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 : ملخصال
في ظل األزمات المالية المتتالية في العصر الحديث، وانهيار العديد من الشركات الكبرى، أصبح مستوى الثقة في مهنة  
المحاسبة وفي المحاسبين متدنيًا. كذلك ارتفعت مخاوف المساهمين بشأن عدالة البيانات المالية التي تصدرها الشركة. كذلك زادة 

المراجع بخصوص تقديم تأكيدات معقولة حول نزاهة البيانات المالية للشركة التي يراجعها. تحاول هذه الدراسة تقييم أهمية  مسؤولية  
مؤشرات مخاطر االحتيال في البيانات المالية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا 

( اختبار  2( ليشتمل على العوامل المرتبطة بالمجتمع،  Fraud Triangleتطوير مثلث االحتيال التقليدي )  (1البحث بالتحديد إلى:  
تم تصميم ونشر استبيان   المؤشرات )العالمات الحمراء( في البيئة السعودية للتعرف على تقييم المراجعين الخارجيين لتلك المؤشرات. 

 من مجتمع المراجعين الخارجيين. مؤشرا، لجمع بيانات الدراسة  41يشتمل على 
  -1تحليل النتائج يشير إلى أن العالمات الحمراء الخمس البالغة األهمية للتنبؤ باالحتيال في القوائم المالية )الفئة أ( هي:  

مجموعة    التحكم من قبل شخص واحد أو  -3التعويض اإلداري المرتبط بأرباح الشركة،    -2عدم فاعلية الضوابط الرقابية الداخلية،  
للمنشأة،   األساسية  الوظائف  الشركة،    -4صغيرة على  في  لإلدارة  المالية  المنافع  اإلدارة وعلى   -5أهمية  الكبيرة على  الضغوط 

عالمة حمراء، والتي تعتبر ثاني أهم المؤشرات. المؤشرات المتبقية   18الموظفين لتحقيق أهداف مالية محددة. في الفيئة "ب" هناك 
مؤثرة في وجهات   إحصائية  داللة  ذات  فروق  عدةأظهر تحليل مقارنة المتوسطات   "ج" وتعتبر ذات أهمية منخفضة.    تأتي في الفيئة

نظر المراجعين. متغير التدريب في مجال االحتيال له تأثير كبير وجوهري، كذلك كل من مستوى التعليم والشهادة المهنية لهما تأثير 
 جزئي على كيفية تقييم المراجعين لمؤشرات االحتيال.

 مراجع الخارجي،  السعوديةؤشرات مخاطر االحتيال، البيانات المالية االحتيالية، الم :الكلمات الدالة
  

 : المقدمة
من المتوقع أن تحقق تنمية اقتصادية ضخمة    2030تعتبر المملكة العربية السعودية من األسواق الناشئة، ورؤية المملكة  

تسعى حكومة المملكة  جزء من االستراتيجية السعودية الجديدة القضاء على الفساد المالي واإلداري. في منطقة الشرق األوسط.  
ر البالد من االحتيال والفساد. يعتقد قادة البالد أنه ال يمكن تحقيق أي تنمية اقتصادية حقيقية مع  العربية السعودية مؤخرًا إلى تطهي

، يجب تضييق الخناق على االحتيال والفساد في كل من القطاعين 2030وجود فسادًا ماليًا أو إداريًا. وبالتالي، ومن أجل تحقيق رؤية  
لذلك، أصدر ملك المملكة العربية السعودية مؤخرًا مرسوم ملكي بتأسيس هيئة )نزاهة(  العام )الحكومي( والخاص )األعمال(. نتيجة  

 معنية بمحاربة االحتيال الفردي والتنظيمي. 
يعتبر االحتيال أحد أكثر الجرائم  (IFAC, 2009). االحتيال هو عمل متعمد للحصول على مكاسب شخصية غير مشروعة

يعتبر الفساد تهديد خطير لكل من القطاعين العام والخاص وأصحاب المصلحة، وهو واحد من أشد  االقتصادية انتشارًا في العالم، كما  
مهنة المحاسبة نفسها تعاني من الفساد المتمثل في االحتيال في التقارير المالية والذي  التحديات التي تواجه بيئة األعمال اليوم.

هذا النوع من االحتيال  رهم من أصحاب المصلحة في البيانات المالية.تسبب في كوارث مؤلمة، وسبب القلق لدى المساهمين وغي
، والتي يصعب اكتشافها حتى مع   (ACFE, 2018)مرتبط باإلبالغ الكاذب عن المعلومات المتعلقة باألصول أو اإليرادات أو التكلفة

 تنفيذ خطط المراجعة التي تتطلبها معايير المراجعة الدولية. 
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، هناك تواطؤ بين المديرين والموظفين اآلخرين، والذي يساعد في تخّطي الضوابط الرقابية الداخلية في كثير من األحيان
(Moyes et al., 2013  وهذا النوع من االحتيال ،)-    يتم تنفيذه من ِقبل األفراد ذوي المهارات العالية والكافية   -في معظم الحاالت

الهيئات المهنية والتنظيمية للمحاسبة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية من خالل إصدار سلسلة تولي كٌل من   (.Yücel, 2013إلخفائه )
على موضوع االحتيال  99 [SAS] وبيان معيار المراجعة 240 [ISA] على سبيل المثال، ركز معيار المراجعة من المعايير واللوائح.

 في القوائم المالية. 
كمحاولة لمنع و/أو   240ISAالمعيار الدولي    (SOCPA)للمحاسبين القانونيين  اعتمدت الهيئة السعودية    2017في عام  

الكشف عن االحتيال. تبّني هذا المعيار كان بمثابة ردة فعل على الزيادة في عدد حاالت االحتيال التي تم اكتشافها مؤخرًا في المملكة  
يين بالحوكمة في الشركة مسؤول رئيسي عن منع واكتشاف ، كل من اإلدارة واألشخاص المعنISA240وفقًا لـ العربية السعودية.

يؤكد أيضًا على مسؤولية المراجع الخارجي حول االحتيال في القوائم المالية، األمر الذي يتطلب تأكيدًا معقواًل  ISA240 االحتيال.  
 على خلو التقارير المالية من األخطاء الجوهرية الناتجة عن الخطأ أو االحتيال.

الضوء على عدد من مؤشرات    ISA240   كفاءة المراجعة تعتمد بشكل كبير على التقييم الناجح للمخاطر، فقد سلط  نظًرا ألن
(، والتي من المتوقع أن تكون أدوات جيدة تساعد في عملية تقييم مخاطر "Red Flags "RFمخاطر االحتيال )العالمات الحمراء  

. IFAC, 2009)على وجود أي مخاطر احتيال محتملة ناتجة عن الفرص أو الضغوط )تلك األعالم الحمراء تعتبر مؤشرات   االحتيال.
( وهي: الفرصة  "Fraud Triangle "FTبناؤها اعتمادًا على مقاييس مثلث نظرية االحتيال ) ( تمRFمؤشرات مخاطر االحتيال )

opportunity    والضغطpressure    والتبريرrationalization.   يكون المراجعون قادرين على اكتشاف لذلك فمن المتوقع أن
الدوافع والفرص والتبريرات التي يمكن أن تشجع على  التعرف على  القدرة على  المراجعة متى توفرت لديهم  أثناء عملية  االحتيال 

  ارتكاب االحتيال.
العوامل المرتبطة  ( لتشمل  FTمن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتحقق هدفين. األول، تطوير نظرية مثلث االحتيال )

  – بما فيها العوامل االجتماعية   –، كما سيتضح الحقًا. الثاني، تقييم مدى أهمية مؤشرات االحتيال  FTبالمجتمع، والتي يفتقر إليها  
 في تحديد مخاطر االحتيال في البيانات المالية داخل البيئة السعودية.

 اإلطار المفاهيمي
معقدة تزيد من مخاوف المنظرين والمنظمين والمهنيين وأصحاب المصالح، وذلك ألن االحتيال ال تزال قضية االحتيال قضية  

المجتمع. إلى  له نتائج سلبية كبيرة على االقتصاد وعلى  المتنافسة  التجارية  التجارية وغير  المنشآت والمنظمات  غالبًا ما تسعى 
. يمكن تعريف  (Glover and Aono, 1995)لخناق على االحتيالتحقيق أهدافها من خالل تبّني نظام رقابي قادر على تضييق ا 

في المصطلح  (. ,1997Wellsاالحتيال على أنه أي جريمة تعتمد على الخداع لتحقيق مكاسب أو منافع أو ميزات شخصية )
عّرف   المثال،  سبيل  فعلى  مختلفة.  نظر  وجهات  من  االحتيال  تعريف  يمكن  االحتيBeasley  (1996المحاسبي،  أنه  (  على  ال 

الممارسة التي ينتهجها المدراء لإلفصاح عمدًا عن معلومات خاطئة عن أصول الشركة والتزاماتها بهدف إخفاء الحقيقية وتضليل 
فقد عّرف االحتيال على أنه سلوك متعمد لمجموعة من الجناة ذوي الخبرة والمعرفة لتنفيذ   Rezaee (2005) أصحاب المصلحة. أما
إلى أن االحتيال    240ISAاء على المستوى الفردي أو التنظيمي. من جانب أخر، أشار معيار المحاسبة الدولي  مخططات خادعة سو 

   .(IFAC, 2009)عبارة عن عمل متعمد من جانب األفراد للحصول على مكاسب شخصية بطريقة غير قانونية 
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وفي كثير    -، وخسائر تشغيل واستثمارات ضخمة،   يؤدي االحتيال إلى فقد الثقة في المعلومات المنشورة في السوق المالي
 Beekman et)عالوة على ذلك، يقلل االحتيال من جودة األعمال المحلية   يؤدي إلى فشل المنظمات وإفالسها.  –من الحاالت  

al., 2014)االستثمارات كمية  من  ويخفض  التنمية  (Mathur and Singh, 2013) األجنبية   ،  عرقلة  في  ويتسبب    ،
جميع أحجام وأنواع األعمال، ويمكن    -ويؤثر على    -. االحتيال يمكن أن يوجد في   (Glaeser and Saks, 2006)قتصاديةاال

لقد أشار  .(COSO, 2010)أن يظهر في كل من القطاعين الخاص والحكومي وفي الشركات ذات الدخل المرتفع أو المنخفض  
٪ من عمليات االحتيال تتم في المؤسسات الربحية سواء كانت شركات مساهمة أو  80إلى أن أكثر من     ACFE   (2020) تقرير

 شركات خاصة.
، يمكن تصنيف االحتيال إلى ثالث فئات: االحتيال في التقرير المالي، واختالس األصول، ACFA (2020)وفقًا لتقرير  

أشارت إلى أن االحتيال يتم بإحدى طريقتين: االحتيال المالي واختالس   –  SAS 99 و  ISA 240 مثل    –المعايير المهنية   والفساد.
 (.    1األصول، كما في الشكل رقم )

 
 (: العرض الخاطئ للقوائم المالية وأنواع التحريفات في البيانات المالية 1) الشكل

 
 

األ  intentionalيكون عن قصد    fraudاالحتيال   في  أو تالعب  للبيانات  إما تحريف  يتطلب  وهو  النوعين  صول. كال 
 اهتماما صادقا من المراجع الخارجي بسبب تأثيرهما المباشر على صدق وعدالة البيانات المالية.

