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 البحث ملخص
فيا  استهدف البحث دراسة واختبار العالقة بين  اسسيب ا الييم ن أي  لج  بليه الدير االدارا  ر  ياا لو الخ
  مالغش ولحأام مراقبي الحسابات بشهج التحريفات ال أتشفة، في ظل الدور ال عدل لخبرا مراقبي الحسابات. 

ات ال سيام ة فيي بن ية ال  ارسية ( مراقب حسابات م ي  لهيح حير مرا عية  ير 91خالل دراسة  لريبدة عبى )
ال هندييية ال ةيييرية. و يييح الت ايييل اليييى رتييياال   ييييد لج ار  ييياا الغيييش اعت يييادا عبيييى لسيييب ا ا فيييال ال عيييامالت 
 ال الديية، واخفاايير اعت ييادا عبييى لسييب ا ا فييال ال عب مييات واسدليية نخفييم ميي  احت ييال   نييدح مراقبييي الحسييابات

ت ريية ب ييا ااا  يياج  ييح ار  يياا الغييش اعت ييادا عبييى   يديي  ال عيياماللبتحريفييات ال أتشييفة عبييى لرهييا متع ييدا م ار 
ل   ندح ال الدة، وإخفاار اعت ادا عبى لسب ا   يد  ال عب مات واسدلة. و  يد خبرا مراقبي الحسابات م  احت ا
دا عبيى التحريفات ال أتشفة عبى لرهيا متع يدا ميس اسيت رار   نيد هح لبتحريفيات التيي  يح ار  ابهيا واخفااهيا اعت يا

بيييى لسييب ا اال فييال عبيييى لرهييا لقيييل احت ييا د سج   يي ج متع يييدا م ارريية بيييالتي  ييح ار  ابهييا واخفااهيييا اعت ييادا ع
 لسييب ا الت يديي . و شيينر رتيياال التحبنييل االنييافي الييى لج ارت ييا  مراقييب الحسييابات سحييد ال أا ييب التييي لييد ها

لبتحريفييات ال أتشييفة عبييي لرهييا متع ييدا، مييس  ال بييار   يييد ميي  احت ييال   نييد هح 4 ييرا ة مييس لحييد ال أا ييب الييي
ج متع يدا است رار   ند هح لبتحريفات التي  ح ار  ابها واخفااها بهسب ا اال فال عبيي لرهيا لقيل احت يا د لج   ي  

  م اررييية بيييالتي  يييح ار  ابهيييا واخفااهيييا بهسيييب ا الت يدييي . وي ييييد مسيييت م التهمنيييل العب يييي ل راقبيييي الحسيييابات مييي
ا لبتحريفيييات ال أتشيييفة عبيييى لرهيييا متع يييدا، ميييس اسيييت رار   نيييد هح لبتحريفيييات التيييي  يييح ار  ابهييياحت يييال   نيييد هح 

ت يدي ، بهسب ا اال فال عبى لرها لقيل احت يا د لج   ي ج متع يدا م اررية بيالتي  يح ار  ابهيا واخفااهيا بهسيب ا ال
 اسييب ا اخفييا  الغييش ولحأييامبنن ييا لييح  مبييي معن ييية الييدور ال عييدل ل سييت م التهمنييل العب ييي عبييى العالقيية بيين  

مراقبييي الحسييابات، واخنييرا لييح  مبييي و يي د  ييه نر معييدل معنيي م لنيي ا ) يينا( مراقييب الحسييابات عبييى العالقتيين  
 اسساسنتن  محل البحث.   
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The Relation between the Method of Committing and 

Concealing Financial Statements Fraud and Auditors' 

Judgments Regarding the Intentionality of Identified 

Misstatements- An Experimental Study. 

Abstract 
 

The objective of this study is to test the relationship between the fraud 
committing or concealing method and the auditors' judgments regarding the 
identified misstatements, considering the modified role of the auditors' 
experience. Using an experimental design, with sample of (91) auditors 
Participants who have the right to audit Shareholding companies in the Egyptian 
environment. Results reveals that committing fraud based on the method of 
omitting financial transactions, and concealing it based on the method of 
omitting information and evidence, reduces the likelihood of auditors evaluating 
the detected misrepresentations as intentional compared to whether fraud was 
committed based on misrecording financial transactions, and concealing it based 
on the method Falsification of information and evidence. And reveals that The 
auditors' experience increases the probability of evaluating Identified 
misstatements as intentional while continuing evaluate the misstatements that 
were committed and concealed based on the omission method as being less likely 
to be intentional compared to those that were committed and concealed based on 
the misrecording method. The results of the additional analysis indicate that the 
auditors of big 4 firm, and the highest earned degree auditors are more likely to 
evaluate the identified misstatements as intentional, while continuing their 
evaluation of the misstatements that were committed and concealed based on 
omission method as being less likely to be intentional compared to those that 
were committed And concealed based on misrecording method. But there is no 
evidence neither on the moderating role of auditor's highest earned degree on the 
relationship between fraud Concealing method and the auditor's judgement, nor 
the moderating role of gender on the two basic tested relationships. 
Keywords: Auditors' Judgments; Fraud Detection; Fraud Method; Fraud 
Concealing Method; Financial Misstatements. 
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 مقدم  البحث -1
ج نعتبييير مراقيييب الحسيييابات مسييي   د عييي  ا تشييياف التحريفيييات الل مريييية فيييي ال ييي ااح ال الدييية، ا  ل

  نيدح مس  لنتر    ت قف عند ميا الحد، وإر ا   تد الى نرورا    نر طبدعة و ه نر ميه التحريفيات، و 
ميييا ااا  اريييي را لييية عييي  خديييه ) نييير متع يييد(، لو  يييش )متع يييد(. ويتدبيييب   نيييدح مراقيييب الحسيييابات 

ة الشييي  لبتحريفيييات ال أتشيييفة فهيييح دوافيييس االدارا، وظيييروف ومالبسيييات التحريفيييات ال أتشيييفة، وم ارسييي
 ال هني ل نا    س و  ندح لدلية ال را عية، انيافة اليى نيرورا   يس اسدلية ال ا دية عبيى ايد  ور امية

 . ) ,.2013Trompeter et al(االدارا 

وسحأييام مراقييب الحسييابات بشييهج  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة  ييداهدات عبييى   د را يير حيي ل طبدعيية 
Nature و  قنيييي ،Timing وميييدم ،Extent ا يييرا ات ال را عييية، و ييييل  عبيييى   د را ييير ل سيييت م ،

  ر  ياسم دة النسبدة لهيه التحريفات.   ا لج دقة لحأام مراقب الحسابات بشهج التحريفيات ال أتشيفة 
ة عبييي  يي دا ال را عيية، رنييراد سج   اييدات معييا نر ال را عيية لبتعامييل مييس التحريفييات ال تع ييدا النا ليي

في حالة   رير را لياد عي  خديه. ومي   يح فيمج فشيل مراقيب الحسيابات ع  الغش  ختبف   مرياد عنها 
فييات ال أتشييفة سيي ف ن يي د الييى بشييهج التحري -لو قريبيية ميي  الدقيية –فييي الت اييل الييى   ييد رات د د يية 

 .),.Brasel et al., 2015 Boyle et al ;2019(استلابات  نر احدحة م  مراقبي الحسابات 

 عبى ال ست ين  ال هني واس ادن ي، باعتبارميا اللاريب ال تع يد ورالي مخاطر الغش امت اماد  بنراد 
ميي  التحريفييات، ولج مر  بيير    ت قييف عييادا عنييد مرحبيية ا ر  يياا، وإر ييا  تخييي مل  عيية لخييرم ميي  
اال را ات  هدف الى اخفا  الغش ال ر  ب، وم   ح نةعب ا تشافر م اررة بالتحريفيات النا لية عي  

ع ندا عندما  تح اختدار لسالنب  ش  بدو و هرها  نر متع دا حتى في حيال اسخدا ، وي داد اسمر  
ا تشييافها. ولل مييي معييا نر ال را عيية الدولديية واسمريأديية وال ةييرية مراقبييي الحسييابات بييم را   بسييات 
لبعةف اليمني في  ل   بد  مرا عة بهدف  حسن  لحأامهح بشيهج التحريفيات النا لية عي  الغيش، 

) ,et  ; Brazel2007Carpenterالهيدف لمير مشيروج بلي دا مييه اللبسيات  ا  لج  ح نير الي 
)2016; Dennis and Johnstone, 2010al., . 

وي أ  لج  بله االدارا الى  ش ال  ااح ال الدة م  خالل عيدا لسيالنب لم هياز   يدي  وحلو حييف 
لسيالنب لم هياز   يدي   معامالت مالدة،   ا لرها ن أ  لج  ع د الى اخفا  ميا الغش مي  خيالل عيدا

وحلو حيييف ال سييتندات وال عب مييات الخاايية بال عييامالت محييل الغييش. وقييد  سييتخدم االدارا لسييالنب 
ار  ييياا وإخفيييا   يييش ال ييي ااح ال الدييية اسيييترا دلداد لنبيييدوا ل راقيييب الحسيييابات لرييير  نييير متع يييد فيييي حيييال 

د اليي   ن يدم ج عبيى فعيل  نير ا تشافر. وعبى الر ح مي  لج الننرييات السيب  دة  شينر اليى لج اسفيرا
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اخالقيييي نفنيييب ج عيييادا  نفنييييه واخفااييير مييي  خيييالل الحييييف )الفعيييل السيييببي(، وليييدا الت يدييي  )الفعيييل 
 e.g., Ritov and Baron 1999; Baron and Ritov 2004; DeScioli, et)االنليابي( 

al., 2011b) اس بيير ميي   ييش . ا  لج الدراسييات ال ندارديية فييي ملييال ال را عيية و  ييي لج اللارييب
 ,.e.g., Beasley et al)ال ي ااح ال الدية  يتح  نفنييه مي  خيالل الت يدي ، وليدا مي  خيالل الحييف 

2010; Dechow et al., 2011) عبييى اليير ح ميي  لج مراقييب الحسييابات نأيي ج لقييرا لت نييدح .
اررييية التحريفيييات ال أتشيييفة التيييي  يييح ار  ابهيييا وإخفااهيييا بهسيييب ا الحييييف عبيييى لرهيييا  نييير متع يييدا، م 

 ، (Spranca, 1991; Hayashi, 2015)بالتحريفات التي  ح ار  ابها وإخفااها بهسب ا الت يد  

وي أ  لج  ته ر العالقية بين  لسيب ا ار  ياا وإخفيا  الغيش ولحأيام مراقبيي الحسيابات بالعد يد مي  
ا( مراقيب الع امل لم هاز خبرا مراقب الحسابات، وحلح مأتب ال را عة اليم  نت ي الدر، وري ا ) ين

 ,Ye, et al., 2014; Mui, 2018; Schafer)الحسييابات، ومسييت م  همنبيير العب ييي 
and Schafer, 2019)  ويبرز ما سبر لم دية دراسية واختبيار العالقية بين  لسيب ا ار  ياا وإخفيا .

الغش ولحأام مراقبي الحسابات بشهج التحريفيات ال أتشيفة فيي بن ية ال  ارسية ال هندية ال ةيرية، ومي  
 ما نسعي الدر ميا البحث.  

 مشكل  البحث -2
ال نيييافة ل را عييية ال ييي ااح ال الدييية،  ب يييا  اريييي ل مييير قيييدرا عبيييى  شيييف التحريفيييات  ييي داد الةد ييية 

الل مرييييية، خاايييية النا ليييية عيييي  الغييييش، رنييييرا سريييير فييييي ظييييل ا عت يييياد عبييييى الت ن ليييي  ي الحد ميييية، 
والبرملديييييات ال حاسيييييبدة الليييييام ا ارخفنيييييي التحريفيييييات النا لييييية عييييي  اسخديييييا  ال حاسيييييبدة بشيييييأل 

، ومي   يح  ر ي ت  (Elliott 2002; Damasiotis et al., 2015; Yu et al., 2018) بنير
 الله د ال هندة والبحمدة عبى  حسن  لحأام مراقبي الحسابات بشهج الغيش، ل يا لايبه لير مي  لول يية
ي مامة لإلب ا  عبى   ة لاحاا ال ةاله في  ي دا   بدفيات ال را عية. وفيي ال  ابيل فيمج االدارا التي

ب  ااح ال الدية سي ف  سيعي اليى  نفنييه واخفااير اسيترا دلداد بهسيب ا نةيع تخي قرار بار  اا  يش بيال 
ج ا تشافر، وإاا  ح ا تشيافر  بيدو و هرير  نير متع يد، م يا قيد  ي  ر عبيى لحأيام مراقبيي الحسيابات بشيه

التحريفات ال أتشفة في بن ية ال  ارسية ال هندية ال ةيرية، و نيا  عبيى ميا سيبر ن أي   بخيد  مشيأبة 
 بة التالدة:البحث في اسس 

   ميييل  يييي  ر لسيييب ا ار  يييياا الغييييش عبيييى لحأييييام مراقبيييي حسييييابات الشيييير ات  نييير ال الديييية ال  نييييدا
 بالب راة ال ةرية بشهج  ع د التحريفات ال أتشفة بال  ااح ال الدة؟

https://www.emerald.com/insight/search?q=Brad%20A.%20Schafer
https://www.emerald.com/insight/search?q=Brad%20A.%20Schafer
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jennifer%20K.%20Schafer
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   مل    ر لسب ا اخفا  الغش عبى لحأام مراقبي حسابات الشر ات  نر ال الدة ال  ندا بالب راية
 ع د التحريفات ال أتشفة بال  ااح ال الدة؟ال ةرية بشهج  

   مييل  يي  ر مسييت م خبييرا مراقبييي حسييابات الشيير ات  نيير ال الديية ال  نييدا بالب رايية ال ةييرية عبييى
 دة؟عالقة لسب ا ار  اا وحلو اخفا  الغش بهحأامهح بشهج  ع د التحريفات ال أتشفة بال  ااح ال ال

 أهداف البحث -3
اسيييتهدف البحيييث دراسييية واختبيييار العالقييية بييين  لسيييب ا ار  ييياا وإخفيييا  الغيييش فيييي ال ييي ااح ال الدييية 

يه ولحأام مراقبي الحسابات بشهج التحريفات ال أتشفة والدور ال عدل لخبرا مراقبيي الحسيابات عبيى مي
اقبيييي العالقيية فييي بن ييية ال  ارسيية ال هنديية ال ةيييرية، اعت ييادا عبييى دراسييية  لريبديية عبييى عننييية ميي  مر 

 حسابات الشر ات  نر ال الدة ال  ندا بالب راة ال ةرية.  

 أهمي  ودوافع البحث -4
ا نأتسب ميا البحث لم نتر م  اسهاما ر ال ت قعة عبى ال ست ين  اس ادن ي وال هني، ويعتبر مي

ا   ال الدة،البحث عبى ال ست م اس ادن ي امتدادا ل ل  عة الدراسات التي امت ي بالغش في ال  ااح 
 -الفراييية -لج اللاريييب اس بييير منهيييا ر ييي  عبيييى دراسيييتر مييي  خيييالل عنااييير ممبيييث الغيييش )اليييدافس

التبرييير(. ولييح  بيير دراسيية فعييل الغييش رفسيير اات ا مت ييام ميي  حنييث لسييب ا ار  ابيير و هيي د اخفاايير 
د و ييداهدات الييي  عبييى لحأيييام مراقيييب الحسييابات ومييي  مييا سييي ف  ر ييي  عبديير مييييه الدراسيية.   يييا  تعيييد

االسيهامات ال ت قعية لهييا البحيث عبيى مسيت م ال  ارسية ال هندية، سج دراسية وفهيح فعيل الغيش ن أي  
لج نسهح في  حسين  لحأيام مراقبيي الحسيابات بشيهج التحريفيات ال أتشيفة فيي البن ية ال ةيرية، اسمير 

 اليم  نعأا انلابا عبى   دا ال را عة.

ر افس  ت ميل فيي محاولية دراسية مشيأبة البحيث واختبياو تعدد دوافس ميا البحث ا  لج لمح ميه اليدو 
فرندا ر وفر منهلدة عب دة  لريبدة مننبدة،  تالفي قدر ال  أي  سيببدات الدراسيات ا ست ةياادة، 

عبييييى ال سييييت ين  اس ييييادن ي وال هنييييي فييييي بن يييية  –نل وليييي  ب ييييدر نيييي  -والت اييييل الييييى رتيييياال  سييييهح 
 ال  ارسة ال هندة ال ةرية.

 حدود البحث -5
عتبر الغش لحد ال  ن عات متعددا الل ارب والتي  ر بط بعبح السب ك واسخال دات، ا  لج ميا ن

البحييث  ر يي  عبييى لسييالنب ار  يياا وإخفييا  الغييش ميي  مننيي ر  ه نرمييا ال حت ييل عبييى لحأييام مراقبييي 
 الحسابات، ويخرج ع  ردا  ميا البحث آنة   ارب لخرى ا  ب يدر ميا  بي م ل عاللية مشيأبة البحيث،
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  ا لج ق ا وحلو ا لاه العالقة اسساسدة محل البحث ن أ  لج  تيه ر بالعد يد مي  الع اميل التيي ن أي  
( ع اميييل ف يييطز خبيييرا مراقيييب 4لج   ييي م بيييدور معيييدل لهيييا، ا  لج الباحيييث اقتةييير فيييي دراسيييتر عبيييي )

ي الديير الحسييابات و ييح دراسيية دورمييا ال عييدل فييي التحبنييل اسساسييي، وحلييح مأتييب ال را عيية اليييم  نت يي
مراقيب الحسيابات وري ا ) ينا( مراقييب الحسيابات ومسيت م  همنبير العب ييي مي  خيالل  حبنيل انييافي. 

 ولخنرا فمج امأاردة  ع دح النتاال التي خب  النها الباحث مشروطة با تراطات اختدار العننة.  

