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   :                                     الممخص  

المحاسبة العدلية بمكافحة الغش والفساد المالي بجميع انواعو وكذلؾ تقدـ مجموعة متنوعة مف تيتـ 
الخدمات مثؿ حؿ النزاعات القانونية والمساعدة في التحقيقات المتعمقة بقضايا متعددة , ولتحقيؽ ىدؼ 

سيما واف المحاسبة البحث البد مف معرفة دور المحاسبة العدلية في تعزيز اجراءات المدقؽ الخارجي , ال
العدلية تعمؿ عمى منع واكتشاؼ والوقاية مف الغش والجرائـ المالية بجميع انواعيا االمر الذي يساىـ في 

,ىدفت الدراسة الى بياف دور المحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز اجراءات دعـ عمؿ المدقؽ الخارجي
, سـ القضايا والنزاعات ذات الطبيعة المالية توضيح دور المحاسب العدلي في حو ورأي المدقؽ الخارجي,

وتوصمت الدراسة الى اف المحاسبة العدلية مكممة لمرقابة الخارجية وليست جزء منيا فالمحاسب العدلي 
واف المحاسبة  يبدأ مف حيث انتيى مراقب الحسابات االمر الذي يعزز اجراءات ورأي المدقؽ الخارجي

ف القضاة والمحاسبيف لتحقيؽ االنسجاـ الالـز وتحقيؽ اقصى درجات العدلية تساىـ بتقميص الفجوة بي
بضرورة تفعيؿ دور المحاسبة  العدالة عند حؿ النزاعات ذات الطبيعة المالية واالدارية, واوصت الدراسة

العدلية في الوحدات الحكومية المرتبطة بعمؿ مراقبي الحسابات ومتابعة قضايا الفساد والنزاىة مف خالؿ 
 .ء الرأي او تقديـ التقارير الموثقة والمستندات الثبوتية التي تمكف مف محاسبة المخالفيف بصورة عادلةابدا

 .الكممات المفتاحية:)المحاسبة العدلية , تعزيز , اجراءات التدقيؽ الخارجي(
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The role of forensic accounting in strengthening external 

auditing procedures 

dr. Amal Marza Sakhel Khazali 

Al-Furat Al-Awsat Technical University 

Abstract: 

Forensic accounting is concerned with combating fraud and financial 

corruption of all kinds, as well as providing a variety of services, such as 

resolving legal disputes and assisting in investigations related to multiple cases. 

From fraud and financial crimes of all kinds, which contributes to supporting 

the work of the external auditor, the study aimed to clarify the role of forensic 

accounting in assigning and strengthening the procedures and opinion of the 

external auditor, and clarifying the role of the forensic accountant in resolving 

cases and disputes of a financial nature, and the study concluded that forensic 

accounting is complementary to oversight The forensic accountant starts from 

where the auditor ended, which reinforces the procedures and opinion of the 

external auditor, and that forensic accounting contributes to reducing the gap 

between judges and accountants to achieve the necessary harmony and achieve 

the maximum degree of justice when resolving disputes of a financial and 

administrative nature. The study recommended the necessity of activating the 

role of forensic accounting. In government units associated with the work of 

auditors and follow-up cases Corruption and integrity by expressing an opinion 

or submitting documented reports and supporting documents that enable 

violators to be held fairly to account. 

 key words: (Forensic accounting, strengthening, external audit procedures) 

 المقدمة

مجرد استخداـ أجيزة الكمبيوتر أو األساليب اليدوية لتسجيؿ األحداث لـ تعد المحاسبة 
مواجية التحديات اليائمة األساس  وظيفتياوانما اصبحت  ،المالية في السجالت المنتظمة

التي يمكف أف تمنع المحاسبيف مف تقديـ معمومات مفيدة التخاذ القرار عمى جميع 
محاوالت عدة و  ةفقو المحاسب في مجاؿتطورات عدة ، إذ ظيرت المستويات 
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 رتباط القانوفبا تمـزيا تمؾ التي ىمالمحاسبية، ومف أ معمومات والبياناتلتطويرال
 ,القضاء مف المعمومات المحاسبية مف جية أخرى متطمباتالمحاسبة مف جية، وبيف و 

إلى خدمات المحاسبة العدلية نتيجة أطمقت بعض الدوؿ المتقدمة دعوة ومف ىنا 
جتماعيةتلمتطورات الحاصمة وما رافق المحاسبة العدلية و  ,يا مف مشكالت قانونية ومالية وا 

تقدـ تحميؿ محاسبي مناسب لممحكمة كأساس لممناقشة والجداؿ المحاسبة التي  ىي
حيث , وتعتبر المحاسبة العدلية احد فروع المحاسبة لمتوصؿ إلى تسوية نيائية لمنزاعات,

العموـ المختمفة  فيالتداخؿ  ىـيسا ومبيوتر,والتدقيؽ والكنوف عمـ القا مع دمجياتـ 
، والغش اكتشاؼ االحتياؿ لغرضمتخصص في البحث واالستقصاء الخبير المساعدة ب

 عمى أسس منيجية وأدلة قاطعة مناسبة لإلدانة ءاكافية لمجية المعنية بناالدلة األـ يوتقد
اكتشاؼ  والتالعب، و حتياؿالمؤدية لال و الدوافع ية عف الثغراتعدلتبحث المحاسبة الو ,

وجمع  اوجو الفساد المالي واالداريالتحرى عف و الرقابة الداخمية،  انظمةالقصور فى 
 .كتشافيا والتقريرعنياعند ااألدلة الكافية عنيا بيدؼ منعيا أو الحد منيا 

 -سابقة :الدراسات الو  الدراسةالفصل االول منيجية 

 دراسة:منيجية ال -االولالمحور 

   : دراسةمشكمة الـ 1

تتمخص مشكمة الدراسة في معرفة دور المحاسبة العدلية في حؿ النزاعات والقضايا ذات 
يعزز اجراءات المدقؽ الخارجي لموصوؿ الى راي محايد لحؿ االمر الذي  ,المالية الطبيعة

, السيما واف فشؿ اغمبية المدققيف الخارجييف ادى الى وجود صعوبة في تمؾ النزاعات 
,وبسبب ارتفاع معدؿ مف جية  واكتشافيامنع او الحد عمى االقؿ مف الجرائـ المالية 

زادت حاجة القضاء إلى وجود خبراء يتمتعوف بالخبرة  مف جية اخرى , الدعاوي القضائية
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عالية فى التحرى والتقصى لحؿ المشاكؿ  اتميار  ولدييـ الرقابة,والمعرفة بالمحاسبة و 
 .القانونية

في اسناد وتعزيز اجراءات  وتأتي الدراسة لتسميط الضوء عمى دور المحاسبة العدلية
 اؤؿ التالي :ستالخارجي مف خالؿ االجابة عمى الالمدقؽ 

لحل القضايا ما ىو دور المحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز اجراءات المدقق الخارجي  
     ؟ذات الطبيعة المالية والنزاعات 

  :دراسةال اتـ فرضي 2    
اسناد دور في  لممحاسبة العدليةستند البحث الى فرضية رئيسة مفادىا :) ي 

  وتعزيز اجراءات المدقق 
 (.ذات الطبيعة المالية الخارجي لحل القضايا والمنازعات

 الفرعية التالية :وقد انبثق من ىذه الفرضية الفرضيات  
 المدقق الخارجي .ورأي لممحاسبة العدلية دور في اسناد وتعزيز اجراءات  -1
 لممحاسب العدلي/ القضائي  دورفي حسم القضايا والنزاعات ذات الطبيعة المالية. -2

 أىمية البحث : -3
عمى االجتماعية حياة الية ودورىا في عدلتنبع أىمية ىذه الد راسة مف أىمية المحاسبة ال

وتتأكد  ية،عدلأدت إلى تزايد الحاجة لخدمات المحاسبة ال األسباب التي ، اختالؼ انواعيا
تشخيص لمواقع ومتطمبات النيوض  أىمية الدراسة مف خالؿ ما يمكف اف تقدمو مف