يمكن تعريف اختالس األصول على أنه استغالل الموظفين أو اإلدارة لوظائفهم لسرقة أو إساءة استخدام موارد الشركة أو  
 ,ACFE)هو األكثر انتشارًا واألقل تكلفة    -االستفادة الشخصية غير المسموح بها    –ير  االستفادة منها بشكل شخصي، وهذا األخ

هذا النوع من االحتيال من أكثر عوامل   . االحتيال المالي يعتبر احتيال مهني، والذي يظهر في شكل تقارير مالية احتيالية.(2020
، وذلك ألنه غالبًا ما يضر بصورة  (ACFE, 2018; Moore and Mills, 1990)في بيئة األعمال ومسببات اإلحباط النصب

 . (Davidson et al., 1988; Hass et al., 2016)الشركة ويقلل من سالمة وأمن أسواق رأس المال 
االحتيال في التقارير المالية، والذي يعزم على خداع مستخدمي البيانات المالية، والناتج عن التحريف أو اإلغفال المتعمد    

أو سوء االستخدام المتعمد للسياسات والمبادئ، يعتبر  أو التالعب في السجالت المحاسبية ؛ البيانات في القوائم المالية؛  لبعض
. المراجعون أكثر حساسية عند GAAPشكل مختلف عن أشكال إدارة األرباح. تقع عمليات إدارة األرباح ضمن أذونات السماح في  

 ,Patelli and Pedrini) ير المالية المضللة. غالبًا ما ترتبط التقارير المضللة بكبار المديرينتحديد مخاطر االحتيال في التقار 
، والذين لديهم القدرة على تجاوز ضوابط الرقابة الداخلية، والتواطؤ مع الموظفين اآلخرين لتحقيق رغبتهم، وذلك ألن لديهم  (2015
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الدورية   المحاسبية  والتقارير  المالية  البيانات  في  االحتيال  الرتكاب  الموظفين  على  للتأثير  كافية   ,.Albrecht et al)سلطة 
2015A). ذا االحتيال ضغوط على اإلدارة لتجنب الخسارة   يمكن أن يكون سبب ه(Wengler, 2016)  و/أو الحصول على ،

من بين أهم  ,.2015  .)Haßa et al (Li et al., 2017 ; المخططة  مكاسب شخصية )حافز(، و/أو السعي لتحقيق األهداف
 Hass et)يضات في شكل حقوق ملكية أو غيرها  في إعداد التقارير ما يحصل عليه المديرون التنفيذيون من تعو  دوافع االحتيال

al., 2016; Li and Kuo, 2017)استجابة لتوقعات المحللين   و، أ(Hogan et al., 2008; Koh et al., 2008)و ، أ
   (Huang et al., 2017). لتقوية دور المنافسة

ن والمقرضون، بحيث تتأثر عملية صنع القرار غالبًا ما يكون أول من يعاني من التقارير المالية االحتيالية هم المساهمو
 Davidson III and)، وتنخفض قيمة األسهم المتداولة في السوق المالية لألسهم  (Halbouni, 2015)االقتصادي السليم  
Worrel, 1988)  ،  ويفقد المقرضون ثقتهم في سالمة وجودة البيانات المالية المنشورة(Rezaee, 2005).  ك، باإلضافة إلى ذل

 ,.Dechow et al)التقارير المالية االحتيالية تسبب إزعاجا للمجتمع وتزيد من التكاليف االقتصادية المتمثلة بتكلفة رأس المال
االثر السلبي الناتج عن عدم نزاهة اإلدارة  في التعامالت التجارية   أو   (Rezaee, 2005)، أو فقدان سمعة العمل التجاري   (1996
تؤثر التقارير المالية االحتيالية  على نجاح االقتصاد وتؤدي إلى هدم رأس المال . كذلك  (Moore and Mills, 1990)المختلفة  

 . (Fukuyama, 1995)االجتماعي 
مالي، ومحاولة للحد من هذه الظاهرة، قامت الكثير من الهيئات المهنية  كردة فعل على انتشار االحتيال والفساد اإلداري وال

والتنظيمية الخاصة والعامة بإصدار العديد من المعايير واللوائح والقوانين. من أمثلة تلك اإلصدارات لجنة تريدواي، ساربينز أوكسلي 
. ما زالت الجهات الحكومية في كثير من دول  IAS240 ومعيار المراجعة الدولي ،  99SAS ، معيار المراجعة األمريكي 2002لعام  

 العالم تصدر باستمرار القواعد واللوائح واألنظمة التي تهدف إلى الحد من الفساد واالحتيال. 
 نماذج التقارير المالية االحتيالية
األبحاث المتعلقة باالحتيال  هو األكثر شيوعًا في تنظير االحتيال، وقد تم اعتماده في الكثير من   FTنموذج مثلث االحتيال 

أصبح ، ثم  (Cressey, 1950)  1950تم تقديم فرضية مثلث االحتيال بواسطة كريسي في عام  في مجالي المحاسبة والمراجعة.  
 ,Albrecht)هذا النموذج مرتكز لنماذج أخرى عديدة تم استخدامها في الدراسات المتعلقة باالحتيال، مثل نظرية مقياس االحتيال

et al. 1984)  ،  و االحتياالت الماسية(Wolfe and Hermanson, 2004) و نموذج البنتاقون ،(Crowe, 2011) . 
مثل   باالحتيال ومقاييسه  العالقة  ذات  المراجعة  معايير   ,SAS99 ،    IAS240  (IFAC (AICPA, 2002)تعتمد 

2009  ،)AS2401  (PCAOB, 2017  )االحتيا مثلث  نموذج  )على  االحتيال  لتكوين مؤشرات  االحتيال RFل  مثلث  مبادئ   .)
 .AICPAو  IIA تستخدم أيضًا في الدورات التدريبية للكشف عن عمليات االحتيال التي تقدمها هيئات تدقيق ومراجعة مهنية مثل

النموذج في الممارسة العملية  يتم تطبيق هذا  يوفر مثلث االحتيال إطارًا نظريًا مهمًا لفهم أسباب ودوافع السلوك االحتيالي.
تنص نظرية مثلث االحتيال على أن السلوك االحتيالي للفرد  على عمليات المحتالين في عالم األعمال وكذلك في األجهزة الحكومية.

الدوافع  أو  الضغوط  هي  عوامل  ثالثة  من  أكثر  أو  بواحد  يرتبط  أن  يمكن  السوية  والمبادئ  القيم  يخالف  الذي 
(pressure/motivation)  ( )  (opportunityوالفرص  العقالنية  أو  العوامل  (rationalization/attitudeوالتبرير  هذه   .

تكمن أهمية  .  (Albrecht et al., 2004)  مجتمعة أو متفرقة قد تدفع األفراد لالنخراط في سلوك غير أخالقي يتمثل في االحتيال
تيالية، وتوفير إطار عمل يحمي الشركات والمنظمات من االحتيال عن طريق مثلث االحتيال في قدرته على التنبؤ بالسلوكيات االح
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( كان FTمثلث االحتيال ) تقليل الفرص وضغوط االحتيال وتحسين التوعية التثقيفية حول االمتثال لألخالقيات والقوانين واالنظمة.
 .Ramdany et al-وليس على سبيل الحصر    -محور العديد من الدراسات والبحوث الحديثة، والتي منها على سبيل المثال  

(2021)  ،Mariati and Indrayani (2020) ،Ghafoor, et al. (2018)     
 Roden et al. (2016)   ،Lin et al. (2015)  . 

االنتقادات. على الرغم من أن نموذج مثلث االحتيال يعتبر إطارًا جيدًا بشكل عام لدراسة االحتيال، إال أنه واجه العديد من  
االجتماعية للتأثيرات  النموذج  هذا  تجاهل  االنتقادات  تلك  التبرير  (Cooper et al., 2013)من  بعوامل  المتعلقة  والصعوبات   ،

العوامل االجتماعية التي ال شك لها تأثير في العمليات  . من (Dorminey et al., 2012)والتجاوزات اإلدارية وسلوكيات التواطؤ 
ال بين االحتيالية  جوهرية  اختالفات  هناك  والبيئية.  واالقتصادية  القانونية  العوامل  إلى  باإلضافة  والعادات،  والتقاليد  والدين  ثقافة 

المجتمعات على مستوى الدول فيما يتعلق بالعادات والتقاليد أو الظروف االقتصادية والبيئية أو األنظمة والقوانين. هذه االختالفات  
 تفاوتة بشكل كبير من مجتمع آلخر ومن دولة ألخرى.تجعل معدالت االحتيال م

 في التقارير المالية االحتيالية  RFالعالمات الحمراء
الحمراء   )العالمات  التي يمكن أن تشجع على RFمؤشرات مخاطر االحتيال  الظروف  ( هي عالمات تساعد على تحديد 

العالمات الحمراء على    240ISA يعّرف المعيار الدولي.  (Gullkvist and Jokipii, 2013)االحتيال في اإلفصاحات المالية  
اطًا وثيقًا بعملية تقييم المخاطر  أنها مجموعة من الظروف التي تشير إلى وجود دافع أو فرصة لممارسة االحتيال، والتي ترتبط ارتب

(Mohd-Sanusi, et al., 2015)  بشكل  ألنها تزيد من اشتباه المراجعين الخارجيين في احتمالية حدوث عملية احتيالية.، وذلك
 ( هي أحداث غير معتادة تزيد من حساسية المراجع إلمكانية وقوع االحتيال.RFإجمالي، مؤشرات مخاطر االحتيال )

في اآلونة  .  Cressey   (1950)، كما قدمها2000( في منتصف القرن  RFها مؤشرات مخاطر االحتيال )بدأ ظهور 
( باهتمام كبير من ِقبل الباحثين والمهنين. هناك تصنيفات متعددة لتلك المؤشرات كما وردت في RFاألخيرة، حظيت الرايات الحمراء )

 -  SAS82اعتمادًا على    – صنفوا المؤشرات إلى ثالث فئات     Apostolou et al.    (2001)الدراسات والبحوث السابقة.  فمثالً 
فقد قسموا مؤشرات    Albrecht et al.  (2015) وهي الخصائص اإلدارية والظروف الصناعية والتشغيلية واالستقرار المالي. أما  

فئات ست  إلى  الداخلية،   :االحتيال  الرقابة  المحاسبية، ضعف  العمليات  عن  الناتجة  المخالفات  التحليل،  عن  الناتجة  االنحرافات 
 اعتمد الطبيعية، التغيرات في نمط الحياة، الشكاوى والرشاوى. من جانب آخر السلوكيات غير 

Ghafoor et al.  (2018( على إطار مثلث االحتيال )FT  وعلى )ISA240  خاطر االحتيال المتعلقة باالحتيال مؤشرات م  لتحديد
 المالي للشركات.  