 خط  البحث -6
 ده عبى النح  التالي:س ف  تح است  ال ميا البحث اردالقاد م  مشأبتر وفي ن   لمدافر وحدو 

  حبنل الدراسات الساب ة وا ت ا  فروض البحث.  6-1
السيييدا  ال هنيييي واس يييادن ي سحأيييام مراقبيييي الحسيييابات بشيييهج التحريفيييات ال أتشيييفة بيييال  ااح  6-1-1

 ال الدة.
ت  حبنيل العالقية بين  لسيب ا  نفنيي وإخفيا  الغيش فيي ال ي ااح ال الدية ولحأيام مراقبيي الحسيابا 6-1-2

 بشهج التحريفات ال أتشفة وا ت ا  الفرنن  اسول والماري. 
 حبنل ل ر خبيرا مراقبيي الحسيابات عبيى العالقية بين  لسيب ا  نفنيي وإخفيا  الغيش فيي ال ي ااح  6-1-3

 ريفات ال أتشفة وا ت ا  الفرنن  المالث والرابس. ال الدة ولحأامهح بشهج التح
 الدراسة التلريبدة )التحبنل اسساسي(. 6-2
 التحبنل االنافي.  6-3
 الخالاة والت ادات ولمح ملا ت البحث ال  ترحة. 6-4

 تحليل الدراس ا الس بق  واشتق ق فروض البحث  6-1
و حبنييل سمييح الدراسييات السيياب ة اات الةييبة، رتنيياول  د ييا  بييي االطييار الننييرم ل  نيي ا البحييث، 

 بهدف ا ت ا  الفروض البحمدة:

ف  السي ق المهني واألك ديمي ألحكا م مراقباي الحسا ب ا بشاأن التحريفا ا المكتشا 6-1-1
 ب لقوائم الم لي 

نعتبيييير مراقييييب الحسييييابات مسيييي و د عيييي   شييييف التحريفييييات الل مرييييية بييييال  ااح ال الديييية التييييي ن يييي م 
ب را عتها،   ا لرر مس ول ع    ندح ما ااا  اري ميه التحريفات را لة عي  خديه، لو  يش، ويعيرف 

مساوولي  المراقااب بشاأن الغاش  (IAASB, 2009a, ISA No. 240) معيا ر المراععا  الادولي
 (PCAOB, 2020c, AS No. 2401)، ولحيد   عد ال ير ناد مراععا  قاوائم م ليا والتادلي   

مةييدبه لالخدييهل عبييى لريير  حرييي   نيير  ( ال  ابييل ليير240و يييل  مادييار ال را عيية ال ةييرم رقييح )
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متع د في ال  ااح ال الدة، ويش ل ال  الخده   يس لو  شيغنل البداريات التيي  سيتخدم فيي اعيداد ال ي ااح 
ر محاسبي  نر احده ريا ل عي  سيه  لو سي    فسينر لبح ياار، لو خديه فيي  دبنير ال الدة، لو   د 

ال بييادا ال حاسييبدة ال تعب يية بالةدييات لو ا عتييراف لو التب يييب لو العييرض لو االفةييا ، بنن ييا نشيينر 
مةدبه لالغشل الى ع ل متع د ن  م بر فرد لو عدا لفراد مي  بين  لفيراد االدارا لو لول ي  ال سي  لن  

   يية لو العييامبن  لو الغنيير، ويتعبيير اليي  باسييتخدام الخييداا لبحةيي ل عبييى منيي ا  نيير قار رديية عيي  الح
 و نر مستح ة.

 ,PCAOB, 2020c, AS No. 2401; AICPA)و فر  ال عيا نر ال هندية الدولدية واسمريأدية 
2002, SAS No. 99)  بن  ر عن  م  التحريفات ال تع دا  ر بداج ب هيام مراقيب الحسيابات، م يا

التحريفييات النا ليية عيي  اعييداد   ييارير مالديية محرفيية وي أيي  لج ندبيير عبديير مةييدبه ) ييش االدارا(، 
والتحريفييات النا ليية عيي  التالعييب فييي اسايي ل وي أيي  لج ندبيير عبديير ) ييش العييامبن (، وقييد  ع ييد 

اسول االدارا اليى  حريي  ال ي ااح ال الدية  حريفياد متع يدا مي  خيالل لسيب  ن  رادسينن ، نعت يد اسسيب ا 
عبيييى لفعيييال انلابدييية مميييل التالعيييب لو الت ويييير لو التعيييد ل فيييي السيييلالت ال حاسيييبدة لو ال سيييتندات 
ال  يييدا التييي  سييتخدم فييي اعييداد ال يي ااح ال الديية، لو سيي    دبنيير متع ييد لب بييادا ال حاسييبدة ال تعب يية 

عبي لفعال سببدة مميل بال بالغ لو التب يب لو لسب ا العرض واالفةا . بنن ا نعت د اسسب ا الماري 
 اال فال ال تع د لألحدا  لو ال عامالت لو لنة معب مات   مرية لخرى.

 ,SEC 1999; AICPA 2002, SAS No. 99; PCAOB 2020a)ولولي ال عا نر ال هندة
AS No. 2810)  امت امياد  بنيراد بهحأيام مراقبيي الحسيابات بشيهج  ع يد التحريفيات ال أتشيفة، و دببيي

اسييتلابات مختبفيية لبتحريفييات ال أتشييفة ال تسيياوية فييي ال  ييدار واسم ديية النسييبدة ول نهييا   بيي  ال عييا نر
مختبفة م  حنث لحأام مراقبي الحسيابات بشيهج احت الدية لج   ي ج متع يدا، ففيي حالية اعت ياد مراقيب 

فعيادا سي ف  تلير اسيتلابة مراقيب الحسيابات اليى خطاأ الحسابات لج التحريفات ال أتشفة را لة عي  
لو اعتبيياره  نيير  يي مرم فييي حاليية لريير لييح  ببييغ منفييردا لو ملت عييا حييد  -محاوليية  ةييحده التحرييي  

 دوج اعادا   ندح ال را ات ال را عة ودوج   س لدلة انا دة. -اسم دة النسبدة

بنن ييا فييي حييال اعت يياده لج التحرييي  متع ييد،  نبغييي عبييى مراقييب الحسييابات لج نسييتلنب ل خيياطر 
 تعبير باختديار فريير الع يل واال ييراف ردود أفعاا ع   ما  ع يدا )الغيش( مي  خيالل التحريي  الهيام ال ت

عبديير، والدراسيية ال تع  يية لبسداسييات ال حاسييبدة التييي  سييتخدمها ال نشييها، وإدخييال عنةيير عييدم الت قييس 
 نبغيييي عبييى مراقيييب  مساااتول التأكياادعنييد اختدييار طبدعييية و  قنييي ومييدم ا يييرا ات ال را عيية. وعبييي 

م بتغننييير طبدعييية و  قنيييي وميييدم ا يييرا ات ال را عييية لتتناسيييب ميييس مخييياطر و ييي د الحسيييابات لج ن ييي  
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 حرييي  رييا ل عيي  الغييش. وفييي حاليية ا تشيياف مراقييب الحسييابات ع بديية  ييش عيي  طرييير االدارا، لو 
ال يييي ظفن ، لو آخييييري ،  نبغييييي عبديييير لج ن يييي م بييييمبالا ميييييه اسميييي ر الييييى ال سييييت ى االدارم ال ناسييييب 

اا  ييياج منييياك  ييي  فيييي ر امييية لو لمارييير االدارا لو فيييي ر امييية لو لمارييير وال سييي ولن  عييي  الح   ييية، وإ
ال سيييي ولن  عيييي  الح   يييية، فعبييييي مراقييييب الحسييييابات لج نسييييعى لبحةيييي ل عبييييى ا ستشييييارا ال ار رديييية 
لب سييياعدا فيييي  حد يييد اال يييرا  ال ناسيييب الييييم سييينتح ا خيييااه ب يييا فيييي الييي  ابيييالا السيييبدات التنند دييية 

 والرقابدة.

اللييي مرم  د يييا ر بتييير ال عيييا نر ال هندييية مييي  ا يييرا ات بنيييا  عبيييى لحأيييام مراقيييب ورنيييراد لالخيييتالف 
الحسييابات بشييهج التحريفييات ال أتشييفة، فييمج وايي ل مراقييب الحسييابات الييى لحأييام  نيير د د يية بشييهج 
التحريفيات ال أتشييفة سيي ف ن يي ده الييى ا ييرا ات  نيير د د ية فييي مرحبيية  الديية، وميي   ييح  يينخفم  يي دا 

ويعتبر حة ل مراقب الحسابات عبى لحأيام د د ية بشيهج التحريفيات ال أتشيفة ال را عة في مل بها. 
خاايية اللارييب ال تع ييد منهييا مييي لحييد التحييدنات الهاميية، ولغييرض  حسيين  لحأييام مراقبييي الحسييابات 

 (IAASB, 2009b, ISA No. 315)معيا ر المراععا  الادولي بشيهج التحريفيات ال أتشيفة  دبيب 
 PCAOB, 2020b, AS)، ولحيد   عد ال ير مخ طر التحريف الها م تفهم المنشأة وبيوته  وتقييم

No. 2110) ( ال  ابل لر.315و يل  مادار ال را عة ال ةرم رقح )  لج  ت ال مراقب الحسابات
الى  فهح لب نشها و ن تها ب ا في الي  يدأيل الرقابية الداخبدية ال دبير، بالدر ية التيي   أنير مي   حد يد 

هيام وال يي  ر فيي مرا عيية ال ي ااح ال الديية، سي ا   يياج الي  را عيياد اليى لع ييال و  نيدح مخياطر التحرييي  ال
الغش لم الي الخده، واج نأ ج ميا التفهح  ا دا الى ال دى اليم نستددس معر ال راقب الةدام بتة دح 

 والةدام بم را ات مرا عة انا دة. 

 Boyle et al., 2015; Sorunke, 2016; Pamungkas et)وامت ي العد د م  الدراسات
al., 2018; Amiram et al., 2018)  ب  ن ا الغش، و د ير ر يااج دراسيتر ابتيدا  مي  ر ي اج

، Fraud Diamond Model، اليى ر ي اج الغيش الر ياعي Fraud Tringle modelممبيث الغيش 
،   يا ريال م ني ا الغيش امت يام Fraud Pentagon Modelواي  د اليى ر ي اج الغيش الخ اسيي 

في البن ة ال ةرية ا  لج ل بب الدراسات في البن ة ال ةيرية ر ي ت ا مت يام عبيى الع اميل الباحمن  
التي   يد م   فا ا مراقبي الحسابات في  شف الغش ممل استخدمر لبنسب ال الدة والتحبنيل ال يالي، 

ز   سييييف، 2015و بسييييات العةييييف اليييييمني، و فعنييييل مييييدخل ال را عيييية ال شييييتر ة )عبييييد الييييرح  ، 
( ب سببات الغيش ا  لج دراسية 2019ز سالح، 2017(، وامت ي دراسة )عبي، 2018رج، ز ف2015
( 2017( ر يي ت عبييى التعميير ال ييالي  هحييد ميييه ال سييببات، واختبييرت دراسيية ) ييحا ر، 2017)عبييي، 
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مدم مال مة ر  ا ي الغش ال ستحد ن  الر اعي والخ اسي و  ابي الى لفنبدة اسخنر في  حد د 
 ش بال  ااح ال الدة.احت الدة و  د  

م ا سبر اليى لج مراقيب الحسيابات مسي ول عي   شيف التحريفيات الل مريية فيي  ويخلص الب حث
 ال  ااح ال الدة بغيم الننير ع يا ااا  اريي مييه التحريفيات را لية عي  خديه لو  يش، ا  لج ال عيا نر

 ختبيف اليى حيد  بنير ال هندة ونعي ا را ات  ننح استلابة مراقبي الحسيابات لبتحريفيات ال أتشيفة 
باختالف الحأح ال هني بشهج  ع د مييه التحريفيات، ومي   يح فيمج دقية لحأيام مراقبيي الحسيابات بشيهج 
 التحريفييات ال أتشييفة مييي ميي  اسميي ر ال يي  را عبييي  يي دا ال را عيية، ولج الدراسييات اس ادن ديية امت ييي

 ت ر ي ة ميه النامرا، ا  لجبدراسة ظامرا الغش م  حنث ال سببات والتداهدات انافة الي محاو 
 الدراسات التي امت ي بفعل الغش اا ر م  حنث لسب ا ار  ابر واخفاار     ال في حا ية ل  ييد مي 

 الله د البحمدة خااة في البن ة ال ةرية، وم  ما س ف  تح التر ن  عبدر في ميا البحث.

راقباي الم ليا  وأحكا م م تحليل العالق  بين أسلوب تنفيذ وإخفا ء الغاش فاي القاوائم 6-1-2
 الحس ب ا بشأن التحريف ا المكتشف  واشتق ق الفرضين األوع والث ني

 عتبيير ظييامرا  حنيي  اال فييال ميي  النيي امر الهاميية التييي  ييح اختبارمييا ب اسييدة العد ييد ميي  الدراسييات 
 ,Baron and Ritov, 1994; Baron and Hershey)ال هت ية بال ليال السيب  ي واسخالقيي

1988; Kordes-de Vaal, 1996; Connolly and Reb, 2003) وي أي  البنيا  عبنهيا فيي ،
م نييي ا عالقييية لسيييب ا  نفنيييي الغيييش فيييي ال ييي ااح ال الدييية بهحأيييام مراقبيييي الحسيييابات بشيييهج التحريفيييات 
ال أتشفة ل ا لهيا ال  ن ا م    ارب سب  دة ولخال دة. و شنر ميه النامرا الى منيل اسفيراد لبحأيح 

قيااح عبيى  فعال ييجا بيالتي  نتل عنها رتاال سببدة والتي  يح  نفنييما مي  خيالل ار  ياا  عبى اسفعال
 نفني مل  عة م  اسفعال واال را ات التي م   هرها ال ا ل الى رتاال سببدة معننة عبيى لرهيا لقيل 

قييااح عبييى ا فييال بعييم اال ييرا ات  فعاال ساالبيلخال ديية، م ارريية ب ييا ااا  يياج  ييح  نفنيييما ميي  خييالل 
 .(Anderson, 2003)لب ا ل الى النتاال السببدة رفسها 

 ;Kordes-de Vaal, 1996; Bonner et al., 1998)وامت يي العد يد مي  الدراسيات 
Anderson, 2003; DeScioli et al., 2011a; DeScioli et al., 2011b; Bostyn and 

Roets, 2016, Jamison et al., 2020; Hamilton and Smith, 2021)  باختبيار   اريب
 Anderson, 2003; DeScioli et)مختبفة لهيه النامرا منيدارداد و لريبدياد، حنيث امت يي دراسيتي 

al., 2011b)  ،بتفسنر  فننل اسفراد اليى ار  ياا اسفعيال  نير اسخال دية مي  خيالل الفعيل السيببي
 Anderson (2003)عبييى الفعييل االنلييابي اليييم  يي دم الييى رفييا النتيياال. حنييث امت ييي دراسيية 



 .........ء الغش بالقوائم المالية...العالقة بين أسلوب ارتكاب وإخفا                            أمين يوسف حممود يوسفد/

510 

 

ب حاولة اال ابة ع  س ال مام  ت مل في ل ااا  تلنيب اسفيراد فيي  منير مي  اسحدياج ا خياا ال يرارات، 
و فنينل عيدم التةيرف )الفعييل السيببي(، عبيى الفعييل االنليابي؟ و سيهح اال ابية عيي  مييا السي ال فييي 

لسييب  دة  لنييب ا خيياا  فسيينر ظيي امر مختبفيية  ت يياطس مييس فييروا مختبفيية ميي  العبيي م. و فسيير الدراسييات ا
Choice Deferral1(  ه نيل ا ختديار 1ال رارات م  خالل لر عة لر اا م  التحني ات وميي ) ( 2، و)

( 4، و)3Omission Bias(  حنيي  اال فييال 3، و)2Status Quo Biasالتحنيي  لب نييس الييرام  
Inaction Inertia4 الل ي د ال يرارات مي  لمير  ير بط و يح الت ايل اليى لج منيل اسفيراد لعيدم ا خياا  .

لنناد بنروف و داهدات ع بدية ا خياا ال يرارات، والتيي لبرزميا ال  ا مية بين  الت بفية والعاايد، وايع  ة 
ا ختديييار، وو ييي د  خييي ف مسيييبر، واسيييترا دلدات ا خييياا ال يييرار، وميييدم  ييي د مع قيييات، وعيييدم الته يييد 

 وال خاطرا ال ر بدة بال رار.

مي   Anderson (2003)ميس رتياال دراسية  DeScioli et al. (2011b)و تفير رتياال دراسية 
ل حنييث لج اسفيييراد ل ميير مييينالد لتنفنييي اسفعيييال  نييير ا خال ديية )مميييالز  ييش ال ييي ااح ال الديية( مييي  خيييال

لسييب ا اال فييال عبييى ا خيياا ا ييرا ات  يي دم لبنتيياال السييببدة رفسييها، و فسيير الدراسيية اليي  بييهج   نييدح 
 نفنيي  اال فال نأ ج لقل حدا م  ممنبتها التي  ح ار  ابهيا مي  خياللاسفعال  نر ا خال دة ال ر  بة ب

ا را ات لو فعل انلابي، حتى فيي حالية  ي ج ال ةيد مي  ورا  الفعيل ال ر  يب مت ا يل فيي الحيالتن . 
حت يال او  يد النتاال التلريبدة لرر  ب يا زادت الع   يات ال حت بية عبيى اسفعيال  نير ا خال دية،   ييد 

خييالل اال فييال عبييى احت ييال  نفنيييما اعت ييادا عبييى ا ييرا  لو فعييل انلييابي، و تسيير ميييه  نفنيييما ميي  
 النتاال مس افترانات الننريات السب  دة.

