػل يػ  امبفػأض قح ػػو  ،لت مػل رد يحػل لمسػخؽ لمػػ  اإلبػالغ لػف خ ػػخد  بألفػأت

ا ت يػػػف حأ مهػػػأ  ػػػف البحػػػن يػػػ  األ ػػػل خححػػػد  ػػػف إ يأمحػػػو بححهػػػأ. ب م ػػػأ األسػػػهـ ال شػػػرخطو  ،األسػػػهـ
ال صػػ ر خ ػػف جػػـ يهػػخ  كجػػر تري ػػزا لمػػػ  ال مػػأين خالتكػػأل ا طخدمػػو األ ػػل خ كجػػر حسأسػػحو خاسػػػت أبو 

 لمحخايز الم دحو لغبالغ.

 ف قرار اإلبالغ لف ال بألفأت هخ  حد ال رارات األبالقحو ال ح ػدة, ختشػ ر  ويتضح مما سبق
الحخا ػل التػ  تػ جر سػمبأ لمػ  احت ألحػو اإلبػالغ  مهػأ تتػأبن التصػد ة, ال  أرسو إل  خ ػخد الحد ػد  ػف 

 خ  سػػهـ  شػػرخطو يػػ  ظػػل  حػػأل حػػخايز  ،خ ػػم   سػػهـ   ػػر  شػػرخطو لمحػػأ م ف ،خالحالقػػأت الخظحفحػػو
خالبػػخؼ  ػػف تػػدالحأت اإلبػػالغ خاحت ػػأؿ اإلوػػرار ب  ػػد   البال ػػأت. خمظػػرا لتحػػدد  ،اإلبػػالغ الم دحػػو

يػإف خ ػخد  كجػر  ػف  حفػز  ،تحد  ػف يألمحػو سحأسػأت اإلبػالغ لػف ال بألفػأتالحخا ل الت  ح يف  ف 

                                                             

 في يهكيتهب َقم حبيههب يستطيغ ال وػبدة،االشتشاطبث أو انقيىد يٍ بًزًىػت يهكيتهب َقم يشتبط انتي األسهى هي -4

 .انقصيش األرم
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وانػا  عمػي مػا سػبق يمكػف  ،لغبالغ لف ال بألفأت  مت  لمه مت  و إ  أبحو  يول  ف  حفػز خح ػد
 عمي النحو التالي: (H3)اشتقاؽ الفرض الرئيسي الثالث لمبحث 

:H3  تؤثر جودة لجػاف المراجعػة والحػوافز النقديػة معػاو إيجابػاو عمػي احتماليػة إبػالغ المحاسػبيف
والمػػراجعيف الػػداخمييف عػػف المخالفػػات الماليػػة بصػػورة أكبػػر مػػف تػػ ثير كػػل من مػػا عمػػي حػػدم 

 بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 الدراسة التجراية )التحميل األساسي(. 6/2
 ،ختحد ػد   ت ػن خل مػو البحػث ،بحػرض  هػدؼ الدراسػو الت ربحػو  ف البحث؛تهتـ هذ  ال زئحو 

ختخصػ ا ال تن ػرات ختحد ػد  ،خادخات خاف ػرااات خم ػخذج البحػث ،خيذلؾ التص حـ الت ربػ  ال سػتبدـ
     طرؽ قحأسهأ، خادخات التحم ل اإلحصأئ  الت  س تـ االت أد لم هأ خذلؾ لم  المحخ التأل :

 الدراسة التجريبيةأهداؼ  6-2-1
تسػػػتهدؼ الدراسػػػو الت ربحػػػو ابتبػػػأر يػػػرخض البحػػػث يػػػ  ب ئػػػو األل ػػػأؿ خال  أرسػػػو ال حأسػػػبحو 
ال صردو, لم  ل مو  ف ال حأسب ف خال را ح ف الدابم  ف، ختحد دا  ابتبأر  جر يألمحو ل أف ال را حو 

و يػ  ظػل خالحخايز الم دحو لم  احت أؿ إبالغ ال حأسب ف خال ػرا ح ف الػدابم  ف لػف ال بألفػأت ال ألحػ
 المخع خال ستخد اإلدارد ي تن ردف  حدل ف. 

 مجتمع وعينة البحث 6-2-2
 تكػػػخف   ت ػػػػن الدراسػػػػو  ػػػف ال حأسػػػػب ف خال ػػػػرا ح ف الػػػدابم  ف الحػػػػأ م ف بألشػػػػريأت ال   ػػػػدة 

  104تػػػـ الحصػػػخؿ لم هػػػأ  ػػػف ي ،   شػػػأهدة416ختتكػػػخف ل مػػػو البحػػػث  ػػػف ي ،بألبخرصػػػو ال صػػػردو
خيح ػػأ  مػػ  بحػػأف تخوػػحح  بحػػدد ال شػػأري ف خال شػػأهدات  ،لكػػل  فػػردة   شػػأهدات 4بخاقػػن ي ، شػػأرؾ

 ال يخمو لح مو البحث.  

 ( بياف المشاركيف والمشاهدات المكونة لعينة البحث1جدوؿ )
 اإلجمالي مستوياث أخري مذير أو وائبا عىه 

 ركش

 16 55 66 ػذد انًشبسكيٍ

 284 222 64 ػذد انًشبهذاث

 %(68) %(53) %(62) انُسبت انًئىيت

 أَخي

 33 26 1 ػذد انًشبسكيٍ

 632 624 28 ػذد انًشبهذاث

 %(32) %(25) %(1) انُسبت انًئىيت

 اإلرًبني

 624 86 23 ػذد انًشبسكيٍ

 466 324 22 ػذد انًشبهذاث

 %(622) %(18) %(22) انُسبت انًئىيت
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 نموذج البحث وتوصيف وقياس المت يرات 6/2/3
 ختخص ا خقحأس  تن راته.  ،بحرض م خذج البحث تهتـ هذ  الفرلحو

 نموذج البحث 6/2/3/1
 يمكف صياغة فروض البحث الرئيسية والفرعية في النموذج المبيف عمي النحو التالي:

 

 توصيف وقياس مت يرات البحث 6/2/3/2
خابػردف  ،خ تن ػردف  سػت م ف ،تـ تخص ا خقحأس  تن رات البحث خالت  تت جػل يػ   تن ػر تػأبن

 ي أ  م :  ، حدل ف
 

 

 

 (الباحث إعداد) األساسي التحميل نموذج(: 2) شكل
 
 
 
 
 
 
 
 

ووع مقذم 

 البالغ

 

 

 جودة لجان المراجعت

احتمال اإلبالغ عه 

 المخالفاث الماليت

H1 

 الحوافز الىقذيت

المستوي 

اإلداري 

 لمقذم البالغ

H3 

H2 

H1a H2a H1b H2b 
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 المت يراف المستقالف - أ
 جودة لجاف المراجعة  1-أ

تػػػػـ تخصػػػػ ا  تن ػػػػر  ػػػػخدة ل ػػػػأف ال را حػػػػو يػػػػ  الحػػػػأات الت ربحػػػػو خي ػػػػأ  ألربحػػػػو  حػػػػأ  ر يلػػػػدد 
خ ػف جػـ ت ػت اإلشػأرة ل ػخدة ل ػأف ال را حػو  ، خالببػرة  ،خااسػت الؿ ،خدخردو اا ت ألػأت ،األلوأا

خ مهػػػػأ تتوػػػػ ف  لوػػػػأا  ،خا ت ألهػػػػأ بصػػػػخرة دخردػػػػو ، ػػػػف بػػػػالؿ يفأ تهػػػػأ  ػػػػف ح ػػػػث لػػػػدد األلوػػػػأا
 ,Goh, 2009; Lee and Fargher)خ ف لػد هأ الببػرة ال ألحػو الكأيحػو قحأسػأ  لمػ   ، سػت م ف
2018)  . 

 الحوافز النقدية 2-أ
 ف بالؿ اإلشأرة إل   ف ال هو ال  ػدـ  ،تـ تخص ا  تن ر الحخايز الم دحو ي  الحأات الت ربحو

%  ف قح و ال بألفأت ال يتشفو مت  و اإلبالغ. ختػـ ت ػد ر 20إل هأ البالغ ت م   يأيقت م دحو بمسبو 
%  استرشأدا  ب تخسط مسل ال يأيقت التػ   ػتـ  محهػأ لم بمنػ ف خي ػأ  لبرمػأ   ل مػو األخراؽ 20مسبو ي

% 30% إلػػ 10ث ت ػػم   يأيػػقت إبػالغ تتػػراخح قح تهػأ  ػػف ح ػ(SEC) ال ألحػو خالبخرصػػو األ رديػ  
(Brink et al., 2017; Berger et al., 2017) . 

 المت ير التابع: -ب 
 ، ت جل ال تن ر التأبن ي  احت أؿ إبالغ ال حأسب ف خال را ح ف الدابم  ف لف ال بألفأت ال ألحػو

و لمػ  حػد  ت  ػحـ احت ألحػو اإلبػالغ لػف ح ث طمل  ف ال شأري ف بحد ال رااة ال  دة لكل حألو ت ربحػ
 ػػف بػػالؿ   حػػأس  ختػػـ قحػػأس هػػذا ال تن ػػر ،ال بألفػػأت خي ػػأ  لاليتراوػػأت ال شػػأر إل هػػأ يػػ  يػػل حألػػو

خالػذد  تػدرج  ػف ي سػتبحد  ػدا خححبػذ يػ  هػذ  الحألػو ، Point Likert Scale-5لحيػرت الب أسػ  
 ,Brown)  خذلؾ بتصرؼ قحأسأ  لم  5ح و يإل   حت ل  دا خححبذ ي  هذ  الحألو ال  ،  1ال ح و ي

et al., 2016; Guthrie and Taylor, 2017; Berger et al.,2017). 

 المت يراف المعدالف )التفاعمياف( -جػ
 النوع  -1-جػ

خ ػػف جػػـ   يػػف  ،ححتبػػر المػػخع  حػػد ال حمخ ػػأت الدح نرايحػػو خالتػػ  طمػػل  ػػف ال شػػأري ف تحد ػػدهأ
 ،ختشػ ل ال   خلػو الجأمحػو اإلمػأث ،تش ل ال   خلو األخل  الذيخر ،ت سحـ ال شأري ف إل     خلت ف

 .(Berger et al., 2017; Andon et al. 2018)قحأسأ  لم  
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 المستول اإلدارل  -2-جػ
 يػػف خ  ،تػػـ ااستفسػػأر لػػف ال ريػػز الػػخظحف   خ ال سػػتخد اإلدارد لم شػػأري ف يػػ  ل مػػو البحػػث

 ،ي ػد ر  ػأل  Seniorsت سحـ ال شأري ف إل     خلت ف, تش ل ال   خلو األخل  ال ػد ردف خمػأئب هـ 
ختشػ ل ال   خلػػو الجأمحػو ال حأسػػب ف  ، خمػأئب هـ...  ، ػػد ر ل سػـ ال را حػو الدابمحػػو ، ػد ر الحسػأبأت

 ,Mesmer-Magnus and Viswesvaran)قحأسػػأ  لمػػ   ،يػػ  ال سػػتخحأت اإلداردػػو األبػػرى 
2005; Brown, et al., 2016)  . 

جرا ات الدراسة التجراية 6-2-4  أدوات وا 
ختػػـ  ،ححت ػػد هػػذا البحػػث لمػػ  الحػػأات الت ربحػػو اايتراوػػحو يػػحداة  سأسػػحو يػػ  ت  حػػن البحأمػػأت

تحردفػػأ لم شػػأري ف بػػحف  القسػػـ األوؿتوػػ ف  ،تصػػ حـ الحػػأات الت ربحػػو لتشػػ ل جػػالث  قسػػأـ رئحسػػحو
 ،خ مػػػه ا تخ ػػػد إ أبػػػأت صػػػحححو خ بػػػرد بأطئػػػو ،البحأمػػػأت ال طمخبػػػو هػػػ  لنػػػرض لم ػػػ  خ كػػػأدح  

مبػػذة  القسػػـ الثػػانيخالتحك ػػد لمػػ  التػػزاـ البأحػػث بحػػدـ اإلشػػأرة ألحػػو  سػػ أا  خ شػػبخص. ب م ػػأ توػػ ف 
 القسػػـ الثالػػثتوػػ ف خ  ، بتصػرة لػػف  خوػػخع البحػػث خبحػػض ال فػػأهحـ ال رتبطػػو بألحػػأات الت ربحػػو

 خالحأات الت ربحو.      ،بحض األسئمو ال رتبطو بألبحأمأت الدح نرايحو

خاسترشػػد البأحػػث لصػػحأ و الحػػأات اايتراوػػحو الت ربحػػو بػػبحض البحػػخث التػػ  اهت ػػت بهػػذا 
 ;Brown, et al., 2016; Brink et al., 2017; Guthrie and Taylor, 2017)ال خوػخع 

Berger et al., 2017) ،  ختشػػ ر الحػػأات الت ربحػػو إلػػ  اكتشػػأؼ  حػػد ال حأسػػب ف  ػػف بػػالؿ
خقػد ترتػل لمػ   ،الفخات ر الخاردة  ف  خردد الشريو إل  اسػتبداـ  ػخاد بػأـ   ػر  طأب ػو لم خاصػفأت

را حػػو إلػػ   ػػش ال ػػخاد البػػأـ خلػػحس إلػػ  يفػػأاة  ،هػػذا حػػدخث خيػػخرات يػػ  التكمفػػو خزدػػأدة يػػ  األربػػأح
ف ال شػػػأري ف ت ػػػدحـ المصػػػ  لهػػػذا ال حأسػػػل بػػػأإلبالغ  خ لػػػدـ اإلبػػػالغ لػػػف هػػػذ  اإلدارة, جػػػـ طمػػػل  ػػػ

خبخ خد حخايز م دحو تشػ حححو  ،ال بألفأت ي  وخا ايتراوأت تتحمة ب خدة ل أف ال را حو خيألم تهأ
   م خذج لمحأات الت ربحو ال ستبد و.  1خدخو  ال محة رقـ ي ،لغبالغ لف ال بألفأت