ية، حفاظا عمى الموارد، وتحقيقا لمعدالة في فض النزاعات ذات عدلبتطبيقات المحاسبة ال
يف مختمؼ الجيات، وال شؾ اف ىذا االمر ميما لمبمد بصورة عامة مف الطبيعة المالية ب

 مختمؼ الجوانب االجتماعية والعدلية واالقتصادية وبالتالي فيي ميمة لكؿ المجتمع افرادا
ومؤسسات طالما انيا ستساىـ في الوقوؼ عمى تشخيص الواقع وبما يحقؽ بالنتيجة 
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ياـ في ضبط عمؿ المحاسبيف والمدققيف ال ىاور د ,وكذلؾالعدالة المرجوة مف كافة األطراؼ
 . في اطار قانوني

 أىداف البحث: -4
 نسعى مف خالؿ ىذه الدراسة إلى:

 .المحاسبة العدليةمفيـو ب التعريؼ  -1
 .بياف دور المحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز اجراءات ورأي المدقؽ الخارجي  -2
في حسـ القضايا والنزاعات ذات المحاسب العدلي/ القضائي  دور توضيح  -3

  .الطبيعة المالية
 :أداة الدراسة  -5  
صممت ىذه االستمارة مف  أداة ليذه الدراسة استمارة استبياف )استبانة( ةالباحث تاستخدم 

( . وقد عدلت لتتناسب مع ىذه الدراسة 2019,الجبوريخالؿ االستعانة بدراسة ) 
) اتفؽ تماما", اتفؽ , مقياس ليكرت الخماسياس ومتطمباتيا , حيث صممت عمى اس

( اتفؽ 5( واعطيت ليذه العبارات وزنا" يتراوح بيف خمس )محايد , ال اتفؽ , ال اتفؽ تماما
( ال اتفؽ تماما" حتى تعطي نتائج موضوعية , وزعت ىذه االستمارة 1تماما" الى واحد )

راقبي الحسابات في مدينة مجموعة مف م استمارة (, عمى عينة الدراسة ) 20بواقع ) 
مدققيف  الديوانية العامميف في مكاتب التدقيؽ الخارجية باالضافة الى مجموعة مف

المحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز اجراءات ( لمعرفة دور ومحاسبيف في ىيئة النزاىة
 (.SPSSوتـ تحميميا بالبرنامج اإلحصائي ) , المدقؽ الخارجي

 : الطرق االحصائيةـ 6
, مف ة التالية إلختبار فرضية الدراسةالطرؽ االحصائية والرياضي ةالباحث تاستخدم   

 ىذه االساليب 



 هـ4443-و  2022. نسنة ( 2االول/يهحق) انعذد /راتع انًجهذ ان / راتعةيجهة انذراسات انًستذاية . . انسنة ان

 

 
849 

) ,االنحراؼ المعياري, النسبة المئوية , الوسط الحسابي , الوسط الحسابي العاـ ,,   
  التكرارات, ومعامؿ 

 االرتباط لقياس العالقة ( .     
 منيج البحث :  - 7     

 باالعتماد عمى المنيج االستقرائي . الدراسةلقد تمت      

 اساليب جمع البيانات : -8    
 -لكي يتـ انجاز البحث تـ االعتماد عمى المصادر االتية :   

 )الكتب العربية واالجنبية والرسائؿ واالطاريح االكاديمية والمينية والدوريات(. 
 الدراسات السابقة : -المبحث الثاني  

 ( بعنوان :  2115دراسة )قمبر, ـ اوال"
دراسة  _حاجة مراجعي الحسابات في البيئة الميبية إلى ميارات المحاسبة الجنائية)

عمى مراجعي الحسابات في مكاتب المراجعة القانونية والمراجعين الماليين  تطبيقية
 بديوان المحاسبة(

دققيف ممدى حاجة مدققي الحسابات بمكاتب التدقيؽ القانونية وال بيافالى  ىدفت الدراسة 
, وتوصمت الدراسة الى وجود حاجة اداء مياميـالحالييف بديواف المحاسبة العدلية , اثناء 

في البيئة الميبية , وخمصت الى المحاسبة العدلية لدى مدققي الحسابات  خدماتكبيرة ل
 مينة المحاسبة في ليبيا بالمحاسبة العدلية. التوصيات ىي ضرورة اىتماـ منظمياىـ 

 ( بعنوان : 2115شعبان ,) ثانيا"ـ دراسة
االحتيال المالي في  تالكتشاف حاال ةالقضائي ةتطبيق المحاسب ماتو افر مقو ت ىمد)

بمكاتب التدقيق والمحكمين  تالحسابا نظر مدققي ةمن وجي - ةحداث االقتصادياال
 (ةز المحاسبين بقطاع غ ةالعدل ونقاب الماليين المعتمدين لدي وزارة



 هـ4443-و  2022. نسنة ( 2االول/يهحق) انعذد /راتع انًجهذ ان / راتعةيجهة انذراسات انًستذاية . . انسنة ان

 

 
820 

حاالت  ألكتشؼتطبيؽ المحاسبة القضائية لمقومات الفر مدى تو  الى بيافىدفت الدراسة 
االحتياؿ المالي في الوحدات االقتصادية مف خالؿ معرفة أراء وتوجيات مكاتب التدقيؽ 
والمحكميف المالييف بجمعية المحاسبيف والمعتمديف لدى وزارة العدؿ في قطاع غزة, 
لتوضيح مينة المحاسبة القضائية أضافة الى معرفة اىـ االساليب والتقنيات المستخدمة 

االضافة لموقوؼ عمى المقومات الرئيسية الالزمة لدخوؿ مينة بفي ىذا الخصوص,
ة الى وجود طمب عمى مينة المحاسب وتوصمت الدراس المحاسبة القضائية حيز التنفيذ,

لمقياـ  ف المالييفىيؿ العممي والعممي لدى المحاسبي, وتوافر التأالقضائي في قطاع غزة 
والتأقمـ عمى  الظروؼ الالزمة بقطاع غزةبضرورة تييئة ليذه المياـ, واوصت الدراسة 
تجاه بأوتجنب االنصياع لموضع الراىف, ومواصمة التقدـ وضع عدـ االستقرار السائد 

  تطورات العصر التي تتناسب مع تطور وسائؿ االحتياؿ المالي. 
 ــ ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة .     

المحاسبة  دور تبرزكونيا مف الدراسات التي  الخرىاتميزت ىذه الدراسة عف الدراسات 
وذلؾ  ,مكافحة الغش والفساد الماليب العدلية في تعزيز واسناد اجراءات المدقؽ الخارجي,

وتقدـ مجموعة , منع واكتشاؼ والوقاية مف الغش والجرائـ المالية بجميع انواعيامف خالؿ 
والمساعدة في التحقيقات المتعمقة بقضايا متنوعة مف الخدمات مثؿ حؿ النزاعات القانونية 

, كونيا تستخدـ أعمى درجة مف الشؾ الميني في التدقيؽ عند اعداد العمميات متعددة
في حيف تناولت  االمر الذي يساىـ في دعـ عمؿ المدقؽ الخارجي, المالية وغير المالية,

تحديد حاجة مدققي الحسابات بمكاتب التدقيؽ القانونية والمدققيف  الدراسات السابقة
كبيرة الحاجة الاظيرت وجود , و الحالييف بديواف المحاسبة العدلية اثناء اداء مياميـ

, وتناولت الدراسات  المحاسبة العدلية لدى مدققي الحسابات في البيئة الميبية خدماتل
مدى توافر مقومات تطبيؽ المحاسبة القضائية ألكتشؼ حاالت االحتياؿ  االخرى تبياف

المالي في الوحدات االقتصادية مف خالؿ معرفة أراء وتوجيات مكاتب التدقيؽ والمحكميف 
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واظيرت وجود المالييف بجمعية المحاسبيف والمعتمديف لدى وزارة العدؿ في قطاع غزة, 
اع غزة , وتوافر التأىيؿ العممي والعممي لدى طمب عمى مينة المحاسب القضائي في قط