( اإلطار المطور 2يوضح الشكل رقم ) في هذه الدراسة قمنا بتوسيع إطار مثلث االحتيال ليشتمل على المؤشرات المجتمعية. 
 المسح الميداني. لمثلث االحتيال مشتماًل على مؤشرات في أربعة تصنيفات لمخاطر االحتيال، والتي سيتم تقييمها من خالل 

 فئات )محاور(  4(: مؤشرات مخاطر االحتيال في 2الشكل )
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 الضغوط / الحوافز / الدوافع 
الحوافز/ الدوافع على أنها حاجة حقيقية أو توقعيه للفرد الذي يتعرض لظروف صعبة قد تدفعه /يمكن تعريف الضغوط  

أمثلة . من (Albrecht, et al., 2008)قد تنشأ تلك الضغوط أو الحوافر والدوافع ألسباب مالية أو غير مالية  الرتكاب االحتيال.
وانخف والجشع،  الشخصية،  المالية  الديون  المالية  والتعويضات، الضغوط  المفاجئة،  المالية  واالحتياجات  المبيعات،  مستوى  اض 

والمكافآت المالية، والرغبة في الحصول على نتائج أداء أفضل من األداء الواقعي. أما الضغوط غير المالية فمن أمثلتها السعي  
العمل. الشركة، واإلحباط من  والحفاظ على سمعة  الوظيفي،  األمن  التقا للحصول على  تكون في  ما  االحتيالية، غالبًا  المالية  رير 

 الضغوط المالية أكثر سيطرة من الضغوط غير المالية.
،  (Desai, 2008)تجذب مؤشرات الدوافع أو الضغوط انتباه المراجعين إلى تقييم المخاطر المتمثلة في العمليات االحتيالية  

 Lin et)رات فعالة للغاية في الكشف عن االحتيال في التقارير المالية الرتباطها باالحتيال والضغط والحوافز والتي تعتبر مؤشوذلك 
al., 2015)  . قد تلجأ اإلدارة إلى االحتيال في التقارير المالية عند مواجهة ضغوط مالية، و/أو ضعف في األداء المالي، و/أو بروز

 .   (Ghafoor et al., 2018; Huang et al. 2017; Lin et al., 2015)منافسة قوة مقترنة بانخفاض في الربحية 
ما   باألسهم عند تحقيق هدف  المتعلقة  المالية والمكافآت  المكافآت   ,.Hass et al)حافزًا لالحتيال    -أيضًا    –تعتبر 

2016; Li et al., 2017)  يتخذ المديرون سلوكًا احتياليًا من خالل تقديم بيانات مالية كاذبة بدافع رفع سعر السهم . فمثاًل، قد 
 السوقي ومن ثم زيادة قيمة حصصهم.

في هذا البحث، سيتم تقسيم الضغوط أو الدوافع إلى ثالثة أقسام: الضغوط المرتبطة بالظروف المالية والتنافسية، وضغوط األداء،  
 والضغوط المتعلقة بإدارة المركز المالي.

 الفرص
الظروف التي تسهل عمليات االحتيال، مثل ضعف الرقابة  ( المتعلقة بالفرص تتضمن جميع RFمؤشرات مخاطر االحتيال )

تُحّد من عمليات االحتيال   الداخلية. الفرص في حالة عدم وجود ضوابط مناسبة للرقابة   ;Donelson et al., 2016)تتوفر 
Loebbecke et al., 1989; Ghafoor et al., 2018)  .حتى لو كانوا  إن عدم توفر الفرص يمنع األفراد من ارتكاب االحتيال

 

مؤشرات    

مخاطر 

 االحتيال

 

 الضغوط/الدوافع

 الفرص

 التبريرات/المعقوليات

 العوامل المجتمعية
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تحت ضغوط ولديهم الحوافز االحتيالية.  تقييد الفرص وتضييق الخناق على العمليات االحتيالية يندرج تحت حوكمة الشركات، ويقع 
في كثير الحاالت يمكن إلفراد من اإلدارة   -مع ذلك    -ولكن   ضمن مسئوليات الجهات اإلدارية والرقابية في المنشأة أو المنظمة.

 الرقابة الداخلية الفّعالة. الفرص االحتيالية غالبًا ما ترتبط بالقدرة على تجاوز الضوابط مع إخفاء االحتيال.  تجاوز حتى
(، يرتكب الفرد سلوكًا احتياليًا عندما يكون لديه القدرة الكافية للقيام  planned behaviorوفقًا لنظرية السلوك المخطط )

 ,Moyes et al. 2006; Dellaportas)رة في الكشف عن التقارير المالية االحتيالية  إن مؤشرات الفرص لها أهمية كبي بذلك.
المراجعة   .(2013 أثناء عملية  االحتيالية  الفرص  اعتبارهم عوامل توفر  في  أن يضعوا  المراجعين   ,Powell)ولذلك يجب على 
غالبًا ما يبحث المحتالون .  )Yücel, 2013(احتيال    إشارات قوية إلى احتمالية ارتكاب  يعتبرتوفر الفرص االحتيالية  .  إن  (2016

 نقاط الضعف في أنظمة الحوكمة والرقابة الستغاللها في ارتكاب الغش واالحتيال.  عن
 الظروف التشغيلية، والبيئة الرقابية، وآليات الحوكمة في الشركات. -كمقاييس للفرص  -في هذه الدراسة، نستخدم 

 
 

 المعقوليات/التبريرات
مؤشرات مخاطر االحتيال المتعلقة بالتبرير أو المعقولية هي المعتقدات الذاتية لـممارسي االحتيال، بحيث أّن ما يتم ارتكابه  

عوامل التبرير تعطي األمان النفسي لمرتكب االحتيال، .  (IFAC, 2009; ISA, 240)ليس احتيااًل أو أنه ال يؤذي شخص بعينه  
مرتكبي   شخصية أو األخالقية للفرد التي تسمح له بارتكاب االحتيال الناشئ عن ضعف المبادئ األخالقية.ألنها ذاك النوع من القيم ال

 االحتيال غالبًا ما يلجأوون إلى تبرير أفعالهم للتخلص من كل المشاعر السلبية واالقناع الذاتي بأنهم صادقون وأفعالهم أخالقية.
 Huang, et)الشخصي إلقناع الذات مما يحول دون مراقبة الفعل والتحكم فيه  إن عملية الترشيد أو التبرير هي التفكير   

al., 2017)  ، وبالتالي، فإن العامل الحاسم في عملية تبرير السلوكيات غير األخالقية هو مستوى النزاهة واألخالق التي يمتلكها
. (Said et al., 2017; Yusof, 2016)حتيال أعلى  الفرد. كلما توفرت مؤشرات التبرير لموقف احتيالي ما، كلما كان احتمال اال

قد . (Shibley, 2018)( التبريرات للسلوكيات المرتبطة باإلدارة العدوانية وغير النزيهة RFإّن من أهم عالمات االحتيال الحمراء )
شارة إلى احتمال وجود تقارير مالية يشير تغيير المراجع إلى عالقة متوترة بين المراجع والشركة، وقد تكون هذه أيضًا دليل على أو إ

 . (Ghafoor et al., 2018; Roden et al., 2016)احتيالية 
والعالقة اإلدارة  اتجاهات  خالل  من  العقالنية  او  التبرير  مؤشرات  اعتماد  سيتم  الدراسة  هذه  والمراجعين   في  اإلدارة  بين 

 الخارجيين. 
 العوامل المجتمعية 

كما هو الحال في االختالفات بين األفراد والمنظمات، لكل مجتمع سمات خاصة به. تتحدد السمات والخصائص المجتمعية 
والتي تساهم في تحديد السلوكيات والتصورات، والطريقة  من خالل القيم والعادات واألعراف والمعتقدات والمعايير االجتماعية المختلفة،

ثقافة المجتمعات تحدد  .(Cieslewicz, 2012; Al-Muhtami, 2015)حياتهم االجتماعية وعالقاتهم  التي يفكر بها األفراد في  
طبيعة ونوع القيم واألنشطة المناسبة وغير المناسبة، كما أن سلوكيات األفراد وقراراتهم تتأثر بثقافتهم وقيمهم. الدين هو مصدر 

 Weaver)صًا الدول النامية، وله تأثير قوي على هوية األفراد وقراراتهم  أساسي في بناء ثقافة المجتمعات في معظم البلدان خصو 
et al., 2002)   . 
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، وذلك ألن الدين  (Conroy, et al., 2004)في معظم المجتمعات يتميز المتدينون بمستوى عال من القيم واألخالق  
ديد من األبحاث والدراسات توصلت إلى وجود تأثير . هناك الع (Arli, 2017; Kara et al., 2016)بالقيم األخالقية يربط الناس 

 ;Li et al. (2019); Bjornsen et al. (2018)للدين على ممارسات االفراد وتعامالتهم. من أمثلة البحوث الحديثة في ذلك  
Chircop et al. (2017); Du et al. (2015)  ينًا تتميز وجدت أن الشركات الموجودة في المناطق األكثر تد. تلك الدراسات

بالجودة العالية في األداء والتحفظ في التقارير المالية. من أهم استنتاجات تلك البحوث أن المبادئ الدينية مرتبطة بشكل سلبي 
 بمخاطر السلوك االحتيالي. 

اءات ففي بعض المجتمعات هناك االرتباط بالمجموعة المتمثل باالنتم تختلف تقاليد وعادات الشعوب من أمة إلى أخرى.
القبلية و/أو للعائالت الكبيرة. لكن في الجانب اآلخر، هناك مجتمعات تتميز بالفردانية، بحيث أن الفرد يمارس نشاطه ويتخذ قراراته  

إليه. ينتمي  الذي  المجتمع  مستقل عن  ينتج عنها  بشكل  والتي  األفراد،  المرجعية على  المجموعات  تؤثر  القبلية،  المجتمعات  في 
ومن الممكن  قد يؤدي ذلك التأثير إلى تجاوز اللوائح واالنظمة لتلبية مصالح المجموعة.  ز والمحسوبية بين التابعين.الشفاعة والتحي

أن يلجأ بعض األفراد إلعطاء األولوية لمصالح األقارب أو المعارف على حساب مصالح اآلخرين، أو حتى على حساب مصلحة 
لك الممارسات ال يتوقع وجودها في المجتمعات الفردية. كذلك في بعض المجتمعات تعتبر مثل ت المنشأة أو الجهة التي يعمل بها. إن

 هذه الظاهرة تؤثر سلباً  السرية والتعتيم جزءًا ال يتجزأ من تقاليدها.
ي المجتمعات على اإلفصاح والشفافية، وقد ينتج عنها التمرد على التشريعات والقوانين. من المرجح أن يوجد هذا النوع من التقاليد ف 

 النامية والدول الناشئة. 
الجوانب المجتمعية هي مؤشرات مهمة يجب أخذها في االعتبار عند دراسة االحتيال خصوصًا في البلدان النامية. تعتبر 

وهو   -  اإلسالم المملكة العربية السعودية من جهة دولة تلتزم بالتعاليم الدينية، وذات انتماء قبلي وعائالت كبيرة من جهة أخرى.
في هذه  ُيحّرم الغش والفساد، ويحارب الباطل واالحتيال, ويأمر أتباعه بأن يكونوا صادقين وعادلين ومنصفين.  -الدين الرسمي للبالد  

 الدراسة سيتم تطوير مؤشرات مخاطر االحتيال لتتضمن عوامل ذات عالقة بكل من الشريعة اإلسالمية والروابط االجتماعية. 
 وأسئلتهمشكلة البحث 

تشير األدلة إلى ان المشكلة ال تزال مستمرة وواسعة   يعد االحتيال المحاسبي أحد أكبر التحديات التي تواجهها الشركات.
أشار تقرير    النطاق خاصة بعد ظهور األزمات المالية واالقتصادية المتالحقة وانهيار عدد كبير من الشركات في جميع أنحاء العالم.