 التجراي المستخدـ في التحميل األساسيالتصميـ  6-2-5
  يل ػأف ال را حػو: ذات 2×  2ححت د هذا البحػث يػ  تحم مػه األسأسػ  لمػ  تصػ حـ ت ربػ  ي

ح ػث تػـ  حأل ػو  تن ػر  ػخدة  ، يالحػخايز: تخ ػد / ا تخ ػد ×  خدة / لـ تستخي   تطمبأت ال ػخدة  
ي ػأ تػـ  حأل ػو  ،   ػر ذات  ػخدة  -ل أف ال را حو الت أدا لمػ   سػتخد ف  ػف ال ػخدة يذات  ػخدة 

 ، ا تخ ػد حػخايز م دحػو  – تن ر الحػخايز الم دحػو الت ػأدا لمػ   سػتخد ف لم حػأس يتخ ػد حػخايز م دحػو 
      خلأت ح يف تخوححهأ لم  المحخ التأل :4خدمت  لف ذلؾ خ خد ي
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 ( التصميـ التجراي األساسي بدوف المت يريف المعدليف2جدوؿ )
  جودة لجىت المراجعت             

                                   

 الحوافز الىقذيت
 لجان مراجعت ؼير راث جودة لجان مراجعت راث جودة

 تىرذ حىافز يبنيت
 (6يؼبنزت )

 إبالؽ ػٍ انًخبنفبث انًبنيت

 (3يؼبنزت )

 إبالؽ ػٍ انًخبنفبث انًبنيت

 ال تىرذ حىافز يبنيت
 (2يؼبنزت )

 انًخبنفبث انًبنيتإبالؽ ػٍ 

 (4يؼبنزت )

 إبالؽ ػٍ انًخبنفبث انًبنيت

 &H1)خح يػػف االت ػػأد لمػػ  التصػػ حـ الت ربػػ  السػػأبة ابتبػػأر الفػػرخض الرئحسػػحو الجالجػػو 
H2& H3) خدتطمػل دراسػو ال تن ػردف الفػرل  ف لمفػرض األخؿ ,(H1a& H1b)  خال تن ػردف الفػرل  ف

خال سػػتخد اإلدارد لػػه ي تن ػػردف  ،إدبػػأؿ  تن ػػرد مػػخع   ػػدـ الػػبالغ ، (H2a& H2b)لمفػػرض الجػػأم  
  حدل ف ي  التص حـ الت رب  السأبة لحصب  التص حـ الت رب  لمتحم ل األسأس  لم  المحخ التأل :

 ( التصميـ التجراي األساسي بعد إضافة المت يريف المعدليف3جدوؿ )

 سماث المبلػ                 

 

 المستقالنالمتؽيران  

 المستوي اإلداري ووع مقذم البالغ

 مذيرون أوثي ركر
مستوياث أخري 

 أقل

نزبٌ يشارؼت 

 راث رىدة

 تىرذ

 حىافز َقذيت

6 

إبالؽ ػٍ انًخبنفبث 

 انًبنيت

2 

إبالؽ ػٍ انًخبنفبث  

 انًبنيت

3 

إبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث  انًبنيت

4 

إبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث  انًبنيت

ال تىرذ 

 حىافز َقذيت

5 

إبالؽ ػٍ انًخبنفبث  

 انًبنيت

6 

إبالؽ ػٍ انًخبنفبث  

 انًبنيت

1 

إبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث  انًبنيت

8 

إبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث  انًبنيت

نزبٌ يشارؼت 

 رىدةغيش راث 

 تىرذ

 حىافز َقذيت

2 

إبالؽ ػٍ انًخبنفبث  

 انًبنيت

62 

إبالؽ ػٍ انًخبنفبث  

 انًبنيت

66 

إبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث  انًبنيت

62 

إبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث  انًبنيت

ال تىرذ 

 حىافز َقذيت

63 

إبالؽ ػٍ انًخبنفبث  

 انًبنيت

64 

إبالؽ ػٍ انًخبنفبث  

 انًبنيت

65 

إبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث  انًبنيت

66 

إبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث  انًبنيت

 -ال را حػوخبمأا لمػ  التصػ حـ الت ربػ  السػأبة خالػذد حشػ ل  تن ػردف  سػت م ف ي ػخدة ل ػأف 
ال سػتخد اإلدارد   -خ بردف  حػدل ف يمػخع   ػدـ الػبالغ ،الحخايز الم دحو  خلكل  مه أ  ستخد ف لم حأس

   حأل ػػػو ي ػػػأ هػػػ  16حصػػػب  التصػػػ حـ الت ربػػػ   يػػػخف  ػػػف ي ،خلكػػل  مه ػػػأ  سػػػتخد ف لم حػػػأس  حوػػػأ
  خوحو ي  ال دخؿ السأبة.  
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 الختبار فروض البحثنماذج التحميل اإلحصائي المستخدمة  6-2-6
هػخ األسػمخل األ جػل ابتبػأر  Analysis of variance (ANOVA)ححتبػر تحم ػل التبػأ ف 

يرخض البحث ي  الدراسأت الت ربحو. ختخ د الحد د  ف ابتبػأرات تحم ػل التبػأ ف  مهػأ  ػأ هػخ  حم ػ  
ذو القياسػػات أسػػوب تحميػػل التبػػايف الثنػػائي خ مهػػأ   ػػر ال حم ػػ . خسػػخؼ ححت ػػد البأحػػث  مهػػأ لمػػ  

. خحصػػما هػػذا األسػػمخل وػػ ف Two-Way Repeated Measures ANOVAالمتكػػررة 
مظػرا   ،خححتبػر هػخ األكجػر  الا ػو ابتبػأر الفػرخض ال يخمػو لم ػخذج البحػث ،األسأل ل   ر ال حم حو

ألف هذا األسمخل  ف تحم ل التبأ ف  تح   بذ   أ حس ي شأهدات   تحددة  ف يل يرد  ف  يراد ل مػو 
المػػأت  لػف تحػػرض ذات األيػػراد ال شػػأري ف  ،خ ػػف جػػـ ح يػف قحػػأس التبػػأ ف يػػ  ال تن ػر التػػأبن ،الدراسػو

تحميػػل التصػػ حـ يػػ  ل مػػو البحػػث لكػػل  سػػتخد  ػػف  سػػتخحأت ال تن ػػردف ال سػػت م ف خحطمػػة لمػػ  هػػذا 
ي ػػأ  تػػح  هػػذا األسػػمخل دراسػػو  جػػر  ،Within-Subject Designالتبػػايف داخػػل المجموعػػات 

خهػػػخ  ػػػأ سػػػخؼ ححت ػػػد لمحػػػه البأحػػػث  ، الحالقػػػأت  حػػػل البحػػػث يػػػ  وػػػخا  تن ػػػرات  حدلػػػو يتفألمحػػػو 
 ابتبأر الفرخض الفرلحو. 

-Withinعػػػػات التصػػػػميـ التجراػػػػي اعتمػػػػادا عمػػػػي تحميػػػػل التبػػػػايف داخػػػػل المجمو خحح ػػػػة 
Subject، ح ث ح يف  بذ  شػأهدات  تكػررة  ػف  ،لدد  ف ال زاحأ  ه هأ توألا لدد ال شأهدات

تحميػػػل التبػػػايف بػػػيف المجموعػػػات لمػػػ  ليػػػس التصػػػ حـ الت ربػػػ  ال حت ػػػد لمػػػ   ،مفػػػس ال شػػػأري ف
Between-Subject Design خالػػذد  تطمػػل    خلػػأت  بتمفػػو  ػػف ال شػػأري ف لكػػل  حأل ػػو، 

لت ػػأد لمػػ   شػػأهدات  تكػػررة  ػػف ذات ال شػػأري ف ححسػػف  ػػف  سػػتخد دقػػو المتػػأئ    أرمػػو ي ػػأ  ف اا
مظػػرا لصػػحخبو تح  ػػة الت ػػأمس بػػ ف ال شػػأري ف يػػ   ،بأالت ػػأد لمػػ    أرمػػأت بػػ ف    خلػػأت  بتمفػػو

إا  ف هػػذا األسػػمخل ححػػأل لمحػػه إ يأمحػػو حػػدخث  جػػر لمػػتحمـ مت  ػػو تحػػرض ال شػػأري ف  ،الحألػػو الجأمحػػو
 ل أت  كجر  ف  رة. لم حأ

 نتائج اختبارات فروض البحث 6-2-7
 تمػػأخؿ البحػػث يػػ  هػػذ  الفرلحػػو لػػرض متػػأئ  ابتبػػأرات يػػرخض البحػػث الرئحسػػحو خالفرلحػػو لمػػ  

 المحخ التأل :

 (H1)نتيجة اختبار الفرض الرئيسي األوؿ  6-2-7-1
المراجعػػة عمػػي احتماليػػة األثػػر اإليجػػابي لجػػودة لجػػاف اسػػتهدؼ الفػػرض الرئحسػػ  األخؿ ابتبػػأر 

. خلنػػػرض ابتبػػػأر ذلػػػؾ الفػػػرض إبػػػالغ المحاسػػػبيف والمػػػراجعيف الػػػداخمييف عػػػف المخالفػػػات الماليػػػة
 احصأئحأ تـ إلأدة صحأ ته يفرض لدـ ي أ  م :
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  H10 ال يوجػػػد تػػػ ثير إيجػػػابي لجػػػودة لجػػػػاف المراجعػػػة عمػػػي احتماليػػػة إبػػػالغ المحاسػػػػبيف :
 المالية بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية. والمراجعيف الداخمييف عف المخالفات

خسػػخؼ  ػػتـ ت زئػػو هػػذ  المتػػأئ   ،المتػػأئ  الكأ مػػو لمتصػػ حـ الت ربػػ  ييػػل (2الممحػػق )خدخوػػ  
خح يػػف  ،لمػػ  المحػػخ الػػذد ح يػػف  ػػف قبػػخؿ  خ ريػػض يػػل يػػرض  ػػف يػػرخض الدراسػػو خالتحم ػػة لم هػػأ

 :التألحو  ف المتأئ بالؿ ال زئحو إحوأح متأئ  ابتبأر الفرض األخؿ  ف 
 (H1)(: جزئية النتائج المتعمقة بالفرض الرئيسي األوؿ 4جدوؿ)

Tests of Within-Subjects Effects 

 مصذر التبايه
مجموع 

 Df المربعاث
متوسط 

 .F Sig المربعاث

Auditcommittee 

Sphericity 

Assumed 
311.957 1 311.957 842.612 .000 

Greenhouse-

Geisser 
311.957 1.000 311.957 842.612 .000 

Huynh-Feldt 311.957 1.000 311.957 842.612 .000 

Lower-bound 311.957 1.000 311.957 842.612 .000 

  ل تن ػػػػػػر  ػػػػػػخدة ل ػػػػػػأف ال را حػػػػػػو تسػػػػػػأخد Fخدتوػػػػػػ   ػػػػػػف ال ػػػػػػدخؿ السػػػػػػأبة  ف إحصػػػػػػأئحو ي
  أ ححم   ، (5%)خه   قل  ف  ستخد  حمخحو  ، (000.)خ ف ال ح و ااحت ألحو له  ، (842.612)

 حمػػخد ذخ دالػػو احصػػأئحو ل ػػخدة ل ػػأف ال را حػػو لمػػ  احت ألحػػو  Main Effectخ ػػخد  جػػر رئحسػػ  
إبالغ ال حأسب ف خال را ح ف الدابم  ف لف ال بألفأت ال ألحػو بألشػريأت ال   ػدة بألبخرصػو ال صػردو. 

 دة لجاف المراجعة مف خالؿ الجدوؿ التالي:ويمكف إيضاح طبيعة هذا األثر الرئيسي لجو 

 (H1)(: ممخص نتائج المقارنات الثنائية المتعمقة بالفرض الرئيسي األوؿ 5جدوؿ)

(I) 

auditcommittee 

(J) 

auditcommittee 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig.

b
 

1 2 2.260
*

 .078 .000 

2 1 -2.260-
*

 .078 .000 

خدتبػػ ف  ػػف ال ػػدخؿ السػػأبة  ف  تخسػػط متػػأئ  إ ػػراا   أرمػػو جمأئحػػو بػػ ف  تخسػػط احت ػػأؿ إبػػالغ 
ال شػػأري ف لػػف ال بألفػػأت يػػ  ظػػل  ػػخدة ل ػػأف ال را حػػو ب تخسػػط احت ػػأات اإلبػػالغ يػػ  ظػػل لػػدـ 

خهػػ   قػػل  ػػف  سػػتخد  حمخحػػو  ، (000.)ب ح ػػو احت ألحػػو  ، (2.260) ػػخدة ل ػػأف ال را حػػو حسػػأخد 
  أ ححم   ف  تخسط احت أؿ اإلبالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو يػ  ظػل  ػخدة ل ػأف ال را حػو  ، (%5)

يػػأف  كبػػر  ػػف  تخسػػط احت ػػأؿ اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو يػػ  ظػػل لػػدـ  ػػخدة ل ػػأف ال را حػػو 
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بصػػخرة  حمخحػػو. ي ػػأ  تبػػ ف  ػػف ال ػػدخؿ السػػأبة  ف  تخسػػط متػػأئ  إ ػػراا   أرمػػو جمأئحػػو بػػ ف  تخسػػط 
إبػػػالغ ال شػػػأري ف لػػػف ال بألفػػػأت يػػػ  ظػػػل لػػػدـ  ػػػخدة ل ػػػأف ال را حػػػو ب تخسػػػط احت ػػػأات احت ػػػأؿ 

خهػ   قػل  ػف  ، (000.)ب ح ػو احت ألحػو  ، (2.260-)اإلبالغ ي  ظل  خدة ل أف ال را حو حسأخد 
خححم  ذلؾ  ف  تخسط احت أؿ اإلبالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو يػ  ظػل لػدـ  ، (5%) ستخد  حمخحو 
 را حو يأف  قل  ف  تخسط احت أؿ اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو ي  ظل  خدة ل أف  خدة ل أف ال

 ال را حو بصخرة  حمخحو. 

