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  اإلهداء                                       

  

  

  )أمي وأبي الحبيبين  ( أن يسكني وإياهم الفردوس األعلى من جنته    اهللا  إلى من ادعوا    
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  التقديرالشكر و                                  

  

الحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى أوال وأخیرا، أن وفقني في إكمال هذه الدراسة وأصلي وأسلم على 

  .نبیه الكریم محمد صلى اهللا علیه وسلم

المكي معتوق سعود / یطیب لي أن أتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر إلى أستاذي الفاضل الدكتور

كان عونا لي على إتمامها، ولم یأل جهدا بتقدیم النصح الذي تكرم باإلشراف على هذه الدراسة و 

واإلرشاد طیلة مدة الدراسة، كما ال یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى األساتذة المناقشین على 

تكرمهم بقبولهم تخصیص جزء من وقتهم لقراءة ومناقشة هذه الدراسة إلثرائها بمالحظاتهم القیمة، 

فؤاد سعید یوسف الذي لم یأل جهدا بتقدیم النصح / إلى الدكتور وكذلك أتقدم بالشكر الجزیل

واإلرشاد في مجال إجراء التحلیالت اإلحصائیة، كما إنه ال یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل 

لألساتذة األفاضل اللذین قاموا بتقییم االستبیان ولم یبخلوا علي بالنصح واإلرشاد، وأتقدم بالشكر 

إبراهیم الصغیر على قیامه بمراجعة الدراسة من / ستاذ الفاضل الدكتورالجزیل والعرفان لأل

الناحیة اللغویة، وأود أن أتقدم بالشكر الجزیل لألستاذ أحمد اعبید على ما بذله من جهد 

ومساعدة، وكذلك أتقدم بالشكر الجزیل إلى إدارة األكادیمیة اللیبیة فرع مصراتة وٕالى رئیس، 

األكادیمیة اللیبیة فرع مصراتة، وٕالى قسم الدراسة واالمتحانات باألكادیمیة وأساتذة قسم المحاسبة ب

اللیبیة فرع مصراتة، وال یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل لكل من مد لي ید المساعدة في إتمام 

  .هذه الدراسة وأسأل اهللا أن یجعل ذلك في میزان حسناتهم یوم القیامة
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  مستخلص الدراسة                                  

  

فت الدراسة إلى معرفة هل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي هد

الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب القضائي، ولتحقیق ذلك قام الباحث  اللیبي

ع على الدراسات السابقة في موضوع الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب باإلطال

القضائي التي تمكن الباحث من اإلطالع علیها سواء في المجالت المحكمة أو في شبكة 

والنجاز الجانب المیداني من الدراسة قام الباحث بإعداد صحیفة استبیان وتوزیعها على . االنترنت

ن من الخبراء الحسابیین المقیدین في جدول محكمة استئناف مصراتة مجتمع الدراسة المكو 

والمحاكم االبتدائیة في كل من مدن مصراتة، وبن ولید، والجفرة، وسرت، وٕاجدابیا، ویمكن 

  :تلخیص نتائج الدراسة في النقاط التالیة

ص المطلوبة یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي الخصائ – 1 

في المحاسب القضائي، وأهم خمس خصائص یجب االتصاف بها مرتبة حسب األولویة، االلتزام 

المثابرة، (باألخالق والنزاهة، الثقة في النفس والحزم، االهتمام بالتفاصیل، الحیاد والموضوعیة، 

  ).وتمالك النفس والهدوء عند مناقشة تفاصیل األحداث

ین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المهارات األساسیة یدرك الخبراء الحسابی – 2

المطلوبة في المحاسب القضائي، وأهم خمس مهارات أساسیة یجب امتالكها مرتبة حسب 

األولویة مهارات المراجعة، مهارات المحاسبة األساسیة، مهارات كتابة التقریر، مهارات االتصال 

  .ةالشفهي، ومهارات المحاسبة التقنی

یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المهارات المستحسنة  - 3

المطلوبة في المحاسب القضائي، وأهم خمس مهارات مستحسنة یجب امتالكها مرتبة حسب 

 األولویة المعرفة بالمعاییر المهنیة المطبقة، تحلیل وتفسیر القوائم المالیة، جمع أدلة المراجعة،

  .تتبع األصول المخفیة، والمعرفة بنظام الرقابة الداخلیة

یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن یتقن الخبیر الحسابي اللیبي استخدام األدوات البرمجیة،  – 4

وأهم خمس أدوات برمجیة یجب إتقانها مرتبة حسب األولویة برنامج أكسل میكروسوفت، برنامج 
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غة أوامر المراجعة، برنامج استخالص وتحلیل البیانات التفاعلي، التنقیب عن البیانات، برنامج ل

  .وبرنامج اكتشاف الدلیل المنطقي

  .إن المستوى التعلیمي المالئم لممارسة مهنة الخبیر الحسابي اللیبي هو مستوى البكالوریوس –5

یة مرتبة أهم خمس معوقات تحد من فاعلیة الخبیر الحسابي اللیبي في الخبرة القضائ تعتبر -  6

حسب األولویة عدم القدرة على فهم أهداف القضیة، والعناد والتشبث بالرأي، وعدم الفاعلیة في 

  .االتصال الشفهي، وضعف المهارة التحقیقیة، وعدم القدرة على إعادة بناء األحداث

  :وبناء على نتائج الدراسة وتحقیقا ألهدافها، یود الباحث التوصیة بما یلي

الحسابیین على التحلي بالسمات والخصائص المطلوبة في المحاسبین  حث الخبراء – 1

  . القضائیین في الدول المتقدمة

مطالبة الخبراء الحسابیین بامتالك المهارات األساسیة والمستحسنة المطلوبة في المحاسبین  – 2

  . القضائیین في الدول المتقدمة

ألدوات البرمجیة التي تتطلبها ممارسة الخبرة تحفیز الخبراء الحسابیین على إتقان استخدام ا – 3

  .القضائیة

تشجیع الخبراء الحسابیین على االنتساب إلى عضویة المنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة  – 4

  . القضائیة في الدول المتقدمة

إدراج موضوعات دراسیة ضمن منهج قسم المحاسبة في الجامعات اللیبیة تلبي متطلبات  – 5

  .والمهارات المطلوبة في الخبیر الحسابيالخصائص 
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Abstract 

This study aimed to know you should be available in expert accountant Libyan 

characteristics and skills required in the forensic accountants . To achieve this, the 

researcher familiarized themselves with the previous studies on the subject 

characteristics and skills required in the Forensic accountants that enables the 

researcher to check them both in peer-reviewed journals or in the internet. To Learn 

You should be available in expert accountant Libyan researcher prepare a 

questionnaire distributed to the component of All accountants experts enrolled 

community table resume Misrata Court of First Instance, the courts in both the city 

of Misrata, the city of Bin Walid, City Jufrah, the city of Sirte, the city of Ajdabiya. The 

study found the following results: 

1-The expert accountants know that should be available in the Libyan expert 

accountant characteristics required in the Forensic accountants, and  the top five 

essential traits and characteristics should be available in the Libyan expert 

accountant in order of priority is the commitment to ethics and integrity, self-

confidence and firmness, attention to detail, impartiality and objectivity, 

(perseverance, restraint and calm when discussing the details of events). 

2-The expert accountants know that should be available in the Libyan expert 

accountant core skills required in the Forensic accountants, and the top five core 

skills should be available in the Libyan expert accountant in order of priority are 

auditing skills, basic accounting skills, report writing skills, oral communication skills, 

technical accounting skills. 

3-The expert accountants know that should be available in the Libyan expert 

accountant enhanced skills required in the Forensic accountants, and the top five 

enhanced skills should be available in the Libyan expert accountant in order of 

priority is the knowledge of applicable professional standards, analysis and 

interpretation of financial statements, the collection of audit evidence, trace hidden 

assets, knowledge of the internal control system. 

4-The expert accountants know that software tools that must be mastered to use 

expert accountant Libyan sorted by priority is Microsoft Excel program, data mining 



  
 م 

 

program, the audit command language program, extraction and analysis of data and 

interactive program, logical evidence discovery program. 

5 - The educational level appropriate for the exercise of the Libyan expert 

accountant is the level of bachelor. 

6 - The top five reasons that Libyan expert accountant are ineffective in order of 

priority are inability to understand the goals of a case, inflexible/close-mind, 

ineffective oral communication, lack of investigative intuitiveness, inability to 

synthesize. 

Based on the results of the study and achieve its objectives, the researcher 

would like to recommend the following: 

1 - accountants experts urge to exercise tags results and characteristics 

required in forensic accountants in developed countries. 

2  - accountants experts claim to possess the core and  enhanced skills required 

and recommended in forensic accountants in developed countries. 

 3 - stimulate accountants experts to master the use of software tools required 

by legal experience. 

4 - Encourage accountants experts to membership of professional 

organizations interested in forensic accounting in developed countries. 

 5 - the inclusion of topics within the curriculum accounting department in 

Libyan universities meet the characteristics and skills required in expert 

accountant requirements
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  :المقدمة 1-1

ال تعتبر مجاال  المحاسبة القضائیةفي دراسة له إن  (Ramaswamy, 2007, p32)لقد ذكر  

ى مصطلح فأول أشارة إل .سنة م 200 ل ة، حیث یتجاوز تاریخهامن مجاالت المحاسب جدیدا

Forensic Accounting   صحیفة  في م 1824كانت في عامAccoutant's Advertising 

Circular  في مدینة Glasgow  محاسب باإلعالن عن نفسه كمحاسب حیث قام  ،لنداتسكافي

بینما تم االهتمام بها وانتشارها في الوالیات . دم شهادته في المحكمة كشاهد خبیرمتخصص یق

 دراسة بعنوان  Maurice E. Peloubetولقد كتب  . رن العشرینئل القاو أانجلترا في المتحدة و 

 Forensic Accounting : It's Place in) یة ومكانها  في االقتصاد الیومالمحاسبة  القضائ

today's Economy)   كتب  م  1982في عامو ، م 1942ذلك في عام وFrancis 

C.Dykman  اهد خبیرالمحاسب كش: مقالة بعنوان المحاسبة القضائیة(Forensic 

Accounting:The accountant as an expert witness).   