حالة من عمليات االحتيال المهنية المبلغ عنها،   2500وجود أكثر من   ، إلى (ACFE, 2020)جمعية مدققي االحتيال المعتمدين
مليار دوالر.  كما ذكر   3.6دولة حول العالم، وقد بلغت إجمالي الخسائر لعمليات االحتيال تلك أكثر من    125والتي حدثت في  
 ٪ من قيمة أرباح السنوية بسبب عمليات االحتيال. 5ت تخسر نحو التقرير بأن الشركا

التغيرات الكبيرة في بيئة األعمال التجارية ونمو السوق التنافسي دفعا العديد من الشركات إلى تشويه البيانات المالية من  
اآلخرين. هذا التصرف ال يؤثر فقط على خالل تقديم قوائم مالية احتيالية، وبالتالي اإلضرار بمصالح المستثمرين وأصحاب المصلحة 

مصداقية التقارير المالية، ولكن يؤثر أيضًا على سمعة مهنتي المحاسبة والمراجعة. لقد سهلت التطورات التكنولوجية بجانب تعقد 
احتيالية. مالية  تقارير  بالبيانات وإعداد  التالعب  بكون من الصع المعامالت  قد  االحتيالية  الممارسات  تلك  اكتشافها بسبب مثل  ب 

 .)Yücel, 2013(طبيعتها الخفية 
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المنظمة  كالهيئات  المهنية،  الهيئات  من  للعديد  قلق  مصدر  االحتيالية  المالية  التقارير  الكشف عن  عملية  أصبحت  لقد 
شركات في جميع أنحاء فشلت العديد من ال للمحاسبية والمراجعة، واالفراد المهنيين، كالمراجعين والقانونيين. بسبب التالعب واالحتيال

على الرغم من حصولهما   -نتيجة للتقارير المالية االحتيالية    WorldComوشركة   Enron العالم. فعلى سبيل المثال، أفلست شركة
 على رأي مراجع غير متحفظ. تشير مثل هذه الحاالت إلى أن التقارير المالية االحتيالية تمثل تحديًا كبيرًا للمراجعين الخارجيين.

 وجود   ACFE (2018) أما في المملكة العربية السعودية، فقد ظهرت المشكلة مؤخرًا. أكد تقرير
قرابة    -والتي تم اكتشافها    –وبحسب نزاهة فإن عدد حاالت الفساد المالي وإلداري في المملكة العربية السعودية   حالة احتيال.  16

ال   حتيال يمثالن مشكلة متزايدة تواجه بيئة األعمال والمجتمع السعودي.هذا يعني بأن الفساد واال (.2018حالة )نزاهة    12000
المالية  البيانات  قلق مستخدمي  من  المالية، ويزيد  التقارير  االحتيال والفساد يشكك في مصداقية  تكرار حدوث مثل هذا  بأن  شك 

 )المساهمين والمقرضين وغيرهم من
 ياالت.أصحاب المصلحة(، ويؤدي إلى خسارة مليارات الر 

٪ من حاالت االحتيال. من المحتمل أن يتعرض المراجعون  4، يكتشف المراجعون الخارجيون فقط   ACFE (2020)وفقًا لـ
خصوصًا ذات األهمية النسبية. لقد    –ومكاتب المراجعة لعواقب قانونية وخيمة إذا فشلوا في الكشف عن البيانات المالية االحتيالية  

مراجعة غير كاف، فمن الضروري اآلن أن يقوم المراجعون بتنفيذ إجراءات واستخدام أدوات مراجعة أكثر أصبح المفهوم التقليدي لل
يتطلب هذا  واحدة من أكثر الطرق فعالية للتنبؤ باالحتيال هي فهم العوامل التي تسببه. دقة وشمولية للكشف عن أي احتيال مؤثر.  

 خاطر االحتيال اعتمادًا على المؤشرات كأداة داعمة لعملية دراسة مخاطر االحتيال.األمر من المراجع الخارجي فهم وتقدير وتقييم م
تعتبر المملكة العربية السعودية أحد مجموعة العشرين، وتتمتع باقتصاد قوي ومؤثر. تختلف األنظمة السياسية والقانونية 

 الغربية. لهذا السبب تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل التالي:والتجارية والثقافية في المملكة العربية السعودية عن األنظمة 
 هل تناسب مؤشرات مخاطر االحتيال المصممة ألنظمة غربية الوضع في المملكة العربية السعودية؟ 

وة على السؤال إن كانت تلك المؤشرات تناسب البيئة السعودية فيجب تبنيها بواسطة الجهات المهنية أو الحكومية ذات العالقة. عال 
الرئيسي للبحث، ستسعى هذه الدراسة إلى التعرف على درجة األهمية لكل مؤشر من مؤشرات مخاطر االحتيال بناء على تصّور 

 المراجع الخارجي. أسئلة البحث الفرعية تشتمل على ما يلي:
 ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل التحفيز؟ (1
 ي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل الفرص؟ ما ه (2
 ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل التبرير؟  (3
 ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن العوامل المجتمعية؟   (4

(، سيتم تصميم مؤشرات إضافية لقياس أثر العوامل االجتماعية في FTثلث االحتيال )باإلضافة إلى المؤشرات المنبثقة من نموذج م
المملكة   العاملين في  الخارجيين  المراجعين  المحلية. ستعتمد إجابات هذه األسئلة على تصورات  البيئة  تقييم مخاطر االحتيال في 

السعودية. الخصائص العربية  كانت  إذا  ما  لمعرفة  التحليل  توسيع  األهمية    سيتم  تقييم  على  تؤثر  الخارجيين  للمراجعين  المختلفة 
المتصورة لمؤشرات مخاطر االحتيال في التقارير المالية في البيئة السعودية. تشتمل تلك الخصائص المؤّمل اختبارها على الخلفية 

 جعة التابع لها المراجع، ومهارات التدريب. التعليمية، والخبرة المهنية العامة وذات العالقة بالعمليات االحتيالية، ونوع شركة المرا
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 أهمية الدراسة وحدودها 
عبر اعتماد  –والتي بدأ ظهورها مؤخرًا    -، استجابت المملكة العربية السعودية لظاهرة االحتيال  2017في األول من يناير  

الدولي   المراجعة  ف 240ISAمعيار  باالحتيال  المتعلقة  المراجع  يركز على مسؤوليات  والذي  المالية.،  التقارير  الدولي  ي  المجلس 
يهدف هذا  للمراجعة يؤكد على أهمية مؤشرات مخاطر االحتيال كأداة تدعم قرار المراجع الخارجي فيما يتعلق باالحتيال المحتمل.

المراجعين الخارجيين في البيئة السعودية، ومدى قبوله لدى   (IAS 240) 240البحث إلى توفير دليل عملي حول أهمية المعيار  
، عن طريق 2030من المؤمل أن تدعم هذه الدراسة أهداف رؤية المملكة العربية السعودية  العاملين في المملكة العربية السعودية.

 المساهمة في تفعيل دور المراجعين الخارجيين في تحقيق هذه الرؤية من خالل القضاء على االحتيال والفساد المالي.
على عملية المراجعة، مثل ضغط الوقت وعبء العمل ومحدودية المعرفة بشركة العميل قيد الفحص، قد تساهم بسبب القيود  

من المتوقع أن تكون النتائج  نتائج الدراسة في تعزيز دور المراجع الخارجي أثناء عملية تقييم المخاطر عند تدقيق البيانات المالية.
ليلة من خالل التركيز على مؤشرات مخاطر االحتيال األكثر أهمية في البيئة السعودية لتقليل مفيدة خصوصًا للمراجعين ذوي الخبرة الق

 مخاطر عدم اكتشاف االحتيال. 
كذلك من المحتمل أن يساعد تحديد أهم مؤشرات االفصاح المالي االحتيالي الشركات والمؤسسات في اكتشاف االحتيال في  

من الخسائر واألضرار التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المنشأة وأدائها. الوقت المناسب، وبالتالي تجنب الكثير 
أيضًا، قد تلبي نتائج هذا الدراسة احتياجات األطراف ذات الصلة بهدف الحصول على بيانات موثوقة من خالل اإلفصاح بشكل عادل  

 عن المركز المالي وتجنب مخاطر االحتيال والفساد. 
ر تعتبر هذه الدراسة إضافة علمية في مجال دراسة وتقييم مؤشرات التقارير المالية االحتيالية في بيئة مختلفة من جانب آخ

عن البيئات الغربية. الدراسات في هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية وغيرها من األسواق الناشئة نادرة، وتحتاج إلى مزيد 
 عناية.

 م مؤشرات مخاطر االحتيال في التقارير المالية االحتيالية بناء على تركز هذه الدراسة على تقيي
المراجعون في القطاع الحكومي والمراجعون الداخليون والمجموعات األخرى التي  تصور المراجعين الخارجيين في القطاع الخاص.

المالية خارج   التقارير  في  االحتيال  مباشرة في موضوع  أو غير  مباشرة  تتناول  لها عالقة  الدراسة، ولعل بحوثًا الحقة  نطاق هذه 
الموضوع من وجهات نظر مختلفة. من جانب آخر، يركز هذا البحث على مؤشرات مخاطر االحتيال في التقارير المالية، دون أنواع 

 االحتيال األخرى مثل اختالس األصول وغيرها. 
 منهج البحث العلمي

هذه في  التحليلي  الوصفي  المنهج  اعتماد  بيانات  الدراسة.   تم  لجمع  استبيان  تصميم  تم  السابقة  األدبيات  على  بناء 
الغرض من المسح الميداني التعرف على تصورات المراجعين الخارجيين فيما يتعلق بأهمية مؤشرات مخاطر االحتيال في  البحث.