ل ػخدة ل ػػأف ال را حػػو لمػػ   أثػػر إيجػػابي معنػػول التػػ    ػدت خ ػػخد  وانػػا  عمػػي النتػػائج السػػابقة
قبػوؿ فػرض الدراسػة الرئيسػي األوؿ  تـ ريض يرض الحدـ خ ،احت أؿ اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو

(H1)  تػػػؤثر جػػػودة لجػػػاف المراجعػػػة إيجابػػػا عمػػػي احتماليػػػة إبػػػالغ خال أئػػػل بػػػحف بصػػػورته البديمػػػة
 المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف عف المخالفات المالية بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 ;Zhang et al., 2007; Goh, 2009) ػن الدراسػأت السػأب و  وتتفػق النتػائج السػابقة
Lee and Fargher, 2013; Lee and Fargher, 2018)  التػ  بمصػت إلػ   ف ل ػأف

 ،خدلـ سحأسأت حخي و الشػريأت ،ال را حو ت ـخ بدخر إ  أب  ي  زدأدة يألمحو هحيل الرقأبو الدابمحو
ال را حػو ت ػـخ  ف  ػخدة ل ػأف  ويػرل الباحػث ،خالت  ححتبر اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحػو خاحػدة  مهػأ

بدخر إ  أب  ي  زدأدة احت ألحػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو لحػدة  سػبأل,  ه هػأ زدػأدة ج ػو   ػد   
 ، ن الحفأ  لم  سردو ال حمخ ػأت ال  د ػو ،البال أت ي   ف بال أتهـ سخؼ  تـ يحصهأ بشيل  أد

 خيذلؾ و أف لدـ تحروهـ لمورر  ست بال  مت  و اإلبالغ.    

 : (H1a)نتيجة اختبار الفرض الفرعي  -أ  
 نػوع مقػدـ الػبالغ اختالؼابتبأر  جػر  (H1a)استهدؼ الفرض الفرل  األخؿ لمفرض الرئحس  األخؿ 

عمي العالقة اإليجابية لجودة لجاف المراجعة باحتمالية إبالغ المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف عػف 
خلنػػرض ابتبػػأر ذلػػؾ الفػػرض احصػػأئحأ  ،المصػػرية بالشػػركات المقيػػدة بالبورصػػة المخالفػػات الماليػػة

 ح يف إلأدة صحأ ته يفرض لدـ ي أ  م :

:H10a  ال يختمػػف التػػ ثير اإليجػػابي لجػػودة لجػػاف المراجعػػة عمػػي احتماليػػة إبػػالغ المحاسػػبيف
والمػػراجعيف الػػداخمييف عػػف المخالفػػات الماليػػة بػػاختالؼ نػػوع مقػػدـ الػػبالغ بالشػػركات المقيػػدة 

 بالبورصة المصرية.

 متأئ : ف بالؿ ال زئحو التألحو  ف ال (H1a)خح يف إحوأح متأئ  ابتبأر الفرض الفرل  األخؿ 
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 (H1a)(: جزئية النتائج المتعمقة بالفرض 6جدوؿ)

Tests of Within-Subjects Effects 

 مصدر التبايف
مجموع 
 Df المراعات

متوس  
 .F Sig المراعات

auditcommittee 
* Gender 

Sphericity Assumed 1.049 1 1.049 2.832 .096 
Greenhouse-Geisser 1.049 1.000 1.049 2.832 .096 

Huynh-Feldt 1.049 1.000 1.049 2.832 .096 
Lower-bound 1.049 1.000 1.049 2.832 .096 

خمػػخع  ،  لتفألػػل ال تن ػردف ي ػخدة ل ػػأف ال را حػوFخدتبػ ف  ػف ال ػػدخؿ السػأبة  ف إحصػأئحو ي
خه   كبر  ف  ستخد ال حمخحو  ، (096.)خ ف ال ح و ااحت ألحو له  ، (2.832)  دـ البالغ  تسأخد 

أثػر تفػاعمي )معػػدؿ( ختػدلـ هػػذ  المتػأئ  خ ػخد  ، (10%)خلكمهػأ  قػل  ػف  سػتخد ال حمخحػو  ، (%5)
Interaction Effect لممػخع لمػ  لالقػو  ػخدة ل ػأف ال را حػو بأحت ألحػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت، 

ب م ػػأ هػػذا األجػػر   ػػر  ، (10%)خلكػػف هػػذا األجػػر  حمػػخد خذخ دالػػو إحصػػأئحو لمػػد  سػػتخد  حمخحػػو 
 . خح يف إحوأح ذلؾ  ف بالؿ الشيل البحأم  التأل :(5%) حمخد لمد  ستخد ال حمخحو 
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خدتو   ف الشيل السأبة  ف األجر اإل  أب  ل خدة ل أف ال را حو لم  احت ألحو اإلبػالغ لػف 
 حمػػخد لمػػد  سػػتخد  حمخحػػو خلكػػف هػػذا األجػػر  ،ال بألفػػأت يػػأف  كبػػر يػػ  حألػػو الػػذيخر   أرمػػو بأإلمػػأث

 ػػتـ قبػػخؿ يػػرض  وانػػا  عمػػي النتػػائج السػػابقة. (5%)خ  ػػر  حمػػخد لمػػد  سػػتخد  حمخحػػو  ، (%10)
 ، (5%)لمػػػد  سػػػتخد  حمخحػػػو  (H1a)الحػػػدـ خريػػػض يػػػرض الدراسػػػو الفرلػػػ  األخؿ بصػػػخرته البد مػػػو 

التػ ثير اإليجػابي يختمػف خال أئػل بػحف  ، (10%)ب م أ ح يف قبخؿ يرض الدراسو لمد  سػتخد  حمخحػو 
لجودة لجاف المراجعة عمي احتمالية إبالغ المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف عف المخالفات الماليػة 

 باختالؼ نوع مقدـ البالغ بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 ف زدػأدة األجػػر اإل  ػػأب  لم ػأف ال را حػػو لمػػ  احت ألحػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت  ويػػرل الباحػػث
 ، ر ن إل  طبححو الب ئو ال صردو التػ  تمت ػ  لم  ت حػأت الشػرقحو ،لحو ي  الذيخر   أرمو بأإلمأثال أ

الت  تفرض لم  الذيخر  ف حيخمخا  صحأل ال بأدرة ي  ال رارات الصحبو خالت  قد حيخف لهأ تدالحأت 
ي ػػػأ تفػػػرض لمػػػ  اإلمػػػأث  ف حيخمػػػخا  كجػػػر ت مبػػػأ   ، سػػػت بمحو ي ػػػرار اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت ال ألحػػػو

 لم بأطر.     

  (H1b)نتيجة اختبار الفرض الفرعي  -ب 
عمػي العالقػة اإليجابيػة  المسػتول اإلدارل  اخػتالؼابتبأر  جػر  (H1b)استهدؼ الفرض الفرل  

الماليػػة لجػػودة لجػػاف المراجعػػة باحتماليػػة إبػػالغ المحاسػػبيف والمػػراجعيف الػػداخمييف عػػف المخالفػػات 
خلنػرض ابتبػأر ذلػؾ الفػرض احصػأئحأ ح يػف إلػأدة صػحأ ته  ،بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية

 يفرض لدـ ي أ  م :
:H10b  ال يختمػػف التػػ ثير اإليجػػابي لجػػودة لجػػاف المراجعػػة عمػػي احتماليػػة إبػػالغ المحاسػػبيف

لمقدـ الػبالغ بالشػركات  والمراجعيف الداخمييف عف المخالفات المالية باختالؼ المستول اإلدارل 
 المقيدة بالبورصة المصرية.

 بالؿ ال زئحو التألحو  ف المتأئ  ف  (H1b)خح يف إحوأح متأئ  ابتبأر الفرض الفرل  

 (H1b)( جزئية النتائج المتعمقة بالفرض 7جدوؿ)

Tests of Within-Subjects Effects 

 مصذر التبايه
مجموع 

 المربعاث
Df 

متوسط 

 المربعاث
F Sig. 

auditcommittee 

* MgtPosition 

Sphericity 

Assumed 
.385 1 .385 1.039 .311 

Greenhouse-

Geisser 
.385 1.000 .385 1.039 .311 
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Huynh-

Feldt 
.385 1.000 .385 1.039 .311 

Lower-

bound 
.385 1.000 .385 1.039 .311 

 ،ال تن ػػػػردف ي ػػػػخدة ل ػػػػأف ال را حػػػػو  لتفألػػػػل Fخدتوػػػػ   ػػػػف ال ػػػػدخؿ السػػػػأبة  ف إحصػػػػأئحو ي
, خهػػ   كبػػػر  ػػف  سػػػتخد (311.)خ ف ال ح ػػػو ااحت ألحػػو لػػػه  ، (1.039)خال سػػتخد اإلدارد  تسػػأخد 

 Interactionأثػػر تفػػاعمي )معػػدؿ( خ ػػف جػػـ يػػإف هػػذ  المتػػأئ  ا تػػدلـ خ ػػخد  ، (5%)ال حمخحػػو 
Effect  .لم سػػػتخد اإلدارد لمػػػػ  لالقػػػو  ػػػػخدة ل ػػػأف ال را حػػػػو بأحت ألحػػػو اإلبػػػػالغ لػػػف ال بألفػػػػأت

 خح يف إحوأح ذلؾ  ف بالؿ الشيل البحأم  التأل :

 

خدتوػػ   ػػف الشػػيل السػػأبة  مػػه لمػػ  الػػر ـ  ػػف  ف األجػػر اإل  ػػأب  ل ػػخدة ل ػػأف ال را حػػو لمػػ  
  أرمػػػو بأل سػػػتخحأت األبػػػرى  ،حألػػػو ال ػػػد ردفاحت ألحػػػو اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت يػػػأف  كبػػػر قمػػػحال  يػػػ  

خدتو  ذلػؾ  ػف الت ػأرل الشػد د بػ ف البطػ ف  -إا  ف ح ـ هذا اابتالؼ يأف   ر  حمخد  ،األقل
البحػػأم  ف ال حبػػردف لػػف  جػػر  ػػخدة ل ػػأف ال را حػػو لمػػ  احت ألحػػو إبػػالغ ال ػػد ردف   أرمػػو بأل سػػتخحأت 

 ػػتـ قبػػخؿ يػػرض الحػػدـ خريػػض يػػرض الدراسػػو  السػػابقةوانػػا  عمػػي النتػػائج  -األبػرى لػػف ال بألفػػأت
يختمػػػف التػػػ ثير خال أئػػػل بػػػحف  ،بصػػػخرته البد مػػػو (5%)لمػػػد  سػػػتخد  حمخحػػػو  (H1b)الفرلػػػ  الجػػػأم  
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اإليجػػػابي لجػػػودة لجػػػاف المراجعػػػة عمػػػي احتماليػػػة إبػػػالغ المحاسػػػبيف والمػػػراجعيف الػػػداخمييف عػػػف 
 ـ البالغ بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.المخالفات المالية باختالؼ المستول اإلدارل لمقد

 ف لدـ ابتالؼ التحج ر اإل  أب  ل خدة ل أف ال را حو لم  احت ألحو اإلبالغ لف  ويرل الباحث
 ر ػن إلػ   ف قػرار اإلبػالغ لػف ال بألفػأت  ،ال بألفأت ال ألحو ي  ال د ردف   أرمػو بأل سػتخحأت األقػل

خ ػػف جػػـ يػػإف ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم  ف الػػذ ف  تػػخاير لػػد هـ التكػػخدف  ،ال ألحػػو هػػخ قػػرار  بالقػػ 
ال سػػػتخد األبالقػػػ  الػػػذد ح يػػػمهـ  ػػػف اتبػػػأذ هػػػذا ال ػػػرار سػػػخؼ ح خ ػػػخف بػػػأإلبالغ بنػػػض المظػػػر لػػػف 

 اإلدارد لهـ.

 :(H2)نتيجة اختبار الفرض الرئيسي الثاني  6-2-7-2
الحػوافز النقديػة عمػي احتماليػة إبػالغ المحاسػبيف أثر استهدؼ الفرض الرئحس  الجأم  ابتبأر 

خلنػػػرض  ،والمػػػراجعيف الػػػداخمييف عػػػف المخالفػػػات الماليػػػة بالشػػػركات المقيػػػدة بالبورصػػػة المصػػػرية
 ابتبأر ذلؾ الفرض احصأئحأ تـ إلأدة صحأ ته يفرض لدـ لم  المحخ التأل :

  H20 والمػػراجعيف الػػداخمييف عػػف : ال تػػؤثر الحػػوافز النقديػػة عمػػي احتماليػػة إبػػالغ المحاسػػبيف
 المخالفات المالية بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية. 

 خح يف إحوأح متأئ  ابتبأر الفرض الرئحس  الجأم   ف بالؿ ال زئحو التألحو  ف المتأئ :
 (H2)( جزئية النتائج المتعمقة بالفرض الرئيسي الثاني 8جدوؿ)

Tests of Within-Subjects Effects 

 التبايه مصذر
مجموع 

 المربعاث
Df 

متوسط 

 المربعاث
F Sig. 