 American Institute ofأصدر مجمع المحاسبین القانونیین األمریكي  م  1986في العامو 

Certified Public Accountants (AICPA)  تة مجاالت حدد فیها س) 7(الممارسة رقم

، تحلیل مكافحة االحتكار، ر الناتجة عن األضرارتقدیر الخسائ: لخدمة الدعوى القضائیة

أسست جمعیة ممتحني  م 1988في العام و . التحلیلاالستشارات العامة و ، التقییم، المحاسبة

م  1992و في العام ، Association of Certified Fraud Examinersاالحتیال المؤهلین 

 American College of Forensicنیاألمریكیة للممتحنین القضائی أسست الكلیة

Examiners ، ن األمریكیین یأسس مجلس المحاسبین القضائیم  1997وفي عامAmerican 

Board of Forensic Accountants.   

االحتیال ، المراجعة، ة بالمحاسبة القضائیةأصدرت مجلة متخصص م 2000وفي العام 

بأنها طریقة  حاسبة القضائیةتم تعریف الم )Nunn,et al., 2006, p1(وفي دراسة . والضرائب

للتحقیق في المعامالت المالیة والمواقف التجاریة بهدف الوصول إلى الحقیقة أو رأي خبیر 

هما  :مات المحاسبة القضائیة إلى قسمینتقسیم خد وتم .ص نشاط االحتیال المحتملبخصو 

تحلیل و لتثمین، ا. یتضمن الدعم القضائيحیث ). محاسبة االحتیال(الدعم القضائي، التحقیق 

أما المحاسبة التحقیقیة فهي عملیة . تقییم األرباح المستقبلیةو شهادة الشاهد الخبیر، و اإلیرادات، 

نظرا ألهمیة المحاسبة القضائیة ، و ثبات الضرر أو نفیهإ و  جمع األدلة حول السلوك اإلجرامي
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الدعوي علومات، وتزاید بسبب تطور النشاط االقتصادي العالمي وتعقده وارتكازه علي تقنیة الم

النزاعات المالیة المرفوعة أمام المحاكم بسبب اإلفالس واالحتیال، القضائیة بسبب االحتیال و 

ن المنظمات المهنیة المهتمة إ، فوانهیار العدید من المؤسسات االقتصادیة الكبرى في العالم

دئ فة إلي االلتزام بمبابتنظیم ممارسة المحاسبة القضائیة تتطلب من الممارس للمهنة باإلضا

، Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)المحاسبة المقبولة قبوال عاما

  Generally Accepted Auditing Standardsومعاییر المراجعة المتعارف علیها 

(GAAS) ،وامتالك المعاییر الصادرة عن المنظمات المهنیة والقوانین السائدةااللتزام ب ،

  . صائص والمهارات التي تتطلبها ممارسة المحاسبة القضائیةالخ

یتطلب إن المحاسب القضائي  (McMullen, Sanch, 2010, p33-35)ولقد ورد في دراسة 

المهارات التحلیلیة، و امتالك العدید من المهارات منها استخدام التقنیة الحدیثة في المحاسبة، منه 

مهارات الحاسوب األساسیة، و یة والكتابیة، هتصال الشفمهارات االو مهارة كتابة التقریر، و 

مهارات حل و مهارات تحلیل البیانات، و مهارات إجراء المقابلة، و مهارات الحاسوب القضائیة، و 

معرفة القانون الجنائي، و معرفة قانون الضرائب، و مهارات التثمین، و مهارات الخطابة، و المشاكل، 

  . استخدام قانون بنفوردالخبرة بو معرفة القانون المدني، و 

ضرورة أن یمتلك المحاسب  توصلت إلى ضائیةعلي المحاسبة القیت في الهند جر أدراسة  وفي

الفهم الكامل لمخططات و نتقادیا، االقضائي المعرفة العمیقة بالقوائم المالیة والقدرة علي تحلیلها 

القدرة علي فهم نظام و د، الرشوة والفساو غسیل األموال، و سوء استخدام األصول، و االحتیال، 

الكفاءة في استخدام الحاسوب والمعرفة بنظم و الرقابة الداخلیة للمؤسسات ونقاط الضعف فیه، 

 (E-Banking)الشبكات الحاسوبیة بما یمكنه من إجراء التحقیقات في الصیرفة االلكترونیة 

فة بالعلوم المعر و  ،(Computerised Accounting Systems)ونظم المحاسبة الحاسوبیة 

حث وتشجیع لالحتیال الدافع لو فهم الدافع وراء السلوك اإلجرامي  من یمكنه بما السیكولوجیة

المعرفة و مهارات االتصال وبناء العالقات بالغیر، و منع االحتیال، و ردع، و الموظفین على كشف، 

القانون الجنائي بوالمعرفة الشاملة بسیاسات توجیه المؤسسات والقوانین المنظمة لهذه السیاسات، 

  .(Bhasin, 2007, p1004-1006)نظام القانوني وٕاجراءات المحاكمةالو والمدني، 

ن القانون المنظم  للخبرة القضائیة في لیبیا صدر في إأما بالنسبة للبیئة المحلیة ف 

نص في المادة ، )م 2009الموافق ( ر.و 1371لسنة ) 1(، وعدل بالقانون رقم م1956.8.15
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الخبراء لجنة تسمى لجنة الخبراء، تشكل هذه اللجنة في  وشطب وتقییم قیدن تتولى إنه الرابعة م

محاكم االستئناف من رئیس المحكمة أو من یقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعینه الجمعیة 

وتشكل في المحاكم االبتدائیة من رئیس المحكمة . یابة الكلیة المختصومن رئیس الن ،العمومیة

كما نص في  ،مومیة وأحد وكالء النیابة العامةوقاضي تعینه الجمعیة الع، مقامهأو من یقوم 

الشروط التي یجب توفرها في الخبیر أن یكون حاصال علي المؤهالت  المادة الخامسة منه

الدراسیة التخصصیة مع خبرة عملیة تحددها لجنة الخبراء، وفي المادة الثانیة من الالئحة 

الشروط فیمن یقید اسمه في  في )م 2009الموافق ( ر.و 1371لسنة ) 1( التنفیذیة للقانون رقم

جدول الخبراء أن یكون حاصال علي المؤهالت الدراسیة التخصصیة في القسم الذي یرغب القید 

لم یتم تحدید المؤهالت التخصصیة لممارسة  ، غیر أنهملیة تحددها لجنة الخبراءفیه مع خبرة ع

     .  الالئحة التنفیذیة لهذا القانون لقانون، وال فيالخبرة القضائیة ال في ا

  :الدراسات السابقة2-1 

  .الدراسات العربیة: أوال

المهارات المطلوبة من المحاسبین القانونیین األردنیین "بعنوان ) 2014قندیل، (دراسة   - 1

  ". لممارسة المحاسبة القضائیة

بین القانونیین األردنیین للمهارات المطلوبة هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى امتالك المحاس

لممارسة المحاسبة القضائیة، لقد قسمت الباحثة المهارات المطلوبة في المحاسبین القانونیین 

لممارسة المحاسبة القضائیة إلى محور األخالق المهنیة، القیادة والعمل ضمن فریق، التعلیم 

سبة والتدقیق والقانون، وسرعة البدیهة، وكل محور والتدریب المستمر، والخبرة الكافیة في المحا

من المحاور السابقة یتضمن المهارات المتعلقة بذلك المحور، وقد توصلت الدراسة إلى أن 

مهارات محور األخالق المهنیة، مهارات محور القیادة والعمل ضمن فریق تعتبر من أهم 

ردنیین لممارسة المحاسبة القضائیة، كما المهارات الالزم توفرها في المحاسبین القانونیین األ

خلصت الدراسة إلى عدم أهمیة مهارات محور الخبرة الكافیة في المحاسبة والتدقیق والقانون في 

المحاسبین القانونیین األردنیین لممارسة المحاسبة القضائیة، وقد جاءت نتیجة هذا المحور غیر 

مجال، حیث تتضمن مهارات هذا المحور، امتالك متفقة مع نتائج العدید من الدراسات في هذا ال

التخصص الدقیق في مهنة المحاسبة والتدقیق والمعاییر المحاسبیة، وتوفر الخبرة الكافیة في 

كشف التالعب واالحتیال، وتوفر الخبرة الكافیة في نظم الرقابة الداخلیة، وتوفر الخبرة الكافیة في 
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الخبرة الكافیة في جمیع المعاییر الدولیة المتعلقة بالمهنة، التشریعات القانونیة المختلفة، وتوفر 

وتوفر الخبرة الكافیة في النظام القضائي المعمول به في األردن، وتوفر الخبرة الكافیة في التحلیل 

المالي وأدواته، وتوفر الخبرة الكافیة في استخدام البرمجیات الحدیثة المتعلقة بالتدقیق، وتوفر 

في أنظمة المعلومات المحاسبیة المختلفة في الشركات، وتوفر الخبرة والفراسة  الخبرة الكافیة

الكافیة في الطبیعة اإلنسانیة ولغة الجسد، وأما بالنسبة ألهمیة المحاور مرتبة حسب أهمیتها، 

األخالقیات المهنیة، مدى توفر المقومات المتعلقة بمهارة القیادة، المقومات المتعلقة بمهارة سرعة 

بدیهة، المقومات المتعلقة بالتعلیم المستمر، المقومات المتعلقة بالخبرة الكافیة في المحاسبة ال

  .      والتدقیق والقانون

   ."ٕامكانیة تطبیقها في العراقالمحاسبة القضائیة و "بعنوان ) 2012، الجلیلي(دراسة  - 2

یان أهمیتها، أهدفها، المفاهیم األساسیة للمحاسبة القضائیة وب دراسة دراسةال تأستهدف 

خصائصها، المهارات والسمات الشخصیة التي یجب أن یتمیز بها المحاسب القضائي، والتعرف 

الدراسة حاجة المحاسب القضائي إلى امتالك  أوضحت ، حیثمجاالت تطبیقها في العراقعلى 

مهارات و ة، العدید من المهارات منها التعلیم والتدریب في مجال المحاسبة واألعمال التجاری

الخبرة المكتسبة من ممارسة المهنة في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات، و االتصال، 

االتصال و العالقات الشخصیة، و الضوابط الداخلیة، و العملیات التجاریة وٕادارتها، و الضرائب، و 

  .     التعامل مع الناسو 

مقومات األساسیة للمراجع مدى توافر ال"رسالة ماجستیر بعنوان ) 2010، رمضان(دراسة  - 3