ة المناسبة لجمع البيانات البحثية لمزاياها المعروفة االستبيان كان هو األدا البيانات المالية االحتيالية في المملكة العربية السعودية.
لقد   من جهة، ولتعذر الحصول على البيانات المطلوبة بشكل مباشر بحيث أنه في المملكة ال يتم اإلعالن عن حاالت االحتيال الفعلية.

من الدراسات الحديثة في موضوع مخاطر تم استخدم طريقة االستبيان لجمع البيانات في عدد كبير من األبحاث ذات العالقة. فمثاًل،  
 Hijazi & Mahboub (2019); Kassem (2018); Magroاالحتيال والتي اعتمدت على أداة االستبيان لجمع بيانات البحث  

& Cunha (2017); Al Amin, (2017); and Habbash and Al-Ghamdi (2015) . 
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يكرت الخماسي( وأسئلة مفتوحة. قبل توزيع االستبيان على عينة يتكون االستبيان من أسئلة مغلقة )باستخدام مقياس ل
أشخاص ما بين أكاديميين ومهنيين. وللتحقق   7تم فحص االستبيان من ِقبل   الدراسة تم اختباره للتحقق من موثوقيته وصالحيته.

( اإلجمالي كان مرتفع reliabilityمن صحة االتساق الداخلي، تم حساب معامل ارتباط بيرسون، بحيث تبين أن عامل الموثوقية )
. 0.01(، وجميع المعامالت لها أهمية جوهرية عند  0.86  -  0.79(، بينما قيمة الموثوقية للمحاور األربعة تراوحت ما بين ) 0.93)

لكل العوامل )ما عدا الضغوط المالية  0.66للمحاور، و 0.78لجميع األبعاد أعلى من  (Cronbach's Alphaقيم ألفا كرونباخ )
(. بناًء على هذه النتائج، يمكننا أن نفترض أن االستبيان موثوق به  0.52ذات العالقة والشروط التنافسية للشركة والتي ال تقل عن  

 ( أعداد اسئلة االستبيان موزعة على المحاور األربعة.1دول رقم )يعرض الج وصالح للهدف المراد منه، ومن ثم فهو جاهز للتوزيع.
 

 (: أعداد اسئلة االستبيان موزعة على األبعاد داخل المحاور األربعة1الجدول )

عدد العوامل )األسئلة( في   االبعاد في كل محور المحاور الرئيسية
 كل محور

في   العوامل  إجمالي 
 كل محور

ير  مؤشرات االحتيال في التقار 
عوامل   عن  الناشئة  المالية 

 التحفيز 

الضغوط ذات العالقة بالظروف المالية 
 3 والتنافسية للشركة

 5 ضغوط أداء الشركة  11
العالقة ما بين الوضع المالي لإلدارة 

 والنتائج المالية للشركة
3 

مؤشرات االحتيال في التقارير  
عوامل   عن  الناشئة  المالية 

 الفرص

 5 التشغيلية للشركةالظروف 
 4 البيئة الرقابية للشركة 13

 4 آليات الحوكمة
مؤشرات االحتيال في التقارير  
عوامل   عن  الناشئة  المالية 

 التبرير 

 4 سلوك اإلدارة ومواقفها 
المراجع   7 مع  الشركة  إدارة  عالقة 

 3 الخارجي 

مؤشرات االحتيال في التقارير  
عن   الناشئة  العوامل  المالية 

 المجتمعية 

 4 الشريعة االسالمية 
10 

 6 االرتباطات االجتماعية

 عامال  41إجمالي                                                                                              
 

المراجعة في مكاتب )شركات( المراجعة العاملة في  مجتمع هذه الدراسة هم جميع المراجعين الخارجيين العاملين في مجال  
على جميع شركات ومكاتب المراجعة المرخص لها بمزاولة المهنة في    2020تم توزيع االستبيان اوائل   المملكة العربية السعودية.

 (SOCPA, 2020)شركة أو مكتب  224المملكة العربية السعودية والبالغ عددها 
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منهم )معدل االستجابة    182مراجعًا خارجيًا، وقد تمت إعادة    350عينة عشوائية مكونة من    تم إرسال االستبيان إلى  
استبيانًا    179٪(، كما تم استبعاد ثالثة استبيانات حيث تبين أنها غير صالحة للتحليل اإلحصائي، وبذلك أصبح عدد االستجابات  52

 صالحًا للتحليل. 
 مناقشة النتائج 

 الديموغرافيةالبيانات 
توزيع   قبل تحليل إجابات المستجوبين على أسئلة البحث، سنتناول بإيجاز تحليل الخصائص لبيانات العينة الديموغرافية.

شريكًا، في حين بلغ عدد   27عينة الدراسة وفقًا للمسمى الوظيفي ُيظهر أن عدد الشركاء المشاركين في اإلجابة على االستبيان  
مراجعا مساعدًا. يعمل أكثر من    25مراجعًا، كما بلغ عدد المراجعين المساعدين   89مديرًا، وبلغ عدد المراجعين    25مديري المراجعة  

40( الكبرى  الدولية  المحاسبة  األربع شركات  في  العينة  في  الخارجيين  المراجعين  من   ٪Big 4 أجابوا على ممن  الثلث  قرابة   .)
%( فهم تابعين لشركات مراجعة 25جعة محلية. أما النسبة المتبقية وهي قرابة الربع ) االستبيان يعملون لصالح مكاتب )شركات( مرا

 . Big 4 دولية بخالف الـ
٪( من المستجيبين درجات 27)   44٪( حاصلون على بكالوريوس، في حين أن لدى  72الغالبية العظمى من أفراد العينة )

٪ من عينة الدراسة لديهم واحد أو أكثر من الشهادات المهنية.    60يقرب من  ما   أعلى من البكالوريوس )ماجستير أو دكتوراه(.
٪( حاصلون على 17مراجعًا )  30%(.   31)  55بـ    CPA٪(، تليها شهادة  48أو    85هي الشهادة األكثر تكرارًا ) SOCPA تعتبر

 مراجعًا هي  20صل عليها ما ال يقل عن  (. من الشهادات المهنية المذكورة التي حCFEشهادة مدقق عمليات االحتيال المعتمدة )
CIA وACCA من المراجعين المشاركين في االستبيان لديهم أكثر من شهادة مهنية واحدة. 50.  الملفت للنظر أن أكثر من ٪ 

  5٪ لديهم أكثر من  43سنوات من الخبرة والباقيين    5٪ لديهم أقل من  57أما فيما يتعلق بالخبرة العملية لعينة الدراسة،  
٪ من عينة الدراسة لديهم خبرة فيما يتعلق باكتشاف أخطاء جوهرية  50ما يقرب من   سنة.   25سنوات من الخبرة والتي قد تزيد عن  
هذه المعلومة مهمة لغرض الدراسة ألن األشخاص الذين لديهم خبرة في اكتشاف عمليات احتيال  في التقارير المالية بقصد االحتيال.

فيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان المراجع قد تلقى دورات تدريبية  ابتهم على أسئلة الدراسة لها قيمة أكبر. من المتوقع أن تكون إج
 مراجعًا فقط حصل على دورات مكثفة في موضوع االحتيال وكيفية اكتشافه.  55بـ "نعم"، لكن  150عن االحتيال، أجاب 

 مؤشرات مخاطر االحتيال
 41إلجابة على االستبيان تحديد مدى موافقتهم على كل عبارة )عامل( من مؤشرات مخاطر االحتيال الـ  لقد ُطلب من المشاركين في ا

درجة(. الموافقة تعني    1درجات( وغير موافق على اإلطالق )  5مؤشرًا. تتراوح الخيارات الخمس لمقياس لكرت ما بين موافق جدًا )
في احتمالية وقوع االحتيال في القوائم المالية. الجدول رقم   –مراجع الخارجي  من وجهة نظر ال –أن المؤشر تحت التقييم له أهمية  

 ( يعرض متوسط اإلجابات في كل محور والمتوسط اإلجمالي. 2)
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 (: متوسط اإلجابات في كل محور والمتوسط اإلجمالي 2الجدول )
 االنحراف المعياري  المتوسط المحور
التقارير  المالية في  االحتيال   مؤشرات 

 الناشئة عوامل الضغط
4.10 0.536 

المالية التقارير  في  االحتيال   مؤشرات 
 الناشئة عوامل الفرص

4.04 0.488 

المالية التقارير  في  االحتيال   مؤشرات 
 الناشئة عوامل التبرير

4.03 0.597 

المالية التقارير  في  االحتيال   مؤشرات 
 الناشئة العوامل المجتمعية 

3.98 0.552 

 0.451 4.04 المتوسط االجمالي
 

من الواضح موافقة غالبية أفراد العينة على أهمية تلك المؤشرات في التنبؤ باالحتياالت في القوائم المالية. بناء على هذه  
 النتيجة يمكن اإلجابة على سؤال الدراسة الرئيسي التالي: 

 الوضع في المملكة العربية السعودية؟ هل تناسب مؤشرات مخاطر االحتيال المصممة ألنظمة غربية 
بـ "نعم". على الرغم من أّن مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل الضغط/التحفيز قد حصلت على أعلى متوسط 

النوعين اآلخرين من المؤشرات زهيد )ال يزيد عن  4.10) الفارق بينها وبين  ن مؤشرات  %(. تؤكد هذه النتيجة بأ1.4(، إال أن 
االحتيال التي تبنتها معايير المراجعة تناسب البيئة السعودية، ومن ثم فمن المناسب تبّنيها بواسطة الجهات المهنية في المملكة مثل 

SOCPA  قد يبدر لدى القاري تساؤل حول ما إذا كانت كل المؤشرات التي تم طرحها في االستبيان والمتعلقة بالمحاور الثالثة . -  
وموافقة من غالبية أفراد العينة. اإلجابة على هذا التساؤل هم "نعم". أقل قد حصلت على تأييد    -قة من نموذج مثلث االحتيال  والمنبث

 ويساوى عبارة "موافق".  3.72بلغ  31متوسط في تلك المؤشرات الـ 
 

 من أجل اإلجابة على األسئلة البحثية الفرعية وهي:
 تقارير المالية الناشئة عن عوامل التحفيز؟ما هي أهم مؤشرات االحتيال في ال (1
 ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل الفرص؟  (2
 ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل التبرير؟  (3
 ة؟ ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن العوامل المجتمعي (4

سنقوم بترتيب المؤشرات في كل محور من المحاور األربعة بناء على متوسط اإلجابات، وسنعتبر المؤشرات الثالثة ذات القيم األعلى 
 للمتوسط هي أهم المؤشرات في كل محور.
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 الضغوط / الدوافع 
 (.3جعون الخارجيون يعرضها الجدول رقم )أهم مؤشرات االحتيال في البيانات المالية الناتجة عن الضغوط/الدوافع كما يراها المرا