 المحاسبيف المالييف لمقياـ ليذه المياـ.
 الفصل الثاني

 .المحاسبة العدليةماىية  -المبحث االول 
  .المحاسبة العدليةمفيوم  -1

تطبيؽ ميارات المحاسبة والتدقيؽ والتمويؿ واألساليب المحاسبة العدلية / القضائية ىي  
 والقرائف معينة مف القانوف وميارات البحث واالستقصاء لجمع األدلةالكمية ومجاالت 
لمتحميؿ  والتدقيؽ, في مجاالت المحاسبة ىي العمـ الذي يطبؽ المعرفةو ,لتوصيؿ النتائج 

 واالستفسار، وفحص، واختبار المسائؿ , إف المحاسبة القضائية ىي التحري
(Hopwood et. Al, 2008, p.3) 
فت المحاسبة العدلية بأنيا شكؿ مف أشكاؿ المراجعة التي تتطمب فيمًا عميقًا عر كما    

لممحاسبة والعموـ القانونية ، وتتطمب إتقاف ميارات التحقيؽ والتحقيؽ ، بما يتجاوز األرقاـ 
والوثائؽ ، وتمتد إلى بيئة العمؿ ، وتستخدـ أعمى درجة مف الشؾ الميني في التفتيش 

عداد المعمومات التي يمكف عمى المنشآت عند إعد اد العمميات المالية وغير المالية وا 
تعمؿ الدولة والمجتمع مًعا لتعزيز تطوير مينة المحاسبة حيث استخداميا في التقاضي ، 

والمراجعة وفًقا لممعايير العامة التي يجب أف تتوفر لدى المحاسبيف القضائييف. باعتبارىا 
, وعرفت (2113)المخالفى،  ينية التي تنظـ المينةالموائح واألخالؽ والسموكيات الم

المحاسبة العدلية عمى أنيا مجاؿ المحاسبة الذي يستخدـ العموـ والميارات المحاسبية 
عداد اآلراء في التحقيقات القانونية  والمراجعة والتحقيؽ الكتشاؼ الخسائر االقتصادية وا 

ألنيا ة ليست مجرد محاسبة ، مف أجؿ دعـ إجراءات التقاضي ، فإف المحاسبة العدلي
يتطمب واقع المعالجة الرقمية تحمياًل و  تتطمع إلى أبعد مف األرقاـ فى التعامؿ مع الواقع,
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لتساعد فى الكشؼ عف المشاكؿ الكامنة فى األعماؿ  عممًيا ومتعمًقا لبيانات الحالة ,
المنازعات القضائية الميارات القانونية والتحقيقية لحؿ ب ,فيي تستعيف التجارية والمالية

مجرد تدقيؽ ، ألف التدقيؽ يؤىؿ أىـ المحاسبيف  تليس وىيبإنصاؼ في المحكمة ،
) الكبيسي,  جزء مف أعماؿ وميارات المحاسبة العدلية ا  والمراجعيف المالييف ، وىذ

2116) 
 العدلية. المحاسبةـ مجاالت 2 

  عف المخالفات المحاسبية.والتقصي البحث 
    عمميات غسيؿ األمواؿوتقميؿ مكافحة  
 الشركات. في اإلفالس  ارھحاالت إش عف قصيالت 
   عمميات الرشاوى التحقيؽ عف اختالس األمواؿ.   التحقيؽ في 
  الضرائب. الخاصة بمنازعات الفض 
 الجميمي  .المالي(االداري و جرائـ أصحاب الياقات البيضاء )الفساد  عف قصيالت(

 ( 2113,  وجميؿ
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 العدلية ةمجاالت المحاسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واىميا فض النزاعات قبؿ المحاكمة واعداد لممحاسبة العدلية ,مجاالت اخرى وىناؾ 
ومات الالزمة لتحميؿ وتفسير وتمخيص وعرض البيانات المالية المعقدة واستخداـ مالمع

االجرءات القانونية , بما في ذلؾ االدالء ادلة االتصاؿ مف تقارير ووثائؽ لممساعدة في 
المرئية لدعـ ادلة  ء واعداد الوسائؿ التوضيحيةاود الخبر يادة في المحكمة ككؿ الشيبالش

 ؼ المجاالت االقتصادية والمالية والتدخؿ قبؿمالمحاكمة وتقديـ المشورة االولية في مخت
ا بعد ىبناء السجالت وغير  مف اعادة ووترميم واو ردع ووقوع الغش او االحتياؿ لمنع

 وقوع الضرر
 (2116)الكبيسي , جاف تدقيؽ الحساباتموالمشاركة ب

 

 عنوانتقصي  انثحث

 انًحاسثية انًخانفات

 حاالت عن قصيانت

في  اإلفالس إشھار

 انشركات

 ًنازعاتان فض

 انضرائةانخاصة ت

 جرائى عن قصيانت

 انثيضاء أصحاب انياقات

 ( واإلداري انًاني )انفساد

 عًهياتوتقهيم  يكافحة

 األيوال غسيم

 في عًهيات انتحقيق

 انتحقيق انرشاوى

 األيوال اختالس عن
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  /القضائي . المحاسب العدليوتزايد الحاجة الى ـ االسباب التي ادت إلى ظيور 3
نشأت الحاجة إلى المحاسب العدلي/ بسبب ضعؼ نظاـ التدقيؽ الداخمي والخارجي 

تشير و  ,اإلداريالمالي و سجؿ أخطاء معينة في النظاـ تلـ ىذه االنظمة  كوفالقضائي 
، مع تزايد الشركات التي الشديدةاالقتصادية  اتبأف الضغوطالحاؿ واقع  المعطيات في 

عمى مستويات األداء  لكي يحافظالموظؼ بالضغط شعور و  ,اإلفالس عممياتتواجو 
سبيف القضائييف المحا لحاجة الىا وظيرت, ارتكاب الفساد  ادى الىمما  ودعميا،

معمومات جديدة تساعد في  اكتشاؼلغرض لموصوؿ إلى البحث بدقة مف خالؿ الوثائؽ، 
ية تاريخيا ىي بالتأكيد ليست حقال عدلالمحاسبة ال وعميو فأف ,لمشركة المشاكؿ المالية

البحوث التي اجريت في ىذا الصدد اثبتت أف المينة كانت موجودة منذ  واكثرجديدا ، 
ية  خالؿ ذلؾ الوقت عدلزمف طويؿ عمى الرغـ مف أنيا لـ تكف بيذا المسمى المحاسبة ال

ية مازاؿ مستمرا في النمو بشكؿ سريع عف جذوره في عدلو إف مجاؿ محاسبة ال,
 ( ROKOSU,2015)  .اليونانية القديمةوالمصرية و  الرومانيةالعصور 

 
مجموعة من الميارات والخبرات في مجاالت  وترى الباحثة ان المحاسبة العدلية ىي

عدة , مثل المحاسبة والقانون وتكنموجيا المعمومات واالتصال وعمم النفس , مجتمعة 
ومقاضاتو من  لتحقيق عدة اىداف , واىميا المساعدة في مكافحة الغش واالحتيال

خدمات الدعم القضائي والتحقيقات المحاسبية لكل شركة ووحدة حكومية تقديم خالل 
ومساعدتيم عمى إصدار األحكام من خالل المعرفة والخبرة في مجاالت المحاسبة 
والمراجعة ومنع وكشف الجرائم المالية واالقتصادية عمى المستوى المحاسبي 

 .في مجال االتصال والتواصلميارات الوالتحقيقات القانونية من قبل كفاءات األفراد و 
 ماىية التدقيق الخارجي. –المبحث الثاني 
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برزت الحاجة لمتدقيؽ الخارجي بيدؼ اكتشاؼ االحتياؿ والغش والتالعب واالخطاء , 
 عقيد اعماليا. بسبب كبر حجـ الشركات وزيادة توزادت الحاجة لمتدقيؽ الخارجي وتطورت 