  ."للیبي للعمل كمحاسب ومراجع جنائيالخارجي ا

سیة للعمل استهدفت الدراسة تحدید ما إذا كان المراجع الخارجي اللیبي لدیه المقومات األسا

توصلت الدراسة إلي عدة نتائج  ، ولقدكمحاسب ومراجع جنائي والقیام بالعمل كخبیر حسابي

المحاسبة والمراجعة الجنائیة إلى العدید من المهارات من أهمها منها، حاجة ممارسي مهنة 

القدرة على كتابة التقاریر وتقدیم و المعرفة بالحاسوب، و البیئة القانونیة، و المعرفة بعمل المنظمة، 

مهارات االتصال والصبر والهدوء عند و مهارات البحث واالستجواب، و الدلیل الشفهي والكتابي، 

إلى إن أغلب  دراسةالكما أشارت نتائج . الثقة واإلبداعو اإلصرار، و الفضول، و مناقشة األحداث، 

والمعرفة  لمراجعة الجنائیة وأهم متطلباتهاالمراجعین لیس لدیهم المعرفة بمفهوم المحاسبة وا

المراجعة الجنائیة المطبقة في الدول المتقدمة، كذلك لیس لدیهم المعرفة بمعاییر المحاسبة و 
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وقد أوصت الباحثة بضرورة اهتمام الجهات  ،وات المحاسبة والمراجعة الجنائیةبمتطلبات وأد

ٕاصدار المعاییر و المنظمة لمهنة المحاسبة في لیبیا بتأهیل المراجعین للعمل في هذا المجال، 

  .من المحاسبة في الجامعات اللیبیةتدریس هذا الفرع و المنظمة للمراجعة الجنائیة، 

ن ظاهرة الغش في دور المحاسبة القضائیة في الحد م"بعنوان ) 2006، السیسي(دراسة  - 4

  ."القوائم المالیة

استهدفت الدراسة تحدید ماهیة وأهمیة وأهداف المحاسبة القضائیة، مدى االختالف بین المراجعة 

الخارجیة والمحاسبة القضائیة، المتطلبات األساسیة في المحاسب القضائي، تحدید أهم أسالیب 

من النتائج التي توصلت و  ،انیة تطبیقها في البیئة المصریةالمحاسبة القضائیة، إمكوٕاجراءات 

معرفة بالمراجعة و إلیها الدراسة ضرورة أن یكون لدى المحاسب القضائي خلفیة محاسبیة كبرى، 

الخبرة العالیة والقدرة و ٕادارة المخاطر، و معرفة بطرق ارتكاب الغش واكتشافه، و والرقابة الداخلیة، 

القدرة علي الجدل و مهارة االتصال الفعال، و التفهم العمیق للعملیات المحاسبیة، و لي اإلبداع، ع

 رفة القانونیة، البراعة في إجراءاإللمام بأساسیات المعو والتحلیل والتقییم وتأیید الدعاوي القضائیة، 

على شهادة خبرة صول الحو المحافظة على تنمیة مهاراته من خالل التعلیم المستمر، و التحریات، 

  .مهنیة معتمدة

كمجال جدید في مهنة  الجنائیة المحاسبة والمراجعة"بعنوان ) 2005، الطاهرو  كریم(دراسة  - 5

  ."المحاسبة

هدفت الدراسة إلي توضیح مفهوم المحاسبة والمراجعة الجنائیة وتطورها، الخصائص الالزم 

من النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، و  ،هالتوفرها في ممارسها، المعاییر المتعلقة بها والمنظمة 

إن المحاسب أو المراجع  الجنائي یشترط فیه توفر العدید من الخصائص والمهارات والخبرات 

في عدة مجاالت باإلضافة إلي المحاسبة، فمن المهم أن یمتلك المحاسب الجنائي باإلضافة إلى 

المهارات التحلیلیة وتفهم لألمور المالیة والضوابط  المعرفة األساسیة بالمحاسبة المالیة والمراجعة،

قواعد األدلة وٕاجراءات و فهم القانون المدني والجنائي، و الداخلیة والعلم الشامل باالحتیال، 

مهارات اتصال و فهم النظریات والوسائل وأنماط استغالل االحتیال، و الشك المهني، و المحاكم، 

على تنظیم وتحلیل مقادیر هائلة من المعطیات المالیة  قدرة تنظیمیة عالیةو عالیة المستوى، 

الثقة، و التنظیم، و الفضول، و اإلبداع، و أن یتمیز بعدة خصائص شخصیة كالمثابرة، و والوثائق، 

  .إصدار األحكام المهنیة الموضوعیةالقدرة علي و 
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 دور المحاسبة القضائیة في تشخیص واكتشاف عملیات"بعنوان ) 2002، سامي(دراسة  - 6

  ."ع الماليااالحتیال والخد

المقومات  أبرزو ، درس الباحث دور المحاسبة القضائیة في تشخیص واكتشاف الغش المالي

، مهارات المحاسب العاديوالمهارات األساسیة للمحاسب القضائي ومدى اختالفها عن مقومات و 

ستقالل، اإللمام أنه ینبغي أن یتمتع المحاسب القضائي بالحیاد واال ىتوصلت الدراسة إلوقد 

بالتشریعات القضائیة والضریبیة، اإللمام بقواعد ومعاییر المحاسبة والمراجعة المحلیة والدولیة، 

والمثابرة، المقدرة  بقواعد وأسس ومفاهیم التحكیم وفض المنازعات وفقا للتشریعات والقانون، الدقةو 

كما أشارت الدراسة إلى أن هناك  المحاید وتوضیح الحقائق،أي التحلیل وٕابداء الر علي البحث و 

                          . ب العادي عن المحاسب القضائياختالف في مهارات المحاس

  :الدراسات األجنبیة: انیا ث  

 Survey of Skills Required by the":  ، بعنوان(Bhasin, 2013)دراسة  – 1

Forensic Accountants: Evidence from A Developing Country".         

الهدف األساسي للدراسة تقییم المهارات الضروریة المطلوب توافرها في المحاسبین القضائیین في 

 ،بة القضائیة في الجامعات الهندیةالهند، واالعتماد علیها في تطویر معاییر منهج دراسة المحاس

لمطلوبة في الدول المتقدمة كذلك هدفت الدراسة إلى تحدید فیما إذا كانت المهارات الضروریة ا

باإلضافة إلى بعض  ،من العمالء والمحاسبین في الهند تختلف بشكل مهم عن تلك المتوقعة

متطلبات التعلیم، و تعتبر هذه الدراسة استقصاء أولي للمهارات الضروریة، و . األهداف األخرى

أن األكادیمیین  أشارت نتائج الدراسة إلىوقد  .بات التدریب للمحاسبین القضائیینومتطل

 المشاكل غیر لح ،(Critical Thinking)والممارسین متفقین على أن التفكیر االنتقادي

 Investigative)التحقیقیة المرونة، (Unstructured Problem-Solving)المتوقعة

Flexibility)البراعة التحلیلیة ،(Analytical Proficiency) المعرفة القانونیة، و(Legal 

Knowledge) في حین یعتبر ممارسي  ،للمحاسبین القضائیین مهمةالمهارات ال من تعتبر

ن على الرغم من أو . أكثر أهمیة من األكادیمیین (Analysis)المحاسبة القضائیة مهارة التحلیل

األكادیمیین والمستخدمین للخدمات المحاسبة القضائیة یعتقدون أن مهارة التحلیل كال الممارسین، 

جمیع المجموعات التي تم استقصائها  ، فإنمهمة جدا (Deductive Analysis)االنتقادي 

 Oral)فقة على أن مهارة االتصال الشفهيمت) مارسین، األكادیمیین، المستخدمینالم(
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Communication) ، مهارة االتصال الكتابيو(Written Communication)  مهارة ، و

رات مهمة ، تعتبر مها)Ranking (Composure) رباطة الجأش(المحافظة على الهدوء 

كذلك تعتبر مهارة االكتشاف من المهارات المهمة المطلوبة في المحاسبین . للمحاسب القضائي

رات التي أما المها. المراجعة ومهارة االتصال الشفهي القضائیین، وتتضمن مهارة الكتابة، مهارة

، (Understanding the Goal of a Case)فهم الهدف من الحالة تعتبر أقل أهمیة فتتضمن

من االكتشافات استنتاج النتائج و ،   (Solve structured Problems)العتیادیةا حل المشاكل

  . (Synthesize Results of Discovery and Analysis)التحلیل و 

 Impact of Information Technology": ، بعنوان(Akabom-Ita, 2012)دراسة  – 2

on Forensic Accounting Practice in Cross River State-Nigeria".   

ائیة في مقاطعة النهر استهدفت الدراسة تحري تأثیر تقنیة المعلومات علي أنشطة المحاسبة القض

استخدم الباحث طریقة المقابلة في جمع المعلومات من المحاسبین الذین لهم عالقة و . في نیجیریا

إلي إن المحاسبین  ت الدراسةتوصل لقدو  ،محاسبة التحقیقیةرة بالعمل في المباشرة أو غیر مباش

القضائیین في حاجة إلي المعرفة والخبرة بنظم معلومات المحاسبة باستخدام الحاسوب حتى 

یمكنهم تخطیط وتوجیه واإلشراف ومراجعة هذه النظم، وذلك بتحسین فهمهم وتقییمهم لنظم 

  .تقدیم خدمة المحاسبة التحقیقیة م االستمرار فيالمعلومات المحاسبیة االلكترونیة حتى یمكنه

 The Multi-Disciplined Skills Required of": ، بعنوان(Italia,2012)دراسة  – 3

Forensic Accountant".  