 ;Kordes-de Vaal, 1996; DeScioli et al., 2011a)وامت يي بعيم الدراسيات 
Bostyn and Roets, 2016; Jamison et al., 2020) بلاريب آخير لنيامرا  حني  اال فيال 

وميي    نييدح اسفييراد لبتةييرفات  نيير ا خال ديية التييي  ييح  نفنيييما اعت ييادا عبييى فعييل سييببي )اال فييال(، 
م ارريية بالتةييرفات التييي  ييح  نفنيييما ميي  خييالل فعييل انلييابي قييااح عبييى  نفنييي ا ييرا ات محييددا لتح نيير 

                                                 
م  م قف نفنل  در الفيرد عيدم ا خياا قيرار فيي ال قيي الحيالي، حتيى ن نيي بعيم ال قيي فيي البحيث عي  بيداال لفنيل، لو  لنيب  1

 ال س ولدة ع  ا خاا ال رار. 
خي ال رار لب نس الرام  م  خالل   رار الخدارات اسولدة فيي م اقيف ال يرار ال تتالدية. وقيد نحيد  مييا عبيى م  م قف  نحاز  در مت 2

 الر ح م   غنر ظروف ا خاا ال رار اسولي.
 م  م قف نفنل  در الفرد ا ختدار اليم  تدبب منر عدم ا خاا لنة ا را .    3
م  م قف نشنر الى منل الفرد لعدم ا خاا ال رار، في حالة   افر ظروف م ا بة لو ل مر  اابدية   خياا ال يرار فيي ال انيي وليح  يتح  4

 ا خااه.    
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بسي ال ال شيار ن  فيي   Kordes-de Vaal (1996)الهيدف  نير ا خالقيي. حنيث امت يي دراسية
لدراسيية عيي  لحأييامهح بشييهج مييدم لخال ديية مل  عيية ميي  التةييرفات التييي قامييي بهييا االدارا بةييفتها ا

و ييينالد عييي  ال يييالك باسيييتخدام لسيييب  ي الفعيييل السيييببي مييي  خيييالل ا فيييال بعيييم ال عيييامالت ال الدييية، 
واالنلابي م  خالل   يد  لخرم، انيافة اليى سي الهح عي    نيد هح  حت الدية  ع يد مييه التةيرفات، 

م مس ولدة ال  نل عنها في عدد م  الحا ت ا فتراندة. في حن  لرر لح ندبيب مي  ال شيار ن  ومد
 بريير لحأيامهح فيي نيي   الشيأ ك ال حددية بهيييه اسفعيال. و يح الت ايل الييى رتياال  يدعح لج اسحأييام 

 نفنييما بشهج عدم لخال دة التةرفات التي رفي ها االدارا اعت ادا عبى اال فيال لقيل حيدا مي  التيي  يح 
بييالت يد . وير ييس اليي  الييى اييع  ة    نيير مسييببات اال فييال وال سيي ول عنيير م ارريية بييالت يد ، وليييل  

 بدى لرر لقل  ع دا. 

مس رتاال دراسة  (DeScioli et al. 2011a; Jamison et al., 2020)و تفر رتاال دراستي 
Kordes-de Vaal (1996)ال )الفعيل السيببي(  يتح ح م  خيالل اال في، عبى لج الخروقات التي  ت

لفعييل ا  ند هيا عبيى لرهييا لقيل ارحرافييا مي  الناحديية اسخال دية م ارريية بالخروقيات التييي  يتح اعت ييادا عبيى 
مييه النتياال بيهج  DeScioli et al. (2011a)االنليابي لبتةيرف  نير اسخالقيي. و فسير دراسية 

 ي ج اهدات اسخدا  فيي مييه اسحأيام  اسدلة مي العامل الحاسح في اسحأام اسخال دة، رنراد سج  د
اد م  را لبغانة، ولج التةرف  نير اسخالقيي ال عت يد عبيى فعيل سيببي  يتح   ند ير عبيى لرير لقيل ارحرافي

سريير لقييل احت ييا د سج  نييتل عنيير لدليية قداديية  ييدل عبييى  ع ييد الفعييل  نيير اسخالقييي م ارريية بالفعييل 
ر ر اسدلة ال ادنة ال دادة عبيى ار  ياا التةيرف  نياالنلابي.   ا  ح الت ال الى لرر في حالة   ف

ى اسخالقي اعت ادا عبى فعل سببي    ج اسحأام بشهرر م ا بة لألحأام عبى بشهج رننيره ال عتيد عبي
 فعل انلابي. 

 ,Kordes-de Vaal)ميس رتياال دراسيتي  Jamison et al. (2020)وا سي ي رتياال دراسية 
1996; DeScioli et al., 2011) خبةيي مي  خيالل منهلدية  لريبدية اليى لج التةيرفات  حنيث

ال نفيا اعت ادا عبى فعل انلابي انفي عبى لرها ل مر عدم لخال دة، ول مر نيررا، وح بي ا ال ياا ن  
عبييى  نفنيييه مسيي ولدة ل بيير، م ارريية بالتةييرفات ال نفيييا اعت ييادا عبييى فعييل سييببي.   ييا لريير  ييح   ند هييا 

 ج متع دا م اررة بنننره ال عت د عبى فعل سببي.عبى لرها ل مر احت ا  سج     

 ختبيار ميا ااا  اريي ظيامرا  حني  اال فيال  Bostyn and Roets (2016)وا لهيي دراسية 
 نسحب عبى التةرفات ا خال دة لنناد، لو ب عني آخر مل    د منل لدم اسفراد لتح نر اسميداف 

ابي الييم نح ير الهيدف رفسير؟ و يح الت ايل اليى ا خال دة م  خالل فعل سببي، م اررة بالفعل االنل
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عدم   ا ل ظامرا  حن  اال فال في حالتي التةرفات اسخال دة، و نر اسخال دة. حنيث  يح الت ايل 
الييى لج   اييبي الدراسيية الييى لدليية  لريبديية  ييدعح و يي د عالقيية سييببدة بيين  التةييرفات  نيير ا خال ديية 

سببدة لقل معن ية فيي حالية التةيرفات اسخال دية. ومي   يح و حن  اال فال، بنن ا  اري ميه العالقة ال
 فمج ظامرا  حن  اال فال  اري ل مر ون حاد وار باطاد بالتةرفات  نر ا خال دة.

ورنييييراد  ر بيييياج ظييييامرا  حنيييي  اال فييييال بالتةييييرفات  نيييير اسخال ديييية، امت ييييي بعييييم الدراسييييات 
(Bonner et al., 1998; Hamilton 2016; Hamilton and Smith, 2021)  بتدبد يات

سيابات ميه النامرا عبى قرار ولسب ا االدارا بغش ال  ااح ال الدة، و يداهدا ها عبيى لحأيام مراقبيي الح
ميا ااا  ياج ري ا الغيش فيي  Bonner et al., (1998)بشهج الغش ال أتشف، حنث اختبيرت دراسية 

لحسيييابات، و فتيييرض الدراسييية لج ال ييي ااح ال الدييية ولسيييب ا  نفنييييه  ييي  ر عبيييى احت يييال م انييياا مراقيييب ا
مس  لدة مراقب الحسابات عي  ا تشياف الغيش   ييد فيي حالية فشيبر فيي ا تشياف ع بديات الغيش التيي 
 حد  بشأل  ااس، والنا  ة ع  فعل انلابي  تني ن  ال ي ااح ال الدية ع بديات وم دية. ولمأي  دراسية 

ال الدة والب راات اسمريأدة  ال  م  خالل  ةند  عننة م  الغش ال أتشف ب اسدة للنة اسورا 
(SEC)  الييى  ييش  ييااس الحييدو ، وآخيير رييا ل عيي  فعييل انلييابي معت ييد عبييى  نيي ن  ال يي ااح ال الديية

ع بدات وم دة، و ح دراسة مدم ار باطه ا باحت يا ت الت انيي. وميس اسخيي فيي ا عتبيار خةياا  
  ييد  انات الدراسة ال ت مبة في لررالع نل ومراقبي الحسابات  ح الت ال الى لدلة  لريبدة  دعح افتر 

احت ييا ت م انيياا مراقبيييي الحسييابات عنييدما نفشيييل فييي ا تشيياف الغيييش فييي ال يي ااح ال الدييية اليييم  يييح 
 ار  ابير بهسييب ا  ييااس، وحلو ال عت ييد عبييى فعييل انلييابي معت ييد عبييى  نيي ن  ال يي ااح ال الديية بع بدييات

 وم دة.

مراقبيي الحسيابات بشيهج الغيش ال أتشيف  لج  ي دا لحأيام Hamilton (2016)و نيد  دراسية 
دارا    ته ر ف ط بهسب ا ار  اا الغش وإر ا  ر بط لنناد ب دم ادراك مراقبي الحسابات لت  هيات اال

( مراقييب حسييابات م يي   نت ييي ل أا ييب 82ومسييتهدفا ها. وميي  خييالل دراسيية  لر ديير عبييى عننيية ميي  )
  هيات لت ال الى لج فهح وإدراك مراقبي الحسابات لتال بار في ال  نات ال تحدا،  ح ا 4ال را عة الي

را االدارا نلعبهح ل مر قدرا عبى فهح و  ندح ظروف ومالبسات التحريفات ال أتشيفة، ومي   يح ل مير قيد
ح عبى   ندح احت الدة لج    ج متع يدا.   يا  يح الت ايل اليى لج مراقبيي الحسيابات اليي    هت ي ج بفهي

ي قييدرا عبييى   نييدح دوافييس الغييش لييدى االدارا ميي   نييرمح، ولج فشييل مراقبييوإدراك    هييات االدارا ل ميير 
الحسييابات فييي فهييح    هييات االدارا  يي  ر سييببا عبييى قييدر هح عبييى فهييح ظييروف ومالبسييات التحريفييات 

 ال أتشفة،   ا لرر    ر سببا عبى قدر هح عبى   ندح مخاطر الغش ال ر بدة بها.



 .........ء الغش بالقوائم المالية...العالقة بين أسلوب ارتكاب وإخفا                            أمين يوسف حممود يوسفد/

513 

 

ميا ااا  اريي االدارا   ظيف  حني  اال فيال  Hamilton and Smith (2021)واختبيرت دراسية 
ل يييي  بيييدو م ارسيييات  يييش و حريييي  ال ييي ااح ال الدييية  نييير م ةييي دا، وميييا ااا  اريييي لحأيييام و  ند يييات 
 مراقبيي الحسيابات  تيه ر بتييداهدات مييه النيامرا. و ييح الت ايل مي  خيالل دراسيية  لريبدية فيي ال  نييات

( 215الشيير ات فييي ال سييت يات االدارييية العبدييا، و) ( ميي  مييد رم 58ال تحييدا عبييى عننيية مأ ريية ميي  )
مراقييب حسييابات الييى لج االدارا عنييدما   ييرر ار  يياا الغييش فمرهييا  فنييل ا فييال معييامالت مالديية عبييى 
  دامها بت يدفها،   ا لرها  فنل اخفا  ميا الغيش مي  خيالل ا فيال معب ميات عبيى   يدفهيا. وميس الي 

ا  نييدح التحريفييات النا ليية عيي  ا فييال معييامالت مالديية عبييى لرهييفييمج مراقبييي الحسييابات ل ميير احت ييا  لت
 نيير متع ييدا.   ييا  ييح الت اييل الييى لج مراقبييي الحسييابات نأ ريي ا لقييل  شييأ ا عنييد ا تشيياف معييامالت 

 تشياف امالدة  ح ا فالها م اررة با تشاف معامالت لخرم  ح   يدفها،   ا لرهح نأ ر ا لقل  شأ اد عند 
 د عبيى ا فيال معب ميات م اررية با عت ياد عبيى   يدفهيا. و يدعح مييه النتياالمحاو ت اخفا   ش  عت ي

بةيييفة عامييية لج  يييش ال ييي ااح ال الدييية اعت يييادا عبيييى ا فيييال معيييامالت مالدييية مييي  ا سيييترا دلدة اس مييير 
  فننال م  قبل االدارا، واسقل احت ا  لت ند ها عبى لرها متع دا م  قبل مراقبي الحسابات.

 ييا سييبر الييى لج ظييامرا  حنيي  اال فييال مييي احييدى النيي امر التييي رالييي امت ييام م ويخلااص الب حااث
الدراسات فيي مليال عبيح الينفا السيب  ي، ولج  ي مر مييه النيامرا مي  منيل اسفيراد لت نيدح التةيرفات 

لو  التي  نتل عنها رتاال سببدة ) نر اخال دة(، والتي  ح  نفنييما مي  خيالل فعيل سيببي )ا فيال ا يرا 
نهيا رتياال لرها لقل قب  د م  الناحدة اسخال دة، ولقل  ع داد م اررة بالتةرفات التي  نيتل عل مر( عبى 

مييه  م ا بة بنن ا  ح  نفنيما م  خالل فعل انليابي )ا خياا ا يرا  لو ل مير(. ولرير ن أي  ا سيتفادا مي 
 لي  اردالقيا مي النامرا فيي  حسين  لحأيام مراقبيي الحسيابات بشيهج التحريفيات التيي  يتح ا تشيافها، وا

ه مي  لج  حري  و ش ال  ااح ال الدة م  فعل اا  داهدات اخال دة،   يا لج االدارا قيد  ع يد اليى  نفنيي
خييالل فعييل سييببي نعت ييد عبييى ا فييال معامبيية مالديية لو ل ميير، لو ميي  خييالل فعييل انلييابي نعت ييد عبييى 

 خييالل فعييل سييببي نعت ييد عبييى  يدي  معامبيية مالديية لو ل ميير،   ييا لج االدارا قييد  بلييه الييى اخفاايير ميي  
ا فييال بعييم ال عب مييات، لو ميي  خييالل فعييل انلييابي نعت ييد عبييى   يديي  بعييم ال عب مييات، وميي   ييح 
 فمج م ارسيات  يش و حريي  ال ي ااح ال الدية  تي افر بهيا ا  يتراطات الالزمية  حت الدية حيدو  ظيامرا

 ر عبيييى لحأيييام مراقبيييي  حنييي  اال فيييال ومييي   يييح فيييمج لسيييب ا  نفنيييي وحلو اخفيييا  الغيييش ن أييي  لج  ييي  
وبنا ء  لام ما  سابك يمكان اشاتق ق فرضاي الدراسا  الحسابات بشهج احت الدة  ع د ميه التحريفات. 

 األوع والث ني  لم النحو الت لي:  
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H1: يد لسب ا  نفني الغش اعت ادا عبى ا فيال )  يدي ( معيامالت مالدية مي  احت يال   نيدح مراقبيي   
بييييال  ااح ال الديييية عبييييى لرهييييا  نيييير متع ييييدا )متع ييييدا( فييييي بن يييية الحسييييابات لبتحريفييييات ال أتشييييفة 

 ال  ارسة ال ةرية. 
H2:  يييد لسييب ا اخفييا  الغييش اعت ييادا عبييى ا فييال )  يديي ( ال عب مييات واسدليية ميي  احت ييال   نييدح  

ن ية بمراقبي الحسابات لبتحريفات ال أتشفة بال  ااح ال الدة عبيى لرهيا  نير متع يدا )متع يدا( فيي 
 ال ةرية.  ال  ارسة

ش تحليل أثر خبرة مراقباي الحسا ب ا  لام العالقا  باين أسالوب تنفياذ وإخفا ء الغا 6-1-3
لااث فااي القااوائم الم لياا  وأحكاا مهم بشااأن التحريفاا ا المكتشااف  واشااتق ق الفرضااين الث 

 والرابع 
 عتبر خبرا مراقب الحسابات احيدى الخةياا  الهامية التيي ن أي  لج  ي  ر عبيى  ي دا لحأامير، 

 Kaplan et al., 2008; Krishnan et al., 2013; Alissa)وقد امت ي العد د م  الدراسيات 
et al., 2014; Lai and Liu, 2018; Schafer and Schafer, 2018; 2019)  بدراسية

ختبفيية لخبييرا مراقييب الحسييابات ل ييا لهييا ميي  محتيي م معب مييا ي مييام وميي  ر عبييى واختبييار التييداهدات ال 
  بفيية ح يي   ال ب ديية، و د ييية الشيير ة والعد ييد مييي  قييرارات لاييحاا ال ةييياله. حنييث اختبييرت دراسييية 

Krishnan et al. (2013)  ،العالقية بين  خبيرا مراقيب الحسيابات بالةيناعة و  بفية ح ي   ال ب دية
افتراض لج خبرا مراقيب الحسيابات  حسي  مي   ي دا اسر يا ، ولرير فيي حالية  و بني ميه الدراسة عبى

ادراك ال سييتم ري  لهيييا التحسيي  ف يي  ال ت قييس لج  نييتل عيي  اليي  ارخفيياض فييي   بفيية ح يي   ال ب ديية. 
5و فر  ميه الدراسة بن   ال  مست يات لخبرا مراقب الحساباتز لو د: ال ست م ال طني  -National

Only :6مست ى لحد ال دج، و ارداد  Only-City 7، و الماد: ال ست م الي طني ولحيد ال يدج معياد  Joint 
City-National Industry و يح الت ايل اليى لج ع يال  ال را عية اليي   خنيع ا لع بدية مرا عيية .