Incentices 

Sphericity 

Assumed 
19.404 1 19.404 63.776 .000 

Greenhouse-

Geisser 
19.404 1.000 19.404 63.776 .000 

Huynh-Feldt 19.404 1.000 19.404 63.776 .000 

Lower-bound 19.404 1.000 19.404 63.776 .000 

 ، (63.776)  ل تن ػػر الحػػخايز الم دحػػو تسػػأخد Fخدتوػػ   ػػف ال ػػدخؿ السػػأبة  ف إحصػػأئحو ي
,   أ ححم  خ خد  جر رئحسػ  (5%)خه   قل  ف  ستخد  حمخحو  ، (000.)خ ف ال ح و ااحت ألحو له 

Main Effect  حمخد ذخ دالو احصأئحو لمحخايز الم دحو لم  احت ألحو إبالغ ال حأسب ف خال را ح ف 
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ويمكػػف إيضػػاح طبيعػػة هػػذا األثػػر الرئيسػػي الػػدابم  ف لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو يػػ  الب ئػػو ال صػػردو. 
 لمحوافز النقدية مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 (H2)فرض الرئيسي الثاني (: ممخص نتائج المقارنات الثنائية المتعمقة بال9جدوؿ)
(I) incentices (J) incentices Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 

1 2 .564* .071 .000 

2 1 -.564 .071 .000 

خدتبػػ ف  ػػف ال ػػدخؿ السػػأبة  ف  تخسػػط متػػأئ  إ ػػراا   أرمػػو جمأئحػػو بػػ ف  تخسػػط احت ػػأؿ إبػػالغ 
ال شػػأري ف لػػف ال بألفػػأت يػػ  ظػػل خ ػػخد الحػػخايز الم دحػػو ب تخسػػط احت ػػأات اإلبػػالغ يػػ  ظػػل لػػدـ 

خهػػػ   قػػػل  ػػػف  سػػػتخد  حمخحػػػو  ، (000.)ب ح ػػػو احت ألحػػػو  ، (564.)خ ػػػخد الحػػػخايز الم دحػػػو حسػػػأخد 
  أ ححم   ف  تخسط احت أؿ اإلبالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو يػ  ظػل خ ػخد الحػخايز الم دحػو  ، (%5)

يػػأف  كبػػر  ػػف  تخسػػط احت ػػأؿ اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو يػػ  ظػػل لػػدـ خ ػػخد الحػػخايز الم دحػػو 
بصػػخرة  حمخحػػو. ي ػػأ  توػػ   ػػف ال ػػدخؿ السػػأبة  ف  تخسػػط متػػأئ  إ ػػراا   أرمػػو جمأئحػػو بػػ ف  تخسػػط 

أؿ إبػػػالغ ال شػػػأري ف لػػػف ال بألفػػػأت يػػػ  ظػػػل لػػػدـ خ ػػػخد الحػػػخايز الم دحػػػو ب تخسػػػط احت ػػػأات احت ػػػ
خهػ   قػل  ػػف  ، (000.)ب ح ػو احت ألحػػو  ، (564.-)اإلبػالغ يػ  ظػػل خ ػخد الحػخايز الم دحػػو حسػأخد 

خححم  ذلؾ  ف  تخسط احت أؿ اإلبالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو يػ  ظػل لػدـ  ، (5%) ستخد  حمخحو 
لحػػخايز الم دحػػو يػػأف  قػػل  ػػف  تخسػػط احت ػػأؿ اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو يػػ  ظػػل خ ػػخد خ ػػخد ا

 الحخايز الم دحو بصخرة  حمخحو. 

لمحػػخايز الم دحػػو لمػػ  احت ػػأؿ  أثػػر إيجػػابي معنػػول خبمػػأا لمػػ  المتػػأئ  السػػأب و التػػ    ػػدت خ ػػخد 
 (H2)راسػة الرئيسػي الثػاني قبػوؿ فػرض الد تـ ريض يرض الحدـ خ ،اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو

تػػؤثر الحػػوافز النقديػػة عمػػي احتماليػػة إبػػالغ المحاسػػبيف والمػػراجعيف خال أئػػل بػػحف بصػػورته البديمػػة 
 . بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية الداخمييف عف المخالفات المالية

 ػػن تخ ػػه بحػػض الػػدخؿ خ مهػػأ الخاحػػأت ال تحػػدة خالتػػ  تبمػػت الحػػخايز  وتتفػػق النتػػائج السػػابقة
 .Dodd-Frank, U.S)لتحف ػػز اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو,  -جبػػت يألم تهػػأ -الم دحػػو يػػحداة 

House of Representatives, 2010; Internal Revenue Service, 2018; SEC, 
 ف التػػحج ر اإل  ػػأب  لمحػػخايز الم دحػػو لمػػ  احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت  ويػػرل الباحػػث, (2018

 ، ر ن إل   ف اإلبالغ لػف ال بألفػأت هػخ قػرار  بالقػ  بأألسػأس ،ال ألحو ي  ب ئو األل أؿ ال صردو
خيػػػ  ظػػػل لػػػدـ خ ػػػخد حػػػخايز م دحػػػو لغبػػػالغ سػػػخؼ  بتمػػػا احت ػػػأؿ اإلبػػػالغ خي ػػػأ  ل سػػػتخد التكػػػخدف 
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يػأدة   ػدـ الػبالغ اقتصػأدحأ  األبالق  لم ح أسػب ف خال ػرا ح ف الػدابم  ف, ب م ػأ خ ػخد الحػخايز الم دحػو خاف
سػػػخؼ ححفػػػز ال حأسػػػب ف خال ػػػرا ح ف الػػػدابم  ف ب بتمػػػا تكػػػخدمهـ األبالقػػػ  لغبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت 

 ال ألحو ح ث  مه لأدة حسح  ال  حن لزدأدة  ستخد الدبل الذد ححصمخف لمحه. 

 (H2a)نتيجة اختبار الفرض الفرعي األوؿ  -أ
نػوع مقػدـ  اختالؼابتبأر  جر  (H2a)استهدؼ الفرض الفرل  األخؿ لمفرض الرئحس  الجأم  

عمػػػي عالقػػػة الحػػػوافز النقديػػػة باحتماليػػػة إبػػػالغ المحاسػػػبيف والمػػػراجعيف الػػػداخمييف عػػػف  الػػػبالغ
خلنػػرض ابتبػػأر ذلػػؾ الفػػرض احصػػأئحأ . المخالفػػات الماليػػة بالشػػركات المقيػػدة بالبورصػػة المصػػرية

 ح يف إلأدة صحأ ته يفرض لدـ ي أ  م :

:H20a  ال يختمف ت ثير الحوافز النقدية عمػي احتماليػة إبػالغ المحاسػبيف والمػراجعيف الػداخمييف
 عف المخالفات المالية باختالؼ نوع مقدـ البالغ بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

  ف بالؿ ال زئحو التألحو  ف المتأئ : (H2a)أر الفرض الفرل  خح يف إحوأح متأئ  ابتب

 (H2a)( جزئية النتائج المتعمقة بالفرض 11جدوؿ)

Tests of Within-Subjects Effects 

مجموع  مصدر التبايف
متوس   Df المراعات

 .F Sig المراعات

incentices 

* Gender 

Sphericity 

Assumed 
4.626 1 4.626 15.204 .000 

Greenhouse-

Geisser 
4.626 1.000 4.626 15.204 .000 

Huynh-Feldt 4.626 1.000 4.626 15.204 .000 

Lower-bound 4.626 1.000 4.626 15.204 .000 

خمػػخع   ػػدـ  ،  لتفألػػل ال تن ػػردف يالحػػخايز الم دحػػوFخدتوػػ   ػػف ال ػػدخؿ السػػأبة  ف إحصػػأئحو ي
خهػػػ   قػػل  ػػػف  سػػتخد ال حمخحػػػو  ، (000.)خ ف ال ح ػػو ااحت ألحػػػو لػػه  ، (15.204)الػػبالغ  تسػػػأخد 

لممػػخع لمػػ  لالقػػو  Interaction Effectأثػػر تفػػاعمي )معػػدؿ( خت دػد هػػذ  المتػػأئ  خ ػػخد  ، (%5)
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خح يػػػف إحوػػػأح ذلػػػؾ  ػػػف بػػػالؿ الشػػػيل البحػػػأم   ،الحػػػخايز الم دحػػػو بأحت ألحػػػو اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت
 التأل :

 

 
خدتوػػػ   ػػػف الشػػػيل السػػػأبة  ف األجػػػر اإل  ػػػأب  لمحػػػخايز الم دحػػػو لمػػػ  احت ألحػػػو اإلبػػػالغ لػػػف 

. (5%)ال بألفأت يأف  كبر ي  حألو الذيخر   أرمو بأإلمأث, خهذا األجر  حمخد لمد  سػتخد  حمخحػو 
لمد  سػتخد  (H2a) تـ ريض يرض الحدـ خقبخؿ يرض الدراسو الفرل   وانا  عمي النتائج السابقة

يختمػػف تػػ ثير الحػػوافز النقديػػة عمػػي احتماليػػة إبػػالغ خال أئػػل بػػحف  ،بصػػخرته البد مػػو (5%)حمخحػػو  
المحاسػػبيف والمػػراجعيف الػػداخمييف عػػف المخالفػػات الماليػػة بػػاختالؼ نػػوع مقػػدـ الػػبالغ بالشػػركات 

 المقيدة بالبورصة المصرية.
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احت ألحػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت  ف زدػأدة األجػر اإل  ػأب  لمحػخايز الم دحػو لمػ   ويرل الباحػث
قد  ر ن إل   ف األلبأا ال ألحو لمذيخر لأدة تفخؽ األلبأا ال ألحػو  ،ال ألحو ي  الذيخر   أرمو بأإلمأث

  ػػػأ   حػػػل ال حأسػػػب ف خال ػػػرا ح ف الػػػدابم  ف الػػػذيخر  كجػػػر اسػػػت أبو لمحػػػخايز  ،لمظػػػأئرهـ  ػػػف اإلمػػػأث
 الم دحو. 

  (H2b)الثاني نتيجة اختبار الفرض الفرعي  -ب 
عمػػي عالقػػة  المسػػتول اإلدارل  اخػػتالؼابتبػػأر  جػػر  (H2b)اسػػتهدؼ الفػػرض الفرلػػ  الجػػأم  

الحوافز النقدية باحتمالية إبالغ المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف عف المخالفػات الماليػة بالشػركات 
خلنػػرض ابتبػػأر ذلػػؾ الفػػرض احصػػأئحأ ح يػػف إلػػأدة صػػحأ ته يفػػرض  ،المقيػػدة بالبورصػػة المصػػرية

 لدـ ي أ  م 

:H10b  ال يختمف ت ثير الحوافز النقدية عمػي احتماليػة إبػالغ المحاسػبيف والمػراجعيف الػداخمييف
عػػف المخالفػػات الماليػػة بػػاختالؼ المسػػتول اإلدارل لمقػػدـ الػػبالغ بالشػػركات المقيػػدة بالبورصػػة 

 المصرية.

  ف بالؿ ال زئحو التألحو  ف المتأئ : (H2b)خح يف إحوأح متأئ  ابتبأر الفرض الفرل  الجأم  

 (H2b)(: جزئية النتائج المتعمقة بالفرض 11جدوؿ)

Tests of Within-Subjects Effects 
 .F Sig متوس  المراعات Df مجموع المراعات مصدر التبايف

incentices * 
MgtPosition 

Sphericity 
Assumed 

.384 1 .384 1.263 .264 

Greenhous
e-Geisser 

.384 1.000 .384 1.263 .264 

Huynh-
Feldt 

.384 1.000 .384 1.263 .264 

Lower-
bound 

.384 1.000 .384 1.263 .264 

خال سػػتخد  ،  لتفألػػل ال تن ػػردف يالحػػخايز الم دحػػوFخدتوػػ   ػػف ال ػػدخؿ السػػأبة  ف إحصػػأئحو ي
خهػػ   كبػػر  ػػف  سػػتخد ال حمخحػػو  ، (264.)خ ف ال ح ػػو ااحت ألحػػو لػػه  ، (1.263)اإلدارد  تسػػأخد 

 Interaction Effectأثػػػر تفػػػاعمي )معػػػدؿ( خ ػػػف جػػػـ يػػػإف هػػػذ  المتػػػأئ  ا تػػػدلـ خ ػػػخد  ، (%5)



 … أثرجودة لجنة المراجعة والحوافز النقدية على إحتمال إبالغ المحاسبين              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

38 
 

إحوػأح ذلػؾ خح يػف  ،لم ستخد اإلدارد لم  لالقو الحػخايز الم دحػو بأحت ألحػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت
  ف بالؿ الشيل البحأم  التأل :

 
خدتو   ف الشيل السأبة  مه لم  الر ـ  ف  ف األجر الحخايز الم دحو لم  احت ألحػو اإلبػالغ 

إا  ف ح ـ هذا  ،لف ال بألفأت يأف  كبر قمحال  ي  حألو ال د ردف,   أرمو بأل ستخحأت األبرى األقل
خدتوػػػ  ذلػػػؾ  ػػػف ت ػػػأرل البطػػػ ف البحػػػأم  ف ال حبػػػردف لػػػف ت ػػػأرل  -اابػػػتالؼ يػػػأف   ػػػر  حمػػػخد 

احت ػػأات اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت  خ ت ػػأرل  تخسػػط اسػػت أبأت ال ػػد ردف   أرمػػو بأل سػػتخحأت األبػػرى 
رض الدراسو الفرل   تـ قبخؿ يرض الحدـ خريض ي وانا  عمي النتائج السابقةاألقل لمحخايز الم دحو 

يختمف ت ثير الحوافز النقدية خال أئل بحف  ،بصخرته البد مو (5%)لمد  ستخد  حمخحو  (H2b)الجأم  
عمي احتماليػة إبػالغ المحاسػبيف والمػراجعيف الػداخمييف عػف المخالفػات الماليػة بػاختالؼ المسػتول 

 اإلدارل لمقدـ البالغ بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
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 ف لدـ ابتالؼ التحج ر اإل  ػأب  لمحػخايز الم دحػو لمػ  احت ألحػو اإلبػالغ لػف  الباحث ويرل 
قػد  ر ػن إلػ   ف   ػد   البال ػأت  ،ال بألفأت ال ألحو ي  ال د ردف   أرمو بأل ستخحأت اإلداردػو األقػل

يػإف  خ ػف جػـ ،ي  ال ستخحأت اإلداردػو ال بتمفػو حسػحخف إلػ  زدػأدة   ػدار الػدبل الػذد ححصػمخف لمحػه
خ ػػخد حػػخايز م دحػػو لغبػػالغ, سػػخؼ  زدػػد  ػػف احت ألحػػو إبػػالغ ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم  ف لػػف 

 ال بألفأت ال ألحو ب ستخحأتهـ اإلداردو ال بتمفو.  