 جــــب تغطیتهــــا فــــي نظــــام دراســــي لدراســــةالدراســــة إلــــي التحقــــق مــــن الموضــــوعات التـــي ی تهـــدف 

إنـــــه یتطلـــــب مـــــن المحاســـــبین امـــــتالك عـــــدد مـــــن  وتوصـــــلت الدراســـــة إلـــــى، المحاســـــبة القضـــــائیة

قـادرین و یجـب علـیهم أن یكونـوا فضـولیین،  ، حیـثص والمهارات مشتقة من عدة مجاالتالخصائ

كمـا یجـب علـیهم ، السـلوك اإلجرامـي لمـوظفي اإلدارة عملیـات، وتبریـراتو على البحث عن دوافع، 

وتبلیغهـــا بفاعلیـــة بشـــكل شـــفهي أو  أن یكونـــوا قـــادرین علـــى تبســـیط المعلومـــات المحاســـبیة التقنیـــة

أن یكونوا قادرین على تتبع المعلومات عن طریـق أدوات المعلومـات و كتابي للمحكمة أو القضاء، 

  .نظام القانوني وقواعد جمع األدلةالتقنیة، ولدیهم فهم لل
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 Forensic Accountants in the Digital": ، بعنوان(Bawaneh, 2011) دراسة - 4

Age".                                                                                 

الهدف األساسي من الدراسة دراسة التغیرات التكنولوجیة التي تحدث في البیئة المحاسبیة التي 

التي تحتاج و  ،الجدیدة التي یقدمها المحاسبینالخدمات و تؤثر على طریقة إعداد القوائم المالیة، 

لالستجابة  االنترنت التي تتوسع بشكل مستمر هارة البحث في قاعدة البیانات على شبكةإلى م

درة على مواجهة مثل هذه متالك القا في یحتاج المحاسبینو  ه التغیرات في البیئة المحاسبیة،لهذ

عرفة في البحث عن أسباب ممارسة تطبیق الم تطویر مهارات التفكیر والكتابة، إلى التحدیات

ة للتحقیق في استخدام قاعدة البیانات على شبكة االنترنت كأدوات لجمع وتنظیم األدل ل،المشاك

لیة في لذا تشجع الدراسة المحاسبین على إجراء البحوث المحاسبیة العم ،القضایا المحاسبیة

، تحدید القضایا والحقائق المالئمة، جمع األدلة، تحلیل النتائج وتحدید البدائل: العملیات التالیة

عالوة على ذلك تقدم الدراسة التقنیات والمنهج الذي یساعد . طویر االستنتاجات وتبلیغ النتائجت

تطویر و  ات المالیة في البیئة المحاسبیة،على تطویر قدرة المحاسبین على التحقیق في المخالف

 Effective)والكتابة الفاعلة  (Critical Thinking)مهارات المحاسبین في التفكیر االنتقادي 

Writing) أشارة نتائج الدراسة  كما .ة تحدیات بیئة المحاسبة وخدماتهاالتي ستمكنهم من مواجه

التفكیر و إلى ضرورة امتالك المحاسبین المهنیین القدرة على إجراء البحث العملي بطریقة منظمة، 

  .وقاعدة البیاناتألدوات البرمجیة القدرة على استخدام او مهارات الكتابة الفاعلة، و االنتقادي، 

 A Preliminary": ، بعنوان(Mc Mullen & Sanchez, 2010) دراسة – 5

Investigation of the Necessary Skills, Education, Requirement, and 

Training Requirement for Forensic Accountants".  

المطلوب في المحاسبین ریب استهدفت الدراسة تحري الخبرات الضروریة، المستوى التعلیمي، التد

مرتبة حسب األهمیة، المهارة التحلیلیة  تالیةال أن المهاراتأشارت نتائج الدراسة إلى و  ،القضائیین

(Analytical Skills) ، مهارات المحاسبة األساسیة و(Basic Accounting Skills) ، مهارات و

 Data Analysis)نات مهارات تحلیل البیاو ، (Problem Solving Skills)حل المشاكل 

Skills) ، مهارات المقابلة و(Interviewing Skills) ، مهارات االتصال الشفهي و(Verbal 

Communication Skills) ، مهارات الحاسوب األساسیة و(Basic Computer Skills) ،

،  (Technical Accounting Skills)مهارات استخدام التقنیة االلكترونیة في المحاسبة و 
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 Computer)مهارات الحاسوب القضائیة و ، (Report Writing Skills)رة كتابة التقریر مهاو 

Forensic Skills) ، مهارات الخطابة و(Public Speaking Skills) ، المعرفة بالقانون و

 Knowledge of)المعرفة بالقانون المدني و ، (Knowledge of Criminal Law)الجنائي 

Civil Law) ، دام قانون بنفورد الخبرة باستخو(Experience with Benford's Law) ،

همة بالنسبة تعتبر مهارات م (Knowledge of the Tax Code)المعرفة بقانون الضرائب و 

التشكیك و ، (Persistence)المثابرة  كما أن نتائج  الدراسة بینت أن. للمحاسبین القضائیین

(Skepticism) ، مهارات المحاجة  و("Puzzle" Skills) ، مهارات التواصل مع الناس و

("People" Skills) ، المرونة و(Flexibility) ، العمل بفاعلیة ضمن الفریق و(Work Well in 

a Team) ، الخبرة في المراجعة و(Experience in Auditing) ، الشخصیة الواثقة و

 Knowledge)المعرفة بالنظام القانوني و ، (Confident/Assertive Personality)والحازمة

of the Legal System) ، حب السفرو(Willing to Travel)  لمهم خصائص من اتعتبر

س في و بكالوریال شهادة نإأما بالنسبة للمستوى التعلیمي ف .توافرها في المحاسب القضائي

المستخدمة أما فیما یخص األدوات البرمجیة  ،لممارسة المحاسبة القضائیة ةعتبر كافیتالمحاسبة 

أشارت نتائج الدراسة إلى أهمیة األدوات التالیة  قدكتشاف االحتیال والبیانات الشاذة، ففي ا

، (Data Mining)، برنامج التنقیب عن البیانات حسب أهمیتهاللمحاسب القضائي مرتبة 

مر او ألغة برنامج و ، (Digital Evidence Recovery)برنامج اكتشاف الدلیل المنطقي و 

خالص وتحلیل البیانات برنامج استو ، (Audit Command Language(ACL))المراجعة 

  .(Interactive Data Extraction and Analysis(IDEA))التفاعلي

 Characteristics and Skills of": ، بعنوان(Davis, et al., 2009) دراسة - 6

Forensic Accountant".  

یة والمهارات األساسیة التي یتوقع المیزات والخصائص الرئیس إلى التعرف على الدراسة تهدف

كشفت نتائج و  ،باإلضافة إلى بعض األهداف األخرىمن المحاسبین القضائیین امتالكها، 

حاسبین القضائیین ن الخصائص التحلیلیة هي المیزة الرئیسیة التي یتوقع من المأالدراسة عن 

القدرة علي و ألمور المعقدة، القدرة علي تبسیط او ن مهارات االتصال، أكما كشفت عن  ،امتالكها

 الدراسة كما بینت ،یر مهم علي نجاح المحاسب القضائيآلراء للجهات القضائیة لها تأثاتقدیم 

إن المحاسب القضائي یحتاج إلي القدرة علي النظر إلي ما وراء تفاصیل التحلیل لیرى الصورة 
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 Essential Traits)ة بشكل كامل، وسلطت الدراسة الضوء علي السمات والخصائص األساسی

and Characteristics)،  والمهارات األساسیة(Core Skills)  والمهارات المستحسنة

(Enhanced Skills) من  رغم، وعلى اللي المحاسب القضائي أن یمتلكهاالتي یجب ع

االختالف في درجة األهمیة التي یعطیها كال من المحامین المستخدمین الرئیسیین لخدمات 

ة القضائیة، المحاسبین الممارسین للمحاسبة القضائیة واألكادیمیین الذین تم استقصائهم المحاسب

في هذه الدراسة للسمات والخصائص والمهارات، فأن أهم الخصائص والسمات األساسیة التي تم 

، (Analytical)أن یكون المحاسب القضائي یمیل للتحلیل  هي) 5إلى 1( إعطائها الترتیب من

، (Responsive)متجاوب و ، (Ethical)ذو أخالق و ، (Detail-Oriented)تفاصیل مهتم بالو 

مثابر و ، (Intuitive) وسریع البدیهة، (Inquisitive)فضولي و ، (Insightful)ذو بصیرة و 

(Persistent) ، متشكك و(Skepticism) .  

التصال الشفهي ا فهي) 5يلإ1 (سیة التي تم إعطائها الترتیب من أما بالنسبة للمهارات األسا

 Simplify the)تبسیط المعلومات و ، (Effective Oral Communicator)بفاعلیة 

Information) ، االستراتیجي /التفكیر االنتقاديو(Critical/Strategic Thinker) ، تمییز و

القدرة و ، (Auditing Skills)مهارات المراجعة و ، (Identify Key Issues)القضایا الرئیسیة 

 Effective Written)االتصال الكتابي بفاعلیة و ، (Investigative Ability)قیة التحقی

Communicator) ، الفطرة التحقیقة و(Investigative Intuitiveness) ، استخالص نتائج و

التفكیر مثل و ، (Synthesize Results of Discovery and Analysis)االكتشاف والتحلیل 

  . (Think Like the Wrongdoer)ما یفكر مرتكبي األخطاء 

 فهي) 5إلى1 (التي تم إعطائها الترتیب من  (Enhanced Skills)أما المهارات المستحسنة 

 Analyze and Interpret Financial)القوائم المالیة تفسیر المعلومات و تحلیل و 

Statements and Information) ، تقدیم الشهادة و(Testifying) ، لمهنة المعرفة بمعاییر او

لمراجعة اأدلة و ، (Knowledge of Relevant Professional Standards)المناسبة 

(Audit Evidence) ، اكتشاف االحتیال و(Fraud Detection) ، تتبع األصول و(Asset 

Tracing) ، االكتشاف االلكتروني و(Electronic Discovery) ، المعرفة العامة بقواعد جمع و

 General Knowledge of Evidence and Civil)نیة األدلة واإلجراءات المد

Procedure) ، مهارات المقابلة و(Interviewing Skills) .  
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 An Empirical Investigation of": ، بعنوان(Digabriele, 2008) دراسة – 7

Relevant Skills of Forensic Accountants".                          

یما إذا كانت هناك اختالفات بین ممارسي المحاسبة القضائیة، استهدفت الدراسة دراسة ف

ات المحاسبین األكادیمیین، ومستخدمي المحاسبة القضائیة في الوالیات المتحدة في المهار 

كادیمیین والممارسین أشارت نتائج الدراسة إلى أن األ ، حیثالمالئمة للمحاسبین القضائیین

المرونة التحقیقیة، و حل المشاكل غیر المتوقعة، و قادي، ن مهارة التفكیر االنتأمتفقین على 

یعتبر مستخدمي و  ،مهارات مهمة للمحاسبین القضائیینالمعرفة القانونیة، و البراعة التحلیلیة، و 

الجمیع متفقین و  ،تقادي أقل أهمیة من األكادیمیینخدمات المحاسبة القضائیة مهارة التحلیل االن

لیل االنتقادي، بینما ال یختلف الجمیع على أهمیة مهارة االتصال مع الممارسین على أهمیة التح

  .)رباطة الجأش(افظة على الهدوء االتصال الكتابي، والمحو الشفهي، 

 The Training of a Forensic"   : ، بعنوان(Romburgh, 2008)دراسة  – 8

Accountant in SOUTH AFRICA".  