  ي ب اسدة مراقب حسابات اا خبرا عبى ال سيت م الي طني، لو عبيى ال سيت م الي طني ولحيد ال يدج 
بفة لقل لح    ال ب دة،   ا لج الع ال  الي    ح ل ا م  مراقب حسابات  نر ام خبرا معاد سلب ا   

الييى مراقييب حسييابات ام خبييرا اسييتداع ا  خحييدم   بفيية ح يي   ال ب ديية.   ييا لج التحيي ل ميي  مراقييب 
حسيييابات  نييير ام خبيييرا اليييى مراقيييب حسيييابات ام خبيييرا عبيييى ال سيييت م الييي طني لو عبيييى ال سيييت م 

 ج معاد نخفم   مرياد م    بفة ح    ال ب دة.ال طني ولحد ال د
                                                 

 ااا  اج ل راقب الحسابات حةة س  دة مت دمة في مرا عة اناعة ما عبى ال ست م ال طني 5
 ااا  اج ل راقب الحسابات حةة س  دة مت دمة في مرا عة اناعة ما عبى مست م لحد ال دج 6
 ااا  اج ل راقب الحسابات حةة س  دة مت دمة في مرا عة اناعة ما عبى مست م لحد ال دج، وعبى ال ست م ال طني معاد. 7
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ل ير بعيم خةياا  مراقيب الحسيابات )الحليح،  (Lai and Liu, 2018)بنن يا اختبيرت دراسية 
عيييدد ميييرات   يييدنح   بدييي  ال را عييية لبع نيييل، والتخةييي  الةيييناعي( عبيييى  د ييية الشييير ات متن عييية 

 داعييييات ب يييييادا   ييييالد  . و تةييييف الشيييير ات متن عيييية الValue of Diversificationال داعييييات 
ال  الييية، وعيييدم   ا يييل ال عب ميييات، وينيييتل عييي  الييي  ارخفييياض الةد ييية السييي  دة لهييييه الشييير ات م اررييية 
بالشييييييييير ات اات ال دييييييييياا ال احيييييييييد، وي أييييييييي  لج ندبييييييييير عبيييييييييى مييييييييييا ا رخفييييييييياض خةيييييييييح التنييييييييي ا 

Diversification Discount  مراقيييب . و يييح الت ايييل اليييى لج مييييا الخةيييح   ييييد عنيييدما  يييتح   بدييي
حسابات متخة  ايناهداد، سج التخةي  فيي مييه الحالية سي ف نحيد مي  قيدرا مراقيب الحسيابات 
عبييى  شييف التحريفييات الل مرييية فييي ميييا النيي ا ميي  الشيير ات.   ييا لج زيييادا حلييح مأتييب ال را عيية، 
وعييدد مييرات   ييدنح الت بديي    يييد ميي   يي دا الت ييارير ال الديية. و ييدعح ميييه النتيياال لج خةيياا  مراقييب 

 الحسابات    ر عبى   ند ات ال ستم ري  بشهج الشر ات متن عة ال داعات.

دور خبرا مراقيب الحسيابات فيي التيه نر عبيى امأاردية  Kaplan et al. (2008)واختبرت دراسة 
 يح  اعت اده عبى ال عب مات ال  دمة لر ب اسيدة االدارا، عنيدما  ح يل مييه ال عب ميات مبالغيات ااا ميا

م اررتهيييا ب اديييار م نيييي عي. و  ايييبي الدراسيييية مييي  خيييالل منهلديييية  لريبدييية الييييى اج خبيييرا مراقييييب 
وحليييح مبالغيييات االدارا فيييي ال عب ميييات التيييي قيييدمتها  الحسيييابات   سييي ول فريييير )ميييد ر لو  يييري (،

بدية. ل راقب الحسابات،    راج عبى   ندح مراقب الحسابات المأاردية اعت ياده عبيى يدأيل الرقابية الداخ
مييات ولج مراقبييي الحسييابات اوم الخبييرات اسقييل   سيي ولي فرييير  ييار ا ل ميير  ييه راد بال بالغيية فييي ال عب  

ت قبيي الحسيابات اوم الخبيرات اس بير   سي ولي فريير. ولج مراقبيي الحسياباال  دمة لهح، م اررية ب را
اوم الخبييرات اسعبييى نأتسييب ج مهييارات االقنيياا والتفيياوض التييي   أيينهح ميي   شييتني محيياو ت االدارا 

 لبته نر عبى   ند ا هح ولحأامهح.

ا مراقب لج خبر  Kaplan et al. (2008)الى دراسة  Alissa et al. (2014)و ند  دراسة 
الحسيابات انيافة اليى در ية  ع يد مهيام الت بديي     ي  ر ف يط عبيى امأاردية اعت ياده عبيى ال عب مييات 
ال  دمة لر ب اسدة االدارا، وإر ا ن تد  ه نرما الى   دا لع ال ال را عة، واعت يدت مييه الدراسية عبيى 

ا ال  ن ا م  خالل لدوات بدارات فعبدة  اريخدة بهدف االسهام ل ل  عة الدراسات التي اختبرت مي
 لريبديية و حبنبديية. و ييح الت اييل الييى لج  ع ييد مهييام الت بديي   يي  ر سييببا عبييى لدا  مراقييب الحسييابات، 
بنن يييا  ييي  ر خبيييرا و هييي د مراقيييب الحسيييابات انلابيييا عبيييى لدااييير. و دراسييية اليييدور ال عيييدل لتع يييد مهيييام 

بات بهداايير،  ييح الت اييل الييى لج ال را عيية وخبييرا مراقييب الحسييابات عبييى عالقيية  هيي د مراقييب الحسييا
الخبيرا   يييد ميي  قي ا العالقيية االنلابديية بين   هيي د مراقييب الحسيابات ولداايير، بنن ييا نخفيم  ع ييد ال هييام 
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ميي  قيي ا ميييه العالقيية.   ييا لج خبييرا مراقييب الحسييابات  عيي ز ميي  العالقيية االنلابديية بيين   هيي د مراقييب 
 الحسابات ولداار في ظل  ع د مهام ال را عة. 

اليدور ال عيدل لبخبيرا عبيى العالقية بيين   Schafer and Schafer (2018)بيرت دراسية واخت
ولحأاميير بشييهج الغييش، حنييث  Client Likeabilityرنييا  مراقييب الحسييابات عيي  ع نييل ال را عيية 

 تعاميييل مراقيييب الحسيييابات ميييس لر ييياج اداريييية مختبفييية داخيييل منشيييها الع نيييل ل نيييا    بدييي  ال را عييية، 
 سيب رنيا  مراقيب الحسيابات بنن يا   نسيتددس اليبعم ايخير  ح نير الي   ويستددس بعم الع ال 

رتدلة خبير بن ية ع يل نيا دة لو  نير مالا ية ل راقيب الحسيابات. و شينر النتياال التلريبدية لبدراسية 
ة لج قدرا الع نل عبى  ح نر رنا  مراقب الحسابات    ر سببا عبى لحأامر و  ند ا ر بشيهج احت الدي

التحني  رتدلية لج   ية ورنيا  مراقيب الحسيابات عي  ع نيل ال را عية  ي  ر انلابياد  الغش، وينهر مييا
ج لعبييى لحأاميير بشييهج امأارديية ا عت يياد عبييى لدليية ال را عيية ال  دميية ميي  االدارا.   ييا  شيينر النتيياال 

خبرا مراقب الحسابات  خفف م  ميا التحن  حنث لج مراقبي الحسابات اس مر خبيرا  اريي لحأيامهح 
  را ب ست م رنااهح ع  ع نل ال را عة.لقل  ه

 Schafer and Schaferميس دراسية  Schafer and Schafer (2019)و تفير دراسية 
عبى لج خبرا مراقب الحسابات   ي م بيدور ميام فيي  ر يند لحأامير بشيهج الغيش خااية فيي  (2018)

ر العالقيية بيين  ظييل و يي د عالقيية انلابديية بيين  مراقييب الحسييابات وع نييل ال را عيية، حنييث اختبييرت ل يي
مراقب الحسابات وع نل ال را عية عبيى لحأامير بشيهج الغيش، واليدور ال عيدل لب سيا لة وخبيرا مراقيب 
الحسابات في   ندح مخاطر الغش عبى ميه العالقة. و يح الت ايل مي  خيالل دراسية  لريبدية اليى لرير 

اقييييب الحسييييابات  ب ييييا  ارييييي عالقيييية مراقييييب الحسييييابات بع نييييل ال را عيييية انلابديييية  يييينخفم   نييييدح مر 
 حت ا ت و  د  ش بال  ااح ال الدة. ولج ال سيا لة   ي م بيدور معيدل لهييه العالقية فيي حالية مراقبيي 
الحسابات اس مر خبرا. ولج   ند ات مراقبي الحسابات اسقيل خبيرا بشيهج الغيش ل مير  حني ا لعالقيا هح 

ف الييييمني حييي ل مخييياطر ميييس الع يييال . و سيييهح مييييه النتييياال فيييي  دييي ير آلديييات ع يييل  بسيييات العةييي
الغش، والتي نشارك بها مراقب  الحسابات ب ختبف خبرا هح، و   ج خةاا  الع نل لحيد ال حيددات 

 الهامة لت ندح ميه ال خاطر. 

م ا سبر اليى لج لخبيرا مراقيب الحسيابات محتي م معب ميا ي ميام ن أي  لج  ي  ر  ويخلص الب حث
م  قيرارات لايحاا ال ةياله اسخيرى.   يا لرهيا ن أي  عبى   بفة الت  يل، و د ة الشر ات، والعد د 

لج    ر عبى   دا لحأام ال را عة بةفة عامة، و  دا لحأام مراقبي الحسابات بشيهج الغيش بةيفة 
خااييية، وميييي  مييييا  يييينعأا عبييييي  يييي دا ال را عييية، و يييي دا الت ييييارير ال الديييية. رنييييراد سج خبييييرا مراقبييييي 
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ا عبى الت ام الحداد، وعدم التحن  انلاباد لو سبباد  لاه ع نل الحسابات الفندة واالدارية  لعبر ل مر قدر 
ال را عيية،   ييا لرهييا   سييبر مهييارات االقنيياا والتفيياوض التييي   أنيير ميي   شييتني محيياو ت التييه نر عبييى 
لحأاميير.   ييا لرهييا   يي م بييدور مييام فييي  ديي ير آلدييات ع ييل  بسييات العةييف اليييمني م ييا  يي  ر عبييى 

 ء  لام ما  سابك يمكاان اشاتق ق فرضاي الدراساا  الث لاث والراباع  ماا  وبناافاعبنتهيا فيي  شيف الغيش. 
 يلي:
H3:  ) ر خبرا مراقب الحسابات عبى العالقة بن  لسب ا  نفنيي الغيش اعت يادا عبيى ا فيال )  يدي   

رهييا لمعيامالت مالدية واحت يال   نييدح مراقبيي الحسيابات لبتحريفيات ال أتشييفة بيال  ااح ال الدية عبيى 
 دا( في بن ة ال  ارسة ال ةرية.  نر متع دا )متع 

H4:  ) ر خبرا مراقب الحسابات عبى العالقة بن  لسب ا اخفا  الغش اعت ادا عبى ا فال )  يدي   
بييى عال عب مييات واسدليية واحت ييال   نييدح مراقبييي الحسييابات لبتحريفييات ال أتشييفة بييال  ااح ال الديية 

 . لرها  نر متع دا )متع دا( في بن ة ال  ارسة ال ةرية

 الدراس  التجريبي  )التحليل األس سي( 6-2
 تنيياول ميييا ال سييح ميي  البحييث لمييداف الدراسيية التلريبديية وملت ييس وعننيية الدراسيية ور يي اج البحييث 

 و  اد  و دات متغنرا ر واختبارات الفروض احةااداد وا  د لبنتاال   ا  بي:  

 أهداف الدراس  التجريبي  6-2-1
اختبار الفروض الننرية عبى عننة م  مراقبي حسابات م   لهح حر  ستهدف الدراسة التلريبدة 

هح مرا عة  ر ات ال سام ة  نر ال الدة ال  ندا بالب راة ال ةرية، والت ال الى رتاال  لريبدة  سي
 في  حسن  لحأام مراقبي الحسابات بشهج التحريفات ال أتشفة بال  ااح ال الدة.

 مجتمع و ين  البحث 6-2-2
 ي   س الدراسة م  مراقبي الحسابات ال  ند   بسيلالت الهن ية العامية لبرقابية ال الدية م ت  ج ملت

لهييح حيير مرا عيية  يير ات ال سييام ة، وفيير  الع ييل ال عاوريية لهييح واسعنييا  ب أييا بهح. و   رييي عننيية 
( مشييييامدات ل ييييل 4( مشييييارك، ب اقييييس )91( مشييييامدا،  ييييح الحةيييي ل عبنهييييا ميييي  )364البحييييث ميييي  )

 ند  عننة البحث وف اد لبعم الخةاا  الدن   را دة عبى النح  التالي:مشارك. وي أ   ة
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 : الخص ئص الديموغرافي  لعين  البحث1عدوع 
 

 النسبة المئوية عدد المشاهدات عدد المشاركين التصنيف الخصائص

 الخبرة

 %8 28 7 سنوات 10أكبر من 

سنوات وأقل  3أكبر من 

 سنوات 10من 
28 112 31% 

 %62 224 56 سنوات 3 أقل من

 النوع
 %82 300 75 ذكر

 %18 64 16 أنثي

حجم المكتب الذي 

ينتمي إليه مراقب 

 الحسابات

لديه شراكة مع أحد 

 الكبار 4المكاتب الـ
24 96 26% 

ليس لديه شراكة مع أحد 

 الكبار 4المكاتب الـ
67 268 74% 

مستوي التأهيل 

 العلمي

 %5 20 5 دكتوراه

 %2 8 2 ماجستير

 %9 32 8 دبلوم

 %84 304 76 بكالوريوس
 

 نموذج البحث وتوصيف وقي س المتغيراا 6-2-3
 ن أ  ادا ة ر  اج البحث في ظل التحبنل اسساسي عبى النح  التالي:

 
 المتغيران المستقالن -أ

 ت مييييل متغنييييرم البحييييث ال سييييت بن  فييييي لسييييب ا ار  يييياا الغييييش ولسييييب ا اخفاايييير و ييييح   اييييدفه ا 
 و داسه ا عبى النح  التالي: 

 ييح معالليية ميييا ال تغنيير فييي الحييا ت التلريبديية  داسييا عبييى دراسييتي  أساالوب ارتكاا ب الغااش: 1-أ
(Hamilton, 2016; Hamilton and Smith, 2021) بيرا عي  مي  خيالل مسيت ين  لبةديات نع
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لسيييب  ن  مختبفييين  ن أييي  لج  تبيييس االدارا لحيييدم ا لو  الم يييا  ر  ييياا الغيييش م يييا )حييييف معيييامالت 
 لارية م ابل  حريفها(، و ح معاللية لسيب ا ار  ياا الغيش اعت يادا عبيى حييف معيامالت  لاريية فيي 

ة اعالرديية الحييا ت التلر ديية ميي  خييالل اال ييارا الييي  دييام االدارا  بته نييل ا عتييراف ب ةييروفات ح بيي
انا دة  اج نلب ا عتراف بها حنث لرها   ي قبل رهانة السنة )حيف معيامالت  لاريية(، بنن يا  يح 
معالليية لسييب ا ار  يياا الغييش اعت ييادا عبييى  حرييي  لحييدا  ا قتةييادنة ميي  خييالل اال ييارا الييي  دييام 

حنيييث لرهيييا ليييح  االدارا بتعلنيييل ا عتيييراف بيييم رادات ايييف ة مبدعيييات  ييياج نليييب ل   يييتح ا عتيييراف بهيييا
  ست في  روج  ح ر اال راد حتى رهانة السنة ) حري  معامالت  لارية(. 

 ;Hamilton, 2016) يح معاللية مييا ال تغنير  داسيا عبيى دراسيتي  أسالوب يخفا ء الغاش: 2-أ
Hamilton and Smith, 2021)  مي  خيالل مسيت ين  لبةديات نعبيراج عي  لسيب  ن  ن أي  لج  تبيس

بأسالوب يخفا ء الم يا الخفيا  الغيش م يا )حييف اسدلية م ابيل  حريفهيا(. وي ةيد االدارا لحدم ا لو  
 دام االدارا بحيف معب ميات مامية مي  ال سيتندات ال رسيبة لب ياا ن   حذف األدل  الغش ا تم دا  لم

عبى  سلنل ال عامالت ب سح الحسابات، م ا نح ل دوج قدرا عبى االل ام بالح اار التي   أينهح مي  
مي  خيالل  تحرياف األدلا  بأسالوب يخفا ء الغاش ا تما دا  لامة را اادقة، بنن ا ن ةد  سلنبها ب

 دييام االدارا بتنيي ن  معب مييات  نيير اييادقة بال سييتندات ال رسييبة ل سييح الحسييابات، وينييتل عيي  اليي  
  نبنل ال اا ن  عبى  سلنل ال عامالت التلارية، وم   ح  سلنل ال عامالت بة را  نر اادقة.

  يا ال تغنر في الحا ت التلر دة ب ا نعأا قدرا االدارا عبى   ظد  لسب  ي اخفياو ح معاللة م
الغييش ب ييا  يي دم الييى  خحييدم ال ةييروفات )حاليية حيييف معييامالت  لارييية(، لو  نييخدح اال ييرادات 

( حيييييف 1)حاليييية  حرييييي  معييييامالت  لارييييية(. حنييييث  ييييح معالليييية حاليييية حيييييف اسدليييية ميييي  خييييالل )
 بة اعالردة انا دة ويتر ب ع  الي  عيدم  سيلنل ال ةيروفات الخااية ال عب مات الخااة بتنفني ح

( حييييف ال عب ميييات التيييي  شييينر اليييى لج بعيييم ايييف ات ال بدعيييات 2بهيييا ) خحيييدم ال ةيييروفات(، )
مشروطة بهحةدة الع نل في   ندح   دا البناعة والتح ر م  مةدرما وارسال الع نيل لخدياا قبي ل 

ليي  اعتييراف قسييح الحسييابات بال بدعييات ب لييرد  ييح  البنيياعة البنيياعة ال رسييبة الديير، ويتر ييب عيي  ا
 لبع نل ) نخدح اال رادات(. 