 
 (: أهم مؤشرات االحتيال في البيانات المالية الناتجة عن الضغوط/الدوافع 3الجدول )      

 مؤشرات الضغوط/الدوافع  المتوسط االنحراف المعياري 
 تعويضات اإلدارة تعتمد على أرباح الشركة  )1 4.27 0.708
الكبيرة على اإلدارة والموظفين لتحقيق أهداف مالية محددة الضغوط   )2 4.26 0.759  
 وجود منافع مالية كبيرة لإلدارة في الشركة  )3 4.26 0.743

 
هذه العوامل الثالثة هي أهم مؤشرات االحتيال في البيانات المالية تحت محور الضغوط/الدوافع. تتفق هذه النتيجة مع    

 ,Hijazi and Mahboub (2019), Huang et al (2017)البحوث على سبيل المثال    دراسات أجريت في دول غربية. من تلك
and Hass et al. (2016).   .  المؤشرات الثمانية المتبقية هي أيضًا مؤشرات مهمة كما يراها المراجعون العاملون في المملكة

    أو أعلى(. 3.72)المتوسط 
 الفرص

عامال، منها خمسة تندرج تحت أبعاد ظروف التشغيل للمنشأة، في   13مؤشرات الفرص لخطر االحتيال المشمولة في البحث تبلغ  
( يعرض اهم ثالثة مؤشرات  4الجدول رقم )   المؤشرات المتبقية تحت بعدي آليات الرقابة والحوكمة في الشركة. الكيان.حين تندرج  

 والتي تقع تحت محور "الفرص". –كما يراها المراجعون الخارجيون –
 

 (: أهم مؤشرات االحتيال في البيانات المالية الناتجة عن الفرص4الجدول )
  مؤشرات الفرص المتوسط االنحراف المعياري 

 ضوابط الرقابة الداخلية غير فّعالة  )1 4.38 0.801
 

 سيطرة شخص أو مجموعة صغيرة على وظائف الشركة األساسية )2 4.27 0.840
 

 خطوط غير واضحة للسلطة والمسؤولية )هيكل تنظيمي معقد( )3 4.25 0.840
 

 
تعتبر الرقابة الداخلية غير الفعالة أول فرصة مفتوحة لالحتيال. التحكم من قبل شخص واحد أو مجموعة صغيرة على 
الوظائف األساسية للمؤسسة يعتبر أيضًا مؤشر مهم ألن االحتيال يمكن أن يحدث إذا كانت السلطة في يد شخص واحد أو مجموعة  

ى أن الهيكل التنظيمي المعقد يتسبب في فرصة احتيال، إذ أن عدم وضوح السلطة صغيرة من االفراد. ليس من المستغرب أن تر 
من الصعب اكتشاف االحتيال و/أو من نفذه. تعتبر المؤشرات العشرة   – والحالة هذه    –والمسئولية تشجع المحتال على االحتيال ألنه  

 وافق مع نتائج عدد من الدراسات السابقة، والتي منها مثال  هذه النتيجة تت أو أعلى(. 3.87يبلغ المتبقية مهمة أيضًا )المتوسط 
.Yucel (2013); Moyes et al. (2013);  Suh et al. (2019)  

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

68 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 التبرير/العقالنية 
( يعرض أهم ثالثة عوامل الثالثة يمكن اعتبارها مؤشرات مخاطر االحتيال في البيانات المالية والتي تعتمد على محور 5الجدول رقم )

 التبرير.
 

 (: أهم مؤشرات االحتيال في البيانات المالية الناتجة عن التبرير 5الجدول )
  مؤشرات التبرير/العقالنية المتوسط االنحراف المعياري 

بسبب   )1 4.20 0.849 المدراء  أو  العليا  اإلدارة  العقوبات ضد  أو  الدعاوى   تأريخ 
 االحتيال أو مخالفات أخرى 

 

 انعدام الدعم من اإلدارة للسلوك االخالقي  (2 4.13 0.793
 

 أخطاء جوهرية في مراجعات سابقة  )3 4.02 0.884
 

 
يعتبر مؤشر تاريخ العقوبات أو الدعاوى المرفوعة ضد اإلدارة العليا أو المديرين ألسباب احتيالية أو انتهاكات أخرى أعلى  

مالية احتيالية. يأتي عامل عدم وجود دعم إداري للسلوك األخالقي من ِقبل اإلدارة في عوامل التبرير العقالني الحتمال وجود تقارير  
المؤشرات المتبقية تعتبر  الدرجة الثانية، في حين جاء عامل ظهور أخطاء جسيمة في عمليات المراجعة السابقة في المرتبة الثالثة.

 Yusefو      Al-Amin (2017)لكل مؤشر. تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كال من    3.88ال قل عن    أيضًا مهمة بمتوسط  
(2016) . 

 العوامل المجتمعية 
 ( اإلسالمية  الشريعة  بعدين رئيسيين هما  إلى  المجتمعي  المستوى  بمتغيرات  المتعلقة  االحتيال    4تنقسم مؤشرات مخاطر 

( االجتماعية  والعالقات  ) امل(.عو   6عوامل(  رقم  الجدول  يراها  6يعرض  كما  المجتمعي  المستوى  ثالثة عوامل على  أهم  التالي   )
 المراجعون الخارجيون.

 (: أهم مؤشرات االحتيال المجتمعية في البيانات المالية  6الجدول )
  المؤشرات المجتمعية  المتوسط االنحراف المعياري 

وموظفين غير أكفاء عن طريق المحسوبيةاختيار اإلدارة لقادة    )1 4.21 0.771  
 

 منح الترقيات والمزايا ليس بناء على الجدارة ولكن على أساس    )2 4.18 0.768
نفس من  أو  العائلة  نفس  من  يكون  كأن  الصداقة  أو   القرابة 
 المنطقة

 

0.823 
 

4.09 
 

البيانات التي فقد اإلدارة لألمانة والنزاهة والتهرب من اإلفصاح عن    )3  
  يطلبها المراجع

 

  
إن اختيار اإلدارة للقادة والموظفين غير المؤهلين على أساس المحسوبية هو العامل األول من العوامل المجتمعية التي تزيد  

والصداقة ألفراد من  يلي هذا العامل مؤشر "منح الترقيات واالمتيازات على أساس القرابة   من مخاطر وجود بيانات مالية احتيالية.
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"عدم صدق ونزاهة اإلدارة  نفس األسرة أو المنطقة بدال من الجدارة"، والذي قد حصل على متوسط قريب من متوسط العامل األول.
مؤشرات( تعتبر مهمة    7ما تبقى من العوامل ) والتهرب من اإلفصاح عن المعلومات التي يطلبها المراجع" يأتي في المرتبة الثالثة.

 ,Cieslewiczالبحوث السابقة التي تناولت دراسة موضوع االحتيال في القوائم المالية )مثل   أو أكثر(.  3.67ًا )المتوسط  أيض
أكدت أهمية المؤشرات المجتمعية للكشف عن التقارير المالية االحتيالية. بما أن المؤشرات المستخدمة في هذا المحور، (  2012

 ، لم يتم اختبارها من قبل، فلم يكن ممكنًا مقارنة هذه النتائج مع نتائج بحوث سابقة. والذي يعتبر إضافة غير مسبوقة
 التسلسل الهرمي لمؤشرات مخاطر االحتيال 
إلى ثالث فئات بناًء على درجة األهمية   -والتي تم تقييمها في هذه الدراسة    - مؤشرًا    41سيتم في هذا الجزء تصنيف الـ 

الفئة "ب" تشتمل على العوامل التي متوسطاتها   )أعلى مستوى(. 4.25 من  أعلىلعوامل ذات المتوسط الفئة "أ" تتضمن ا المحققة.
 )أدنى مستوى(.   4.00"ج" يأتي تحتها بقية العوامل، والتي ال تزيد متوسطاتها عن   الفئة )مستوى متوسط(.  4.25حتى    4.00  فوق 

 :)أعالم حمراء ساطعة(، وهي كما يلي )مرتبة بحسب األهمية(مؤشرات   5في الفيئة األولى )أ(، هناك  
 ضوابط الرقابة الداخلية غير فّعالة.  (1
 تعويضات اإلدارة المعتمدة على أرباح الشركة.  (2
 سيطرة شخص واحد أو مجموعة صغيرة على الوظائف األساسية للمنشأة.  (3
 وجود منافع مالية كبيرة لإلدارة في الشركة.  (4
 اإلدارة والموظفين لتحقيق أهداف مالية محددة. الضغوط القوية على   (5

 مؤشر )عالمات حمراء(. تلك المؤشرات مرتبة بحسب أهميتها كما يلي: 18في الفئة الثانية )ب(، هناك 
 خطوط غير واضحة للسلطة والمسؤولية )هيكل تنظيمي معّقد(. (1
 المحسوبية.اختيار اإلدارة للقادة والموظفين غير المؤهلين على أساس  (2
 عدم وجود استقاللية بين مجالس اإلدارة ولجان المراجعة.  (3
 تاريخ العقوبات أو الدعاوى القضائية ضد اإلدارة العليا أو المديرين بتهمة االحتيال أو أي انتهاكات أخرى.  (4
 والمستثمرين والمحللين. الضغوط على اإلدارة لتلبية التوقعات وزيادة ثقة األطراف األخرى مثل الدائنين  (5
 عدم فاعلية المهام اإلشرافية لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.   (6
 منح الترقيات والمزايا على أساس القرابة أو الصداقة وليس بحسب الجدارة.  (7
 الحاجة إلى تمويل خارجي مثل القروض أو الطرح العام األولي لألسهم. (8
 عدم وجود دعم إداري للسلوك األخالقي. (9

 صدق ونزاهة اإلدارة والتهرب من اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة من ِقبل المراجع.  عدم  (10
 انخفاض الكفاءة والخبرة لدى أعضاء مجلس اإلدارة و/أو لجان المراجعة.   (11
 إجراء العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة. (12
 عدم الفصل بين واجبات الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة. (13
 فاء اإلداري المتعمد إليرادات الشركة الحقيقية لتجنب الضرائب و/أو الزكاة.اإلخ (14
 أخطاء جوهرية في عمليات المراجعة السابقة. (15
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 تحديد للسياسات والتقديرات المحاسبية بشكل تعّنتي من ِقبل المدراء غير الماليين. (16
 م المحاسبي المهني. التقديرات المحاسبية التي لها تأثير جوهري على الشركة بناء على الحك (17
التغيير المستمر لمراجعي الحسابات من ِقبل اإلدارة و/أو وجود نزاعات متعلقة بـ تطبيق مبادئ محاسبية و/أو مبادئ مراجعة   (18

 غير مالئمة. 
 :مؤشرًا )أعالم حمراء قاتمة(. تلك المؤشرات مرتبة بحسب أهميتها كما يلي 18في الفئة الثالثة )ج(، يوجد أيضًا 

