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المستخدمة في  (اإلشارات الحمراء) مدى إدراك المراجعين الخارجيين لعوامل خطر الغش

 في المملكة العربية السعودية ميدانيةدراسة  :اكتشاف الغش

 أحمد بن عبدهللا بن سعيد الكربي

 باسودان بن عمر عبدهللابن يوسف / د
 

 
 

في المملكة العربية السعودية هذه الدراسة إلى معرفة مدى إدراك المراجعين الخارجيين  هدفت 

 .المستخدمة في اكتشاف الغش في التقارير المالية (الحمراء االشارات) عوامل خطر الغشل

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة للحصول على البيانات الالزمة وفقًا لمقياس ليكرت، وتم 

 .يعها على ممارسي المهنة في المملكة العربية السعوديةتوز

هناك وعيًا من قبل المراجعين الخارجيين بالمملكة أظهرت النتائج أن من خالل تحليل البيانات و

العربية السعودية بأهمية وفاعلية عوامل خطر الغش المستخدمة في اكتشاف الغش في التقارير المالية، وأن 

من عوامل خطر الغش لدى مراجعي الحسابات علقة بالفرص كانت لها أهمية أكبر عوامل خطر الغش المت

سنوات  يذون ين الخارجييالمراجعكما أظهرت النتائج أن . والتبريرات الضغوط/من الدوافع المتعلقة بكل

، لعوامل خطر الغش المرتبطة بالفرصهتمامًا أكبر الخبرة التي تتراوح بين ست إلى عشر سنوات أعطوا ا

عوامل خطر الغش المرتبطة هتمامًا أكبر للحسابات بالمكاتب الكبيرة أعطوا امراجعي اوأن 

وأشارت النتائج إلى إن أكثر عوامل خطر الغش أهمية من وجهة نظر مراجعي . الضغوط/بالدوافع

ة الداخلية، الحسابات كانت تتمثل في المؤشرات المتعلقة بسلوك اإلدارة، والمؤشرات المتعلقة بأنظمة الرقاب

 .والمؤشرات المتعلقة بالقيم األخالقية

، للحد من الغشاألعمال  آتفي منش ةرقابة داخلية قوي ةنظمأضرورة وضع بوأوصت الدراسة  

انتخاب أعضاء ، وللسلوك األخالقي لتعزيز القيم األخالقية في المنشأةاألعمال  آتبني المسؤولين في منشوت

عن  ةمتخصص ةالزامي اتإدراج مقرر، والحسنة في قطاع األعمال مجلس اإلدارة بناء على سمعتهم

كليات العلوم اإلدارية في الخطط الدراسية لطالب  االحتيالمكافحة األخالقيات المهنية وحوكمة الشركات و

 .أقسام المحاسبة في الجامعات السعوديةوعلى وجه الخصوص طالب 

 

ن واإلحتيال في التقارير المالية، المراجع ،عوامل خطر الغش، اإلشارات الحمراء :الكلمات المفتاحية

 .نوالخارجي
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This study aims to understand the extent to which external auditors in Saudi Arabia 

perceive the fraud risk factors (Red Flags) used in the detection of fraud in financial 

reports. 

To achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed to obtain the 

necessary data according to likert scale, which was distributed to professional auditors in 

Saudi Arabia. 

The results showed that there is awareness by the external auditors in Saudi Arabia 

of the importance and effectiveness of fraud risk factors used in the detection of fraud in 

the financial reports. And that fraud risk factors related to opportunities were of greater 

importance to auditors than fraud risk factors related to both incentives / pressures and 

rationalizations. The results also showed that external auditors with six to ten years of 

experience gave greater attention to risk factors related to opportunities.  And that 

auditors at big size audit offices had given greater attention to risk factors related to 

incentives / pressures. The findings indicated that the most important risk factors of fraud 

from the auditors' point of view were those of management behavior, internal control 

systems, and ethical values.  

The study recommended that strong internal controls should be applied to reduce 

fraud, and management should adopt ethical conduct to promote ethical values in the 

enterprise, as well as electing directors based on their good reputation in the business 

sector. Also, the study recommended the inclusion of mandatory courses on professional 

ethics, corporation governance, and fraud prevention in the study plans for students of the 

business college, and in particular the students of accounting departments in Saudi 

Universities. 
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