 
 ـ مفيوم التدقيق الخارجي.1
والمستندات التدقيؽ الخارجي ىو تخصيص النظمة الرقابة الداخمية والحسابات والدفاتر  

الخاضع لمتدقيؽ يتـ فحصو فحصا منظما بقصد الخروج برأي فني الخاصة بالمشروع 
محايد عف مدى صدؽ وداللة القوائـ المالية , عف الوضع المالي لممشروع , وفي نياية 

مدى تصويرىا لنتائج االعماؿ, سواء كاف ربح او خسارة .)  مدة زمنية معمومة بيف
  ( 2114مصطفى, 

أدلة اإلثبات قرائف و منظمة لجمع وتقييـ و منيجية  عممية )  التدقيؽ بشكؿ عاـ أنو وعرؼ 
. (عـ االقتصادية، والتي تصاغ عادة في مجموعة مف القوائـ الماليةاوالمز  جالمتعمقة بالنتائ

 (1989وليـ و أمرسوف، )
 

 اىداف التدقيق الخارجي . -2
   مراقبة خطط االدارة ومتابعة تنفيذىا ومدى تحقؽ االىداؼ وتحديد االنحرافات واسبابيا

 وطرؽ معالجاتيا.
 .تقييـ نتائج االعماؿ وفقا لالىداؼ التي تـ وضعيا 
  المناسبة .معاونة السمطات الحكومية بما فييا السمطة المالية وتقديـ المعمومات والتقارير 
  اطمئناف مستخدمي القوائـ المالية عمى سالمة ادارة المؤسسة االقتصادية وسالمة امواليـ

 (2111ـ لمقرارات االقتصادية المناسبة.)القريشي,المستثمرة وامكانية اتخاذى
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  تقميؿ فرص ارتكاب االخطاء والتالعب بوضع االجراءات الالزمة والضوابط التي تحوؿ
بتفعيؿ دور الرقابة الداخمية وما يصاحبيا مف زيارات المدقؽ الخارجي  ,دوف حصوؿ ذلؾ

 (2119مف اثر في نفوس العامميف.)الرماحي, المفاجئة
 قدر يمكف اف يزيد مف الرفاىية االجتماعية واالقتصادية لعمـو  اقصىوبذؿ  تحقيؽ

    (2119المواطنيف.) المطارنة, 
  
 ـ إجراءات التدقيق الخارجي .3

المدقؽ الخارجي  التي يجب اف يؤديياتعني إجراءات التدقيؽ كافة الممارسات والتصرفات 
ف إجر و ,في برنامج التدقيؽ  وضعيا واعدادىا تـنشاطو ، ويلتنفيذ  تمثؿ ءات التدقيؽ اا 

المعد برنامج التدقيؽ تظيرفي غالبا ما و بتنفيذ ميمتو، اف يقوـ  المدقؽ  تمكفالوسيمة التي 
التقرير النيائي لمجية  أعدادب اوانتياءلو والتخطيط  عداد البرنامجمف ا بداية,ليذا الغرض 

ضع قوـ بو يفيترؾ لتقديرالمدقؽ،  الذي  ءات التدقيؽ الجزءاإجر  تعدو الخاضعة لمتدقيؽ, 
مف ميمة ألخرى ، ىذه االجراءات تختمؼ و ضرورية ألداء ميمتو، المناسبة و الءات ااإلجر 

تدقيؽ الخاضعة لمالمؤسسة  اعماؿضافة إلى طبيعة أ،وأىدافيا  لكؿ ميمة خصائصيا
عمر، )لمؤسسة.با تي يتـ تطبيقياالداخمية ال  سجالتيا  ونوع الرقابةدفاترىا و وطبيعة 
2112 ) 

 
تدقيؽ السجالت المالية لمشركة حيث يقـو  يقصد بوالتدقيؽ الخارجي اف  وترى الباحثة

معرفة  لغرضبعناية  اتالمدققوف المستقموف بميمة فحص صحة السجالت المالية لمشرك
اإلبالغ و االحتياؿ أو االختالس الخطأ او ي خطأ في السجالت بسبب أل وجودما إذا كاف يف

ما اذا كانت تحديد ىو يشمؿ اليدؼ مف المراجعة الخارجية  في الشركة لذوي العالقةعنو 
، لمتأكد مف أف سجالت العمالء معدة السجالت المحاسبية لمعميؿ تتصؼ بالدقة واالكتماؿ
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وفًقا لإلطار المحاسبي الذي ينطبؽ عمييـ ، ولمتأكد مف أف البيانات المالية لمعميؿ. يقدـ 
 .العميؿ النتائج الحقيقية والعادلة والمركز المالي

 
 . والتالعب واالحتيال ممارسات اساليب الغش من لمحد الخارجي المدقق مسؤولية -3

المدقؽ الخارجي شخص ينتمي إلى مينة تستند عمى مجموعة مف المعاييروليا أداة سموؾ 
عممو  تأديةعميو يتوجب ميني ,ويجب عميو بذؿ العناية المينية الالزمة عند أداء عممو، و 

وال عمى حكمو الميني، ويستند خريف االأيو بر يتأثر  , لكي ال ةتام يةوحياد باستقاللية
, بإجراءات جديدة عمى القوائـ المالية  لكي يقوـ  الخارجي المدقؽ يمـزيوجد إلزاـ قانوني 

المالية التي إليو بأف القوائـ  مؤكدةمعمومات  وصوؿ  في حالة قريرهاشارالييا في تالتي 
قبؿ  بوجودىاعمـ قد كاف جوىرية، ولو  بغش وتالعب واخطاءقد تأثرت خضعت لمتدقيؽ 

 ,المالية القوائـ البيانات في يبديو عمى تمؾ بأمكانو افالذي  رأيوثرت عمى التقريره  صدور
 (2111 جربوع،): يأتيبما الخارجي اف يقوـ يجب عمى المدقؽ  وعميو

 
 غ كؿ مف يتأثر في التحريؼ المادي لمخطأ والغشالبإب اف تقوـة الشركيطمب مف إدارة   -1

 القوائـ المالية.عمى 
 المدقؽتعديؿ تقرير و  بالسرعة الممكنةالقوائـ المالية ت عمى تعديالأجراء باف تقوـ الشركة  -2

  بما 
 .اكتشافوالتي تـ  لخطاء والغشاـ مع الئيت    

تقرير مف يصحبيا تالية  اتمرحمية عف فتر المالية القوائـ ال أعدادب الشركة ستقوـ تإذا كان -3
  المدقؽ 

ما يجري  عميو افزمة و الالعف المعمومات  االفصاحلممدقؽ  سمح، في ةقريب مدةفي 
 .معدلةالمالية القوائـ ال رهمف إصدا الالقوائـ بد تمؾ فيمنو مطموب 
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لكي  يراىا ضروريةالتي الصحيحة جراءات الا الخارجي اف يتخذمدقؽ الجب عمى تو ي  -4
 الخطوات السابقة. كما فيمنيا فصاح المطموب البا ةشركتأكد مف قياـ الي
في السجالت ؽ الخارجي بأكتشاؼ الغش والتزوير,عمى الرغـ مف اف اىتماـ المدق 

اىتماـ  اف, و اختباري او كاف يقوـ بتدقيؽ شامؿ اذاالمالية المعامالت و  والتقاريروالدفاتر 
المحاسبة والتدقيؽ بضرورة القاء  تالمينية والباحثيف في مجاالوالمؤسسات المنظمات 

, عمى المدقؽ الخارجي في ةالجوىري واالخطاء اكتشاؼ التالعب والغش ميمة ومسؤوليات
استمرار وتزايد ىذه االخطاء المجتمع المالي والقضاء, اال اف وتوجيات مواجية رغبات 

 حتى االف, السباب عدة منيا : والغش
في تحديد المحاسبة والتدقيؽ  تالمنظمات المينية والباحثيف, في مجاالبيف ختالؼ الػ ا1

باالدارة اـ بالمدقؽ  مسؤولية اكتشاؼ الغش والتالعب بالسجالت والتقارير المالية,
 الخارجي.