 الوكاالت والتراخيص والصفقات لألقارب.منح  (1
 عدم دعم اإلدارة للقيم اإلسالمية والنشاطات الدينية واألخالق الحميدة بين الموظفين، مثل مكافأة الصدق ورفض الهدايا والرشاوى.  (2
 عدم الدقة في السجالت المحاسبية. (3
 التعامالت مع الشركة. وجود روابط شخصية مع العمالء الذين لديهم العديد من  (4
تأثير الجماعات المختلفة )مثل األسرة والمنطقة( على مجلس اإلدارة و/أو لجنة المراجعة مما يضعف استقاللهم ويزيد من انتشار  (5

 الشفاعة.
 فرض اإلدارة لقيود ومطالب غير واقعية على المراجع، مثل طلب إصدار تقرير المراجع في وقت قياسي.  (6
 ة بين اإلدارة وأعضاء لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة أو الموظفين.وجود صداقة أو قراب (7
 ضعف األداء المالي مما يؤثر على تعامالت الشركة وتعاقداتها مع اآلخرين. (8
 حدوث عمليات مهمة ومعقدة في نهاية الفترة المالية والتي لها تأثير جوهري على النتائج المالية.   (9

 صعوبات كبيرة في فحص المعامالت.   (10
 استخدام اإلدارة لسياسات غير مالئمة لزيادة أسعار األسهم في سوق األسهم.  (11
 شدة المنافسة بين الشركات ذات مستويات الربحية المتدهورة. (12
 زيادة مبررات اإلدارة لخيارات السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية ذات األثر الكبير على الحسابات.  (13
 ليا و/أو مجلس اإلدارة. ارتفاع معدل دوران اإلدارة الع (14
 انخفاض في التدفقات النقدية التشغيلية مع زيادة األرباح في التقرير المالي. (15
 عدم التزام اإلدارة بصرف الزكاة وعدم المساهمة في دفع تبرعات. (16
 ظهور متطلبات محاسبية أو تنظيمية جديدة أو تغييرات تكنولوجية تؤثر على األداء المالي للشركة.  (17
 التعاقدية في الشركة غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  االتفاقيات (18
 

لكي يتمكن المراجع الخارجي من تقييم احتمالية مخاطر االحتيال في البيانات المالية، فمن المتوقع أن يعتمد بشكل أكبر على  
حثان تطبيق النموذج التالي عند قياس تقييم  مؤشرات الفئة "أ"، ثم المؤشرات في الفئة "ب"، ثم المؤشرات في الفئة "ج". يقرح البا

 مخاطر االحتيال. 
  x  4( 5)عدد المؤشرات في الفئة "أ" ÷ 

  x  2( 18)عدد المؤشرات في الفئة "ب" ÷     +   
  x  1( 18+  )عدد المؤشرات في الفئة "ج" ÷     
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وزن )أهمية نسبية( بنسبة ضعف المؤشر في الفئة تقوم فكرة هذا النموذج على افتراض أن المؤشر في الفئة األولى "أ" له  
الثانية "ب"، وأن المؤشر في الفئة الثانية "ب" له وزن بنسبة ضعف المؤشر في الفئة الثالثة "ج". بناًء على هذه المعادلة، بافتراض 

في الفئة   11في الفئة ب و    9في الفئة أ و  3أن عدد المؤشرات التي تم العثور عليها من خالل التطبيق العملي لمنشأة ما كانت  
+     1.00+    2.40=    1( *  11/18+ )  2( *  9/18+ )  4( *  3/5ج، فإن قيمة تقييم مخاطر االحتيال في القوائم المالية = )

في هذا المثال،  (، وهي القيمة القصوى لهذه المعادلة.1+    2+    4)   7. سيتم بعد ذلك قسمة هذا الرقم على  4.01=        0.61
٪ أو أكبر، فإن المراجع 50ربما عندما تكون هذه النسبة   ٪.57أو    0.57=    7/    4.01محتملة لتقييم مخاطر االحتيال =  النسبة ال

 الخارجي يحتاج إلى توخي المزيد من الحرص وتوسيع خطته لعمليات المراجعة. 
 تأثير الخصائص الديموغرافية

من أجل معرفة التأثير المحتمل للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة على تصورات المراجعين الخارجيين ألهمية مؤشرات  
يعتبران من     ANOVAواختبار  t-testمخاطر االحتيال )على المحاور األربعة(، سنستخدم االختبارات اإلحصائية المناسبة. اختبار  

الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة بحسب المستوى التعليمي، والشهادات المهنية، والخبرة، أفضل االختبارات  لتقييم جوهرية  
والمسمى الوظيفي، وحجم مكتب أو شركة المراجعة، والخبرة السابقة في اكتشاف االحتياالت في القوائم المالية، والدورات التدريبية 

 المتعلقة بموضوع االحتيال.
 وجوهرية الفروق في الخصائص السابقة t أو F قيمة (7يعرض الجدول رقم ) 

 ( باستخدام خصائص ديموغرافية مختلفةSigالفروق ) وداللة t و F (: قيم7الجدول )
 العامل الديمغرافي 

The Factor 
 القيمة

Value 
 الدوافع 

Motivation    
 الفرص

Opportunity    
 التبريرات 

Rationalization  
 المجتمعية المؤشرات 

Societal  
 المستوى التعليمي

Education 
F 4.41 2.765 1.95 2.26 

Sig  0.005   ***  0.043  ** 123 * 0.083 
 الشهادات المهنية
Professional 
Certification 

T 1.862 0.603 1.762 0.168 

Sig 0.064 *  0.547 0.080 *  0.867 

 الخبرة 
Experience 

F 0.883 0.935 0.153 1.527 
Sig 0.451 0.425 0.928 0.209 

 المسمى الوظيفي
Job Title 

F 2.501 0.851 1.005 0.655 
Sig ** 0.044 0.495 0.406 0.624 

 حجم مكتب أو شركة المراجعة 
Size of audit firm 

F 0.479 2.193 1.614 0.059 
Sig 0.620 0.115 0.202 0.943 

في   السابقة  اكتشاف الخبرة 
 االحتياالت في القوائم المالية

T 2.779 0.586 1.175 0.339 

Sig 0.006 *** 0.559 0.242 0.735 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

72 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

Previous Fraud 
detection in the 

Financial Statements 
المتعلقة  التدريبية  الدورات 

 باالحتيال 
Fraud Training Courses 

F 4.082 3.960 5.667 1.215 

Sig 0.019** 0.021** 0.004 *** 0.299 

 0.10* جوهري عند المستوى  0.05، ** جوهري عند المستوى  0.01جوهري عند المستوى  ***
( على تصور المراجعين الخارجيين sig  (0.01>كما هو مبين في الجدول أعاله، فإن المستوى التعليمي يؤثر بشكل كبير  

المستجيبون ممن لديهم تعليم عالي يدركون أن دوافع مؤشرات مخاطر االحتيال لها أهمية أكبر.  ألهمية مؤشرات االحتيال التحفيزية.
باإلضافة إلى ذلك، فإن االختالفات بين تصورات المراجعين الخارجيين فيما يتعلق بـ مؤشرات االحتيال الناشئة عن الفرص جوهرية  

لة إحصائية بين الفروق للمستجيبين حول مؤشرات االحتيال التبريرية  من ناحية أخرى، ال توجد أهمية ذات دال  .0.05عند مستوى  
 . (sig> 0.10)والمجتمعية 

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة بناًء على ما إذا كانوا قد حصلوا على 
إلى    -كما هو موضح في الجدول أعاله    -(  sigالجوهرية )  ، يشير مستوى t-testمن خالل اختبار   شهادة )شهادات( مهنية أم ال. 

متوسط اإلجابة للمراجعين الخارجيين الحاصلين على شهادة   لمؤشرات التحفيز والتبرير. 0.10أن االختالفات جوهرية  عند مستوى 
ديهم أي شهادة مهنية يبلغ لكل من المؤشرات التحفيزية والتبريرية، بينما المتوسط إلجابات من ليس ل  4.10)شهادات( مهنية  

 الفروق بين متوسطات المجموعتين ليست ذات داللة لمؤشرات الفرص والمجتمع. هذه النتائج  على التوالي. 3.94و   3.96
 .Che et al. (2018)و  Al-Sulayhat (2017) تتوافق جزئيًا مع

 تؤكد نتائج تحليل أهمية مؤشرات مخاطر االحتيال؟هل سنوات الخبرة لها تأثير على تصور المراجع الخارجي فيما يتعلق بـ  
One Way ANOVA  أن الجواب على هذا السؤال هو "ال". جميع الفروق بين اإلجابات للمجموعات بمختلف الخبرات ليست ذات

ربما تكون هذه النتيجة مفاجئة ألنه من المتوقع أن يعرف األشخاص ذوو الخبرة األكبر بشكل أفضل  (.sig > 020داللة إحصائية )
 ,.Hobson et alأيهما أكبر أهمية فيما يتعلق بالعالمات الحمراء )مؤشرات مخاطر االحتيال(، كما أكدت ذلك دراسات سابقة. مثل  

2017; Reheul et al., 2017  Che et al., 2018; . 

ص ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة بناًء على المسمى الوظيفي )شريك، مدير لفح
كما في الجدول أعاله   –(  sigومستوى الداللة ) Fقيم   .  One Way ANOVA تدقيق، مراجع، مساعد مراجع(، تم استخدم اختبار

( فقط مع مؤشرات التحفيز. 0.05عات األربع ذات داللة إحصائية عند مستوى )تشير إلى أن الفروق بين إجابات تلك المجمو   -
يعني أن تصور الشركاء ومديري المراجعة أعلى وبشكل ملحوظ ألهمية مؤشرات التحفيز. الفروق في مؤشرات المحاور الثالثة   هذا

 (. sig > 0.40األخرى ليست ذات داللة إحصائية )
جعون العاملون في الشركات الدولية الكبرى بشكل أفضل العالمات الحمراء ومستويات أهميتها إنه لمن المتوقع أن يعرف المرا

وبالتالي، نتوقع أن نرى اختالفات كبيرة بين الردود بناء على حجم مكتب أو شركة   عند تقييم مخاطر االحتيال في البيانات المالية.
هذا التوقع لم يكن صحيحًا إذ ليس هناك أي فروق ذات داللة إحصائية بين المراجعة التي يتبع لها المراجع المشارك في التقييم.  
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األربع   الفئات  المختلفة في جميع  المراجعة  أحجام شركات  السابقة، مثل  (sig > 0.11جميع  األبحاث   ,.Gul et al(. بعض 
راجعة كبيرة، مثل األربعة الكبار  توصلت إلى أّن المراجعين الذين يعملون في شركات م      Ismail et al., (2015)و  (2013)

Big4.لديهم الكفاءة الكتشاف االحتيال في التقارير المالية أكثر مما لدى المراجعين العاملين في شركات مراجعة أصغر حجمًا ،  
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المراجعين الخارجيين حول أهمية مؤشرات مخاطر االحتيال بناًء على ما  

وجود فرق جوهري مع مؤشرات   t-test تؤكد نتائج اختبار إذا كان لدى المراجع خبرة عملية في اكتشاف تقارير مالية احتيالية؟
 للمحاور الثالثة األخرى. (sig> 0.24)(. لكن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية مع بقية المؤشرات sig < 0.01التحفيز )

اللذين حصلوا على تدريب كاف في موضوع االحتيال يرون بأن يتضح من التحليل اإلحصائي أن   الخارجيين  المراجعين 
 > sigوالتبرير )  (sig <0.05) والفرص  (sig <0.05) مؤشرات االحتيال )العالمات الحمراء( لها أهمية أكبر في محور التحفيز

يما يتعلق بالعوامل المجتمعية. تدعم هذه النتائج نتائج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الدورات التدريبية ف  (. لكن0.01
 على سبيل المثال األبحاث السابقة، والتي منها

Enget, 2015  Winata, (2015); and salihat, (2017); Hames, (2017); Noviyanti-Al. 