 (H3)نتيجة اختبار الفرض الرئيسي الثالث  6-2-7-3

المراجعػة والحػوافز النقديػة األثر المشترؾ لجودة لجػاف استهدؼ الفرض الرئحس  الجألث ابتبأر 
معاو عمي احتمالية إبالغ المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف عف المخالفات المالية بالشركات المقيدة 

خلنػػرض ابتبػػأر ذلػػؾ الفػػرض احصػػأئحأ تػػـ إلػػأدة صػػحأ ته يفػػرض لػػدـ لمػػ   ،بالبورصػػة المصػػرية
 المحخ التأل :

H30دية معاو إيجاباو عمي احتمالية إبالغ المحاسبيف : ال تؤثر جودة لجاف المراجعة والحوافز النق
والمراجعيف الداخمييف عف المخالفات المالية بصورة أكبر مف ت ثير كل من ما عمي حدم بالشركات 

 .المقيدة بالبورصة المصرية

 خح يف إحوأح متأئ  ابتبأر الفرض الرئحس  الجألث  ف بالؿ ال زئحو التألحو  ف المتأئ :

 (H3)النتائج المتعمقة بالفرض الرئيسي الثالث  ( جزئية12جدوؿ)

Tests of Within-Subjects Effects 
مجموع  مصدر التبايف

 Df المراعات
متوس  
 المراعات

F Sig. 

auditcommittee 
* incentices 

Sphericity 
Assumed 

22.910 1 22.910 71.906 .000 

Greenhouse
-Geisser 

22.910 1.000 22.910 71.906 .000 

Huynh-Feldt 22.910 1.000 22.910 71.906 .000 
Lower-
bound 

22.910 1.000 22.910 71.906 .000 

خالحػخايز الم دحػو   ،  ل تن رد ي خدة ل أف ال را حػوFخدتو   ف ال دخؿ السأبة  ف إحصأئحو ي
 (5%)خه   قل  ػف  سػتخد ال حمخحػو  ، (000.)خ ف ال ح و ااحت ألحو له  ، (71.906) حأ  تسأخد 

ل تن ػػرد  ػػخدة ل ػػأف ال را حػػو خالحػػخايز أثػػر مشػػترؾ خ ػػف جػػـ يػػإف هػػذ  المتػػأئ  تػػدلـ خت دػػد خ ػػخد  ،



 … أثرجودة لجنة المراجعة والحوافز النقدية على إحتمال إبالغ المحاسبين              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

40 
 

الم دحػػو لمػػ  احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت. خح يػػف إحوػػأح هػػذا األجػػر لمػػ  احت ػػأؿ اإلبػػالغ لػػف 
 ال بألفأت ال ألحو  ف بالؿ ال دخؿ التأل :

 (H3)(: ممخص مقارنة متوسطات االستجابات المتعمقة بالفرض الرئيسي الثالث 13جدوؿ)

ل ػػػأف خدتوػػػ   ػػػف ال ػػػدخؿ السػػػأبة  ف األجػػػر اإل  ػػػأب  لمحػػػخايز الم دحػػػو لػػػـ حظهػػػر يػػػ  خ ػػػخد 
ح ػث  ف  حػأل الحػخايز الم دحػو يػ  ظػل  ػخدة ل ػأف ال را حػو لػـ  ، را حو استخيت  تطمبأت ال ػخدة

  4.144بػػل ارتفػػن  تخسػػط احت ػػأؿ اإلبػػالغ  ػػف ي ، ػػ جر سػػمبأ لمػػ  احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت
لفػأت ال ألحػو  . ب م أ ظهر األجر اإل  أب  لمحخايز الم دحػو يػ  تحف ػز اإلبػالغ لػف ال بأ4.192إل  ي

ح ث  دت الحخايز الم دحو ي  هذ  الحألػو إلػ   ،ي  ظل لدـ استحفأا ل أف ال را حو  تطمبأت ال خدة
 . خ ف جـ يإف المتأئ  السػأب و تػدلـ خ ػخد 2.496  إل  ي1.320زدأدة  تخسط احت أؿ اإلبالغ  ف ي

ا ت دػػػد  ف  ػػػخدة ل ػػػػأف خلكمهػػػأ  ، جػػػر تفػػػألم   حمػػػخد بػػػ ف  ػػػػخدة ل ػػػأف ال را حػػػو خالحػػػخايز الم دحػػػػو
ال را حو خالحخايز الم دحو  حأ  تزدد  ف احت ألحو اإلبالغ لف ال بألفأت   أرمو بتحج ر يػل  مه ػأ لمػ  

قبػػوؿ فػػرض الدراسػػة الرئيسػػي الثالػػث  ػػتـ ريػػض يػػرض الحػػدـ خ وانػػا  عمػػي النتػػائج السػػابقةحػػد . 
(H3)  المراجعة والحوافز النقدية معاو إيجابػاو تؤثر جودة لجاف خال أئل بػحف  بصورته البديمة جزئياو

عمي احتمالية إبالغ المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف عػف المخالفػات الماليػة بصػورة أكبػر مػف 
 ت ثير كل من ما عمي حدم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 ;Brink et al., 2013)السػأب و إلػ  حػد يب ػر  ػن    خلػو الدراسػأت وتتفػق النتػائج 
Guthrie and Taylor, 2017; Berger et al., 2017; Wilde, 2017; Brink et al., 

2017; Andon et al. 2018)  التػ  بمصػت ألف ظهػخر األجػر اإل  ػأب  لمحػخايز الم دحػو  ػرتبط
خج و الحأ م ف بإدارة الشريو خل مو  ،لأدة بحخا ل  برد ي تن رات تفألمحو  يأحت أؿ اإلورار  ست بال  

 ف  ويػػرل الباحػػثخمػػخع خ سػػتخد األه حػػو المسػػبحو لم بألفػػأت.  ،خخ ػػخد  حيػػأـ لمحػػد األدمػػبإ ،حػػوال را 
فػػي حالػػة أف ظهػػخر األجػػر اإل  ػػأب  لمحػػخايز الم دحػػو لمػػ  احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو 

 ر ػن إلػ   ف لػدـ اسػتحفأا ل ػأف ال را حػو  تطمبػأت ال ػخدة حح ػل  ،لجاف المراجعة غيػر ذات جػودة
يػػػ  طحأتػػػه تهد ػػػدات  خ  بػػػأطر إوػػػأيحو ل  ػػػد   البال ػػػأت تت جػػػل يػػػ  التشػػػيؾ بشػػػحف  دحػػػو يحػػػص 

خيػػذلؾ زدػػأدة احت ػػأؿ التحػػرض ألوػػرار  سػػت بال مت  ػػو  ،خالحفػػأ  لمػػ  سػػردو ال حمخ ػػأت ،البال ػػأت

Auditcommittee incentives Mean Std. Error 

1 
1 4.144 .076 

2 4.192 .068 

2 
1 2.496 .084 

2 1.320 .060 
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الم دد ي  هذ  الحألػو لتحف ػز ال حأسػب ف خال ػرا ح ف الػدابم  ف  خ ف جـ حظهر  ه حو الحأيز ،اإلبالغ
يػ   بينما لػـ يظ ػر هػذا األثػر ،لم  تح ل  جل هذ  ال بأطر خال حأـ بأإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحػو

ظػػل  ػػخدة ل ػػأف ال را حػػو ألف اسػػتحفأا ل ػػأف ال را حػػو  تطمبػػأت ال ػػخدة هػػخ  حفػػز لغبػػالغ يػػ  حػػد 
 خد  خ لدـ خ خد الحأيز الم دد.      ذاته بنض المظر لف خ 

 التحميل اإلضافي  6-3
يػػ   حأخلػػو  الػػدافع الرئيسػػي السػػتكماؿ الدراسػػة التجرايػػة مػػف خػػالؿ عمػػل تحميػػل إضػػافي ت جػػل 

خح ػث  ف البأحػث قػأـ بدراسػو  ،التخصل إل  يهـ  يول لمحالقأت  حػل البحػث يػ  التحم ػل األسأسػ 
 جر  خدة ل ػأف ال را حػو خالحػخايز الم دحػو لمػ  احت ػأؿ إبػالغ ال حأسػب ف خال ػرا ح ف الػدابم  ف لػف 

التحميل اإلضافي يإف  ، ال بألفأت ال ألحو ي  وخا  تن ردف تفألم  ف ه أ يالمخع, خال ستخد اإلدارد 
لمسػػتول اإلدارل( ولكػػف كمت يػػريف مسػػتقميف وا ،سػػوؼ يسػػت دؼ إعػػادة دراسػػة أثػػر مت يػػرل )النػػوع

خ ػػف جػػـ  ، وذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػي أثرهمػػا المباشػػر )الرئيسػػي والمشػػترؾ( ،ولػػيس كمت يػػريف تفػػاعمييف
 سخؼ حستهدؼ التحم ل اإلوأي  اإل أبو لف األسئمو التألحو: 

لحػػػػو هػػػػل  ػػػػ جر المػػػػخع لمػػػػ  احت ػػػػأؿ إبػػػػالغ ال حأسػػػػب ف خال ػػػػرا ح ف الػػػػدابم  ف لػػػػف ال بألفػػػػأت ال أ -
 بألشريأت ال   دة بألبخرصو ال صردو ؟

هػػل  ػػ جر ال سػػتخد اإلدارد لمػػ  احت ػػأؿ إبػػالغ ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم  ف لػػف ال بألفػػأت  -
 ال ألحو بألشريأت ال   دة بألبخرصو ال صردو ؟

هػػل  ػػ جر المػػخع خال سػػتخد اإلدارد  حػػأ لمػػ  احت ػػأؿ إبػػالغ ال حأسػػب ف خال ػػرا ح ف الػػدابم  ف لػػف  -
 ل بألفأت ال ألحو بألشريأت ال   دة بألبخرصو ال صردو ؟ا

خحظهػر م ػخذج البحػث يػ  ظػل التحم ػل اإلوػػأي  بحػد تن  ػر طرد ػو  حأل ػو ال تن ػرات ال حدلػػو 
 عمي النحو التالي:ختحخدمهأ إل   تن رات  ست مو 

 

 (انببحج إػذاد) اإلضبفي انتحهيم ًَىرد (3) شكم

 َىع يقذو انبالؽ
احتًبل اإلبالؽ ػٍ 

 انًخبنفبث انًبنيت

Q1 

 انًستىي اإلداسي
 نًقذو انبالؽ

Q3 

Q2 
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 التصميـ التجراي المستخدـ في التحميل اإلضافي 6-3-1
خال سػػتخد اإلدارد لمػػ  احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت  ػػف ح يػػف ابتبػػأر  جػػر  تن ػػرد المػػخع 
يال سػتخد اإلدارد:  ػد ردف / ×   يالمػخع: ذيػر /  مجػ   2×  2بالؿ االت أد لم  تصػ حـ ت ربػ  ي

      خلأت ح يف تخوححهأ لم  المحخ التأل :4خدمت  لف ذلؾ خ خد ي ،  ستخحأت  برد  قل 

 اإلضافي( التصميـ التجراي لمتحميل 14جدوؿ)
 انُىع                          

 انًستىي اإلداسي
 أَخي ركش

 يذيشوٌ
 (6يؼبنزت )

 إبالؽ ػٍ انًخبنفبث انًبنيت

 (3يؼبنزت )

 إبالؽ ػٍ انًخبنفبث انًبنيت

 يستىيبث أخشي أقم
 (2يؼبنزت )

 إبالؽ ػٍ انًخبنفبث انًبنيت

 (4يؼبنزت )

 إبالؽ ػٍ انًخبنفبث انًبنيت

خدتوػػػ   ػػػف التصػػػ حـ الت ربػػػ  السػػػأبة  مػػػه سػػػخؼ ححت ػػػد لمػػػ    أرمػػػأت بػػػ ف ال   خلػػػأت  
Between-Subjects، لمػػ   ،ح ػػث  ػػتـ قحػػأس اسػػت أبأت    خلػػأت  بتمفػػو لم حأل ػػأت الت ربحػػو

ح ػث تػـ  Within-Subjectsبالؼ التحم ل األسأس  الذد الت د لم    أرمأت دابل ال   خلأت 
 قحأس است أبو ذات ال شأري ف لم حأل أت الت ربحو.  

 نتائج التحميل اإلضافي 6-3-2
   متأئ  التحم ل اإلوأي  خالت  ح يف تمبحصهأ  ف بالؿ ال دخؿ التأل :3 خو  ال محة ي

 ( ممخص نتائج التحميل اإلضافي15جدوؿ)

Tests of Between-Subjects Effects 
Source  المربعاثمجموع Df متوسط المربعاث F Sig. 