 لمتدقيؽ.ػ كبر حجـ منشأت االعماؿ واتساع نطاؽ اعماليا والخدمات الخاضعة 2
عف الغش صرت مسؤولية المدقؽ الخارجي ختوالتشريعات المينية ا الدوليةػ اف المعايير 3

)جمعة, ـ فيو اذا بذؿ العناية المينية الالزمة .و قيوالتالعب, في نطاؽ الفحص الذي 
      (2112(,)حماد, 2111

 
اسناد وتعزيز اجراءات المدقق ية في عدلدور المحاسبة ال -المبحث الثالث 

 .الخارجي 
 ـ خبرات وميارات المحاسب العدلي وميارات المدقق الخارجي.1

ء المقابالت و االتحقيؽ واجر التحري و شخص ماىر في ممارسة  ىوي عدلالمحاسب ال
االدلة المالية القرائف و وجمع وتقييـ  ,المحاسبية السجالت سؾالمتعمقة بم ت التحميميةاالميار 

ت االميار  لديوو  ,االحتياؿ الماليالغش و في قضايا  يو كخبيرأر ب االدالءوالقدرة في 
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 Popoola).االتصاؿ تاميار ولديو  التقنية المتعمقة بالحاسوبيمتمؾ والفكرية و  الشخصية
& other , 2013   .) 

 اف والمدقؽ الخارجي اال عدليالمحاسب ال مختمفة بيف والمعرفةت اوبما اف االدوار والميار 
الى التدقيؽ المالي ييدؼ  فلكو االحتياؿ، و  الغشكشؼ مشتركًة مثؿ  ىناؾ اىدافًا تبدو 

وكذلؾ االختالفات , المالية  تمعامالفات المادية في الاواالنحر  االحتياؿالغش و كشؼ 
واالختالفات  محؿ التدقيؽ الجيةالمحاسبية المستخدمة في بيانات  التطبيقاتمعظـ بيف 

فبداًل مف بكثير, اعمؽ مف ذلؾ  ي يكوفعدلالمعايير الدولية , اما المحاسب ال في تطبيؽ
 الغشبالبحث في تفاصيؿ المعاممة بيدؼ تحديد  قوـالمالية يت معامالبحث في الي اف
ي خدمات التقاضي عدلالمحاسب ال قوـ بياالتحقيقات التي يالتحريات و  وتشمؿ ,االحتياؿ و 

ر التي لحقت ااالضر مختمؼ و ,وتقييـ االصوؿ  المشتريات مثؿمتعددة  وبحاالت
وعمميات  مف الضريبةوالتيرب  اتاالختالسالغش و  نتيجة ةبالممتمكات واالرباح المفقود

 , Akhidime & Ekatah).االحتياؿ والفسادالغش و غسيؿ االمواؿ وغيرىا مف حاالت 
2014) 
 

 دور المحاسب العدلي في حسم القضايا والنزاعات ذات الطبيعة المالية.ـ  2    
مثؿ المسؤولية عف المنتج وتعطؿ المحاسبيف  تغطي المحاسبة العدلية مجاالت عديدة  

العمؿ واالخالؿ بالضماف , الممكية الفكرية او الوكالة والنزاعات بيف المساىميف والشركاء, 
المحاسبيف العدلييف, والعديد مف  وتزايد عددوبسبب توسع ىذا النطاؽ والرغبة في العمؿ 

ف العديد مف ىذه مكاتب المحاسبة تتطمع لمحصوؿ عمى ىذا النوع مف المحاسبيف , وا
استخداـ خبراء مف ادارات   المكاتب يمكف اف تكمؿ حاجتيا في ىذا المجاؿ مف خالؿ

عقمية المراجعة , غير اف ىذا الحؿ اليمكف االعتماد عميو في المدى البعيد , خاصة واف 
في كثير مف ي عدلعييف المحاسب اليو  ,ختمؼ عف عقمية المحاسبة العدليةالمراجعة ت
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 لألفراد مف خالؿ توفير حؿ وسط يسمح  لممساعدة في توفير حؿ بديؿ لمنزاعحياف اال
لذا فأف Games Stan bury,2010))َ  بحؿ النزاع بشكؿ فوري وبحد أدني مف الخالفات

وجود المحاسب العدلي / القضائي في اوساط المحاكـ والمباحث وغيرىا يتطمب ليس فقط 
, وانما الفيـ العميؽ لمبيانات المالية واالسواؽ التي في المحاسبة والتدقيؽ  والميارةالخبرة 

تعمؿ فييا , والقدرة عمى تحميميا , والفيـ الدقيؽ لمعناصر القانونية المتعمقة بالغش 
يب العثور عمى االصوؿ التي تـ اخفائيا ,والقيـ الصحيحة لالصوؿ وميارات واسال

براء في المحاكـ وفي النتيجة االتصاؿ الشفوي الضرورية ألجراء مقابالت وشيادات الخ
في المحاسة والقانوف وميارات التحقيؽ واالستقصاء واالتصاؿ مطموب برنامج شامؿ 

والقوانيف المينية والشركات واالسواؽ والتحميؿ المالي وانظمة المعمومات والخبرة بأستخداـ 
 ( Owojori Asaoln,2009) الكمبيوتر.

 في تعزيز اجراءات التدقيق الخارجي .مدى امكانية االعتماد عمى المحاسب العدلي  ـ 3
, تـ  تيا الكبيرةىميال, و  التدقيؽة عممياف المحاسبة العدلية تمثؿ مكانا بارزا ضمف 

 اضافة ميارات المحاسبة 
لممدققيف بسبب زيادة الطمب عمى خدمات العدلية ضمف التأىيؿ الميني المستمر 

 الخارجي وذلؾ :المدقؽ 
ػ بسبب فشؿ المدققيف الخارجييف في اكتشاؼ العديد مف حاالت الغش نتيجة تغاضييـ عمى 1

الخاضعة لمتدقيؽ , وعدـ استمرارىـ لفترة كافية تمكنيـ مف اكتشاؼ حاالت  الشركات
 الغش .

وجود دافع لدى المدققيف الخارجييف الى التغاضي عف الغش والتالعب والتحريفات وذلؾ  ػ 2
مف اتعاب مرتفعة مقابؿ قياميـ بخدمات استشارية لمشركات  ما يتقاضونو لمحفاظ عمى

 ( 2116الخاضعة لمتدقيؽ.)السيسي, 
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المخاطرة  اءيبسبب تزايد الحاجة الى المحاسبة العدلية لعمالء المدققيف الخارجيف ذو ػ 3
 ج االختبارات القضائية , ودعـ الرقابة المانعة .ئالمرتفعة لممساعدة في تفسير نتا

وتساعد  ػ تساىـ المحاسبة العدلية في رفع الكفاءة والفاعمية لمييئات الرقابية واالشرافية,4
الدعاوي والمنازعات القضائية عف طريؽ التقصي  في اء في سرعة الفصؿ والبثالقض

 والتحقؽ عف الغش والتالعب والتضميؿ في القوائـ المالية , ورفع التقارير الى القضاء.
 (2111سعد الديف , )
ان استخدام اساليب المحاسبة العدلية تساىم في تعزيز اجراءات المدقق وترى الباحثة  

ولكنيا تستخدم  ىي حقل من حقول المحاسبة الخارجي بسبب ان المحاسبة العدلية
في النزاعات ألنيا ناتجة عن تطبيق ميارات  صل والبثلمفاساسا لدى المحاكم والقضاء 

لجمع  والميارات التحقيقية والخبراتوالمعرفة القانونية خاصة في تدقيق الحسابات 
وبيذا تكون اكثر عمقا,من االعمال المالية  رىا,االثبات لتحميميا وتفسيالقرائن وادلة 

بأعداد التقرير النيائي يبين فيو نطاق والتدقيقية الروتينية, حيث يقوم المحاسب العدلي 
في اكتشاف المفروضة عمى النطاق والمنيج المستخدم البداء رأيو, يود والق تحقيقال