ال في القوائم المالية ال تتأثر بشكل  من الواضح أن غالبية درجات تقيم األهمية للمؤشرات التي ُيعتمد عليها للتنبؤ باالحتي
جوهري بالعوامل الديمغرافية المختلفة )التعليم، الخبرة، ... (. هذا النتيجة قد تعني أن الوعي بمخاطر االحتيال في القوائم المالية 

ة أو غير ذلك. االستثناء ومؤشراته موجود لدى الغالبية العظمى من المراجعين بغض النظر عن العمر أو المستوى التعليمي أو الخبر 
الوحيد من ذلك هو حصول المراجع على تدريب كافي حول مخاطر ومؤشرات االحتيال. المراجعون اللذين حصلوا على تدريب كافي 

 (.FTيعطون وزن أكبر للمؤشرات في المحاور الثالثة المشتقة من مثلث االحتيال )
 الخاتمة

الخلفية النظرية لظاهرة االحتيال، بحيث أصبح االحتيال المالي من أهم الموضوعات التي بدأ هذا العمل البحثي بمناقشة  
واالقتصاد   والقوانين  األنظمة  مثل  أخرى  مجاالت  في  أيضًا  لكن  والمالية،  المحاسبية  الجوانب  في  فقط  ليس  العالم،  تؤرق 

موثق في البحوث ذات الصلة. لهذا السبب اهتمت الهيئات   العواقب المالية وغير المالية لالحتيال كبيرة مؤلمة كما هو والمجتمع.
المهنية والتنظيمية في جميع أنحاء العالم بموضوع االحتيال بشكل عام واالحتيال المعلوماتي )االحتيال في البيانات المالية( بشكل 

 خاص. 
مل أو المؤشرات المجتمعية. ثانيًا: تقييم  ( ليشتمل على العواFTركزت هذه الدراسة على جانبين. أواًل: تطوير مثلث االحتيال )

لقد تم االستفتاء  أهمية مؤشرات مخاطر االحتيال بناًء على تصورات المراجعين الخارجيين العاملين في المملكة العربية السعودية.
)أهداف الدراسة(.  تكونت مؤشرًا )مجّمعة في أربع فئات( لمحاولة الوصول إلى إجابات لألسئلة التي أثيرت في بداية البحث    41على  

األسئلة من سؤال رئيسي وهو: هل تناسب مؤشرات مخاطر االحتيال المصممة ألنظمة غربية الوضع في المملكة العربية السعودية؟  
 وأربعة أسئلة فرعية هي:  

 ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل التحفيز؟ (1
 يال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل الفرص؟ ما هي أهم مؤشرات االحت (2
 ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن عوامل التبرير؟  (3
 ما هي أهم مؤشرات االحتيال في التقارير المالية الناشئة عن العوامل المجتمعية؟   (4
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من خالل اختبار المتوسطات، كانت اإلجابة على سؤال البحث الرئيسي هي "نعم" إذ أن المتوسط للمحاور الثالثة )الدوافع،  
ارة "موافق"، والتي تعني بأن المراجع الخارجي يرى (. وهذا يعادل عب5.00إلى  4.00% )أكبر من 80الفرص، التبريرات( يزيد عن 

أهمية تلك المؤشرات )العالمات الحمراء( التي وردت في معايير المراجعة في تقييم مخاطر االحتيال في القوائم المالية في البيئة 
 "موافق".السعودية. كل المؤشرات تحت تلك المحاور الثالثة حصلت على متوسطات معادلة لـ "موافق جدا" أو 

( تعويضات اإلدارة المرتبطة بأرباح 1أهم مؤشرات الضغوط/الدافع التي قد تخلق احتمالية ظهور تقارير مالية احتيالية هي:
أما أهم   ( لإلدارة منافع مالية كبيرة في الشركة.3( وجود ضغط كبير على اإلدارة والموظفين لتحقيق أهداف مالية محددة،  2الشركة،  

( تحكم شخص 2( ضوابط رقابة داخلية غير فّعالة،  1لتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تقارير مالية احتيالية فهي:  مؤشرات الفرص ا
( خطوط غير واضحة للسلطة والمسؤولية أو أن الهيكل التنظيمي للمنشأة 3واحد أو مجموعة صغيرة في الوظائف األساسية للمنشأة،  

 معقد. 
( تاريخ  1م تلك العوامل والتي ربما تزيد من احتمال وجود إفصاح مالي احتيالي, فهي:  وفيما يتعلق بمؤشرات التبريرات، فأه

( عدم وجود دعم إداري للسلوك 2العقوبات أو الدعاوى القضائية ضد اإلدارة العليا أو المديرين بتهمة االحتيال أو االنتهاكات األخرى،  
اسطة مديرين غير ماليين بشكل ملفت للّنظر. أهم المؤشرات المجتمعية التي ( اختيار السياسات والتقديرات المحاسبية بو 3األخالقي،  

( اختيار اإلدارة للقادة والموظفين غير المؤهلين على أساس 1تدل على احتمالية وجود احتيال في التقارير المالية الدورية هي:  
( عدم صدق ونزاهة اإلدارة والتهرب من  3 من الجدارة،  ( منح الترقيات واالمتيازات على أساس القرابة والصداقة بدالً 2المحسوبية،  

 اإلفصاح عن المعلومات التي يطلبها المراجع.
، هناك خمسة منها في غاية األهمية، ويجب زيادة عناية بها عند  )3x4من بين هذه العالمات الحمراء االثنتي عشر )

تعويض إداري   -2ضوابط رقابة داخلية غير فعالة ،    -1سة هي:  هذه المؤشرات الخم تقييم مخاطر االحتيال في البيانات المالية.
وجود فوائد مالية   –  4سيطرة شخص واحد أو عدد قليل من األفراد على الوظائف األساسية للمنشأة،    -3مرتبط بأرباح الشركة ،  

حددة. هذه المؤشرات )العالمات الحمراء  الضغوط الكبيرة على اإلدارة والموظفين لتحقيق أهداف مالية م  -5كبيرة لإلدارة في الشركة ،  
عالمة حمراء( تأتي في    18المؤشرات السبعة الباقية مع أحد عشر مؤشرًا )إجمالي   الفاقعة( تأتي في المرتبة األولى )الفئة أ(.  

عالمة حمراء باهتة(    18الدرجة الثانية )الفئة ب(، والتي تعتبر مهمة لكنها اقل أهمية من الخمسة التي في الفئة أ. باقي المؤشرات )
تأتي في المرتبة الثالثة )الفئة ج(، وهي أيضًا تعتبر مهمة لكنها أقل أهمية من المؤشرات في المرتبتين األولى والثانية. إن كان لدى 

عالمة حمراء،    41المراجع ما يكفي من الوقت لتقييم مخاطر االحتيال في القوائم المالية، فإنه يحبذ اختبار جميع تلك المؤشرات الـ  
 وإال فإنه يقتصر على األهم فاألهم.

تتأثر  من تحليل مقارنة المتوسطات، تبين أن مؤشرات التحفيز )الضغوط أو الدوافع( هي أكثر األعالم الحمراء حساسية.  
ى الوظيفي، والخبرة تصورات المراجعين الخارجيين ألهمية تلك المؤشرات بشكل كبير بالمستوى التعليمي، والشهادة المهنية، والمسم

تتأثر عملية تقييم مؤشرات الفرص بشكل  في اكتشاف احتياالت سابقة في القوائم المالية، والدورات التدريبية في موضوع االحتيال.
هنية جوهري بالمستوى التعليمي والدورات التدريبية حول االحتيال، في حين أن تقييم مؤشرات التبرير يتأثر بعاملين هما الشهادات الم

    والدورات التدريبية في موضوع االحتيال. تقييم أهمية المؤشرات المجتمعية يتأثر بشكل جوهري فقط بالمستوى التعليمي.
، والذي تم اعتماده  240ISAأكدت نتائج هذه الدراسة مناسبة مؤشرات الرايات الحمراء التي جاءت في معيار المراجعة  

تتمتع الجزيرة العربية     ، لبيئة األعمال في المملكة العربية السعودية. SOCPAالسعودية للمحاسبين القانونيينمؤخرًا من قبل الهيئة  
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الفريدة   الثقافية  مناقشته سابقًا    -ببيئتها  لمحاور    –كما تمت  رابع  محور  إضافة  يبرر  االحتيال    FTمما  الثالثة، وهو مؤشرات 
مؤشرات تتعلق بالدين )اإلسالم( وبالثقافة البيئية. يرى المراجعون أهمية تلك   10ختبار  المجتمعي. في هذه الدراسة، تم تطوير وا

( في التنبؤ باالحتيال في القوائم المالية. هذه النتيجة توصي بأن 4.21و    3.67المؤشرات المجتمعية )المتوسط يتراوح ما بين  
أه باالحتيال  التنبؤ  في  أهميتها  في  توازي  المجتمعية  الحمراء المؤشرات  األعالم  بقية  ) مية  التقليدي  االحتيال  مثل  وهي FTفي   )

 الضغوط، الفرص ، التبريرات.  
نظرًا ألهمية موضوع االحتيال فيجب بذل مزيد من الجهود لتضييق الخناق عليه. البحوث في هذا المجال يجب أن تأخذ في  

(، يجب FT. عالوة على المؤشرات النابعة من مثلث االحتيال )االعتبار جميع العوامل )المؤشرات( التي قد ينتج بسببها االحتيال
والتي ما زالت بحاجة إلى مزيد دراسة وبحث   –النظر بعين شمولية واالخذ في االعتبار كل المؤشرات األخرى. من اهم تلك المؤشرات  

 لمؤشرات التقليدية. العوامل المجتمعية، والتي قد تزيد أهميتها أحيانًا أو في بعض المجتمعات عن أهمية ا –
 المراجع 
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