Intercept 2254.336 1 2254.336 7840.104 .000 

Gender 20.438 1 20.438 71.078 .000 

MgtPosition .618 1 .618 2.149 .146 

Gender * 

MgtPosition 
.043 1 .043 .148 .701 

Error 28.754 100 .288   

خ ف ال ح ػػو  ، (71.078)  ل تن ػػر المػػخع تسػػأخد F توػػ   ػػف ال ػػدخؿ السػػأبة  ف إحصػػأئحو ي
  ػػأ ححمػػ   ف  تن ػػر المػػخع  ػػ جر  ، (5%)خهػػ   قػػل  ػػف  سػػتخد ال حمخحػػو  ، (000.)ااحت ألحػػو لػػه 
  Fب م ػػأ يأمػػت إحصػػأئحو ي ،لمػػ  احت ألحػػو اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت Main Effectبشػػيل رئحسػػ  

خهػػػ   كبػػػر  ػػػف  ، (146.) ػػػو ااحت ألحػػػو لػػػه خ ف ال ح ، (2.149)ل تن ػػػر ال سػػػتخد اإلدارد تسػػػأخد 
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خ ػف جػـ يػإف هػذ  المتػأئ  ا ت دػد خ ػخد  جػر رئحسػ  لم سػتخد اإلدارد لمػ   ، (5%) ستخد ال حمخحػو 
خال سػػػتخد اإلدارد  حػػػأ    ،  ل تن ػػػرد يالمػػػخعFاحت ألحػػػو اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت, ي ػػػأ  ف إحصػػػأئحو ي

خ ػف  ، (5%)خه   كبر  ف  ستخد ال حمخحو  ، (701.)خ ف ال ح و ااحت ألحو له  ، (148.)تسأخد 
جػػػـ يػػػإف هػػػذ  المتػػػأئ  ا ت دػػػد خ ػػػخد  جػػػر تفػػػألم  ل تن ػػػرد يالمػػػخع خال سػػػتخد اإلدارد  لمػػػ  احت ألحػػػو 
اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو. خحت  ح يف الخقخؼ لم  طبححو األجر الرئحس  ال حمخد ل تن ر المػخع 

لفأت   ل ال  أرمو ب ف  تخسطأت احت أات اإلبالغ لػف ال بألفػأت لم  احت ألحو اإلبالغ لف ال بأ
 ب ف الذيخر خاإلمأث خهخ  أ ح يف إحوأحه  ف بالؿ ال دخؿ التأل :

 (: ممخص مقارنة متوسطات االستجابات المتعمقة بالذكور واإلناث16جدوؿ)

(I) Gender (J) Gender Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
b

 

Females Males -.579 .069 .000 

Males Females .579 .069 .000 

خحظهػػػر ال ػػػػدخؿ السػػػػأبة  ف  تخسػػػط متػػػػأئ  إ ػػػػراا   أرمػػػو جمأئحػػػػو بػػػػ ف  تخسػػػط احت ػػػػأؿ إبػػػػالغ       
 (000.)ب ح و احت ألحػو  ، (579.-)ال شأري ف لف ال بألفأت ال ألحو لغمأث   أرمو بألذيخر حسأخد 

  أ ححم   ف  تخسط احت أؿ اإلبالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو  ، (5%)خه   قل  ف  ستخد  حمخحو  ،
لغمأث  قل  ف  تخسط احت أؿ اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو لمذيخر بصخرة  حمخحو. ي أ  تو   ف 
ال ػػػدخؿ السػػػأبة  ف  تخسػػػط متػػػأئ  إ ػػػراا   أرمػػػو جمأئحػػػو بػػػ ف  تخسػػػط احت ػػػأؿ إبػػػالغ ال شػػػأري ف لػػػف 

ب ح ػػػػو احت ألحػػػػو  ، (579.)يخر ب تخسػػػػط احت ػػػػأات اإلبػػػػالغ لغمػػػػأث حسػػػػأخد ال بألفػػػػأت ال ألحػػػػو الػػػػذ
خححمػػػ  ذلػػػػؾ  ف  تخسػػػط احت ػػػػأؿ اإلبػػػالغ لػػػػف  ، (5%)خهػػػ   قػػػل  ػػػػف  سػػػتخد  حمخحػػػػو  ، (000.)

ال بألفػػأت ال ألحػػو لمػػذيخر  كبػػر  ػػف  تخسػػط احت ػػأؿ اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو لغمػػأث بصػػخرة 
السػابقة يمكػػف اإلجابػػة عػف األسػػئمة المطروحػػة فػي التحميػػل اإلضػػافي وانػػا  عمػي النتػػائج   حمخحػو.

 :عمي النحو التالي

 (: يوضح اإلجابات عف األسئمة الخاصة )بالتحميل اإلضافي(17جدوؿ)
 اإلجابت عليه السؤال

هللم يللؤحش انُللىع ػهللي احتًللبل إبللالؽ انًحبسللبيٍ  -6

وانًلللشارؼيٍ انلللذاخهييٍ ػلللٍ انًخبنفلللبث انًبنيلللت 

 انًقيذة ببنبىسصت انًصشيت ؟ببنششكبث 

َؼى, تذػى األدنت انتزشبيت ورلىد أحلش يببشلش سييسلي 

Main Effect  ٍنهُللىع ػهللي احتًللبل اإلبللالؽ ػلل

انًخبنفلللبث انًبنيلللت فلللي بيئلللت األػًلللبل وانًًبسسلللت 

حيلللج تلللى انتىصلللم إنلللي أٌ انًحبسلللبيٍ  ،انًصلللشيت

وانًشارؼيٍ انذاخهييٍ انلزكىس أكخلش احتًلبالإل نغبلالؽ 

 نفبث يٍ اإلَبث.ػٍ انًخب
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هم يلؤحش انًسلتىي اإلداسي ػهلي احتًلبل إبلالؽ  -2

انًحبسبيٍ وانًشارؼيٍ انذاخهييٍ ػٍ انًخبنفلبث 

 انًبنيت ببنششكبث انًقيذة ببنبىسصت انًصشيت ؟

ال, نى تؤيذ انُتبيذ ورىد أحش يببشش سييسي نهًستىي 

اإلداسي ػهي احتًبل اإلبالؽ ػلٍ انًخبنفلبث انًبنيلت 

 بل وانًًبسست انًصشيت.في بيئت األػً

هللم يللؤحش انُللىع وانًسللتىي اإلداسي يؼللب ػهللي  -3

احتًبل إبالؽ انًحبسلبيٍ وانًلشارؼيٍ انلذاخهييٍ 

ػلللللٍ انًخبنفلللللبث انًبنيلللللت ببنشلللللشكبث انًقيلللللذة 

 ببنبىسصت انًصشيت ؟

نللى تؤيلللذ انُتللبيذ ورلللىد أحللش يشلللتشك )تفلللبػهي(  ،ال

إل ػهلي احتًلبل اإلبلالؽ  نهُىع وانًستىي اإلداسي يؼلب

ػٍ انًخبنفلبث انًبنيلت فلي بيئلت األػًلبل وانًًبسسلت 

 انًصشيت.
 

 الخالصة والتوصيات وأهـ مجاالت البحث المقترحة 6-4
 ػػػخدة ل ػػػأف ال را حػػػو خالحػػػخايز الم دحػػػو لمػػػ  احت ػػػأؿ  اسػػػتهدؼ البحػػػث دراسػػػو خابتبػػػأر  جػػػر

ي  وخا المخع خال سػتخد اإلدارد ي تن ػردف  حػدل ف لهػذ  الحالقػو يػ   ،اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو
ب ئػػو األل ػػأؿ خال  أرسػػو ال همحػػو ال صػػردو. خبمػػص البأحػػث لمػػ  ال سػػتخد المظػػرد خالت ردبػػ  إلػػ  

تعريػف اإلبػالغ عػف بشػحف  عمػي المسػتول النظػرل مػص البأحػث ح ث ب ،   خلو  ف المتأئ  الهأ و
إلػػػػ   مػػػػه قحػػػػأـ  حػػػػد الحػػػػأ م ف الحػػػػأل  ف  خ السػػػػأب  ف بأإليصػػػػأح  خ الت ردػػػػر لػػػػف  المخالفػػػػات الماليػػػػة

لطػػػػرؼ  خ  هػػػػو دابػػػػل  ، خ قخالػػػػد السػػػػمخؾ األبالقػػػػ  ، خ التمظح حػػػػو ،ال بألفػػػػأت لنطػػػػر التشػػػػردححو
. خ ػف جػـ  خ ػد بػدحالف (Chiasson et al., 1995; Rose et al., 2018)ال مظ و  خ بأر هػأ 

 اإلبػػالغ لج ػة خارجيػػة , خدت جػل البػػد ل الجػأم  يػ  اإلبػالغ داخميػػاو   ت جػل البػد ل األخلػػ  يػ  ،لغبػالغ
 Theory of Plannedلنظريػة السػموؾ المطخطػ  خحصػما اإلبػالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو خي ػأ 

Behavior خدبوػػن اتبػػأذ  جػػل هػػذ  ال ػػرارات لجالجػػو  حػػػددات  ،لمػػ   مػػه  حػػد ال ػػرارات األبالقحػػو
خ ب ػػرا  التػػدالحأت ال حت مػػو  ،خالحػػخايز  خ الوػػنخط ،رئحسػػحو تت جػػل يػػ  ال ػػخارد ال تأحػػو اتبػػأذ ال ػػرار

 ,Smaili and Arroyo). خحد جأ  بمصت دراسو (Ajzen, 1991; Ajzen, 2006)لهذ  ال رارات 
إل   ف ال رارات األبالقحو ح يف  ف  تـ تفس رهأ يػ  وػخا ال حػددات الجالجػو ال يخمػو ل جمػث  (2019

التبردػػر  خحطمػػة لمػػ  هػػذ  ال حػػددات يػػ  هػػذ  الحألػػو  جمػػث  ،الفرصػػو ،النػػش خال ت جمػػو يػػ  يالػػداين
 ."Whistleblowing Triangle"اإلبالغ 

بػػدخر هػػأـ يػػ  الكشػػا لػػف  -زاؿخا  ػػ–خبمػػص البأحػػث إلػػ   ف اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت قػػأـ 
إمػػرخف –ختػػـ الكشػػا خاقحتػػ  النػػش األشػػهر يػػ  األدل ال حأسػػب   ،خالحػػد  ػػف خقخلػػه  سػػت بال   ،النػػش

خقد تزا د ااهت أـ بأإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو خال حأسػبحو يػ   ،لف طردة   دـ بالغ -خخرلد يـخ
 ، (SOX, 2002; Dodd–Frank, 2010)خ صػدرت يػ  هػذا الشػحف قػأمخم   ،الخاحػأت ال تحػدة

ح ػػػث  لممػػػت قػػػأدة دخؿ    خلػػػو  ،خ دريػػت الحد ػػػد  ػػػف الػػػدخؿ  ه حػػػو اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت ال ألحػػػو
 ف اإلبػػػالغ لػػف ال بألفػػأت  صػػب   ػػػف  2010الحشػػردف يػػ  ا ت ألهػػأ بيخردػػػأ ال مخبحػػو يػػ  مػػخي بر 

إا  ف  صػػػر لػػػـ تتبػػػذ  ، خلخحػػػأت    خلػػػو الحشػػػردف لمػػػ  ال سػػػتخد ال ػػػأل  خااقتصػػػأدد خالتشػػػردح 
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حتبػػػر  خلػػػ  اإلشػػػأرات خح ،بطػػػخات  ػػػأدة إلمشػػػأا ختطػػػخدر ختفح ػػػل سحأسػػػأت اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت
  ػأ صػدر لػف  ريػز ،ي  ب ئو ال  أرسو ال صردو ،لسحأسو اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو خال حأسبحو

ح ػث ت ػت اإلشػأرة إلػ  سحأسػو  ،2016ال ألحػو يػ   لمرقأبػو الحأ ػو التػأبن لمه ئػو ال صػرد  ال ػد ردف
 ت تمف ذحو.اإلبالغ لف ال بألفأت يححد سحأسأت حخي و الشريأت خدخف  حو الحأ

ختـ التخصػل إلػ   ف ل ػأف ال را حػو هػ  صػأحبو اابتصػأص األصػ ل يػ  اإلشػراؼ لمػ  سحأسػأت 
خ ف جـ يإف يألمحو خ ػخدة ل ػأف ال را حػو ح يػف  ف  ػ جر  ،اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو خال حأسبحو
تكػخف  كجػر  دحػو  ،ح ث  ف ل أف ال را حو ال  دة خالفحألػو ،لم  احت ألحو اإلبالغ  ف  كجر  ف  هو

خح أحػو   ػد   البال ػأت. ب ػأ حوػف  الج ػو خال صػداقحو  ،خالحفأ  لم  سػردتهأ ،ي  يحص البال أت
لمػػػػ  سحأسػػػػأت اإلبػػػػالغ. ي ػػػػأ  ف  ػػػػم  الحػػػػخايز الم دحػػػػو ح يػػػػف  ف  زدػػػػد  ػػػػف احت ألحػػػػو اإلبػػػػالغ لػػػػف 

إا  ف الحػػخايز ال ألحػػو ححػػأل  ،خهػػخ  ػػمه  اتبحتػػه الحد ػد  ػػف الػػدخؿ  مهػػأ الخاحػأت ال تحػػدة ،ال بألفػأت
لم هأ  مهأ ح يف  ف تتسبل ي  صحأ و قرارات اإلبالغ لف ال بألفأت  ف يخمهأ قرارات  بالقحػو إلػ  
قػػرارات اقتصػػأدحو. ختػػـ التخصػػل مظردػػأ  إلػػ   ف الػػدخر الػػذد ح يػػف  ف ت ػػـخ بػػه ل ػػأف ال را حػػو خيػػذلؾ 

 تخقػا لمػ  الحد ػد  ػف الحخا ػل خال حػددات  مهػأ الحخايز الم دحػو يػ  زدػأدة يألمحػو سحأسػأت اإلبػالغ, 
السػػ أت الشبصػػحو خالبصػػأئص الدح نرايحػػو, خريػػز هػػذا البحػػث لمػػ  الػػدخر ال حػػدؿ يالتفػػألم   لممػػخع 

 خال ستخد اإلدارد لم  الحالقأت األسأسحو  حل البحث. 