                حاالت الغش واالحتيال التي يغفل عنيا المدقق الخارجي. 
 الفصل الثالث

 ـ الطريقة واالجراءات.
 نتائج  واختبار الفرضيةالاوال" :ـ  تحميل 

 جداول مجتمع عينة الدراسة . -اوال":
    توزيع أفراد العينة حسب الجنس : -1
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 ( 1جدول رقم )                               
 يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس          

 % ؾ الجنس
 81.1 16 ذكر
 21.1 4 انثى

 111 21 المجموع
مف  % 21 وأف الذكور، مف الدراسة عينة مف % 81 نسبة  أف (1)  رقـ جدوؿ يوضح
 . اإلناث مف الدراسة عينة

 توزيع أفراد العينة حسب العمر :
 ( 2جدول رقم )                           

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر          
 % ؾ العمر

25 – 35 6 31.1 
36 – 45 8 41.1 
 31.1 6 فما فوؽ 46

 المجموع
 

21 111 

الى 25اعمارىـ مف ) كانت الدراسة عينة مف  %31 نسبة أف ) 2 ) رقـ جدوؿ يوضح
% 31سنة , واف  ( 45الى  36مف) أعمارىـ تتراوح الدراسة عينة مف % 41 ( واف 35

 ألفراد ارعماال تنوع عمى ذلؾ ويدؿ فما فوؽ ( 46اعمارىـ مف ) مف عينة الدراسة 
 . الدراسة مجتمع
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 : توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي -3
 ( 3جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
 %         ؾ            المؤىؿ العممي

 15.1 3 دكتوراه
 45.1 9 ماجستير
 41.1 8 بكالوريوس
 111 21 المجموع

 

   (دكتوراه)    العممي مؤىميـ الدراسة عينة مف% (  15 أف )(  3)  رقـ جدوؿ يبيف
%( مف عينة 41واف ) (,ماجستير)  العممي مؤىميـ الدراسة عينة مف% (  45واف )

بدرجة  أف مجتمع الدراسة مؤىالبمؤشرا ذلؾ يعطي  و، بكالوريوسالدراسة مؤىميـ العممي 
 عممية جيدة . 

 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة . -3
 (4جدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
 %         ؾ            عدد سنوات الخبرة
 1.15  1 اقؿ مف سنة

1-2 4 21.1 
2-5 5 25.1 
5-11 6 31.1 
11-21 4 21.1 

 111 21 المجموع
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( عدد سنوات خبرة االشخاص المشاركيف في مأل االستبانة , ويستدؿ 4يبيف الجدوؿ رقـ )
( سنة مما يدؿ عمى 11ػ 5 مف الجدوؿ اعاله اف النسبة االكثر تكرارا ىي الخبرات مف )

اف افراد مجتمع الدراسة ليـ خبرات عديدة في مجاؿ عمميـ , وبالتالي لدييـ الممارسات 
 المحاسبة العدلية في تعزيز اجراءات التدقيؽ الخارجي .المينية الكافية لمحكـ عمى دور 

 
دور المحاسبة العدلية في  ميل اجابات عينة البحث فيما يخصعرض وتح -ثانيا":    

 . تعزيز اجراءات التدقيق الخارجي
 

 لمحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز اجراءات ورأي المدقق الخارجي .دور ا -4
 ( 5)جدوؿ                                               

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة 
 .لمحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز اجراءات ورأي المدقؽ الخارجيدوراالبحث فيما يخص 

الوسط  ال اوافق بشدة ال اوافق محايد اوافق اوافق بشدة        ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 % ك % ك % ك % ك % ك 

1 

 

 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

4 

 

6 

 

5 

 

7 

 

5 

 

8 

133333 

 

22 

 

163666 

 

233333 

 

163666 

 

26366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

6 

 

8 

 

9 

 

7 

 

12 

26366 

 

22 

 

2636 6 

 

32 

 

233333 

 

333333 

7 

 

6 

 

3 

 

2 

 

5 

 

2 

233333 

 

22 

 

12 

 

6366 

 

163666 

 

2 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

33333 

 

33333 

 

12 

 

2 

 

12 

 

6366 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

33333 

 

33333 

 

33333 

 

2 

 

2 

3375 

 

3375 

 

3365 

 

4311 

 

337 

 

433 

2383 

 

13289 

 

1315 

 

23967 

 

1324 

 

23642 

 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

338 23952 

لمحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز دوراأف الوسط الحسابي لمتغير بيف الجدوؿ اعاله 
( 3( وىو اعمى مف الوسط الفرضي ) 3.8بمغ ) اجراءات ورأي المدقؽ الخارجي 

تعتبر المحاسبة العدلية مكممة لمرقابة الفقرة ب )( وقد حصمت 1.952وبانحراؼ معياري )



 هـ4443-و  2022. نسنة ( 2االول/يهحق) انعذد /راتع انًجهذ ان / راتعةيجهة انذراسات انًستذاية . . انسنة ان

 

 
835 

الخارجية وليست جزء منيا فالمحاسب العدلي يبدأ مف حيث انتيى مراقب الحسابات 
( 4.3( عمى اعمى المتوسطات بمغ )االمر الذي يعزز اجراءات ورأي المدقؽ الخارجي

محاسبة العدلية في يتـ تفعيؿ دور ال( اما الفقرة الخاصة ب ) 1.641وبانحراؼ معياري )
الوحدات الحكومية المرتبطة بعمؿ مراقبي الحسابات ومتابعة قضايا الفساد والنزاىة مف 
خالؿ ابداء الرأي او تقديـ التقارير الموثقة والمستندات الثبوتية التي تمكف مف محاسبة 

 ( وبانحراؼ3.65( حصمت عمى ادنى المتوسطات الحسابية بمغ )المخالفيف بصورة عادلة
 ( .1.15معياري )

 دور المحاسب العدلي/ القضائي في حسم القضايا والنزاعات ذات الطبيعة المالية. -2
 ( 6)جدول 

 

 

االنحراف  الوسط الحسابي ال اوافق بشدة ال اوافق محايد اوافق اوافق بشدة ت

 المعياري

 % ك % ك % ك % ك % ك 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

3 

 

5 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

 

12 

 

1636

66 

 

22 

 

22 

 

1636

66 

 

1636

66 

9 

 

12 

 

7 

 

6 

 

7 

 

9 

32 

 

333333 

 

233333 

 

22 

 

233333 

 

32 

4 

 

1 

 

5 

 

8 

 

2 

 

4 

133333 

 

33333 

 

163666 

 

26366 

 

2 

 

133333 

4 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

133333 

 

6366 

 

33333 

 

2 

 

12 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

5 

 

2 

2 

 

6366 

 

33333 

 

2 

 

163666 

 

6366 

3355 

 

337 

 

338 

 

339 

 

332 

 

3375 

2397 

 

1323 

 

13277 

 

23832 

 

1356 

 

13134 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

337 13133 
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة 
في حسـ القضايا والنزاعات  لمحاسب العدلي/ القضائيدور ا البحث فيما يخص 

 .الطبيعة الماليةذات 

في حسـ  لمحاسب العدلي/ القضائيدور ا الجدوؿ اعاله بأف الوسط الحسابي لمتغير بيف
( 3( وىو اعمى مف الوسط الفرضي ) 3.7.بمغ ) القضايا والنزاعات ذات الطبيعة المالية

تساىـ المحاسبة العدلية بتقميص ( وقد حصمت الفقرة ب )1.133وبانحراؼ معياري )
القضاة والمحاسبيف لتحقيؽ االنسجاـ الالـز وتحقيؽ اقصى درجات العدالة عند  الفجوة بيف

( وبانحراؼ 3.9( عمى اعمى المتوسطات بمغ )حؿ النزاعات ذات الطبيعة المالية واالدارية
تطوير لمنتظـ  بعمؿيقوـ المحاسب العدلي ( اما الفقرة الخاصة ب ) 1.831معياري )