عارف والمهارات األساسیة المكونة للمنهج التعلیمي هدفت الدراسة إلي تحدید الموضوعات والم

باإلضافة إلى تحدید مفهوم ، والتي تعتبر أساسیة لتدریب المحاسب القضائي في جنوب أفریقیا

أهمیة تدریب و ، الطلب علي الخدمات التي یقدمها المحاسبین القضائیینو ، المحاسب القضائي

 الدراسة ضرورة أن یمتلك المحاسب ت إلیهامن النتائج التي توصلو . المحاسبین القضائیین

المعرفة بالمظاهر السیكولوجیة و ، القدرة علي إجراء المقابلة والتواصلو القضائي مهارات التحقیق، 

تطبیق و المعرفة بالقانون الجنائي والمدني، ، المعرفة بالمحاسبة والمراجعةو ، والسلوك اإلجرامي

  .درة علي العمل كشاهد خبیرالقو ، تقنیة المعلومات وتحلیل البیانات

 Fishbowl the forensic accounting   ، بعنوان (Digabriele, 2007) دراسة – 9

accountant : are there difference in the views of the relevance skills of a 

forensic accountant among practitioner, academic and, users of forensic 

accounting services ?  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هناك اختالفات بین األكادیمیین والممارسین 

والمستخدمین لخدمات المحاسبة القضائیة في الوالیات المتحدة حول المهارات المطلوب توافرها 

لممارسین ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى اتفاق األكادیمیین وا. في المحاسب القضائي في األدب
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، وحل المشاكل غیر االعتیادیة Critical thinkingعلى أن مهارة التفكیر االنتقادي 

Unstructured problem solving والمرونة التحقیقیة ،Investigative flexibility ،

تعتبر  Legal knowledge، والمعرفة القانونیة Analytical proficiencyوالكفاءة التحلیلیة 

وأن مستخدمي خدمات المحاسبة القضائیة یعتبرون التحلیل . ة للمحاسب القضائيمهارات مهم

وكال المجموعات الثالثة ال . أقل أهمیة من األكادیمیین Deductive analysisاالنتقادي 

في المحاسب  Deductive analysisیختلفون على أهمیة توفر مهارة التحلیل االنتقادي 

 Oralت الثالثة على أهمیة مهارة االتصال الشفهي وال تختلف المجموعا. القضائي

communication واالتصال الكتابي ،Written communication والهدوء عند مناقشة ،

  .Composureتفاصیل القضیة 

 Forensic Accounting : A New"، بعنوان  (Bhasin, 2007)دراسة   – 10

Paradigm for Niche Consulting".                   

المعارف األساسیة و وخدمات المحاسبة القضائیة،  ،أنشطةو طبیعة، و استهدفت الدراسة فهم معنى، 

في مجال مهنة المحاسبة  والمهارات الشخصیة المطلوبة في المحاسب القضائي كمتخصص

من نتائج الدراسة إن هناك معارف أساسیة ضروریة لنجاح المحاسب القضائي تتمثل و  ،القضائیة

الفهم الكامل بمخططات و فة العمیقة بالقوائم المالیة والقدرة علي تحلیلها انتقادیا، في المعر 

القدرة علي فهم نظم الرقابة و الرشوة والفساد، و غسیل األموال، و اختالس األصول، و االحتیال، 

تقییم مدى انجاز اإلدارة ألهدافها، و تقییم مخاطر نظام الرقابة الداخلیة، و الداخلیة للمؤسسات، 

فة راجراء التحقیقات في الصإ یمكنه لكي حاسوب والمعرفة بنظم الشبكاتالكفاءة في استخدام الو 

المعرفة بالعلوم السیكولوجیة لكي یفهم الدافع وراء السلوك و االلكترونیة ونظم المحاسبة الحاسوبیة، 

حتیال، وسائل حث وتشجیع الموظفین على مواجهة االو اإلجرامي ویمكنه منع برامج االحتیال، 

المعرفة الشاملة بسیاسات حوكمة توجیه الشركات و مهارات االتصال وبناء العالقات بالغیر، و 

لنظام القانوني وٕاجراءات او القانون الجنائي والمدني، والمعرفة بوالقوانین المنظمة لهذه السیاسات، 

حتیال یحتاج إلي كما إن الدراسة بینت إنه حتى یستطیع المحاسب القضائي اكتشاف اال. المحاكم

النظر إلي ما وراء األرقام، و ، (Analytical Mindset)التفكیر التحلیلي و أن یتمیز بالصبر، 

التفكیر و تحلیل البیانات بشكل كامل، و االنتباه إلي أصغر التفاصیل، و دراك مادة الموضوع، وإ 

م الحاسوب، كفاءة في استخداوالامتالك الحس المهني، و ،  (Think Creatively)بشكل خالق
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الذاكرة التخیلیة و ، (Sixth" Sense")الحاسة السادسة و اتصال ممتازة،  مهاراتو 

(Photographic Memory).  

 New Frontiers : Training Forensic"، بعنوان (Ramaswamy, 2007)دراسة  – 11

Accountants within the Accounting Program".  

ك المحاسـب القضـائي خصـائص ومهـارات معینـة، ودوره هدفت الدراسة إلى توضیح ضرورة امـتال

كـذلك دور ومســئولیة الجامعـات فــي  ،ائم المالیـةفـي الحـد مــن عملیـات االحتیـال وســوء عـرض القــو 

المهــارات الضــروریة التــي تمكنــه مــن مواجهــة ب المســتقبل الــذي یمتلــك الخصــائص و إعــداد محاســ

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى ضــرورة امــتالك ، وقــد ة والطلــب علیهــا مــن قطــاع األعمــالأعبــاء المهنــ

تفســیر، و یــد، البحــث والتحقیــق، لتحدو القــانون، و التمویــل، و المحاســب القضــائي مهــارات المحاســبة، 

ــــر عــــن، ــــال التقری ــــل  ،ومنــــع االحتی ــــرامج خاصــــة لتأهی ــــت الجامعــــات بضــــرورة إعــــداد ب كمــــا طالب

رات المحاسب القضائي عـن مهـارات المحاسبین لمقابلة احتیاجات المهنة المستقبلیة الختالف مها

  .لمراجع القانوني والمحاسب الماليا

 Forensic Accountants : Financial"، بعنوان (Nunn, et al., 2006)دراسة  – 12

Investigators".  

المهارات والخصائص المطلوبة في المحاسب و ، الدراسة دراسة المحاسبة القضائیة استهدفت

نتائج الدراسة إن المحاسبین القضائیین  ، وأظهرتمجیة المستخدمة فیهات البر التقنیا، القضائي

كالتعلیم والتدریب في المحاسبة ، یحتاجون إلي العدید من المهارات الضروریة ألداء أعمالهم

، وتوصلت الدراسة إلي إن الخبرة أعظم مهارة ،باإلضافة إلي مهارة االتصال، الوٕادارة األعم

خالل ممارسة المهنة، التي تتطلب من المحاسب القضائي مهارات في تكتسب هذه الخبرة من و 

 العالقاتو ، نظم الرقابة الداخلیةو  ،دارة األعمالإ عملیات و و ، الضرائبو ، المحاسبة والمراجعة

یجب على المحاسب القضائي أن تكون لدیه معرفة ، كما الشخصیة ومهارة االتصال بالناس

، المعیار Patriot، وقانون Sarbanes-Oxley، مثل قانون بالقوانین المؤثرة على أداء عمله

SAS99.                     

لقد تمت دراسـة الخصـائص والمهـارات التـي یتطلـب توافرهـا فـي المحاسـب القضـائي مـن قبـل عـدد 

دراســة مـــدى إدراك  مــن البــاحثین فــي العدیــد مـــن الــدول خصوصــا المتقدمــة منهــا، إال أنـــه لــم یــتم

یین ضـرورة أن تتــوفر فـي الخبیــر الحسـابي اللیبــي الخصـائص والمهــارات المطلوبــة الخبـراء الحســاب
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فــي المحاســب القضــائي فــي الدراســات الســابقة، وقــد تمــت دراســة مــدى تــوفر المقومــات األساســیة 

مســتوى  علــى أعــدتواحــدة  للمراجــع الخــارجي اللیبــي للعمــل كمحاســب ومراجــع جنــائي فــي دراســة

وفر المقومــات األساســیة للمراجــع الخــارجي اللیبــي للعمــل كمحاســب بعنــوان مــدى تــ بنغــازي منطقــة

مجتمـــع  مـــن حیـــث دراســـة عـــن دراســـة التـــي أجریـــت فـــي بنغـــازيال هـــذه تختلـــفو . ومراجـــع جنـــائي

مكــون مــن المــراجعین الخــارجیین بالمكاتــب الخاصــة  )2010رمضــان، (فمجتمــع دراســة  الدارســة،

ـــة بنغـــازي والمـــراجعین الخـــارجیین بـــدیوان  المراجعـــة المالیـــة فـــرع بنغـــازي والخبـــراء المقیـــدین بمدین

بمحكمتـــي الشـــمال والجنـــوب بمدینـــة بنغـــازي، فـــي حـــین یتكـــون مجتمـــع هـــذه الدراســـة مـــن الخبـــراء 

الحســابیین المقیــدین بمحكمــة اســتئناف مصــراتة والمحــاكم االبتدائیــة فــي مــدن مصــراتة، وبــن ولیــد، 

ألدوات التـي لـم المهـارات واالخصـائص و عـدد مـن والجفرة، وسرت، وٕاجدابیا، باإلضافة إلى دراسة 

السـابقة فـي معرفـة  الدراسـات لقـد اسـتفاد الباحـث مـنو  ،)2010رمضـان، (دراسـة  یتم دراسـتها فـي

الخصائص والمهارات التي یتطلب توافرها في المحاسب القضـائي، خصوصـا تلـك الدراسـات التـي 

مثـل دراسـة  رات إضـافیة أو مستحسـنةاسـیة، ومهـاتقسم تلك المتطلبات إلي خصائص، مهارات أس

Daivs, et al.,2009) ( ِ الصـــادرة عـــن مجمـــع المحاســـبین القـــانونیین األمـــریكیینAICPA .