إلػ   ح ث تـ التخصل ،مع نتائج الشق النظرل  ،واتفقت نتائج الشق التجريبي  إلي حد كبير
 ، ف  خدة ل مػو ال را حػو خالحػخايز الم دحػو تػ جر ا  أبػأ  لمػ  احت ألحػو اإلبػالغ لػف ال بألفػأت ال ألحػو
 ،ي أ   دت المتأئ  خ خد  جر  شترؾ ل خدة ل مو ال را حو خالحخايز الم دحو  حأ  لم  احت ألحو اإلبالغ

لفػػأت ال ألحػػػو يػػ  حألػػػو لػػػدـ ح ػػث قأ ػػػت الحػػخايز الم دحػػػو بػػدخر يحػػػأؿ يػػ  تحف ػػػز اإلبػػالغ لػػػف ال بأ
استحفأا ل أف ال را حو  تطمبأت ال خدة. خ  دت المتأئ   حوأ  األجر التفألم  لممػخع لمػ  لالقػو  ػخدة 

ح ػػػث  ف  ػػػخدة ل مػػػو ال را حػػػو  ،ل ػػػأف ال را حػػػو خالحػػػخايز الم دحػػػو بأحت ػػػأؿ اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت
 ،لفػػأت يػػ  الػػذيخر بدر ػػو  كبػػر  ػػف اإلمػػأثخالحػػخايز الم دحػػو زادت  ػػف احت ػػأات اإلبػػالغ لػػف ال بأ

ب م أ لـ ت دد المتأئ  األجر التفػألم  لم سػتخد اإلدارد. خاسػتهدؼ التحم ػل اإلوػأي  إلػأدة ابتبػأر  جػر 
ح ػػػث سػػػبة دراسػػػو  جره ػػػأ ي تن ػػػردف  حػػػدل ف يػػػ  –ال سػػػتخد اإلدارد  ي تن ػػػردف  سػػػت م ف  –يالمػػػخع 

لف  نتائج التحميل اإلضافيخ سفرت  ،ل بألفأت ال ألحولم  احت أؿ اإلبالغ لف ا -التحم ل األسأس 
ب م ػػأ لػػـ ت دػػد  ،تح  ػػد خ ػػخد  جػػر رئحسػػ  خ بأشػػر لممػػخع لمػػ  احت ػػأات اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو

 خ  جػػر  شػػترؾ لممػػخع خال سػػتخد اإلدارد لمػػ  احت ػػأات  ،المتػػأئ  خ ػػخد  جػػر  بأشػػر لم سػػتخد اإلدارد 
 حو ي  الب ئو ال صردو.اإلبالغ لف ال بألفأت ال أل
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بوػرخرة تخ حػه  زدػد  ػف ااهت ػأـ  ،ويوصي الباحث في ضو  مػا أسػفرت عنػه نتػائج البحػث
فعمػػػي  ،خاألكػػػأدح   ،خال همػػػ  ،لمػػػ  ال سػػػتخد التشػػػردح  ،بسحأسػػػأت اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت ال ألحػػػو

أا قمػػأة دابمحػػو   ػػل سػػرلو تشػػردن قػػأمخف  مػػـز الشػػريأت ال   ػػدة بألبخرصػػو بإمشػػ المسػػتول التشػػريعي
لغبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت ال ألحػػػو تشػػػرؼ لم هػػػأ ل ػػػأف ال را حػػػو بألشػػػريأت خدخف الكشػػػا لػػػف هخحػػػو 
  د   البال أت. ي أ   ل  ف  تكفػل بح أحػو   ػد   البال ػأت  ػف  حػو  وػرار ح يػف  ف تمحػة بهػـ 

ححسػػف ي ػػأ  ،2002األ رديػػ  خالػػذد صػػدر  مػػذ لػػأـ  SOX ػػراا اإلبػػالغ خذلػػؾ لمػػ   ػػرار قػػأمخف 
تشردن قخام ف  برد  سألدة  تـ  م  حخايز خ يأيقت ب خ بهأ ل ف ح ـخ بأإلبالغ لػف  بألفػأت  ألحػو 

خبمسػػبو  ػػف قح ػػو ال بألفػػأت ال يتشػػفو مت  ػػو اإلبػػالغ خذلػػؾ لمػػ   ،خ حأسػػبحو خدجبػػت صػػدؽ ادلأئهػػأ
 .2010األ ردي  خالذد صدر ي  لأـ  Dodd-Frank رار قأمخف 

  ػػػل  ف حصػػػدر دل ػػػل  خ إرشػػػأد لمشػػػريأت ال   ػػػدة بألبخرصػػػو  الم نػػػيعمػػػي المسػػػتول ب م ػػػأ 
يحمصػر هػأـ لمنأحػو  -خ ه حػو دخرهػأ  ، تو ف بشيل تفص م   فهـخ سحأسأت اإلبالغ لف ال بألفػأت

خال شػػري ف لمػػ  تطبح هػػأ, خالحػػأت تمف ػػذهأ بػػد   ػػف اسػػتالـ  -يػػ  بػػرا    يأيحػػو النػػش خالكشػػا لمػػه
خسػػػػردو  ،بألشػػػػيل الػػػػذد حوػػػػ ف يألمحػػػػو هػػػػذ  السحأسػػػػأت ،  حفظهػػػػأخحتػػػػ ،خالتح  ػػػػة ي هػػػػأ ،البال ػػػػأت
يحتػػ  األف ي ػػط ت ػػت اإلشػػأرة لسحأسػػأت اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو وػػ ف سحأسػػأت  ،البال ػػأت

يػػػػ  اإلصػػػػدار الجألػػػػث لمػػػػدل ل  ،حخي ػػػػو الشػػػػريأت خبشػػػػيل  بتصػػػػر لمنأحػػػػو خدخف  حػػػػو الحػػػػأت تمف ذحػػػػو
ال ألحػو  لمرقأبػو الحأ ػو التػأبن لمه ئػو ال صرد  ال د ردف ال صرد لحخي و الشريأت خالصأدر لف  ريز

 .2016ي  

يححتبػػر  خوػػخع اإلبػػالغ لػػف ال بألفػػأت ال ألحػػو  ػػف ال خوػػخلأت  وعمػػي المسػػتول األكػػاديمي
 ،ختصػػل البحػػخث يػػ  هػػذا ال خوػػخع إلػػ  حػػد المػػدرة ،التػػ  لػػـ تمػػة ااهت ػػأـ البحجػػ  الكػػأي  يػػ   صػػر

بحػخث خالدراسػأت خال ػ ت رات الحم حػو ال حأسػبحو التبصصػحو يػ  خ ف جـ  خص  البأحث ب زدد  ف ال
         وفيما يمي عدداو مف مجاالت البحث المقترحة حوؿ هذا الموضوعهذا السحأؽ. 

 جػػػر يألمحػػػو هحيػػػل الرقأبػػػو الدابمحػػػو لمػػػ  احت ألحػػػو إبػػػالغ ال حأسػػػب ف خال ػػػرا ح ف الػػػدابم  ف لػػػف  -
 ال بألفأت ال ألحو.

اإلدارة لم  احت ألحو إبالغ ال حأسب ف خال را ح ف الدابم  ف لف ال بألفأت  جر بصأئص   مس  -
 ال ألحو.

 خ   مػػػس  ، جػػر ابػػتالؼ ال هػػػو ال شػػريو لمػػػ  سحأسػػو اإلبػػالغ لػػػف ال بألفػػأت يل ػػػأف ال را حػػو -
 خ ال ػػػد ر ال بأشػػػر  لمػػػ  احت ألحػػػو اإلبػػػالغ لػػػف ال بألفػػػأت  ، خ إدارة ال را حػػػو الدابمحػػػو ،اإلدارة
 و.ال ألح
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 جػػػر إتأحػػػو قمػػػخات إبػػػالغ دخف الكشػػػا لػػػف الهخحػػػو لمػػػ  احت ألحػػػو إبػػػالغ ال حأسػػػب ف خال ػػػرا ح ف  -
 الدابم  ف لف ال بألفأت ال ألحو.

 جػػػػر ح ػػػػـ خمطػػػػأؽ ال بألفػػػػأت ال ألحػػػػو ال يتشػػػػفو لمػػػػ  احت ألحػػػػو إبػػػػالغ ال حأسػػػػب ف خال ػػػػرا ح ف  -
 الدابم  ف لمهأ.

احت ألحػػػػو إبػػػػالغ ال حأسػػػػب ف خال ػػػػرا ح ف   جػػػػر خ ػػػػخد إ ػػػػرااات لح أحػػػػو   ػػػػد   البال ػػػػأت لمػػػػ  -
 الدابم  ف لمهأ.

  جر اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو لم   سحأر خلخائد األسهـ. -
  جر اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو لم  تكمفو ر س ال أؿ. -
  جر  م   يأيقت  داا ي  صخرة  سهـ لم  احت ألحو اإلبالغ لف ال بألفأت ال ألحو. -
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 (1ممحق )
 ية()الحاالت التجرا 

 
 السيد األستاذ الفاضل

 طيبة وبعد    تحية

أثػر جػودة لجنػة المراجعػة والحػوافز النقديػة عمػي احتمػاؿ ح ـخ البأحث بإلداد بحث بحمخاف "
"، خاف أبو سحأدتكـ لػف إبالغ المحاسبيف والمراجعيف الداخمييف عف المخالفات المالية: دراسة تجرايه

 سخؼ حسهـ ي  إت أـ هذ  الخرقو البحجحو.  ،األسئمو خالحأات الت ردبحو التألحو

ي ػػػأ  ف  ،يػػػد لسػػػحأدتكـ لمػػػ   مػػػه ا تخ ػػػد إ أبػػػو صػػػحححو خ بػػػرد بأطئػػػو  خحط ػػػل لػػػ   ف  
 ،البحأمأت خال حمخ أت خاإل أبأت ال طمخبو لم  الحأات الت ردبحو لف تستبدـ إا لنرض لم   بحت

شػأرة إلػ   حػو  سػ أا  خ شػبخص  خ بحأمػأت خبحد تحم ل هػذ  البحأمػأت خاسػتبالص المتػأئ  يمػف  ػتـ اإل
 تدؿ لم  شبصيـ الكردـ. 

 وتفضموا بقبوؿ خالص شكرل وتقديرل مقدما عمي حسف تعاونكـ.

 الباحث 
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 نبذة مختصرة

تشػػ ر الدراسػػأت األكأدح حػػو الحم حػػو الحد جػػو إلػػ   ف المسػػبو األكبػػر  ػػف ال بألفػػأت خالسػػمخيحأت 
خح صػد بػأل بم   حػد  ،الشػريأت  ػتـ اكتشػأيهأ لػف طردػة البال ػأت   ر األبالقحػو التػ  ترتكػل دابػل

الحػػأ م ف بألشػػريو  خ ال  سسػػو خالػػذد ح يمػػه  خقحػػه التمظح ػػ  خ ريػػز  الػػخظحف   ػػف إدراؾ خ ػػخد احػػد 
 شيأؿ ال بألفأت يح ـخ بأإلبالغ لمهأ ألحد األطراؼ الدابمحو  جػل ال ػد ر ال بأشػر  خ البػط السػأبف 

 خ اإلبػػػالغ  ألحػػػد األطػػػراؼ البأر حػػػو  جػػػل اله ئػػػو  ،حطمػػػة لمحػػػه "إبػػػالغ دابمػػػ " خ ل مػػػو ال را حػػػو خ 
 الحأ و لمرقأبو ال ألحو  خ اإللالـ  خ ال هأت ال وأئحو خحطمة لمحه "إبالغ بأر  ". 

ختتحػػدد  شػػيأؿ ال بألفػػأت خالتحردفػػأت التػػ  ح يػػف  ف حيتشػػفهأ ال حأسػػبخف خال را حػػخف خ مهػػأ 
إسػػػأاة  ،دػػػا ال ػػػخائـ خالت ػػػأردر ال حأسػػػبحو خال ألحػػػو, ابػػػتالس األصػػػخؿلمػػػ  سػػػب ل ال جػػػأؿ " ػػػش ختحر 

 ،إيشػػأا ال حمخ ػػأت الدابمحػػو إليػػأدة بحػػض ال سػػتج ردف لمػػ  حسػػأل األبػػردف ،اسػػتبداـ  ػػخارد الشػػريو
لػػػدـ االتػػػزاـ  ،توػػػأرل يػػػ  ال صػػػأل  ،ل ػػػد اتفأقػػػأت شػػػراا   ػػػر  الئ ػػػو ،التهػػرل خالتاللػػػل وػػػردبحأ
خ  رهػػػػأ  ػػػػف  ، سػػػػ ل   ػػػػخاؿ ، بألفػػػػو ال ػػػػخام ف  خ المػػػػخائ  ال ح ػػػػخؿ بهػػػػأ ،بوػػػػخابط الرقأبػػػػو الدابمحػػػػو

 التصريأت األبرى   ر ال أمخمحو  خ   ر األبالقحو". 