عمـ ف عمى ي يكو ة ليكيتخصصالالدورات اشتراكو بعف طريؽ وذلؾ مياراتو االدارية 
تحديد المادة او لغرض قوانيف والقواعد القانونية والحنكة في تفسيرالدراية والفيـ الكافي و 

( حصمت عمى ادنى المتوسطات لقضية المعروضة عميوالتي تناسب االقاعدة القانونية 
 ( 1.56( وبانحراؼ معياري )3.2الحسابية بمغ )

 

 . الدراسةاختبار فرضيات 

اسناد ودورىا في  المحاسبة العدليةالفرضية الرئيسية االولى : توجدعالقة ارتباط بيف 
وىو ارتباط طردي قوي جدا تحت مستوى معنوية   وتعزيز اجراءات المدقؽ الخارجي

دورالمحاسب  %(  في حيف بمغ الوسط الحسابي العاـ لمتغير88( حيث بمغ )1.15)
 (.3.75)القضائي في حسـ القضايا والنزاعات ذات الطبيعة المالية العدلي/ 
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   -الفرضيات الفرعية :

 ( 7جدول )
لية ( والمتغير التابع المحاسبة العدعالقات االرتباط بين المتغير المستقل ) دور 

 ( .التدقيق الخارجي)
 المحاسبة العدلية

 
 التدقيؽ الخارجي

اسناد وتعزيز اجراءات ورأي محاسبة العدلية في دورال  -1
 .المدقؽ الخارجي

 

 *92% 

في حسـ القضايا  محاسب العدلي/ القضائيدور ال -2
 . والنزاعات ذات الطبيعة المالية

 *87% 

 ( 1.15* معنوي عند مستوى المعنوية )

المحاسبة العدلية في اسناد  عالقة( اثبات فرضية البحث القائمة 7الجدوؿ رقـ ) يبيف
 اجراءات المدقؽ الخارجي .وتعزيز 

عالقة ذات داللة احصائية ايجابية بيف  توجداثبات الفرضية الفرعية االولى  وتبيف 
, عند مستوى دورالمحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز اجراءات ورأي المدقؽ الخارجي

 %( .92( وقد بمغ معامؿ االرتباط )  1.15معنوية )

دور المحاسب عالقة ذات داللة احصائية ايجابية بيف  توجداما الفرضية الفرعية الثانية 
,عند مستوى معنوية العدلي/ القضائي في حسـ القضايا والنزاعات ذات الطبيعة المالية

 %(.  87( وقد بمغ معامؿ االرتباط ) 1.15)
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 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 
 االستنتاجات -اوال"

مكممة لمرقابة الخارجية وليست جزء منيا فالمحاسب اف المحاسبة العدلية النتائج  بينت  -1
العدلي يبدأ مف حيث انتيى مراقب الحسابات االمر الذي يعزز اجراءات ورأي المدقؽ 

 .الخارجي
تساعد المحاسبة العدلية بما يتوفر ليا مف خصائص وميارات ركنا ىاما وجوىريا , لمحد  -2

والجرائـ المالية األخرى بشكؿ أفضؿ مف حاالت الغش واالحتياؿ ومقاضاة مف قاـ بالغش 
 مما يدعـ اجراءات المدقؽ الخارجي .

تساىـ المحاسبة العدلية بتقميص الفجوة بيف القضاة والمحاسبيف لتحقيؽ االنسجاـ الالـز  -3
 وتحقيؽ اقصى درجات العدالة عند حؿ النزاعات ذات الطبيعة المالية واالدارية.

بة العدلية في الوحدات الحكومية المرتبطة بعمؿ بينت الدراسة عدـ تفعيؿ دور المحاس -4
مراقبي الحسابات ومتابعة قضايا الفساد والنزاىة مف خالؿ ابداء الرأي او تقديـ التقارير 

 الموثقة والمستندات الثبوتية التي تمكف مف محاسبة المخالفيف بصورة عادلة.

ال يقوـ المحاسب العدلي بعمؿ منتظـ لتطوير مياراتو االدارية وذلؾ عف طريؽ اشتراكو  -5
بالدورات التخصصية ليكي يكوف عمى عمـ ودراية والفيـ الكافي والحنكة في تفسيرالقوانيف 
والقواعد القانونية لغرض تحديد المادة او القاعدة القانونية التي تناسب القضية المعروضة 

 .عميو
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 التوصيات -ثانيا"  

مكممة لمرقابة الخارجية وليست جزء منيا كونيا االستعانة بالمحاسبة العدلية ضرورة  -1
فالمحاسب العدلي يبدأ مف حيث انتيى مراقب الحسابات االمر الذي يعزز اجراءات ورأي 

 الخارجي. المدقؽ
ينبغي االعتماد عمى المحاسبة العدلية بما يتوفر ليا مف خصائص وميارات, لمحد مف  -2

الغش واالحتياؿ ومقاضاة مف قاـ بالغش والجرائـ المالية األخرى بشكؿ أفضؿ  حاالت 
 مما يدعـ اجراءات المدقؽ الخارجي .

بي يجب تفعيؿ دور المحاسبة العدلية في الوحدات الحكومية المرتبطة بعمؿ مراق -3
الحسابات ومتابعة قضايا الفساد والنزاىة مف خالؿ ابداء الرأي او تقديـ التقارير الموثقة 

 يف بصورة عادلة.المخالفوالمستندات الثبوتية التي تمكف مف محاسبة 

اشتراكو بالدورات المحاسب العدلي اف يطور مياراتو االدارية عف طريؽ يتوجب عمى  -4
ودراية والفيـ الكافي والحنكة في تفسيرالقوانيف والقواعد التخصصية ليكي يكوف عمى عمـ 

 القانونية لغرض تحديد المادة او القاعدة القانونية التي تناسب القضية المعروضة عميو
 . مما يعزز اجراءات المدقؽ الخارجي,
 

 المصادر //
, دور المحاسب القضائي في  2112وجميؿ ,رافي نزار ,  الجميمي ، أحمد مقداد-1

دراسة حالة مف مكتب التحقيقات الفيدرالي  "الكشؼ والتصدي لعمميات غسيؿ األمواؿ 
 . بغداد,العراؽ. 93,العدد  35الجامعة المستنصرية ,المجمد , "مجمة االدارة واالقتصاد

 ,غزة ,2ط  ",الحسابات جعةاأساسيات اإلطار النظري في مر " 2113, جربوع، يوسؼ -3
 مكتبة
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 الجامعة اإلسالمية.
، "خطاءالامسؤولية المراجع عف عدـ اكتشاؼ ",  2111جربوع، يوسؼ محمود ,  -4

 فمسطيف.
"تفعيؿ المحاسبة القضائية في الجيات التحقيقية لمحد  2119الجبوري, حيدرجميؿ احمد, -5

ماجستير مقدمة الى مجمس  ,رسالةالفساد المالي واالداري في مؤسسات القطاع العاـ" مف
جامعة كربالء وىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير  -كمية االدارة واالقتصاد 

 عمـو في المحاسبة.
دار صفاء لمنشر  ,عماف ,1، ط "جعة المعامالت الماليةامر " , 2119 ,الرّماحي، نواؼ -6

 والتوزيع.
تطبيؽ المحاسبة القضائية الكتشاؼ  مقومات" مدى توافر  2116شعباف,انعاـ عثماف,  -7

مف وجية نظر مدققي الحسابات  -حاالت االحتياؿ المالي في االحداث االقتصادية 
بمكاتب التدقيؽ والمحكميف المالييف المعتمديف لدي وزارة العدؿ ونقابة المحاسبيف بقطاع 

االسالمية ,  , الجامعةمف كمية التجارة  –رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويؿ  غزة"
  غزة.

دار المسيرة لمنشر  ,. عماف2تدقيؽ الحسابات المعاصر. ط " 2119, المطارنة، غساف -8
 والتوزيع.