هـل یـدرك الخبـراء الحسـابیین ضـرورة ي إنهـا تـدرس فـذه الدراسـة عـن الدراسـات السـابقة تختلف هـو 

كما ، القضائيالمحاسب  الخصائص والمهارات المطلوبة في في الخبیر الحسابي اللیبي توفرت أن

لـى أنه ال توجد دراسة شاملة لخصائص ومهارات مجتمع الخبراء الحسابیین فـي المحـاكم اللیبیـة ع

ن القانون اللیبي المـنظم للخبـرة القضـائیة والئحتـه التنفیذیـة لـم تحـدد أمستوى الدولة اللیبیة، كذلك ف

كمــا ال ، الخبیــر الحســابي اللیبــي المــؤهالت الدراســیة التخصصــیة التــي ینبغــي أن تتــوفر فــيتلــك 

، لــذلك فــأن البیئــة المحاســبیة القضــائیة م مهنــة الخبــرةتوجــد فــي البیئــة المحلیــة معــاییر مهنیــة تــنظ

  .خرى للمحاسبة القضائیةولدراسات أخرى في مجاالت أ، المحلیة في حاجة لمثل هذه الدراسة

  :مشكلة الدراسة 1-3 

تطبیق الحقائق المحاسبیة التي تم جمعها العلم المختص ب بأنها یمكن تعریف المحاسبة القضائیة

 Forensic accounting is a"عن طریق إجراءات وطرق المراجعة على المسائل القانونیة 

science that deals with the application of accounting facts gathered 

through auditing methods and procedures to legal problem" (Ibex, 

Grippo, 2008, P129).   
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فالمحاسبة القضائیة تهدف إلي خدمة القضاء من خالل تقدیم شهادة خبرة متخصصة في 

والمحاسبة القضائیة تتطلب من  ،المحاسبیة المرفوعة أمام المحكمةالنزاعات المالیة ذات الطبیعة 

عرفة بالمعاییر المنظمة للمهنة المو الممارس باإلضافة إلي الخبرة في مهنة المحاسبة والمراجعة، 

المعرفة و القدرة علي أجراء المقابلة، الشفهي والكتابي، و  وااللتزام بها، امتالك مهارات االتصال

االكتشاف واستنباط األدلة، و مهارة  التحقیق، و القانون المدني والجنائي، و بإجراءات المحاكم، 

برامج ب المعرفةو ، یة المعلومات وتحلیل البیاناتاإللمام بتطبیق تقنو النظر إلي ما وراء األرقام، و 

طرق و المعرفة باالحتیال وأنواعه، و  ،برامج استرجاع المعلومات الضائعةالمراجعة االلكترونیة و 

  .وسائل كشفه ومنعهارتكابه، 

تم و  ،م 1956.8.15ي لیبیا صدر في سنة فائیة ن أول قانون منظم للخبرة القضأبالرغم من و  

القانون المؤهالت  إال أنه لم یحدد م، 2009ر، الموافق .و 1371لسنة  (1)نون رقم تعدیله بالقا

الحسابي  الخبرات والخصائص والمهارات التي یجب توفرها في الخبیرالدراسیة التخصصیة و 

أنه ال  إال لخبرة القضائیة منذ فترة طویلة،صدور القانون المنظم ل من رغمالكما أنه علي  اللیبي،

وبناء على ما سبق  ،مهنة أسوة بما في الدول المتقدمةمنظمة لل أو معاییر مات مهنیةتوجد منظ

مدى إدراك الخبراء الحسابیین ضرورة . في اإلجابة علي السؤال التالي تتمثل مشكلة الدراسة فإن

الخبرات تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي أمام المحاكم اللیبیة الخصائص والمهارات و  أن

  ؟  ي المحاسب القضائي في الدول المتقدمةف المطلوبة

فالعدید من هذه الخصائص والمهارات كما دلت الدراسات السابقة التي أجریت في العدید من 

الدول تعتبر ضروریة لمقدمي خدمات المحاسبة القضائیة التي تعتبر خدمة شهادة الشاهد الخبیر 

هذه الخصائص والمهارات في الخبیر  في المحكمة من ضمن خدماتها، مما یعني إن عدم توفر

الحسابي اللیبي یمكن أن یؤثر سلبا على مهارات ممارسي مهنة الخبرة القضائیة المحاسبیة، 

یطرح ولإلجابة علي هذا التساؤل فأن الباحث  والذي بدورها یؤثر على مستوى أدائهم للمهنة،

  :            التساؤالت الفرعیة التالیة

یمتلك الخبیر الحسابي اللیبي الخصائص والمهارات  اء الحسابیین ضرورة أنیدرك الخبر  هل) 1 

  والخبرات المطلوبة في المحاسب القضائي في الدول المتقدمة ؟

السمات لخبیر الحسابي اللیبي ا تتوافر في یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن هل) 2 

  ؟ ةوالخصائص المطلوبة في المحاسب القضائي في الدول المتقدم
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ات األساسیة مهار الالخبیر الحسابي اللیبي  تتوافر في یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن هل) 3 

  ؟ المطلوبة في المحاسب القضائي في الدول المتقدمة

لمهارات ر الحسابي اللیبي االخبی یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوافر في هل) 4 

  ؟ ئي في الدول المتقدمةالمستحسنة المطلوبة في المحاسب القضا

المهارات البرمجیة التي  ابي اللیبيالخبیر الحس تقنی یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن هل) 5 

  ؟ تتطلبها مهنة المحاسب القضائي

  ؟ ما هي أهم خمس أسباب تحد من فاعلیة الخبیر الحسابي اللیبي في الخبرة القضائیة) 6 

  ؟ى المناسب لممارسة مهنة الخبیر الحسابي ما هو المستوى التعلیمي األدن) 7 

  :فرضیات الدراسة 1-4

  .الدراسة علي فرضیة رئیسیة واحدة تعتمد

ات المهار الخبیر الحسابي اللیبي الخصائص و تتوفر في  یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن ال(

  )في المحاسب القضائي ةالمطلوب

  :ة التالیةن خالل الفرضیات الفرعییتم اختبار الفرضیة  مو 

سمات بیر الحسابي اللیبي التتوفر في الخ یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن ال )1 

  .    في المحاسب القضائي مطلوبةال والخصائص

 تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المهارات األساسیة یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن ال) 2 

  . في المحاسب القضائي مطلوبةال

تتــــــوفر فــــــي الخبیــــــر الحســــــابي اللیبــــــي المهــــــارات  درك الخبــــــراء الحســــــابیین ضــــــرورة أنیــــــ ال) 3 

  . في المحاسب القضائي مطلوبةال المستحسنة

 البرمجیة التي الخبیر الحسابي اللیبي المهارات یتقن یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن ال) 4 

  .ةالقضائی ةالمحاسب تتطلبها مهنة

  :أهداف الدراسة 1-5

  :ا یليالدراسة إلي مف تهد

دراسة مدى إدراك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوافر في الخبیر الحسابي اللیبي السمات  )1 

  .والخصائص المطلوبة في المحاسب القضائي
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دراسة مدى إدراك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوافر في الخبیر الحسابي اللیبي المهارات ) 2 

  .محاسب القضائيالمستحسنة المطلوبة في ال

المهارات  ابي اللیبيالخبیر الحس تقنی إدراك الخبراء الحسابیین ضرورة أن دراسة مدى)  3

  .البرمجیة التي تتطلبها مهنة المحاسب القضائي

  .من فاعلیة الخبیر الحسابي اللیبي في الخبرة القضائیة ما هي أهم خمس أسباب تحد)  4

  .المناسب لممارسة مهنة الخبیر الحسابيما هو المستوى التعلیمي األدنى  )5 

  :أهمیة الدراسة6 -1

أهمیة الدراسة من محاولتها معرفة مدى إدراك الخبراء الحسابیین للخصائص والمهارات  تنبع

الواجب توافرها في الخبیر الحسابي اللیبي، وما هو المستوى التعلیمي األدنى المالئم لممارسة 

دراك الخصائص والمهارات الواجب توافرها في الخبیر الحسابي الخبرة القضائیة الحسابیة، وإل

اللیبي أهمیة للخبراء الحسابیین المقیدین في المحاكم اللیبیة، حیث یعد دافعا لهم المتالك تلك 

الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب القضائي في الدول المتقدمة وذلك للرقي بالخبرة 

وكذلك لها أهمیة للجهات القضائیة التي تستفید من خدمات الخبیر  القضائیة الحسابیة في لیبیا،

الحسابي، حیث أن القانون المنظم للخبرة القضائیة لم یحدد المستوى التعلیمي والمهارات الواجب 

توافرها في الخبیر الحسابي، كما أن إدراك الجهات القضائیة للخصائص والمهارات الواجب 

یساعدها في تقییم أداء الخبیر الحسابي، كذلك فإن إدراك الخصائص توفرها في الخبیر الحسابي 

والمهارات المطلوبة في الخبیر الحسابي اللیبي مهم للجهات األكادیمیة حتى یمكنها تضمین 

باإلضافة إلى ذلك، فإن إدراك . مناهجها الموضوعات التي تلبي هذه الخصائص والمهارات

ات المطلوبة في المحاسب القضائي في الدول المتقدمة الخبراء الحسابیین للخصائص والمهار 

یسعدهم في تطویر خصائصهم ومهاراتهم مما ینعكس إیجابا على خدماتهم المهنیة وعلى مهنة 

وإلدراك الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب . المحاسبة القضائیة بتقدم والرقي في لیبیا

لمنظمات المهنیة المنظمة لمهنة المحاسبة في لیبیا القضائي في الدول المتقدمة أهمیة بالغة ل

حتى تتمكن من تضمین برامجها للتعلیم المستمر الموضوعات التي یتطلبها تطویر هذه 

  .الخصائص والمهارات في أعضاء مهنة المحاسبة في لیبیا
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  :منهجیة الدراسة 1-7

بة ي األدب عن المحاسفي دراسة ما كتب ف وصفي التحلیليعلى المنهج ال دراسةال تاعتمد

تحلیلها و  المعلومات،و ت، جمع البیانا من ثمصیاغة فرضیات الدراسة و ل لتوفیر أساس القضائیة