(  ديام االدارا بمرسيال معب ميات  نير ايادقة ل سيح 1و ح معاللة حالة  حريي  اسدلية مي  خيالل )
الحسابات  فند لج الشر ة لح  نفي لنة خدمات اعالردة انا دة قبل رهانية العيام ويتر يب عي  الي  عيدم 

( ارسييال معب مييات  نيير اييادقة ل سييح 2نل ال ةييروفات الخاايية بهييا ) خحييدم ال ةييروفات(، ) سييل
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الحسييابات  فنييد بييهج اييف ة ال بدعييات اسييت في   دييس  ييروج  ح يير اال ييراد وميي   ييح  ييتح ا عتييراف بهييا 
   بدعات ) نخدح اال رادات(.

ف  باا لقوائم لمتغياار التاا بع: أحكاا م مراقبااي الحساا ب ا بشااأن تعمااد التحريفاا ا المكتشااا -ب
ت و ح  دات ميا ال تغنر م  خالل س ال مراقبي الحسابات ع  احت الدية  ي ج مييه التحريفيا الم لي :

ال أتشييفة متع ييدا فييي نيي   معددييات  ييل حاليية. و ييح  ب ييي اسييتلابات ال شييار ن  ميي  خييالل مةدييات 
 حت يييل لج   يييي ج ( اليييى لريييير مييي   نييير ال0، نشييينر )point scale-11( ر دييية 11مأييي ج مييي  )

 ( الى لرر م  ال   د لج    ج متع دا.10التحريفات ال أتشفة متع دا، ويشنر )

 Schafer) يح  دييات مييا ال تغنير  داسيياد عبيى  المتغياار المعادع: خباارة مراقباي الحساا ب ا: -عاا
and Schafer, 2018; 2019)  ميي  خييالل عييدد سيين ات ال  ارسيية ال هنديية، و ييح  ةييند  خبييرا

( سين ات 3( سين ات، والمياري: ل بير مي  )3مراقبي الحسيابات اليى  يال  مسيت ياتز اسول: لقيل مي  )
 ( سن ات.10( سن ات، والمالث: ل بر م  )10ولقل م  )

 التصميم التجريبي للتحليل األس سي: 6-2-4
ر ل يير ل نيين  ميي  ال تغنييرات ال سييت بة )لسييب ا ار  يياا الغييش نسييتهدف ميييا البحييث دراسيية واختبييا

ولسب ا اخفاار(، ول بنه ا مست ين  لبةدات )الحيف والتحريي ( عبيى لحأيام مراقبيي الحسيابات بشيهج 
  ع يييد التحريفيييات ال أتشيييفة بيييال  ااح ال الدييية فيييي ظيييل  ال ييية مسيييت يات لبخبيييرا. فيييمج التةييي دح التلر يييي

   معاللا ر عبى النح  التالي:( وي أ  اننا3×2×2ال ناسب )

 : التصميم التجربي للتحليل األس سي2عدوع 
 

 

 مستوي الخبرة

 سنوات 3أقل من 
سنوات إلى أقل  3من 

 10من 
 سنوات 10أكبر من 

حذف 

معامالت 

 تجارية

حذف 

المعلومات 

 واألدلة

 (1معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

 (2معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

 (3معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

تحريف 

المعلومات 

 واألدلة

 (4معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

 (5معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

 (6معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

تحريف 

معامالت 

 تجارية

حذف 

المعلومات 

 واألدلة

 (7معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

 (8معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

 (9معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 المكتشفةبشأن التحريفات 

تحريف 

المعلومات 

 واألدلة

 (10معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

 (11معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة

 (12معالجة )

أحكام مراقبي الحسابات 

 بشأن التحريفات المكتشفة
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 أدواا وإعراءاا الدراس  التجريبي  6-2-5
( حيييا ت  لريبدييية 4نعت يييد مييييا البحيييث عبيييى مل  عييية مييي  البداريييات الدن   را دييية، انيييافة اليييى )

 Hamilton, 2016; Hamilton)افتراندة م  هة الى مراقبي الحسابات  هداا لببحث  داسياد عبيى 
and Smith, 2021) ( 1وال  نحة  فةنال في مبحر.) 

 نت ئج اختب راا فروض البحث 6-2-6
 في ميه الفرهدة عرض رتاال اختبارات الفروض البحمدة عبى النح  التالي: تناول البحث 

 (H1)نتيج  اختب ر الفرض األوع  6-2-6-1
أساالوب تنفيااذ الغااش ا تماا دا  لاام يغفاا ع )ت ييااف( ماا  يذا  اا ن اسييتهدف الفييرض اسول اختبييار 

م  ليا   لا لقوائم الممع مالا م لي  ي يد من احتم ع تقييم مراقبي الحس ب ا للتحريف ا المكتشاف  با
تر ولغرض اختبار الفيرض  يح اعيادا ايدا أنه  غير متعمدة )متعمدة( في بيو  المم رس  المصري . 

  فرض عدم عبى النح  التالي: 
10Hقيايم : ال ي يد أسلوب تنفيذ الغش ا تم دا  لام يغفا ع )ت يياف( معا مالا م ليا  مان احتما ع ت

ي بيوا  فابا لقوائم الم ليا   لام أنها  غيار متعمادة )متعمادة( مراقبي الحس ب ا للتحريف ا المكتشف  
ا   وي أ  بداج معن يية الفيرض السيابر اعت يادا عبيى رتياال اختبيارات  حبنيل التبي المم رس  المصري .

 والتي ن أ  اختةارما م  خالل اللدول التالي:

 (H1): نت ئج اختب ر فرض الدراس  األوع 3عدوع 
 

 مصدر التباين
مجموع 

 عاتالمرب

درجات 

الحرية 

(df) 

متوسط 

 المربعات

احصائية 

(F) 

مستوي 

الداللة 

(Sig.) 

Fraud 

Method 

Sphericity 

Assumed 
74.692 1 74.692 3708.635 .000 

Greenhouse-

Geisser 
74.692 1.000 74.692 3708.635 .000 

Huynh-Feldt 74.692 1.000 74.692 3708.635 .000 

Lower-bound 74.692 1.000 74.692 3708.635 .000 
 

( ل تغنيير لسييب ا ار  ياا الغييش بييال  ااح ال الديية F تنيه ميي  اللييدول السييابر لج  د ية احةيياادة )
، وميي لقيل مي  (000.)، ب سيت م د لية (3708.635)في اختبارات  حبنل التبيا   ال ختبفية  سياوم 

، و شيينر ميييه النتيياال الييى و يي د  ييه نر معنيي م سسييب ا ار  يياا الغييش بييال  ااح (5%)مسييت م معن ييية 
ال الدة عبى احت ال   ندح مراقب الحسيابات لبتحريفيات ال أتشيفة عبيى لرهيا متع يدا، ولغيرض اسيتبداج 
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طبدعيية ميييا اس يير ال عنيي م نلييب ال  ارريية بيين  مت سييدات اسييتلابات مراقبييي الحسييابات عبييى لسييب  ي 
ويمكاان ييحاا ا نتاا ئج هااذن المق رناا ا الثن ئياا  ماان خااالع )اال فييال م ابييل الت يديي (. ار  يياا الغييش 
 الجدوع الت لي:

                 : نت ئج المق رن  الثن ئي  بين متوسط استج ب ا مراقبي الحس ب ا 4عدوع 
 ألسلوبي ارتك ب الغش

  

Fraud 

Method (I) 

Fraud 

Method (J) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig.b 

95% Confidence 

Interval for 

Differenceb 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Omission Misrecording -1.277* .021 .000 -1.318 -1.235 

Misrecording Omission 1.277* .021 .000 1.235 1.318 
 

ويتبن  م  اللدول السابر لج اخيتالف لسيب ا  نفنيي الغيش بيال  ااح ال الدية ريتل عنير اخيتالف فيي 
، و  سيت م (1.277)لحأام مراقبي الحسابات بشهج احت الدة  ع د التحريفات ال أتشفة ب ت سيط قيدره 

ة ، ويعنييي اليي  لج ميييا الفيير  معنيي م واا د ليي(5%)، ومييي لقييل ميي  مسييت م معن ييية (000.)د ليية 
احةاادة.   ا  تبن  م  الليدول السيابر لج م اررية مت سيط اسيتلابات مراقبيي الحسيابات بشيهج  ع يد 
      التحريفيييات ال أتشيييفة فيييي حالييية ار  ييياا الغيييش بهسيييب ا اال فيييال م اررييية بيييالت يد  لخيييي  د ييية سيييالبة

تلابات بشيهج ا سي ، في حالة ال  اررة العأسيدة بين (1.277)، بنن ا لخي الةد ة ال   بة (1.277-)
  ع د التحريفات ال أتشفة فيي حالية ار  ياا الغيش بهسيب ا الت يدي  م اررية باال فيال، ويعنيي الي  لج
لحأام مراقبيي الحسيابات بشيهج  ع يد التحريفيات ال أتشيفة  اريي ل بير فيي ال ت سيط فيي حالية ار  ياا 

 الغش بهسب ا الت يد  م اررة بهسب ا اال فال.

ار  ييياا الغيييش اعت ييادا عبيييى لسييب ا ا  فيييال   ييييد ميي  احت الدييية   نيييدح و  يييد النتييياال السيياب ة لج 
مراقبيي الحسييابات لبتحريفييات ال أتشيفة عبييى لرهييا  نيير متع يدا م ارريية بهسييب ا الت يدي ، وميي   ييح  ييتح 

أسلوب تنفيذ الغش بة ر ر البد بة وال اال بهج  (H1)رفم فرض العدم وقب ل فرض الدراسة اسول 
ت ييف( معا مالا م ليا  ي ياد مان احتما ع تقيايم مراقباي الحسا ب ا للتحريفا ا ا تم دا  لم يغف ع )

فييي بن يية ال  ارسيية ال هنديية ال ةييرية.  المكتشااف  باا لقوائم الم لياا   لاام أنهاا  غياار متعماادة )متعماادة(
 ,DeScioli et al., 2011; DeScioli et al. 2011b)و تفير النتياال السياب ة ميس الدراسيات 

Jamison et al., 2020)  التييي   اييبي فييي لدليية  لريبديية   يييد لج التةييرفات  نيير اسخال ديية
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بةييفة عاميية، والغيييش فييي ال ييي ااح ال الديية بةيييفة خاايية التييي  يييتح ار  ابهييا ب اسيييدة لسييب ا اال فيييال 
)الفعل السببي(  تح   ند ها بة را لقل حيدا مي  التةيرفات التيي  يح ار  ابهيا ب اسيدة الت يدي  )الفعيل 

 دم الى رفا النتاال السببدة.االنلابي( اليم    

 (H2)نتيج  اختب ر الفرض الث ني  6-2-6-2
أساالوب يخفاا ء الغااش ا تماا دا  لاام يغفاا ع ماا  يذا  اا ن اسييتهدف فييرض الدراسيية الميياري اختبييار 

م با لقوائ )ت ييف( المعلوم ا واألدل  ي يد من احتم ع تقيايم مراقباي الحسا ب ا للتحريفا ا المكتشاف 
 ولغييرض اختبييار الفييرضالم لياا   لاام أنهاا  غياار متعماادة )متعماادة( فااي بيواا  المم رساا  المصااري . 

 احةااداد  ح اعادا ادا تر  فرض عدم   ا  بي: 
20H: ع ال ي يااد أساالوب يخفاا ء الغااش ا تماا دا  لاام يغفاا ع )ت ييااف( المعلوماا ا واألدلاا  ماان احتماا 

 عمادة( فايتقييم مراقبي الحس ب ا للتحريف ا المكتشف  ب لقوائم الم لي   لام أنها  غيار متعمادة )مت
 وي أيي  بديياج معن ييية الفييرض السييابر اعت ييادا عبييى رتيياال اختبييارات  حبنييلبيواا  المم رساا  المصااري . 

 التبا   والتي ن أ  بدارها م  خالل اللدول التالي:

 (H2): نت ئج اختب ر فرض الدراس  األوع 5عدوع 
 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية 

(df) 

متوسط 

 المربعات
 (F)احصائية 

مستوي 

الداللة 

(Sig.) 

Concealin

g Method 

Sphericity 

Assumed 
236.270 1 236.270 5564.339 .000 

Greenhou

se-Geisser 
236.270 1.000 236.270 5564.339 .000 

Huynh-

Feldt 
236.270 1.000 236.270 5564.339 .000 

Lower-

bound 
236.270 1.000 236.270 5564.339 .000 

 

( ل تغنييير Fلج  د ييية احةييياادة ) H2 تنيييه مييي   يييدول رتييياال اختبيييارات  حبنيييل التبيييا   لبفيييرض 
، ومييي لقييل ميي  (000.)، ب سييت م د ليية (5564.339)لسييب ا اخفييا  الغييش بييال  ااح ال الديية  سيياوم 

، و  يييد ميييه النتياال و يي د دلنييل  لريبييي عبيى لج لسييب ا اخفييا  الغييش بييال  ااح (5%)مسيت م معن ييية 
طبدعيية ميييا  ال الديية  يي  ر عبييى لحأييام مراقييب الحسييابات بشييهج التحريفييات ال أتشييفة، ولغييرض اسييتبداج

اس يير ال عنيي م سيي ف  ييتح ال  ارريية بيين  مت سييدات اسييتلابات مراقبييي الحسييابات عبييى لسييب  ي اخفييا  
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ويمكاان تلخاايص نتاا ئج المق رناا ا الثن ئياا  ماان الغييش )اال فييال م ابييل الت يديي ( لب عب مييات واسدليية. 
 خالع الجدوع الت لي:

 لغشف ء اراقبي الحس ب ا ألسلوبي يخ: نت ئج المق رن  الثن ئي  بين متوسط استج ب ا م6عدوع 
 

 
 

ويتبن  م  اللدول السابر لج اختالف لسب ا اخفا  الغش بيال  ااح ال الدية ريتل عنير اخيتالف فيي 
، و  سيت م (2.271)لحأام مراقبي الحسابات بشهج احت الدة  ع د التحريفات ال أتشفة ب ت سيط قيدره 

، ويعني ال  لج ميا ا ختالف معن م واا د لية (5%)، ومي لقل م  مست م معن ية (000.)د لة 
احةاادة.   ا  تبن  م  الليدول السيابر لج م اررية مت سيط اسيتلابات مراقبيي الحسيابات بشيهج  ع يد 
 التحريفييات ال أتشييفة فييي حاليية اخفييا  الغييش بهسييب ا ا فييال ال عب مييات واسدليية م ارريية بييالت يد  لخييي

لعأسييييدة بيييين  ا، فييييي حاليييية ال  ارريييية (2.271)ة ال   بييية ، بنن ييييا لخييييي الةد يييي(2.271-) د ييية سييييالبة 
ة ا ستلابات بشهج  ع د التحريفات ال أتشفة في حالة اخفا  الغش بهسب ا   يدي  ال عب ميات واسدلي
بير م اررة باال فال، ويعني ال  لج لحأام مراقبي الحسابات بشهج  ع د التحريفات ال أتشيفة  اريي ل 

 غش بهسب ا   يد  ال عب مات واسدلة م اررة بهسب ا اال فال.في ال ت سط في حالة اخفا  ال

و  يد النتاال الساب ة لج اخفا  الغش اعت ادا عبى لسب ا ا  فال   يد م  احت الدة   ندح مراقبيي 
الحسييابات لبتحريفييات ال أتشييفة عبييى لرهييا  نيير متع ييدا م ارريية بهسييب ا الت يديي ، وميي   ييح  ييتح رفييم 

أساالوب يخفاا ء الغااش بةيي ر ر البد بيية وال ااييل بييهج  (H2)لدراسيية الميياري فييرض العييدم وقبيي ل فييرض ا
ا تم دا  لم يغف ع )ت ييف( المعلوم ا واألدل  ي يد من احتم ع تقييم مراقبي الحس ب ا للتحريف ا 

فييي بن يية ال  ارسيية ال هنديية ال ةييرية.  المكتشااف  باا لقوائم الم لياا   لاام أنهاا  غياار متعماادة )متعماادة(
 ,Kordes-de Vaal)ختبار الفيرض المياري فيي البن ية ال ةيرية ميس رتياال الدراسيات و تسر رتاال ا

1996; Hamilton, 2016; Hamilton and Smith, 2021)  التيي خبةيي اليى و ي د لدلية
 لريبديية  تسيير مييس ظييامرا  حنيي  اس فييال، حنييث خبيي  مراقبييي الحسييابات فييي بن يية ال  ارسيية ال هنديية 

 بشييهج احت الديية  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة التييي  ييح اخفااهييا بهسييب ا ال ةييرية الييى لحأييام لقييل  شييأ اد 
 اال فال م اررة بالتحريفات التي  ح اخفااها بهسب ا الت يد . 
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 :(H3)نتيج  اختب ر الفرض الث لث  6-2-6-3
خباارة مراقااب الحساا ب ا تاااثر  لاام العالقاا  بااين ماا  يذا   ناا  اسييتهدف الفييرض المالييث اختبييار 

سا ب ا أسلوب تنفيذ الغش ا تم دا  لم يغف ع )ت ييف( معا مالا م ليا  واحتما ع تقيايم مراقباي الح
. المصاري  للتحريف ا المكتشف  ب لقوائم الم لي   لم أنه  غير متعمدة )متعمدة( في بيو  المم رس 

 رض عدم عبى النح  التالي: ولغرض اختبار الفرض  ح اعادا ادا تر  ف
30Hع : ال تااثر خباارة مراقاب الحساا ب ا  لام العالقاا  باين أساالوب تنفياذ الغااش ا تما دا  لاام يغفاا 

لام لم لي   )ت ييف( مع مالا م لي  واحتم ع تقييم مراقبي الحس ب ا للتحريف ا المكتشف  ب لقوائم ا
أيي  بديياج معن ييية الفييرض السييابر وي  أنهاا  غياار متعماادة )متعماادة( فااي بيواا  المم رساا  المصااري .