" المراجعة بيف النظرية والتطبيؽ " ,حجاج أحمد  1989توماس وليـ، و ىنكي أمرسوف,  -9
 دار المريخ لمنشر.,  الرياض،السعودية ,حامد، و سعيد كماؿ الديف، المترجموف

" التنظيـ الميني لممراجعة دراسة مقارنة بيف الجزائر وتونس  2112عمر، شريقي,  -11
ئرية ا، جامعة سطيؼ، الجميورية الجز  ه غير منشورةاوالمممكة المغربية" رسالة دكتور 

 .الشعبية طيةاالديمقر 



 هـ4443-و  2022. نسنة ( 2االول/يهحق) انعذد /راتع انًجهذ ان / راتعةيجهة انذراسات انًستذاية . . انسنة ان

 

 
844 

, "دور المحاسبة القضائية في الحد مف ظاىرة الغش في 2116السيسي,نجوى احمد,  -11
المالية , دراسة ميدانية " المجمة العممية لالقتصاد والتجارة, كمية التجارة , جامعة القوائـ 

 عيف الشمس, العدد االوؿ.
," دراسة تحميمية لممحاسبة االبداعية ودور المحاسب 2111سعد الديف, ايماف محمد, -12

المصري, مجمة  القضائي في مواجيتيا بالتطبيؽ عمى قطاع االتصاالت والتكنموجيا
   .75حاسبة واالدارة والتأميف, كمية التجارة ,جامعة القاىرة, العددالم

, بغداد , ," التدقيؽ الخارجي منيج عممي نظريا وتطبيقيا"  2111القريشي,اياد رشيد, -13
  .,دار المغرب لمطباعة والنشر1ط

سة استقصائية ميدانية ا، "در  2116 ,الكبيسى، د.عبد الستار عبد الجبار عيداف  -13
 عمى

فى األردف"، المجمة  القضائيالمحاسبة القضائية مف وجيتى نظر القضاء والمحاسب 
 األردنية

 ، العدد األوؿ. 12فى إدارة األعماؿ، الجامعة األردنية، المجمد 
، "دراسة تحميمية ألثر أساليب المحاسبة  2113المخالفى، منير محمد سرحاف ,  -14

 القضائية عمى
مع دراسة تجريبية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية تخطيط إجراءات المراجعة 

 –التجارة، 
 جامعة قناة السويس.

تدقيؽ الحسابات في ظؿ البيئة االلكترونية واقتصاد "مصطفى , يوسؼ كافي, -15
دف, عماف, تمع العربي لمنشر والتوزيع , االر دار الدولة , مكتبة المج ,1ط ",المعرفة
2114 . 
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 المالحق                          

 

 المعمومات الديموغرافية . -اوال":

 الجنس : -1
 

 العمر : -2
 

 المؤىؿ العممي : -3
 

 عدد سنوات الخبرة : -4

 استمارة استبيان ) استبانة (

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة الفرات االوسط التقنية   

 المعيد التقني / الديوانية      
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 اخي الكريم / اختي الكريمة                             

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

دور اضع بين ايديكم استمارة االستبيان التي اعدت الكمال متطمبات البحث الموسوم ) 
( , وذلك لما تتمتعون بو من ثقة المحاسبة العدلية في تعزيز اجراءات التدقيق الخارجي

الستمارة بدقة واخالص في عممكم .. لذا نرجوا االجابة عمى التساؤالت التي تضمنتيا ا
لغرض الوصول الى نتائج اكثر عممية عمما" ان ىذه المعمومات سيتم استغالليا 

 الغراض البحث العممي فقط .

 

 ... شاكرين تعاونكم معنا ...                                   

  

                                                                                    
 الباحثة

م .د .أمل                                                                             
 مرزه صخيل  
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 )) نموذج استمارة االستبيان ((

، فإلى أي مدى دور المحاسبة العدلية في تعزيز اجراءات التدقيؽ الخارجي  -ثانيا":  
 -تتفؽ مع الفقرات التالية:

 .                                              دورالمحاسبة العدلية في اسناد وتعزيز اجراءات ورأي المدقق الخارجي  - -4
 اتفؽ الفقرات ت

 تماما" 
 اتفؽال  ال اتفؽ محايد   اتفؽ

 تماما" 
ية بما يتوافر ليا مف خصائص عدلالمحاسبة ال تساعد 1

في اسناد اجراءات المدقؽ  وميارات ركنا ىاما وجوىريا
 الخارجي لمحد مف حاالت الغش واالحتياؿ.

     

في ضوء التطورات المتسارعة فإف االستعانة بالمحاسب  2
المالي ي الكتشاؼ ومنع والوقاية مف الغش والفساد عدلال

 .لتعزيز رأي المدقؽ الخارجي  يعتبر أمر ضروري

     

يتـ تفعيؿ دور المحاسبة العدلية في الوحدات الحكومية  3
المرتبطة بعمؿ مراقبي الحسابات ومتابعة قضايا الفساد 
والنزاىة مف خالؿ ابداء الرأي او تقديـ التقارير الموثقة 
والمستندات الثبوتية التي تمكف مف محاسبة المخالفيف 

 بصورة عادلة.  

     

لمقياـ بالتحقيقات وتقديـ ي عدلإف استخداـ المحاسب ال 4
االستشارات القانونية يساعد في مقاضاة مف قاـ بالغش 

مما يدعـ اجراءات  والجرائـ المالية األخرى بشكؿ أفضؿ
 .المدقؽ الخارجي 
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ي عند قياـ الشركة بتحقيقات عدلاالستعانة بالمحاسب ال 5
داخمية تخص الجرائـ المالية يؤدي إلى اكتشافيا إف 

 .أنظمة الرقابة والمتابعة ومعالجة أي قصور فيوجدت 

     

وليست  رقابة الخارجيةة مكممة لمعدليتعتبر المحاسبة ال 6
 راقبي يبدأ مف حيث انتيى معدلفالمحاسب ال اجزء مني
االمر الذي يعزز اجراءات ورأي المدقؽ  الحسابات
 .الخارجي 

     

 
  .القضايا والنزاعات ذات الطبيعة الماليةدور المحاسب العدلي/ القضائي في حسم  -2

 اتفؽ  الفقرات ت
 تماما"

 ال محايد اتفؽ  
 اتفؽ 

 ال اتفؽ
 تماما"

يؤدي استخداـ المحاسب العدلي عند وجود نزاعات بيف  1
أطراؼ مختمفة الى تسويتيا وتوفير حؿ أمثؿ لجميع 

 .األطراؼ

     

االمور والدراية في  المعرفة يعدلالمحاسب ال يمتمؾ 2
التدقيقية والقانونية ليتمكف مف القياـ بواجبو بشكؿ 

فيما يخص القضايا والنزاعات ذات الطبيعة  متكامؿ
 .المالية

     

ي المعرفة المحاسبية عدلينبغي اف يتوفر في المحاسب ال 3
 الشاممة والقدرة عمى التحميؿ والتحري واالكتشاؼ

لمعرفة اي غش او والتحقيؽ والبحث فيما وراء االرقاـ 
 احتياؿ يمكف اف يكوف قد حدث في المعامالت المالية.
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تساىـ المحاسبة العدلية بتقميص الفجوة بيف القضاة  4
والمحاسبيف لتحقيؽ االنسجاـ الالـز وتحقيؽ اقصى 
درجات العدالة عند حؿ النزاعات ذات الطبيعة المالية 

 .واالدارية

     

يقـو المحاسب العدلي بعمؿ منتظـ لتطوير مياراتو  5
االدارية وذلؾ عف طريؽ اشتراكو بالدورات التخصصية 
ليكي يكوف عمى عمـ ودراية والفيـ الكافي والحنكة في 
تفسيرالقوانيف والقواعد القانونية لغرض تحديد المادة او 

 .القاعدة القانونية التي تناسب القضية المعروضة عميو

     

يمتمؾ المحاسب العدلي القدرة عمى تمييز مؤشرات  6
الغش والتالعب والتحريؼ في السجالت والقوائـ المالية 

 .  مما يسيؿ عممية حسـ النزاعات ذات الطبيعة المالية

     

 