خدتح  التحه ل الحم   خال ريز الخظحف  لم حأسب ف خال را ح ف خ أ  رتبط به  ف تحأ ل  بأشػر 
ال بألفػأت خالتصػريأت   ػر ال أمخمحػو  ن البحأمأت خال حمخ أت ال حأسبحو خال ألحػو يرصػو الكشػا لػف 

خدب   الس اؿ الذد مسح  لغ أبو لمه بصخرة لم حػو خ مه حػو  ػأ هػ   هػـ الحخا ػل  ،خ  ر األبالقحو
خال حددات الت  قد ت حل ال حأسل حفول لدـ اإلبالغ لم  اإلطػالؽ  خ اإلبػالغ دابمحػأ   خ اإلبػالغ 

 بأر حأ  لف ال بألفأت ال يتشفو.
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  (1الحالة )
 ،ال سػػئخل ف لػػف حسػػأبأت ال ػػخرد ف بشػػريو   ذحػػو ب هأ ػػه الرخت محػػو جمػػأا قحػػأـ  حػػد ال حأسػػب ف 

اكتشػػا  حػػد الفػػخات ر التػػ   ،يأسػػتالـ يػػخات ر ال ػػخاد البػػأـ ختصػػمحفهأ خ طأب تهػػأ ت ه ػػدا لصػػرؼ قح تهػػأ
تشػ ر إلػ  اسػػتبداـ الشػريو ل ػخاد بػػأـ   ػر  طأب ػو لم خاصػػفأت ال تفػة خال تحأقػد لم هػػأ لتخردػد   ذحػػو 

خ ػػف جػػـ زدػػأدة  ربػػأح  ،خمػػت  لػػف اسػػتبداـ هػػذ  ال ػػخاد امبفػػأض تكمفػػو اإلمتػػأج ، رةلسمسػػمو  طػػألـ شػػه
خ ف هػػذا  ، محػػه شػػهردأ  ػػف الح ػػد ال بػػـر  ػػن سمسػػمو ال طػػألـ الشػػه رة 100,000الشػػريو ب ػػأ ححػػأدؿ 

 ،    شهر يخبد  هذا النش بحد  رخر لأـ  ف تأردر إبراـ الح د  ػن سمسػو ال طػألـ 8النش بد   مذ ي
  شهر .  8×  محه  100,000 محه ي 800,000   ف إ  أل  قح و النش حتبإ تأردبه بم  ب أ ححم

أو اإلبػالغ سػوا   ،ويفاضل المحاسب بيف بديميف هما عدـ اإلبالغ عف ما نمػي إليػه مػف معمومػات
لج ػػة داخميػػة أو خارجيػػة. وفػػي إطػػار محاولػػة المحاسػػب المشػػار إليػػه التوصػػل لمتصػػرؼ األمثػػل 

 استطاع جمع المعمومات التالية:

ل مػػو ال را حػػو تتصػػا  ػػف ح ػػث التكػػخدف بحػػدـ يفأحػػو لػػددهأ ب ػػأ  ػػتالاـ خح ػػـ ال هػػأـ ال خيمػػو  -
ختتشػيل الم مػو  ػف  لوػأا دابم ػ ف تم صػهـ  ،ي أ  مه ا تخ د  خال ػد  حػددة ا ت ألأتهػأ ،إل هأ

 الببرة ال ألحو الت  ت يمهـ  ف تفهـ خت  حـ البالغ ال  دـ.
%  ػػف قح ػػو ال بألفػػأت ال ألحػػو ال بمػػ  لمهػػأ يػػ  حألػػو جبػػخت صػػحو 20ت ػػم  الشػػريو حػػأيزا   ألحػػأ   -

 . ( جنيه11 111 11تتجاوز قيمت ا مبمغ )خالكشا لف  بألفأت  ألحو ح ح حو  ،البالغ ال  دـ
 : ما هو التصرؼ األمثل مف وج ة نظرؾ في ضو  االفتراضات السابقة:المطموب

  ستبحد  دا  ستبحد  حأ د  حت ل  دا  حت ل 

احت ػػػػأؿ اإلبػػػػالغ لػػػػف ال بألفػػػػأت يػػػػ  
 ظل ايتراوأت الحألو السأب و

     

وػن لال ػو  ،ي أ هخ البد ل األيول لغبالغ ال همػ  "محتمل جداو" خ  "محتمل"ي  حألو  مؾ ترد  ف اإلبالغ 
     أـ اابتحأر األ جل  ف خ هو مظرؾ:√ي

        اإلبالغ دابمحأ  يلم  سب ل ال جأؿ لم د ر ال بأشر  خ البط السأبف  خ ل مو ال را حو 

 ال وأئحو . اإلبالغ بأر حأ  يلم  سب ل ال جأؿ لمه ئو الحأ و لمرقأبو ال ألحو  خ اإللالـ  خ ال هأت 
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 (2الحالة )
 ( مع افتراض أف:1نفس الحالة األساسية )حالة 

 ،تتصػػا ل مػػو ال را حػػو  ػػف ح ػػث التكػػخدف بيفأحػػو لػػددهأ ب ػػأ  ػػتالاـ خح ػػـ ال هػػأـ ال خيمػػو إل هػػأ -
ي ػػأ  ف لػػد هأ الببػػرة ال ألحػػو التػػ  ت يمهػػأ  ػػف  ،خبهػػأ  لوػػأا  سػػت م ف ،خ مهػػأ ت ت ػػن بشػػيل دخرد 
 تفهـ خت  حـ البالغ ال  دـ.

 (3الحالة )
 ( مع افتراض أف:1نفس الحالة األساسية )حالة 

%  ف قح و ال بألفأت ال ألحو ال بم  لمهأ  بشػرط جبػخت صػحو 20ت م  الشريو الحأيز ال أل  ي -
خبػػدخف الت  ػػد بحػػد  دمػػ  ل ح ػػو ال بألفػػأت ال ألحػػو  ،الػػبالغ ال  ػػدـ خالكشػػا لػػف  بألفػػأت ح ح حػػو

 ال  م  لمهأ. 
 (4الحالة )

 ( مع افتراض أف:1نفس الحالة األساسية )حالة 
 ،تتصا ل مو ال را حػو  ػف ح ػث التكػخدف بيفأحػو لػددهأ ب ػأ  ػتالاـ خح ػـ ال هػأـ ال خيمػو إل هػأ -

ي ػػأ  ف لػػد هأ الببػػرة ال ألحػػو التػػ  ت يمهػػأ  ػػف  ،خبهػػأ  لوػػأا  سػػت م ف ،خ مهػػأ ت ت ػػن بشػػيل دخرد 
 تفهـ خت  حـ البالغ ال  دـ.

%  ف قح ػو ال بألفػأت ال ألحػو ال بمػ  لمهػأ  بشػرط جبػخت صػحو 20ت م  الشريو الحأيز ال أل  ي -
خبػػدخف الت  ػػد بحػػد  دمػػ  ل ح ػػو ال بألفػػأت ال ألحػػو  ،الػػبالغ ال  ػػدـ خالكشػػا لػػف  بألفػػأت ح ح حػػو

 ال  م  لمهأ. 
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(2ممحق )  
)التحميل اإلحصائي(   

 

Within-Subjects Factors 

Measure:   MEASURE_1 

auditcommittee incentive Dependent Variable 

1 
1 Whistleblowing1 

2 Whistleblowing2 

2 
1 Whistleblowing3 

2 Whistleblowing4 
 

 

 

Multivariate Testsa 

Effect Value F 
Hypothesis 

df 
Error df Sig. 

auditcommittee 

Pillai's 

Trace 
.894 842.612b 1.000 100.000 .000 

Wilks' 

Lambda 
.106 842.612b 1.000 100.000 .000 

Hotelling's 

Trace 
8.426 842.612b 1.000 100.000 .000 

Roy's 

Largest 

Root 

8.426 842.612b 1.000 100.000 .000 

auditcommittee * 

MgtPosition 

Pillai's 

Trace 
.010 1.039b 1.000 100.000 .311 

Wilks' 

Lambda 
.990 1.039b 1.000 100.000 .311 

Hotelling's 

Trace 
.010 1.039b 1.000 100.000 .311 

Roy's 

Largest 

Root 

.010 1.039b 1.000 100.000 .311 

auditcommittee * 

Gender 

Pillai's 

Trace 
.028 2.832b 1.000 100.000 .096 

Wilks' 

Lambda 
.972 2.832b 1.000 100.000 .096 

Hotelling's 

Trace 
.028 2.832b 1.000 100.000 .096 

Roy's 

Largest 

Root 

.028 2.832b 1.000 100.000 .096 
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Incentive 

Pillai's 

Trace 
.389 63.776b 1.000 100.000 .000 

Wilks' 

Lambda 
.611 63.776b 1.000 100.000 .000 

Hotelling's 

Trace 
.638 63.776b 1.000 100.000 .000 

Roy's 

Largest 

Root 

.638 63.776b 1.000 100.000 .000 

incentive *  

 

 

MgtPosition 

Pillai's 

Trace 
.012 1.263b 1.000 100.000 .264 

Wilks' 

Lambda 
.988 1.263b 1.000 100.000 .264 

Hotelling's 

Trace 
.013 1.263b 1.000 100.000 .264 

Roy's 

Largest 

Root 

.013 1.263b 1.000 100.000 .264 

incentive * 

Gender 

Pillai's 

Trace 
.132 15.204b 1.000 100.000 .000 

Wilks' 

Lambda 
.868 15.204b 1.000 100.000 .000 

Hotelling's 

Trace 
.152 15.204b 1.000 100.000 .000 

Roy's 

Largest 

Root 

.152 15.204b 1.000 100.000 .000 

auditcommittee * 

incentive 

Pillai's 

Trace 
.418 71.906b 1.000 100.000 .000 

Wilks' 

Lambda 
.582 71.906b 1.000 100.000 .000 

Hotelling's 

Trace 
.719 71.906b 1.000 100.000 .000 

Roy's 

Largest 

Root 

.719 71.906b 1.000 100.000 .000 

a. Design: Intercept + MgtPosition + Gender + MgtPosition * Gender 

Within Subjects Design: auditcommittee + incentive + auditcommittee * incentive 

b. Exact statistic 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Auditcommittee 

Sphericity 

Assumed 
311.957 1 311.957 842.612 .000 

Greenhouse-

Geisser 
311.957 1.000 311.957 842.612 .000 

Huynh-Feldt 311.957 1.000 311.957 842.612 .000 

Lower-bound 311.957 1.000 311.957 842.612 .000 

auditcommittee * 

Gender 

Sphericity 

Assumed 
1.049 1 1.049 2.832 .096 

Greenhouse-

Geisser 
1.049 1.000 1.049 2.832 .096 

Huynh-Feldt 1.049 1.000 1.049 2.832 .096 

Lower-bound 1.049 1.000 1.049 2.832 .096 

auditcommittee * 

MgtPosition 

Sphericity 

Assumed 
.385 1 .385 1.039 .311 

Greenhouse-

Geisser 
.385 1.000 .385 1.039 .311 

Huynh-Feldt .385 1.000 .385 1.039 .311 

Lower-bound .385 1.000 .385 1.039 .311 

Error(auditcomm

ittee) 

Sphericity 

Assumed 
37.023 100 .370   

Greenhouse-

Geisser 
37.023 100.000 .370   

Huynh-Feldt 37.023 100.000 .370   

Lower-bound 37.023 100.000 .370   

Incentices 

Sphericity 

Assumed 
19.404 1 19.404 63.776 .000 

Greenhouse-

Geisser 
19.404 1.000 19.404 63.776 .000 

Huynh-Feldt 19.404 1.000 19.404 63.776 .000 
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Lower-bound 19.404 1.000 19.404 63.776 .000 

incentices * 

Gender 

Sphericity 

Assumed 
4.626 1 4.626 15.204 .000 

Greenhouse-

Geisser 
4.626 1.000 4.626 15.204 .000 

Huynh-Feldt 4.626 1.000 4.626 15.204 .000 

Lower-bound 4.626 1.000 4.626 15.204 .000 

incentices * 

MgtPosition 

Sphericity 

Assumed 
.384 1 .384 1.263 .264 

Greenhouse-

Geisser 
.384 1.000 .384 1.263 .264 

Huynh-Feldt .384 1.000 .384 1.263 .264 

Lower-bound .384 1.000 .384 1.263 .264 

Error(incentices) 

Sphericity 

Assumed 
30.426 100 .304   

Greenhouse-

Geisser 
30.426 100.000 .304   

Huynh-Feldt 30.426 100.000 .304   

Lower-bound 30.426 100.000 .304   

auditcommittee * 

incentices 

Sphericity 

Assumed 
22.910 1 22.910 71.906 .000 

Greenhouse-

Geisser 
22.910 1.000 22.910 71.906 .000 

Huynh-Feldt 22.910 1.000 22.910 71.906 .000 

Lower-bound 22.910 1.000 22.910 71.906 .000 

Error(auditcomm

ittee*incentices) 

Sphericity 

Assumed 
31.861 100 .319   

Greenhouse-

Geisser 
31.861 100.000 .319   

Huynh-Feldt 31.861 100.000 .319   

Lower-bound 31.861 100.000 .319   
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Tests of Within-Subjects Contrasts 

Measure:   MEASURE_1 

Source 
Auditco

mmittee 
incentices 

Type III Sum 

of Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

auditcommittee Linear  311.957 1 311.957 842.612 .000 

auditcommittee * 

Gender 
Linear  1.049 1 1.049 2.832 .096 

auditcommittee * 
MgtPosition 

Linear  .385 1 .385 1.039 .311 

Error(auditcomm
ittee) 

Linear  37.023 100 .370   

Incentices  Linear 19.404 1 19.404 63.776 .000 

incentices * 
Gender 

 Linear 4.626 1 4.626 15.204 .000 

incentices * 

MgtPosition 
 Linear .384 1 .384 1.263 .264 

Error(incentices)  Linear 30.426 100 .304   

auditcommittee * 

incentices 
Linear Linear 22.910 1 22.910 71.906 .000 

Error(auditcomm

ittee*incentices) 
Linear Linear 31.861 100 .319   

 

 

 

 
 

Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1 

(I) audit 

committee 

(J) audit 

committee 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 2.260* .078 .000 2.106 2.415 

2 1 -2.260-* .078 .000 -2.415- -2.106- 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1 

(I) 

incentices 

(J) 

incentices 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower 
Bound 

Upper Bound 

1 2 .564* .071 .000 .424 .704 

2 1 -.564-* .071 .000 -.704- -.424- 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 
 

3. auditcommittee * incentices 

Measure:   MEASURE_1 

auditcommittee incentices Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 

1 4.144 .076 3.993 4.295 

2 4.192 .068 4.057 4.328 

2 

1 2.496 .084 2.330 2.662 

2 1.320 .060 1.202 1.438 
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 (3ممحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Between-Subjects Factors 

 
Value 

Label 
N 

Gender 
.0 Females 33 

1.0 Males 71 

MgtPosition 
.0 Others 81 

1.0 Seniors 23 
 

 

 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1 

Transformed Variable:   Average 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Intercept 2254.336 1 2254.336 7840.104 .000 

Gender 20.438 1 20.438 71.078 .000 

MgtPosition .618 1 .618 2.149 .146 

Gender * 

MgtPosition 
.043 1 .043 .148 .701 

Error 28.754 100 .288   
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Estimates 

Measure:   MEASURE_1 

Gender Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

females 2.749 .057 2.635 2.862 

males 3.327 .038 3.252 3.403 

 

 
 

Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1 

(I) 

Gender 

(J) 

Gender 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig.
b

 

95% Confidence Interval for 

Difference
b

 

Lower 

Bound 
Upper Bound 

females Males -.579-
*

 .069 .000 -.715- -.442- 

males Females .579
*

 .069 .000 .442 .715 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 

adjustments). 

 