  :الدراسة إلي جانبین میقست تم لذلك، ا في اختبار صحة فرضیات الدراسةواستخدمه

  :الجانب النظري - 1

للتعرف علي مفهوم وخصائص تناول الجانب النظري دراسة األدب في مجال المحاسبة القضائیة 

 المحاسبة القضائیة، ومجاالت استخدمها والخصائص والمهارات والخبرات الالزم توفرها في

ذلك من خالل االطالع و . المنظمة لهاوالمنظمات المهتمة و  ،ممارسها والمعاییر التي تحكمها

المقاالت ذلك الحصول علیها، وك علي الكتب واألبحاث والدوریات التي أتیح للباحث فرصة

القضائیة والالئحة  باإلضافة إلي القانون المنظم للخبرة، اث المنشورة علي شبكة المعلوماتواألبح

  .في البیئة اللیبیة التنفیذیة له

  :الجانب العملي - 2 

 ،االستبیان في جمع البیانات والمعلومات التي تخدم أغراض الدراسة صحیفة استخدم  الباحث 

في صیاغة أسئلة االستبیان على الدراسات السابقة في تحدید الخصائص  ولقد اعتمد الباحث

یتكون مجتمع الدراسة من الخبراء و  والمهارات المطلوب توفرها في المحاسبین القضائیین،

في مدن المحاكم االبتدائیة الحسابیین المقیدین في جدول الخبراء بمحكمة استئناف مصراتة و 

توزیع االستبیان على المحاكم بعدد الخبراء  تم وقد .وسرت، وٕاجدابیامصراتة، وبن ولید، والجفرة، 

 SPSS (Statistical(واستخدام حزمة البرنامج اإلحصائي ، المقید لدیهم من مجتمع الدراسة

Package for Social Science في تحلیل البیانات المجمعة بقائمة االستبیان لمعرفة هل 

تتوفر في الخبیر الحسابي الخصائص والمهارات المطلوب  نیدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أ

  ؟المحاسب القضائي توفرها في

 :الدراسة حدود 1-8

مفهوم المحاسبة القضائیة، خصائص ومهارات المحاسب  على التعرف ىاقتصرت الدراسة عل

معاییر المحاسبة القضائیة في بعض الدول  ئي، مجاالت عمل المحاسب القضائي،القضا

یدرك الخبراء الحسابیین هل  ومعرفة ة والمنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة القضائیة،المتقدم

تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المقید في جداول الخبراء بالمحاكم اللیبیة في محكمة  ضرورة أن
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في مدن مصراتة، وبن ولید، والجفرة، وسرت، وٕاجدابیا  االبتدائیةاكم المحاستئناف مصراتة و 

مجتمع  علي الدراسةوتقتصر . طلوب توافرها في المحاسب القضائيلخصائص والمهارات الما

الخبراء الحسابیین المقیدین بجدول الخبراء في محكمة استئناف مصراتة  الدراسة المكون من

خالل فترة إجراء  مصراتة، وبن ولید، والجفرة، وسرت، وٕاجدابیا في مدن المحاكم االبتدائیةو 

  .لدراسةالمتاحة لاإلمكانیات  قلة لك بسببالدراسة وذ

  :معوقات الدراسة 9-1

واجه الباحث العدید من الصعوبات عند إجراء الدراسة، منها قلة المصادر المكتوبة باللغة  لقد

العربیة في موضوع الدراسة، باإلضافة إلى صغر حجم مجتمع الدراسة مقارنة بالمساحة الجغرافیة 

ع الدراسة، كذلك صعوبة االتصال بأفراد الدراسة نظرا لعدم وجود التي یغطي خدماتها مجتم

  .مكاتب للكثیر منهم، ولعدم تجاوب بعضهم، ووجود بعضهم خارج البالد لغرض الدراسة

  : تقسیم الدراسة 10-1 

تم تقسیم الدراسة إلى خمسة فصول، یتناول كل فصل منها عدد من الموضوعات، یمكن عرضها 

  :اليعلى نحو مختصر كالت

  .اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

ویشمل المقدمة، الدراسات السابقة، مشكلة الدراسة، فرضیات الدراسة، أهداف الدراسة، أهمیة 

  .  الدراسة، منهجیة الدراسة، حدود الدراسة، معوقات الدراسة، تقسیمات الدراسة

  .مفهوم المحاسبة القضائیة: الفصل الثاني

  .ص ومهارات المحاسب القضائيخصائ: الفصل الثالث

  .معاییر المحاسبة القضائیة ومنظماتها المهنیة: الفصل الرابع

  .الدراسة المیدانیة: الفصل الخامس

وخصص هذا الفصل لعرض الخطوات التي اتبعها الباحث في جمع البیانات من عینة الدراسة، 

تبار فرضیات الدراسة، وعرض واألسالیب اإلحصائیة التي اتبعها في تحلیل تلك البیانات، واخ

  .النتائج وتوصیات الدراسة
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  لثانيالفصل ا                            

  مفهوم احملاسبة القضائية                                   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



22 
 

  :المقدمة  2-1 

ا ذات الصبغة نشأت المحاسبة القضائیة لحاجة القضاء لخدمات المحاسبین في القضای

المحاسبیة والمالیة، وتعرف بأنها استخدام مهارات المحاسبة والمرجعة والمهارات التحقیقیة في 

لقد تعددت و . مساعدة القضاء في النزاعات ذات الصبغة المحاسبیة والمالیة للوصول للحقیقة

بإنجاز  یقوم حیث أدوار المحاسب القضائي، فباإلضافة إلى دوره في المحاكم كشاهد خبیر

فلقد . المحكمأو یقوم بدور المستشار، الوسیط،  قد المهمة المكلف بها من قبل المحكمة، فأنه

 من قبل شركات التامین أصبح یتم الطلب على خدماته بسبب الخبرة والمهارات التي یمتلكها

 ال اتعاون المحاسبین والقانونیین أصبح أمر كما أن . الوكاالت الحكومیةو  الشرطةو  المصارفو 

فممارسة خدمات  .سیل األموال والجرائم االقتصادیةغو  مفر منه للنجاح في ردع االحتیال

المحاسبة القضائیة تحتاج من المحاسب القضائي أن یتمیز بالثقة الشخصیة والحزم، المثابرة، 

ة المرونة، الشك المهني، القدرة على المحاجة والمجادلة، القدرة على التواصل مع الناس، القدر 

على العمل ضمن فریق، الرغبة والقدرة على السفر، باإلضافة إلى امتالك مهارة التحلیل، مهارات 

المحاسبة األساسیة، مهارات المراجعة، مهارات حل المشاكل، مهارات تحلیل البیانات، مهارات 

 إجراء المقابلة واستخالص المعلومات، مهارات االتصال الشفهي والكتابي بفاعلیة، مهارات

الحاسوب األساسیة، مهارات استخدام تقنیة المعلومات في المحاسبة، مهارات كتابة التقریر، 

مهارات الحاسوب القضائیة، المعرفة بعلم النفس، المعرفة بعلم اإلجرام، المعرفة بالقانون المدني 

ة باستخدام والجنائي واإلجراءات القضائیة، اإللمام بالقوانین والمعاییر المهنیة المطبقة، الخبر 

  .قانون بنفورد والبرامج الحاسوبیة المستخدمة في المراجعة وتحلیل البیانات االلكترونیة

 Forensic Accounting  :مفهوم المحاسبة القضائیة 2-2

في المحاكم مناسبة لالستخدام ، تستخدم في( Webster'sوفقا لقاموس  Forensicتعني كلمة 

ص قضائي، متصل بالمحاكم، خا(  باللغة العربیةتعني و ، )عامةالمناظرة والنقاشات ال، القضائیة

مصطلح  عنيفیأما في مهنة المحاسبة ، )299، ص2008الفاروقي، ( )بها أو بالشؤون القانونیة

ناحیة التاریخیة یعتبر من الو  .ائق المالیة في المسائل القضائیةتطبیق الحق المحاسبة القضائیة

في   Forensic Accountingطلح المحاسبة القضائیة ت أول من استخدم مصبموریس بلو 

 Forensic Accounting: Its مكانها في االقتصاد: المحاسبة القضائیة مقالة له بعنوان

Place in Economy  إن تقنیات ومبادئ المحاسبة القضائیة كانت  غیر، م1942في عام



23 
 

كشاهد خبیر في  عان بهستحیث كان المحاسب القضائي ی، مستخدمة قبل موریس بلوبت بكثیر

  .في كندا م1817جلسات محاكمة اإلفالس منذ عام 

مثل المحاسبة ، بعدة مسمیات أخرى Forensic Accountingتعرف المحاسبة القضائیة و  

 ,Fraud Audit،(Asuquo,2012مراجعة االحتیال ، Investigative Accounting التحقیقیة

p26)  

طریقة للتحقیق في العملیات المالیة، بأنها  تعرف سبة القضائیةالمحاإلى أن  Fillmerولقد أشار 

بیر بخصوص نشاط االحتیال ومشاكل األعمال لكي یتم الوصول إلى الحقیقة، وٕاعداد رأي خ

الدعم  القسم األول یمثل :في المحاسبة القضائیة إلى قسمین قسم مجال الخبرةیو . المحتمل

تقدیر قیمة األرباح و شهادة الخبیر، و ل اإلیرادات، تحلیو القضائي، ویتضمن تقییم األعمال، 

مع األدلة عن المحاسبة التحقیقة أو محاسبة االحتیال، وهي ج ، أما القسم الثاني فهوالمستقبلیة

مهنة المحاسبة القضائیة مهنة  Iwataعتبر یال و . التصرف اإلجرامي، وٕاثبات الضرر أو نفیه

وصدور  في المنشات االقتصادیة الكبرى،وث االنهیارات جدیدة، لكن تزاید االهتمام بها بعد حد

أجبرت الشركات على حیث ، Sarbanes-Oxleyبعض القواعد المحاسبیة الجدیدة، وقانون 

یتم توظیف المحاسبین القضائیین من قبل مجالس إدارة و  ،البحث عن وسیلة لمواجهة االحتیال

 لحد من االحتیالاالتقاریر المالیة و  شفافیةالشركات للمساعدة في تطبیق حوكمة الشركات و 

(Nunn, et al., 2006, p1)  

ع المحاسبین القانونیین منها تعریف مجمریفات سبة القضائیة بالعدید من التعالمحا تعرفولقد  

ومهارات التحقیق التي یمتلكها ، تطبیق المعرفة المتخصصة بأنها  (AICPA) األمریكي

تقییم المسألة بشكل واضح وتفسیر وتوصیل و ، تحلیلو ، في جمع  CPAالمحاسب القانوني 

   .أو الجهات القضائیة التنفیذیة األخرى، النتائج التي یصل إلیها للمحكمة، مجلس اإلدارة

"The application of specialized knowledge and investigative skills 

possessed by CPA, to collect, analyze and evaluate evidential matter 

and to interpret and communicate findings in the courtroom, boardroom, 

or other legal administrative venue" (AICPA, Expert Witness, 2010, p6).   