 اعت ادا عبى رتاال اختبارات  حبنل التبا   والتي ن أ  اختةارما م  خالل اللدول التالي:

 (H3): نت ئج اختب ر فرض الدراس  الث لث 7عدوع 
 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية 

(df) 

متوسط 

 المربعات

احصائية 

(F) 

مستوي 

الداللة 

(Sig.) 

Fraud 

Method* 

Experience 

Sphericity 

Assumed 
1.684 2 .842 41.800 .000 

Greenhouse-

Geisser 
1.684 2.000 .842 41.800 .000 

Huynh-Feldt 1.684 2.000 .842 41.800 .000 

Lower-bound 1.684 2.000 .842 41.800 .000 
 

( لب تغنييير Fلج  د ييية احةييياادة ) H3 تنيييه مييي   يييدول رتييياال اختبيييارات  حبنيييل التبيييا   لبفيييرض 
، وميي (000.)، ب سيت م د لية (41.800) سياوم  (Fraud Method* Experience)ال عدل 

، و  يد ميه النتاال و  د دلنل  لريبي عبى لج خبرا مراقب الحسابات (5%)لقل م  مست م معن ية 
ج ولحأييام مراقبييي الحسييابات بشييه  يي م بييدور معييدل لبعالقيية بيين  لسييب ا ار  يياا الغييش بييال  ااح ال الديية 

التحريفيييات ال أتشيييفة. و سيييتبداج طبدعييية مييييا اس ييير ال عيييدل سييينتح م اررييية مت سيييدات لحأيييام مراقبيييي 
الحسييابات بشييهج احت الديية  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة مةيينفة وف يياد ل سييت م خبييرا هح فييي ظييل اخييتالف 

ويمكااان تلخااايص نتااا ئج هاااذن الدييية. لسيييب ا ار  ييياا الغيييش )اال فيييال م ابيييل الت يدييي ( ال عيييامالت ال 
 المق رن ا من خالع الجدوع الت لي:
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 : نت ئج مق رن  متوسط أحك م مراقبي الحس ب ا مصنف  وفق  لخبراتهم 8عدوع 
 في ظل اختالف أسلوب ارتك ب الغش

 

Experience 
Fraud 

Method 
Mean 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

More than 10 
Omission 8.500 .189 8.125 8.875 

Misrecording 9.500 .160 9.182 9.818 

3 : 10 
Omission 7.821 .094 7.634 8.009 

Misrecording 9.161 .080 9.002 9.320 

Less than 3 
Omission 7.188 .067 7.055 7.320 

Misrecording 8.679 .057 8.566 8.791 
 

 تسييير رتييياال ال  ارريييات المناادييية بييين  لحأيييام مراقبيييي الحسيييابات ب ختبيييف مسيييت يات الخبيييرا بشيييهج 
عالقة التحريفات ال أتشفة، مس رتاال  حبنل التبا   التي ل دت لج خبرا مراقبي الحسابات    ر عبى ال

ي لحأيام بن  لسب ا ار  اا الغش ولحأام مراقبي الحسيابات بشيهج التحريفيات ال أتشيفة. حنيث اختبفي
مراقبييي الحسييابات بشييهج احت الديية  ع ييد الغييش ال ر  ييب بهسييب ا اال فييال بيياختالف مسييت م خبييرا هح، 

، (8.500)سيين ات  10حنييث  ارييي مت سييط اسييتلابات مراقبييي الحسييابات اوم الخبييرات اس ميير ميي  
سيين ات،  10سيين ات الييى لقييل ميي   3فييي مسييت م الخبييرا ميي   (7.821)وارخفييم ميييا ال ت سييط الييى 

 سن ات. 3في مست م الخبرا اسقل م   (7.188)غ ميا ال ت سط و ب

  يييا اختبفيييي لحأيييام مراقبيييي الحسيييابات بشيييهج احت الدييية  ع يييد الغيييش ال ر  يييب بهسيييب ا الت يدييي  
باختالف مست م خبرا هح، حنث  اري مت سط استلابات مراقبيي الحسيابات اوم الخبيرات اس مير مي  

سين ات اليى  3فيي مسيت م الخبيرا مي   (9.161)ط اليى ، وارخفم ميا ال ت س(9.500)سن ات  10
سين ات. ويتنيه  3فيي مسيت م الخبيرا اسقيل مي   (8.679)سن ات، و بغ مييا ال ت سيط  10لقل م  

 ميي  النتيياال السيياب ة لج لحأييام مراقبييي الحسييابات بشييهج احت الديية  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة ب ختبييف
هسيب ا الت يدي  و  سيت م ارحيراف ماديارم لقيل م اررية خبرا هح  اري ل بر في حالة الغيش ال ر  يب ب

 ويمكن ييح ا ذلك ب لشكل البي ني الت لي:بهسب ا اال فال، 
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ويخب  الباحث م  النتاال الساب ة الى لج خبرا مراقب الحسابات    ر عأسداد عبى العالقة بن  
فمج خبرا مراقب الحسابات  لسب ا ار  اا الغش ولحأامر بشهج  ع د التحريفات ال أتشفة، وم   ح

 خفم م  احت الدة  ه ر لحأامر بهسب ا  نفني الغش. و نا  عبى ال   تح رفم فرض العدم وقب ل 
والق ئل بأن خبرة مراقب الحس ب ا تاثر  لم العالق  بين بة ر ر البد بة  (H3)الفرض المالث 

واحتم ع تقييم مراقبي الحس ب ا أسلوب تنفيذ الغش ا تم دا  لم يغف ع )ت ييف( مع مالا م لي  
  للتحريف ا المكتشف  ب لقوائم الم لي   لم أنه  غير متعمدة )متعمدة( في بيو  المم رس  المصري .

 (H4)نتيج  اختب ر الفرض الرابع  6-2-6-4
سلوب خبرة مراقب الحس ب ا تاثر  لم العالق  بين أم  يذا   ن  استهدف الفرض الرابس اختبار 

ب ا ش ا تماا دا  لاام يغفاا ع )ت ييااف( المعلوماا ا واألدلاا  واحتماا ع تقياايم مراقبااي الحساا يخفاا ء الغاا
. المصاري  للتحريف ا المكتشف  ب لقوائم الم لي   لم أنه  غير متعمدة )متعمدة( في بيو  المم رس 

 ولغرض اختبار الفرض  ح اعادا ادا تر  فرض عدم عبى النح  التالي: 
40H ع الحسا ب ا  لام العالقا  باين أسالوب يخفا ء الغاش ا تما دا  لام يغفا: ال تاثر خبرة مراقب 

يا  ئم الم ل)ت ييف( المعلوم ا واألدل  واحتم ع تقيايم مراقباي الحسا ب ا للتحريفا ا المكتشاف  با لقوا
 وي أيي  بديياج معن ييية اليي  الفييرض  لاام أنهاا  غياار متعماادة )متعماادة( فااي بيواا  المم رساا  المصااري .

 بارات  حبنل التبا   والتي ن أ  انناحها م  خالل اللدول التالي:اعت ادا عبى رتاال اخت
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 (H4): نت ئج اختب ر فرض الدراس  الرابع 9عدوع 
 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية 

(df) 

متوسط 

 المربعات

احصائية 

(F) 

مستوي 

الداللة 

(Sig.) 

Concealing 

Method * 

Experience 

Sphericity 

Assumed 
1.522 2 .761 17.918 .000 

Greenhouse-

Geisser 
1.522 2.000 .761 17.918 .000 

Huynh-Feldt 1.522 2.000 .761 17.918 .000 

Lower-bound 1.522 2.000 .761 17.918 .000 
 

( لب تغنييير Fلج  د ييية احةييياادة ) H4 تنيييه مييي   يييدول رتييياال اختبيييارات  حبنيييل التبيييا   لبفيييرض 
، (000.)، ب ست م د لة (17.918) ساوم  (Concealing Method* Experience)ال عدل 

، و  يييد ميييه النتيياال و يي د دلنييل  لريبييي عبييى لج خبييرا مراقييب (5%)ومييي لقييل ميي  مسييت م معن ييية 
ابات الحسابات    م بدور معدل لبعالقة بن  لسب ا اخفا  الغش بيال  ااح ال الدية ولحأيام مراقبيي الحسي

بيي ات ال أتشفة. و ستبداج طبدعة ميا اس ير ال عيدل سينتح م اررية مت سيدات لحأيام مراقبشهج التحريف
الحسييابات بشييهج احت الديية  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة مةيينفة وف يياد ل سييت م خبييرا هح فييي ظييل اخييتالف 

ويمكااان تلخااايص نتااا ئج هاااذن لسيييب ا اخفيييا  الغيييش )اال فيييال م ابيييل الت يدييي ( لب عب ميييات واسدلييية. 
 ا من خالع الجدوع الت لي:المق رن 

 : نت ئج مق رن  متوسط أحك م مراقبي الحس ب ا مصنف  وفق  لخبراتهم10عدوع 
 في ظل اختالف أسلوب يخف ء الغش

 

Experience 

Fraud 

Concealing 

Method 

Mean 
Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

More than 10 
Omission 8.000 .197 7.608 8.392 

Misrepresentation 10.000 .154 9.693 10.307 

3 : 10 
Omission 7.321 .099 7.126 7.517 

Misrepresentation 9.661 .077 9.507 9.814 

Less than 3 
Omission 6.696 .070 6.558 6.835 

Misrepresentation 9.170 .055 9.061 9.278 
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ات  تفر النتاال التي خبةي النها ال  اررات المناادة بن  لحأام مراقبي الحسابات ب ختبيف مسيت ي
 ي  ر  الخبرا بشهج التحريفات ال أتشفة، مس رتاال  حبنل التبا   التي ل دت لج خبرا مراقبي الحسيابات

 أتشييفة. حنييث عبييى العالقيية بيين  لسييب ا اخفييا  الغييش ولحأييام مراقبييي الحسييابات بشييهج التحريفييات ال
اختبفيي لحأيام مراقبييي الحسيابات بشييهج احت الدية  ع ييد الغيش الييم  ييح محاولية اخفاايير بهسيب ا ا فييال 
ال عب ميات واسدلية بياختالف مسيت م خبيرا هح، حنييث  اريي مت سيط اسيتلابات مراقبيي الحسييابات اوم 

في مست م الخبيرا  (7.321)، وارخفم ميا ال ت سط الى (8.000)سن ات  10الخبرات اس مر م  
 3في مست م الخبرا اسقل مي   (6.696)سن ات، و بغ ميا ال ت سط  10سن ات الى لقل م   3م  

 سن ات.

  ا اختبفي لحأام مراقبي الحسابات بشهج احت الدة  ع يد الغيش الييم  يح محاولية اخفااير بهسيب ا 
استلابات مراقبيي الحسيابات    يد  ال عب مات واسدلة باختالف مست م خبرا هح، حنث  اري مت سط

في مست م  (9.661)، وارخفم ميا ال ت سط الى (10.000)سن ات  10اوم الخبرات اس مر م  
في مست م الخبيرا اسقيل  (9.170)سن ات، و بغ ميا ال ت سط  10سن ات الى لقل م   3الخبرا م  

شييييهج احت الديييية  ع ييييد سيييين ات. ويتنييييه ميييي  النتيييياال السيييياب ة لج لحأييييام مراقبييييي الحسييييابات ب 3ميييي  
التحريفييات ال أتشييفة ب ختبييف خبييرا هح  ارييي ل بيير فييي حاليية الغييش اليييم  ييح محاوليية اخفاايير بهسييب ا 

ويمكن ييح ا ذلك   يد  ال عب مات واسدلة و  ست م ارحراف مادارم لقل م اررة بهسب ا اال فال، 
 ب لشكل البي ني الت لي:
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غيش بات    ر عأسداد عبى العالقة بن  لسب ا اخفيا  ال  يد النتاال الساب ة لج خبرا مراقب الحسا
ولحأامير بشيهج  ع يد التحريفيات ال أتشيفة، ومي   يح فيمج خبيرا مراقيب الحسيابات  خفيم مي  احت الدية 
 ه ر لحأامر بهسب ا االدارا في اخفا  الغش، و نا  عبى الي   يتح رفيم فيرض العيدم وقبي ل الفيرض 

وب بااأن خباارة مراقااب الحساا ب ا تاااثر  لاام العالقاا  بااين أساالوالق ئاال بةيي ر ر البد بيية  (H4)الرابييس 
ب ا يخفاا ء الغااش ا تماا دا  لاام يغفاا ع )ت ييااف( المعلوماا ا واألدلاا  واحتماا ع تقياايم مراقبااي الحساا 

  .المصري  للتحريف ا المكتشف  ب لقوائم الم لي   لم أنه  غير متعمدة )متعمدة( في بيو  المم رس 

 التحليل اإلض في  6-3
  هدف التحبنل ا نافي الى دراسة واختبار  ه نر بعم الع امل االنا دة عبى العالقة اسساسدة

 (Hamilton and Smith, 2021)محل البحث لبت ال الى فهح لفنل بشهرها، واستر اداد بدراسة 
ر سيينتح اختبييار  ييه نر الييدور ال عييدل لمال يية ع امييل  ت مييل فييي )حلييح مأتييب ال را عيية اليييم  نت ييي الديي

مراقب الحسابات، ور ا ) نا( مراقب الحسابات، ال  مل الدراسي( عبى العالقة بن  لسب ا ار  اا 
وإخفيييا  الغيييش ولحأيييام مراقبيييي الحسيييابات بشيييهج التحريفيييات ال أتشيييفة فيييي بن ييية ال  ارسييية ال ةيييرية. 

 ويمكن تلخيص الهدف من التحليل اإلض في بدراس  واختب ر الفرضين الت ليين:
H5م مكتااب المراععاا  ونااو( )عاان ( مراقااب الحساا ب ا وتأهيلاال العلمااي  لاام العالقاا  : ياااثر حجاا

يم المعنوياا  بااين أساالوب تنفيااذ الغااش ا تماا دا  لاام يغفاا ع )ت ييااف( معاا مالا م لياا  واحتماا ع تقياا
ي بيوا  فامراقبي الحس ب ا للتحريف ا المكتشف  با لقوائم الم ليا   لام أنها  غيار متعمادة )متعمادة( 

 ي  المصري . المم رس  المهن
H6  ياااثر حجاام مكتااب المراععاا  ونااو( )عاان ( مراقااب الحساا ب ا وتأهيلاال العلمااي  لاام العالقاا :

تقيايم  المعنوي  بين أسلوب يخف ء الغش ا تم دا  لم يغفا ع )ت يياف( المعلوما ا واألدلا  واحتما ع
ي بيوا  فامراقبي الحس ب ا للتحريف ا المكتشف  با لقوائم الم ليا   لام أنها  غيار متعمادة )متعمادة( 

 لمم رس  المهني  المصري . ا

 ويمكن صي غ  نموذج التحليل اإلض في من خالع الشكل الت لي:
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كاا ب نتاا ئج اختباا ر أثاار المتغيااراا المعدلاا  اإلضاا في   لاام العالقاا  بااين أساالوب ارت 6-3-1
 الغش وأحك م مراقبي الحس ب ا بشأن التحريف ا المكتشف  ب لقوائم الم لي 

لغييرض اختبييار ل يير ال تغنييرات االنييا دة ال عدليية الييمال  والتييي  ت مييل فييي )حلييح مأتييب ال را عيية 
(H5a) ، ينا( مراقيب الحسيابات ( وري ا(H5b) ، ومسيت م التهمنيل العب يي(H5c) عبيى العالقية ،)

بيين  لسييب ا ار  يياا الغييش ولحأييام مراقبييي الحسييابات بشييهج التحريفييات ال أتشييفة  ييح اعييادا اييدا تر 
 الخاما  فرض عدم عبى النح  التالي:  الفرض

50Hال ياثر حجم مكتب المراعع  وناو( )عان ( مراقاب الحسا ب ا ومساتول تأهيلال العلماي  لام : 
تما ع العالق  المعنويا  باين أسالوب تنفياذ الغاش ا تما دا  لام يغفا ع )ت يياف( معا مالا م ليا  واح

 عمادة( فايتقييم مراقبي الحس ب ا للتحريف ا المكتشف  ب لقوائم الم لي   لام أنها  غيار متعمادة )مت
نيل وي أ  بداج معن ية ال  الفيرض مي  خيالل رتياال اختبيارات  حبيو  المم رس  المهني  المصري . ب

 التبا   والتي ن أ  انناحها م  خالل اللدول التالي:
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 (H5): نت ئج اختب ر فرض الدراس  الخ م  11عدوع 
 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية 

(df) 

متوسط 

 المربعات

احصائية 

(F) 

مستوي 

الداللة 

(Sig.) 

Fraud 

Method* 

Audit Firm 

size 

Sphericity 

Assumed 
.181 1 .181 23.424 .000 

Greenhouse-

Geisser 
.181 1.000 .181 23.424 .000 

Huynh-Feldt .181 1.000 .181 23.424 .000 

Lower-bound .181 1.000 .181 23.424 .000 

 

Fraud 

Method* 

Auditor 

Gender 

Sphericity 

Assumed 
.000 1 .000 .025 .874 

Greenhouse-

Geisser 
.000 1.000 .000 .025 .874 

Huynh-Feldt .000 1.000 .000 .025 .874 

Lower-bound .000 1.000 .000 .025 .874 

Fraud 

Method* 

Auditor 

Education 

level 

Sphericity 

Assumed 
.211 3 .070 9.104 .000 

Greenhouse-

Geisser 
.211 3.000 .070 9.104 .000 

Huynh-Feldt .211 3.000 .070 9.104 .000 

Lower-bound .211 3.000 .070 9.104 .000 
 

( لب تغنيييرات االنيييا دة ال عدلييية اليييمال  )حليييح F تنييه مييي  النتييياال السييياب ة لج  د ييية احةيياادة )
( (H5c)وال سيييت م التعبد يييي ، (H5b)ورييي ا ) ييينا( مراقيييب الحسيييابات ، (H5a)مأتيييب ال را عييية 

، (874.)، (000.)ب سيييييييييت م د لييييييييية  (9.104)، (025.)، (23.424) سييييييييياوم عبيييييييييى التر نيييييييييب 
، فيمج الي  نعنييي (5%)، وحنيث لج مسيت م الد ليية ل تغنير الني ا ل بيير مي  مسيت م ال عن ييية (000.)

ة بيى العالقية محيل البحيث، بنن يا لظهيرت النتياال السياب لرر لدا لر  يه نر معيدل اا د لية احةياادة ع
لج مسييت م الد ليية ل تغنييرم حلييح مأتييب ال را عيية، وال سييت م التعبد ييي ل راقبييي الحسييابات، لقييل ميي  

، ويعنييي اليي  لج له ييا ل يير معنيي م معييدل عبييى العالقيية محييل البحييث، وي أيي  (5%)مسييت م ال عن ييية 
حسيابات غنري  م  خالل ال  اررات المناادية بين  لحأيام مراقبيي الاستبداج ا لاه ميا اس ر ال عن م لب ت

 بشهج الغش ال أتشف. 

وي أ   بخد  رتاال م اررة مت سط لحأام مراقبي الحسابات مةينفة وف يا لحليح مأتيب ال را عية 
 اليم  نت  ج الدر في ظل اختالف لسب ا ار  اا الغش عبى النح  ال بن   د ا  بي:
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  ن  متوسط أحك م مراقبي الحس ب ا مصنف  وفق  لحجم المكتب: نت ئج مق ر 12عدوع 
 الذل ينتمون يليل في ظل اختالف أسلوب ارتك ب الغش

 

Audit 

Firm size 

Fraud 

Method 
Mean 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Non-Big 

(4) 

Omission a7.398 .139 7.121 7.674 

Misrecording a8.898 .129 8.640 9.155 

Big (4) 
Omission a8.341 .130 8.083 8.599 

Misrecording a9.425 .121 9.184 9.665 
 

ويتنييه ميي  اللييدول السييابر لج مت سييط لحأييام مراقبييي الحسييابات الييي    نت يي ج ل أا ييب مرا عيية 
ال بيييار بشيييهج احت ييال  ع يييد التحريفيييات ال أتشييفة التيييي  يييح  4لييدا ليييد هح  يييرا ة مييس لحيييد ال أا يييب الييي

فييي  (8.898)، بنن ييا ار فييس ميييا ال ت سييط الييى (7.398)ار  ابهييا عيي  طرييير حيييف معييامالت مالديية 
 يي ج التحريفييات ال أتشييفة  ييح ار  ابهييا عيي  طرييير  حرييي  معييامالت مالديية. ولج مت سييط لحأييام حاليية 

ال بييار بشييهج  4مراقبييي الحسييابات الييي    نت يي ج ل أا ييب مرا عيية لييد هح  ييرا ات مييس لحييد ال أا ييب الييي
، (8.341)احت ييال  ع يييد التحريفيييات ال أتشييفة التيييي  يييح ار  ابهييا عييي  طريييير حيييف معيييامالت مالدييية 

في حالة   ج التحريفات ال أتشفة  ح ار  ابها ع  طرير  حري   (9.425)س ميا ال ت سط الى وار ف
 معامالت مالدة.

  ا  تنه لج مت سط لحأام مراقبي الحسابات الي    نت  ج الى مأا ب مرا عة لد هح  را ة مس 
   رنيياارمح الييي  ال بييار بشييهج احت الديية  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة  ارييي ل بيير ميي 4لحييد ال أا ييب الييي

 نت  ج ل أا يب ليدا ليد هح مييه الشير ات، وميس مييا ظبيي لحأيامهح بشيهج  ع يد التحريفيات ال أتشيفة 
 .التي  ح ار  ابها بهسب ا حيف معامالت مالدة لقل م  التي  ح ار  ابها بهسب ا   يد  ال عامالت

بات عبييى العالقيية بيين  والننييا  طبدعيية اس يير ال عييدل ال عنيي م لب سييت م الدراسييي ل راقبييي الحسييا
لسييب ا ار  يياا الغييش ولحأييام مراقبييي الحسييابات، ن أيي   بخييد  رتيياال م ارريية مت سييط لحأييام مراقبييي 
الحسابات مةنفة وف ا ل ست يا هح الدراسدة في ظل اختالف لسب ا ار  اا الغش عبى النح  ال بن  

  د ا  بي:
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راسي مصنف  وفق  للمستول الد: نت ئج مق رن  متوسط أحك م مراقبي الحس ب ا 13عدوع 
 لهم في ظل اختالف أسلوب ارتك ب الغش

 

Education 

level 

Fraud 

Method 
Mean 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Doctoral 

Degree 

Omission a8.500 .253 7.997 9.003 

Misrecording a9.500 .235 9.032 9.968 

Master 

degree 

Omission a8.500 .320 7.864 9.136 

Misrecording a9.500 .298 8.908 10.092 

Diploma 
Omission a8.000 .185 7.633 8.367 

Misrecording a9.250 .172 8.908 9.592 

Bachelor 
Omission 7.646 .111 7.425 7.866 

Misrecording 9.041 .103 8.836 9.247 
 

ويتنيييه مييي  الليييدول السيييابر لج مت سيييط لحأيييام مراقبيييي الحسيييابات اليييي   حةيييب ا عبيييى در تيييي 
اليييد ت راه وال ا سيييتنر بشيييهج احت يييال  ع يييد التحريفيييات ال أتشيييفة التيييي  يييح ار  ابهيييا عييي  طريييير حييييف 

في حالة   ج التحريفات ال أتشفة  ح  (9.500)، وار فس ميا ال ت سط الى (8.500)معامالت مالدة 
ها ع  طرير  حري  معامالت مالدة. ولج مت سط لحأام مراقبي الحسيابات اليي   حةيب ا عبيى ار  اب

دببييي م دراسيييات عبديييا بشيييهج احت يييال  ع يييد التحريفيييات ال أتشيييفة التيييي  يييح ار  ابهيييا عييي  طريييير حييييف 
في حالة   ج التحريفات ال أتشفة  ح  (9.250)، وار فس ميا ال ت سط الى (8.000)معامالت مالدة 

ار  ابهييا عيي  طرييير  حرييي  معييامالت مالديية. ولج مت سييط لحأييام مراقبييي الحسييابات الحااييبن  عبييى 
در ييية البأيييال ري ت بشيييهج احت يييال  ع يييد التحريفيييات ال أتشيييفة التيييي  يييح ار  ابهيييا عييي  طريييير حييييف 

حالة   ج التحريفات ال أتشفة  ح  في (9.041)، وار فس ميا ال ت سط الى (7.646)معامالت مالدة 
 ار  ابها ع  طرير  حري  معامالت مالدة.

  يييا  تنيييه لج مت سيييط لحأيييام مراقبيييي الحسيييابات الحاايييبن  عبيييى مييي مالت دراسيييدة عبديييا بشيييهج 
احت ييال  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة  ارييي ل بيير ميي  رنيياارمح الييي   لييح نحةييب ا عبييى ميييه ال يي مالت 

 شيهج احت الدية  ع يد التحريفيات ال أتشيفة التيي  يح ار  ابهيا بهسيب ا حييفاالنا دة، وظبي اسحأيام ب
د معامالت مالدية لقيل مي  التيي  يح ار  ابهيا بهسيب ا   يدي  ال عيامالت،   يا لج النتياال ليح    ير و ي  

 اختالف في لحأام مراقبي الحسابات الحاابن  عبى در تي ال ا ستنر والد ت راه.

ب ة اليييى لج حليييح مأتيييب ال را عييية ومسيييت م التهمنيييل العب يييي ويخبييي  الباحيييث مييي  النتييياال السيييا
ل راقب الحسابات    راج عبى العالقية بين  لسيب ا  نفنيي الغيش ولحأيام مراقبيي الحسيابات بشيهج  ع يد 
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يمكان التحريفات ال أتشيفة، بنن يا    ي  ر ري ا ) ينا( مراقيب الحسيابات عبيى مييه العالقية. ومي   يح 
ايل بيهج  ي  ر حليح مأتيب ال را عية، وري ا ) ينا( مراقيب الحسيابات، وال ا ع ئي    )5H(قبوع الفرض 

و همنبر الدراسي عبى العالقة ال عن ية بن  لسب ا  نفني الغش اعت ادا عبى ا فال )  يد ( معامالت 
مالديية واحت ييال   نييدح مراقبييي الحسييابات لبتحريفييات ال أتشييفة بييال  ااح ال الديية عبييى لرهييا  نيير متع ييدا 

  ة ال  ارسة ال ةرية.)متع دا( في بن

 ء نتاا ئج اختباا ر أثاار المتغيااراا المعدلاا  اإلضاا في   لاام العالقاا  بااين أساالوب يخفاا 6-3-2
 الغش وأحك م مراقبي الحس ب ا بشأن التحريف ا المكتشف  ب لقوائم الم لي 

لغييرض اختبييار ل يير ال تغنييرات االنييا دة ال عدليية الييمال  والتييي  ت مييل فييي )حلييح مأتييب ال را عيية 
(H6a) ، ينا( مراقيب الحسيابات ( وري ا(H6b) ، ومسيت م التهمنيل العب يي(H6c) عبيى العالقية ،)

بييين  لسيييب ا اخفيييا  الغيييش ولحأيييام مراقبيييي الحسيييابات بشيييهج التحريفيييات ال أتشيييفة  يييح اعيييادا ايييدا تر 
 الفرض السادت  فرض عدم عبى النح  التالي: 

60Hعالق  : ال ياثر حجم مكتب المراعع ، ونو( )عن ( مراقب الحس ب ا، وتأهيلل الدراسي  لم ال
تقيايم  المعنوي  بين أسلوب يخف ء الغش ا تم دا  لم يغفا ع )ت يياف( المعلوما ا واألدلا  واحتما ع

بيوا  ي فامراقبي الحس ب ا للتحريف ا المكتشف  با لقوائم الم ليا   لام أنها  غيار متعمادة )متعمادة( 
تيي وي أ  بداج معن ية ال  الفرض مي  خيالل رتياال اختبيارات  حبنيل التبيا   والالمم رس  المصري . 

 ن أ  انناحها م  خالل اللدول التالي:

 (H6): نت ئج اختب ر فرض الدراس  الخ م  14عدوع 
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( لب تغنيييرات االنيييا دة ال عدلييية اليييمال  )حليييح F تنييه مييي  النتييياال السييياب ة لج  د ييية احةيياادة )
( (H6c)وال سيييت م التعبد يييي ، (H6b)ورييي ا ) ييينا( مراقيييب الحسيييابات ، (H6a)مأتيييب ال را عييية 

، (977.)، (002.)ب سيييييييييت م د لييييييييية  (1.780)، (001.)، (10.772) سييييييييياوم عبيييييييييى التر نيييييييييب 
ل راقبييي الحسييابات ل بيير ميي  ، وحنييث لج مسييت م الد ليية ل تغنييرم النيي ا، وال سييت م التعبد ييي (157.)

، فييمج الي  نعنيي لريير ليدا له يا  ييه نر معيدل اا د لية احةيياادة عبيى العالقيية (5%)مسيت م ال عن يية 
محييل البحييث، بنن ييا لظهييرت النتيياال السيياب ة لج مسييت م الد ليية ل تغنيير حلييح مأتييب ال را عيية اليييم 

نعنييي لريير ليير ل يير معييدل معنيي م ، م ييا (5%) نت ييي الديير مراقييب الحسييابات لقييل ميي  مسييت م ال عن ييية 
ن  بيعبى العالقة محل البحث، وي أ  استبداج ا لاه ميا اس ر ال عن م مي  خيالل ال  ارريات المناادية 

ال بييييار  4لحأيييام مراقبيييي الحسيييابات اليييي    نت ييي ج ل أا يييب مرا عييية ليييد ها  يييرا ات ميييس ال أا يييب اليييي
هج الغييش ال أتشييف فييي ظييل اخييتالف ورنيياارمح م يي   نت يي ج ل أا ييب لييدا لييد ها ميييه الشييرا ات بشيي

 اسسب ا ال تبس الخفا  الغش عبى النح  ال بن   د ا  بي:

  : نت ئج مق رن  متوسط أحك م مراقبي الحس ب ا مصنف  وفق  لحجم المكتب15عدوع 
 الذل ينتمون يليل في ظل اختالف أسلوب يخف ء الغش

 

Audit Firm 

size 

Fraud Concealing 

Method 
Mean 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Non-Big (4) 
Omission a6.898 .144 6.610 7.185 

misrepresenting a9.398 .127 9.146 9.650 

Big (4) 
Omission a7.849 .135 7.581 8.117 

Misrepresenting a9.917 .118 9.681 10.152 
 

ويتنييه ميي  اللييدول السييابر لج مت سييط لحأييام مراقبييي الحسييابات الييي    نت يي ج ل أا ييب مرا عيية 
ال بيييار بشيييهج احت ييال  ع يييد التحريفيييات ال أتشييفة التيييي  يييح  4لييدا ليييد هح  يييرا ة مييس لحيييد ال أا يييب الييي

فيي  (9.398)، بنن ا ار فس ميا ال ت سيط اليى (6.898)اخفااها ع  طرير حيف ال عب مات واسدلة 
لة   ج التحريفات ال أتشفة  ح اخفااها عي  طريير  حريي  ال عب ميات واسدلية. ولج مت سيط لحأيام حا

ال بييار بشييهج  4مراقبييي الحسييابات الييي    نت يي ج ل أا ييب مرا عيية لييد هح  ييرا ات مييس لحييد ال أا ييب الييي
، (7.849)احت ييال  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة التييي  ييح اخفااهييا عيي  طرييير حيييف ال عب مييات واسدليية 

في حالة   ج التحريفات ال أتشفة  ح اخفااها ع  طريير  حريي   (9.917)وار فس ميا ال ت سط الى 
 ال عب مات واسدلة.
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ويتنه لننَا م  ميه النتاال لج مت سط لحأيام مراقبيي الحسيابات اليي    نت ي ج ل أا يب مرا عية 
  ميتحريفيات ال أتشيفة  اريي ل بير ال بار بشيهج احت الدية  ع يد ال 4لد هح  را ات مس لحد ال أا ب الي

رنييياارمح اليييي    نت ييي ج ل أا يييب ليييدا ليييد هح مييييه الشييير ات، وميييس مييييا ظبيييي لحأيييامهح بشيييهج  ع يييد 
  التحريفات ال أتشفة التي  يح اخفااهيا بهسيب ا حييف ال عب ميات واسدلية لقيل مي  التيي  يح اخفااهيا عي

 طرير  حري  ال عب مات واسدلة.

ويخبي  الباحيث م ييا سيبر لننيياد النتياال السيياب ة اليى لج حليح مأتييب ال را عية اليييم  نت يي الديير 
مراقب الحسابات ن  م بدور معدل معن م لبعالقة بين  لسيب ا اخفيا  الغيش ولحأيام مراقبيي الحسيابات 

 لعب ييبشهج  ع د التحريفات ال أتشفة، بنن ا      ر ر ا ) ينا( مراقيب الحسيابات ومسيت م  همنبير ا
 وال اايل بيهج  ي  ر حليح ع ئيا    )6H(يمكان قباوع الفارض م مبر الدراسي عبيى مييه العالقية. ومي   يح 

 مأتب ال را عة، ور ا ) نا( مراقب الحسابات، و همنبر الدراسي عبى العالقية ال عن يية بين  لسيب ا
اخفييييا  الغييييش اعت ييييادا عبييييى ا فييييال )  يديييي ( ال عب مييييات واسدليييية واحت ييييال   نييييدح مراقبييييي الحسييييابات 

 ارسة ال ةرية.لبتحريفات ال أتشفة عبى لرها  نر متع دا )متع دا( في بن ة ال  

 الخالص  والتوصي ا وأهم مج الا البحث المقترح  6-4
اسييتهدف البحييث دراسيية واختبييار العالقيية بيين  اسسييب ا اليييم ن أيي  لج  ع ييد الديير االدارا  ر  يياا 

 يية وإخفييا  الغييش فييي ال يي ااح ال الديية ولحأييام مراقبييي الحسييابات بشييهج  ع ييد التحريفييات ال أتشييفة فييي بن
 ال ةرية.  ال  ارسة ال هندة

و ح اختبار العالقة بن  لسب ا ار  اا وإخفا  الغش فيي ال ي ااح ال الدية ولحأيام مراقبيي الحسيابات 
بشهج  ع د التحريفات ال أتشفة في بن ية ال  ارسية ال هندية ال ةيرية، فيي ظيل اليدور ال عيدل ل سيت م 

( 364ة مأ رية مي  )(، م  خيالل عنني3×2×2خبرا مراقبي الحسابات اعت ادا عبى  ة دح  لريبي )
( مراقب حسابات م ي  لهيح حير مرا عية  ير ات ال سيام ة  نير 91مشامدا  ح الحة ل عبنها م  )

ال الديية ال  نييدا بالب رايية ال ةييرية، ميي  خييالل  حبنييل لساسييي، وآخيير انييافي. و شيينر رتيياال التحبنييل 
اخفااير اعت يادا عبيى اسساسي الى لج ار  اا الغش اعت ادا عبى لسيب ا ا فيال ال عيامالت ال الدية، و 

لسييب ا ا فييال ال عب مييات واسدليية نخفييم ميي  احت ييال   نييدح مراقبييي الحسييابات لبتحريفييات ال أتشييفة 
عبيييى لرهيييا متع يييدا م اررييية ب يييا ااا  ييياج  يييح ار  ييياا الغيييش اعت يييادا عبيييى   يدييي  ال عيييامالت ال الدييية، 

اليييى لج خبييييرا مراقبييييي  وإخفااييير اعت ييييادا عبيييى لسييييب ا   يدييي  ال عب مييييات واسدلييية.   ييييا  يييح الت اييييل
الحسابات  سهح في  ر ند لحأامهح بشهج احت الدة  ع د الغش ال أتشيف، عبيى الير ح مي  لج النتياال 
    ال  يدعح ظيامرا  حني  اال فيال، حنيث لج زييادا خبيرا مراقبيي الحسيابات زادت مي  احت الدية   نيدح 
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ريفيييات التيييي  يييح ار  ابهيييا واخفااهيييا التحريفيييات ال أتشيييفة عبيييى لرهيييا متع يييدا ميييس اسيييت رار   نيييد هح لبتح
اعت يييادا عبيييى لسيييب ا اال فيييال عبيييى لرهيييا لقيييل احت يييا د سج   ييي ج متع يييدا م اررييية بيييالتي  يييح ار  ابهيييا 

 واخفاار اعت ادا عبى لسب ا الت يد . 

 وامتح التحبنل االنافي بدراسة الدور ال عدل لمال ة ع امل  ت مل في حليح مأتيب ال را عية الييم
راقيييب الحسيييابات، والتهمنيييل الدراسيييي ورييي ا ) ييينا( مراقيييب الحسيييابات عبيييى العالقتييين   نت يييي الدييير م

اسساسيينتن  محييل الدراسيية. و ييح الت اييل الييى لج ارت ييا  مراقييب الحسييابات سحييد ال أا ييب التييي لييد ها 
دا، ال بيار   ييد مي  احت يال   نيد هح لبتحريفيات ال أتشيفة عبيي لرهيا متع ي 4 را ة مس لحد ال أا ب اليي

 د لج ست رار   ند هح لبتحريفات التيي  يح ار  ابهيا واخفااهيا بهسيب ا اال فيال عبيي لرهيا لقيل احت يامس ا
قييب   يي ج متع ييدا م ارريية بييالتي  ييح ار  ابهييا واخفااهييا بهسييب ا الت يديي . وي يييد ال سييت م الدراسييي ل را

فيات   نيد هح لبتحريالحسابات م  احت ال   ند هح لبتحريفات ال أتشفة عبى لرها متع دا، ميس اسيت رار 
 ابهييا التييي  ييح ار  ابهييا بهسييب ا اال فييال عبييى لرهييا لقييل احت ييا د لج   يي ج متع ييدا م ارريية بييالتي  ييح ار 

ن  واخفااهييا بهسييب ا الت يديي ، بنن ييا لييح  مبييي معن ييية الييدور ال عييدل لب سييت م الدراسييي عبييى العالقيية بيي
 بي و  د  ه نر معدل معن م لني ا ) ينا(لسب ا اخفا  الغش ولحأام مراقبي الحسابات، واخنرا لح  م

 مراقب الحسابات عبى العالقة بن  لسب ا ار  اا وإخفا  الغش ولحأام مراقبي الحسابات.

الى نيرورا اايدار  المستول التشريعيفي ن   ما خب  الدر م  رتاال عبى  ويوصي الب حث
لسييالنب ار  يياا وإخفييا   شييريس نفييرض ع   ييات عبييى ادارا الشيير ات التييي  مبييي فييي ح هييا اسييتخدام 

الغييييش بييييال  ااح ال الديييية بهييييدف خييييداا مراقييييب الحسييييابات و نييييبنل مسييييتخدمي ال يييي ااح ال الديييية. وعبييييى 
عبييى   نبغييي عبييى الهن يية العاميية لبرقابيية ال الديية م مبيية فييي وحييدا الرقابيية المسااتول التنميمااي والمهنااي

لسيدا  مي  خيالل  يدريب مراقبيي   دا لع يال مراقبيي الحسيابات لج   ي م بيدور ل مير فاعبدية فيي مييا ا
الحسيييابات عبيييى اسسيييالنب ال سيييتحد ة  ر  ييياا وإخفيييا  الغيييش بهيييدف  حسييين   ييي دا لحأيييام مراقبيييي 
الحسابات بشهج التحريفات ال أتشفة، انافة الى نرورا فرض ع   ات عبى مراقبي الحسابات م   

ا ااا ال هنيي الالزمين  لتحد يد مي  مبي عدم م ارسيتهح ال يدر ال يافي مي  العنانية ال هندية ال ا دية والشي 
 المسااتول األكاا ديمي ارييي التحريفييات ال أتشييفة را ليية عيي  خدييه  نيير متع ييد لم  ييش متع ييد. وعبييى 

 نلييب بيييل ال  يييد ميي  اللهيي د البحمديية لدراسييية واختبييار الل ارييب ال ختبفيية ال تعب يية بهسييالنب ار  ييياا
ة ات ال أتشيفة فيي بن ية ال  ارسية ال هنديوإخفا  الغيش، و ي دا لحأيام مراقبيي الحسيابات بشيهج التحريفي

ال ةييرية، ب ييا ن أيي  ميي  الت اييل لفهييح لفنييل لبعالقييات بننه ييا وميي   ييح ن أيي  التنبيي  والييتحأح فنهييا، 
 في ميا السدا :  النق ط البحثي  المقترح وم  لمح 
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      .ل ر لسب ا  نفني وإخفا  الغش عبى سالمة رلم مراقب الحسابات بشهج ا ست رارية 
   ل يير لسييب ا  نفنييي وإخفييا  الغييش عبييى احت الديية ااييدار مراقييب الحسييابات لت رييير بييرلم معييدل عبييى

 ال  ااح ال الدة التي قام ب را عتها.     
   ل ر لسب ا  نفني وإخفا  الغش عبى مخاطر م انياا مراقبيي الحسيابات فيي بن ية ال  ارسية ال هندية

 ال ةرية.
  فيية الت  يييل فييي الشيير ات  نيير ال الديية ال  نييدا بالب رايية ل يير لسييب ا  نفنييي وإخفييا  الغييش عبييى   ب

 ال ةرية.
   ل ييير خةييياا  ملبيييا االدارا عبيييى  ييي دا لحأيييام مراقبيييي الحسيييابات بشيييهج التحريفيييات ال أتشيييفة

 بال  ااح ال الدة.
   ل ييير طيييي ل ميييدا   ييييدنح   بديييي  ال را عييية عبييييى  ييي دا لحأييييام مراقبييييي الحسيييابات بشييييهج التحريفييييات

 ل الدة.ال أتشفة بال  ااح ا
   ل ييير خةييياا  للنييية ال را عييية عبيييى  ييي دا لحأيييام مراقبيييي الحسيييابات بشيييهج التحريفيييات ال أتشيييفة

 بال  ااح ال الدة.
  .ل ر الرق نة عبى   دا لحأام مراقبي الحسابات بشهج التحريفات ال أتشفة باالفةا  الف رم 
  ف الغش.دراسة واختبار ل ر البدارات النخ ة عبى  فا ا مراقب الحسابات في  ش 
  دراسة ارت ادنة و لريبدة  ختبار ل ر  عبح ايلة عبى  فيا ا مراقيب الحسيابات فيي  شيف الغيش فيي 

  شف الغش بال  ااح ال الدة. 

 مراعع لا
 مراعع ب للغ  العربي ال :أوال  

. مسببات الغش في الت ارير ال الدة بين    ية الديرف الماليث فيي مخر يات 2019سالح، لح د مح د. 
ملبييية االسيييأندرية لببحييي   مهنييية ال را عييية وحت دييية  دييي ير ال هنييية: حالييية  ييير ة م  يييا بي. 

 . 63 -1(: 3) 3 ال حاسبدة. قسح ال حاسبة  بدة التلارا  امعة االسأندرية

. مدى مال مة ر  ا ي مر س وخ اسي الغش فيي  حد يد احت يال و ي د 2017 حا ة،  حا ة السند. 
ال  نييدا بالب رايية ال ةييرية. الشيير ات الغييش بييال  ااح ال الديية ال نييببة دراسيية  دبدةديية عبييى 

 1 قسيييح ال حاسيييبة  بدييية التليييارا  امعييية االسيييأندريةلببحييي   ال حاسيييبدة.  االسيييأندريةملبييية 
(1 :)49- 99 . 
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.  حبنيل و  نيدح العةيف الييمني االل تروريي لفريير ال را عية فيي 2015دح. عبد الرح  ، رليال  ابيراي
قسييح ال حاسييبة  بديية التلييارا الف يير ال حاسييبي.  ا تشيياف حييا ت الغييش فييي ال يي ااح ال الديية.

 . 835 -775(: 5) 19  امعة عن    ا

دراسية  -ال الدية العالقية بين  التعمير ال يالي وو ي د الغيش بيال  ااح . 2017عبي، عبد ال ماا رةير. 
لببحيي   ال حاسييبدة.  االسيأندريةملبيية .  دبدةدية عبييى الشير ات ال  نييدا بالب رايية ال ةيرية

 .48 -1(: 1) 1 قسح ال حاسبة  بدة التلارا  امعة االسأندرية

. ل ير اسيتخدام مراقيب الحسيابات لبنسيب ال الدية لبشير ات عبيى  فا  ير فيي 2018فرج، مياري خبنيل. 
ال الدة ال حرفية عي  ع يد: دراسية  دبدةدية عبيى الشير ات  نير ال الدية  شف الغش بال  ااح 

ملبية البحي   ال حاسيبدة. قسيح . 2015- 2011ال  ندا بالب راة ال ةرية في الفترا م  
 . 348 -298(: 1) 5 ال حاسبة  بدة التلارا  امعة طندا

راقيييييب بشييييهج الغييييش ( مسيييي  لدة ال 240مادييييار ال را عيييية ال ةييييرم رقييييح ). 2008وزارا ا سييييتم ار. 
. ال عييا نر ال ةييرية لب را عيية والفحيي  ال حييدود ومهييام والتييدلدا عنييد مرا عيية قيي ااح مالديية

 .https://fra.gov.egمتا  عبى  2008( لعام 166قرار رقح ) الته د ا خرى. 

 فهيح ال نشيها و ن تهيا و  نيدح مخياطر ( 315ماديار ال را عية ال ةيرم رقيح ). 2008وزارا ا ستم ار. 
قيرار  ال عا نر ال ةرية لب را عة والفح  ال حدود ومهيام الته يد ا خيرى.  التحري  الهام.

 .https://fra.gov.egمتا  عبى  2008( لعام 166رقح )

عبى  فيا ا مراقيب الحسيابات فيي  . ل ر  فعنل مدخل ال را عة ال شتر ة2015  سف، حناج مح د. 
الف ر ال حاسبي. قسح ال حاسبة  بدية التليارا ال شف والت رير ع  الغش في ال  ااح ال الدة. 

 . 5.3 -439(: 2) 19  امعة عن    ا
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 مالحك البحث
 (1ملحك رقم )

 الس دة األف ضل/

 تحي  طيب  وبعد،،،

م ليا  واخفا ء الغاش فاي القاوائم الالعالق  بين اسلوب ارتكا ب ن  م الباحث بمعداد بحث بعن اج ل

 ح عي  ل، و سيهح ا ابية سيداد وأحك م مراقبي الحس ب ا بشاأن التحريفا ا المكتشاف : دراسا  تجريبيا 

اال ابية  اسس بة والحا ت التلريبدة ال راف ة في ا  ام ميه ال رقة البحمدة. ويدنب لي الته ند عبيى لج

     ييد ا ابييات اييحدحة ولخييرم خاط يية،   ييا لج ال دب  يية مييي التييي  عبيير عيي  و هيية رنيير ح ولريير 

اال ابات والردود ال دب  ة س ف  ستخدم لغرض عب ي بحي، ولرر بعد  حبنل ميه اال ابيات واليردود 

واسييتخالا النتيياال فبيي   ييتح اال ييارا بهنيية ايي را ميي  الةيي ر الييى  خةييأح ال ييريح لو ال  سسيية التييي 

  نت  ج النها. 

 التقدير  لي حسن تع ونكم.وتفحلوا بقبوع ف ئك التحي  و 
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 البي ن ا الديموغرافي :أوال : 
 ........................................... )اختدارم( االسم: (1

 النو(: (2
  ا ر   لرمي 

 الماهل الدراسي: (3
 بأال ري ت في ال حاسبة   دبب م الدراسات العبدا في ال حاسبة 
 ما ستنر في ال حاسبة  د ت راه في ال حاسبة 

  دد سنواا الخبرة:  (4
   سن ات 3لقل م 
   سن ات 10الى لقل م   3م 
   سن ات  10ل بر م 

 الوظيفي  الح لي :  (5
  عن  فرير مرا عة    مد ر فرير مرا عة 
 ري  مرا عة   ......... لخرم لا رما 

راقباي المك تاب الع لميا  )فاي ح لا  مهل مكتب المراعع  الذل تنتمي يليل لديال شاراك  ماع أحاد  (6
 : الحس ب ا(

  رعح     

 :ح الا التجريبي الث ني  : 
 (:1ح ل  )

، 1237000ل نا  اختبار حسابات الداان ج ل تشيف فريير ال را عية و ي د  حريفيات قيدرت ب ببيغ 
، و ييح ا تشيياف ميييه التحريفييات عيي  2020 تعبيير بشييرا  خييدمات اعالرديية انييا دة   ييي فييي دنسيي بر 

طرييييير اعتييييراض و اليييية ا عالرييييات عبييييى ال ةييييادقات التييييي و هييييي النهييييا، حنييييث لونييييحي و اليييية 
ة مد نيية ب ببييغ ل ميير ميي  ال ببييغ ال شييار الديير فييي ال ةييادقات، حنييث لج ال  اليية ا عالرييات لج الشيير 

قدمي خدمات انا دة بخالف الخدمات الدوريية. ولرف يي و الية ا عالريات رسيخة مي  ع يد الخيدمات 
االنيا دة اليييم  ييح    دعيير ميس الشيير ة. ويعنييي اليي  لج الشيير ة ليح  عتييرف بت ييالد  الح بيية ا عالرديية 
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، و ر ييب عبييى اليي  ارخفيياض مةييروفات الدعانيية وا عييالج 1237000ي   ييدر ب ببييغ االنييا دة والتيي
 بالةد ة رفسها. 2020بال ببغ ال شار الدر، وزيادا اافي ار ا  عام 

ال رسييل الييى قسييح الحسييابات  بيين  لريير لييح نشيينر الييى  "أماار طلااب الخاادم ا اإل النياا "و  را عيية 
تيرا مي  )ري ف بر اليى منتةيف فبرا ير(،   يا لرهيا ارخفاض   قعات ال بدعات ع  ال سيتهدف خيالل الف

 لح  تن   لنة معب مات  فند بهرر  ح طبب خدمات اعالردة انا دة.

 ما م  احت ال لج    ج التحريفات ال شار النها متع دا؟  المطلوب:
 

 مؤكد  غير محتمل

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

   ما م  احت ال السعي رح    س م يد م  اسدلة ح ل التحريفات ال أتشفة؟ المطلوب:
 مؤكد  غير محتمل

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

مييا ميي  احت ييال ابييالا  ييري  ال را عيية لو ال ييد ر ال سيي  ل عيي  التحريفييات باعتبارمييا لميير  المطلااوب:
  تدبب م ارسة ال  يد م  الش  ال هني؟

  

 مؤكد  محتملغير 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

  س ف ندبب م  ال شار ن  اال ابة ع  الس ال السابر في الحا ت التالدة.ملحوظ : 

 (:2ح ل  )
سيح قال رسيل اليى  "أمار طلاب الخادم ا اإل النيا "ا  لرر ب را عة  افترض نف  الح ل  الس بق ،

لريير نشيينر الييى لج   قعييات ال بدعييات خييالل الفتييرا ميي  )ريي ف بر الييى منتةييف فبرا يير(  الحسييابات  بيين 
  ف   ال ستهدف، ولرر      د حا ة لشرا  خدمات اعالردة انا دة. 

 (:3ح ل  )
، 1237000ل نا  اختبار حسيابات الع يال  ل تشيف فريير ال را عية و ي د  حريفيات قيدرت ب ببيغ 

ح ا تشيييياف ميييييه التحريفييييات عيييي  طرييييير اعتييييراض الع نييييل عبييييى  تعبيييير ب بدعييييات سحييييد الع ييييال ، و يييي
ال ةادقات التي و هي الدر، حنث لونه الع نيل لرير ميد   لبشير ة ب ببيغ لقيل مي  ال شيار الدير فيي 
ال ةادقات، ولرفير الع نيل رسيخة مي  ع يد البديس ال بيرم بننير و ين  الشير ة. والييم نشيترج عيدم ا  يام 
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لليي دا البنياعة والتح يير مي  مةييدرما، ولج الع نيل لييح  تح ير بعييد  ع بدية البدييس ا  بعيد   نييدح الع نيل
. ومي  2020م    دا ومةدر البناعة ال رسبة الدر، وم   ح لح  تح ع بدية البديس حتيى رهانية عيام 

 ح فمج الشر ة قامي بتسلنل ا رادات لح  ست في  روج  ح  ها، م يا لدم اليى  نيخدح ايافي ار يا  
 بالةد ة رفسها. 2020عام 

بيهج  ال رسل الى قسح الحسابات  بن  لرر لح نشر الى لج لنة معب ميات  فنيد "أمر البيع" را عة و 
   ام ع د البدس مشروج بحر الع نل في   ندح   دا البناعة والتح ر م  مةدرما.

 :(4ح ل  )
 لرير ال رسيل اليى قسيح الحسيابات  بين  "أمار البياع"ا  لرر ب را عية  افترض نف  الح ل  الس بق ،

ل يار اليى لج   يام ع يد البديس مشيروج بحير الع نيل فيي   نيدح  ي دا البنياعة والتح ير مي  مةييدرما، 
 ولج   دس  روج ع د البدس  ح  ي، ولج الع نل لرسيل اخديار بال  اف ية عبيى ا  يام ايف ة البديس ولرير

  ح ر م    دا ومةدر البناعة ال رسبة الدر.

  
 