ة للمساعدة في المهارات التحقیقی، المراجعة، استخدام المحاسبة اوآخرین بأنه Houckعرفها  كما

   .نیةالمسائل القانو 
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"The use of accounting, auditing, and investigation skills to assist in legal 

matters" (Houck et al., 2006, p1).      

یكون و ، التحلیل المحاسبي الذي یمكن أن یؤدي إلي اكتشاف االحتیال المحتمل بأنها تعرف كما

  .اش والجدال وفض النزاعلنقیكون هذا التحلیل أساسا لو . مناسبا لعرضه بالمحكمة

"Accounting analysis that can uncover possible fraud ,that is suitable for 

presentation in court. Such analysis will form the basis for discussion, 

debate and dispute resolution" (Ramaswamy, 2007, p33).   

العقلیة التحقیقیة و ، تطبیق المهارات المالیة بأنها Bologna & Lindguistكذلك عرفها كال من 

الخبرة المالیة و ، مثل االنضباط ،لحصول علي الدلیلعلي القضایا العالقة في ظل قواعد ا

عمال ومعرفة عمل النظام المعرفة والفهم الصحیح لحقیقة األو ، المعرفة باالحتیالو ، الشاملة

سب القضائي إن یكون لدیه باإلضافة إلي المهارة بالمحاسبة وهذا یتطلب من المحا. القانوني

البراعة و ، المتطلبات المؤسسیة األخرىو ، القانونو ، المهارة بنظم الرقابة الداخلیةو ، المالیة

  .  التحقیقیة ومهارات االتصال بالناس

"The application of financial skills, and an investigative mentality to 

unresolved issues, conducted within the context of rules of evidence. As 

an  emerging discipline, it encompasses financial expertise, fraud 

knowledge, and a sound knowledge and understanding of business 

reality and the working of the legal system." (Bhasin, 2007, p1001)  

الضریبیة و ، المحاسبیةو ، بیق المعرفة المالیةالعلم الذي یتعلق بتط أیضا بأنها  Hortyلقد عرفها و 

، اختبار وفحص المسائل المتعلقة بالقانون المدنيو ، االستفسارو ، التحقیقو ، المراجعة في التحلیلو 

   .صول إلي الحقیقة وتقدیم رأى خبیرالقانون الجنائي والتشریعات في محاولة للو و 

"The science that deals with the relation and application of finance, 

accounting, tax and auditing knowledge to analyse, investigate, inquire, 

test and examine matters in civil law, criminal law and jurisprudence in 

attempt to obtain the truth from which to render an expert opinion." 

(Bhasin,2007, p1002) 
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المحاسب القضائي بأنه المحاسب الذي یستخدم خصائصه  من التعریفات السابقة، یمكن تعریفو 

 علمو الحاسوب، و القانون، و المراجعة، و وسماته السلوكیة ومهاراته المهنیة والعلمیة في المحاسبة، 

أما . المحاسبي بنفسه أو ضمن فریق عمل النفس في الدعم القضائي أو التحقیقوعلم  األجرام

التحلیل، و المراجعة، و المحاسبة القضائیة فأنها العلم الذي یختص باستخدام مهارات المحاسبة، 

تقنیة الحاسوب واألدوات و المعرفة بالقانون المدني والجنائي، و االتصال الشفهي والكتابي، و 

ض لغر تفسیر المعلومات المالیة والمحاسبیة و جمع األدلة، و االكتشاف، و البرمجیة في التحلیل، 

  .ئي أو التقییم والتحقیق المحاسبيالدعم القضا

 : القضائیة بصفة أساسیة إلى قسمین المحاسبة Bhattachary قسمولقد 

    Investigative Accountingالمحاسبة التحقیقیة: القسم األول

تختص المحاسبة التحقیقیة بمراجعة الوضع الراهن وتقدیم المقترحات بخصوص طرق العمل 

بما فیهم المحققین الخاصین، فاحصي (ق والتعاون مع الخبراء اآلخرین التنسیالمحتملة، و 

، وتقدیم المساعدة بسبل حمایة األصول )المستندات القضائیین، المهندسین االستشاریین

  .المدنیة أو رفع الدعوى الجنائیة واستردادها بالطرق

   Litigation Support الدعم القضائي: القسم الثاني

  :م القضائي بالمهام التالیةص الدعیخت

 . ق الضروریة لدعم القضیة أو دحضهاالمساعدة في الحصول على الوثائ -أ 

وتحدید مواطن القوة  مراجعة الوثائق ذات العالقة بالقضیة لغرض التقییم المبدئي للقضیة -ب 

 .والضعف فیها

التي  صیاغة األسئلةتقدیم المساعدة في استجواب الشهود لغرض االكتشاف، بما في ذلك  - ج 

 .ستسأل بخصوص الدلیل المالي

حضور استجواب الشهود لغرض االكتشاف ومراجعة الشهادة والمساعدة في فهم القضایا  -د 

 .ضافیة التي سیتم طرحهاالمالیة وصیاغة األسئلة اإل

  .یهالضعف فمراجعة تقریر الخبیر المعارض المتعلق باألضرار وٕاعداد تقریر بنقاط القوة و  - ه 

  . ة في المفاوضات ومناقشات التسویةتقدیم المساعد -و 
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تقدیم المساعدة للحضور في المحكمة عند االستماع لشهادة الخبیر المعارض وكذلك تقدیم  - ز 

 ,Bhattachary, 2002) .أو استجوابهم من الخبیر المعارض المساعدة عند مناقشة الشهود

p2-3) 

  :أهمیة المحاسبة القضائیة 2-3 

اید االهتمام بالمحاسبة القضائیة بعد حدوث االنهیارات االقتصادیة للعدید من المؤسسات تز 

االقتصادیة الدولیة بسبب االحتیال، مما أدى إلى زیادة الدعوى القضائیة ذات الصبغة المالیة 

أمام المحاكم، وفي الوقت الحاضر لم تعد خدمات المحاسبة القضائیة مقتصرة على الجهات 

ة، بل أصبحت تطلب من جهات عدیدة مثل البنوك، والشرطة، وشركات التأمین، القضائی

 (Bhasin, 2007, P1002).والمنظمات الحكومیة وغیرها

كما إن نتائج العدید من الدراسات تشیر إلى تزاید الطلب على خدمات المحاسبة القضائیة في  

 ,.Bhasin, 2013; McMullen and Sanchez, 2010; Davis, et al)السنوات القادمة 

2009; Nunn, et al.,2006)        

 :)45- 44ص  ،2006السیسي، (العوامل التالیة تستمد المحاسبة القضائیة أهمیتها منو 

ــــي تحمــــل فــــرص  ىحــــدإ 1- ــــة احتیاجــــات المســــتقبل،المجــــاالت الهامــــة الت ــــدة لتلبی وتحدیــــد  عدی

  .رات المطلوبة في المحاسب القضائيالخصائص والمها

ل تكامال بین المحاسبة والقانون للعمل معا على تقدیم تحقیقات أكثر عمقا، وأكثر ارتباطا تمث 2-

 .ستوى رفیعبالدعوى القضائیة مما یجعل المحاسب القضائي مستشارا قضائیا على م

 .تبحث في الماضي وتذهب إلى ما وراء األرقام، وتفتح األبواب لمزید من الدراسة والبحث3- 

داد محاسب قضائي على مستوى عالي من الخبرة والتأهیل یقوم بتقدیم تقریر تساعد على إع4- 

ر الحق وتحقیق عن المهمة المكلف بها مدعم باألدلة القانونیة الكافیة التي تساعد القضاء في إقرا

 .العدالة

عة، ة في مهنة المحاسبة والمراجفعالیة المراجعة الخارجیة، وزیادة الثقة و تساهم في زیادة كفاء 5-

  . اكتشاف الغش واالحتیال في القوائم المالیةو 

ویرى الباحث أن المحاسبة القضائیة تستمد أهمیتها من مجاالت الخدمات التي تقوم بها وتتضمن 

زیادة الثقة في القوائم المالیة والمعلومات المحاسبیة من خالل كشف ومنع وردع االحتیال، والدعم 

والمساعدة في حوكمة الشركات، وتقدیر الخسائر واألضرار القضائي، ومكافحة غسیل األموال، 
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االقتصادیة، وتقییم أنشطة األعمال، وخدمات الحاسوب القضائیة، ومكافحة وكشف التهرب 

الضریبي، وحل نزاعات حملة األسهم، والمساعدة في حل نزاعات التأمین، والمساعدة في حل 

یة، وذلك بسبب الخصائص والمهارات والخبرة التي نزاعات تقدیر المواریث ونزاعات الملكیة العائل

  . یتمیز بها ویمتلكها المحاسب القضائي

  :أهداف المحاسبة القضائیة 2-4

، 2006السیسي، (المحاسبة القضائي إلى تحقیق عددا من األهداف من أهمها ما یلي تهدف

      :)45ص

ساعدة في تأیید الدعاوى ید للمجمع األدلة الكافیة وتقدیم تقریر یتضمن رأي فني مهني محا 1-

 .القضائیة

إعداد محاسبین قضائیین لدیهم المعرفة، الخبرة، والمهارة بالمحاسبة والمراجعة، ومهارة  2-

التحقیق في ضوء المعرفة القانونیة لیكونوا محاسبین قضائیین مؤهلین للمساهمة في تأیید 

 .یق العدالةاء في إقرار الحق وتحقالدعاوى القضائیة ومساعدة القض

حمایة المال العام من أعمال الغش واالحتیال وسوء االستخدام والمساهمة في رفع كفاءة  3-

 . یة وظیفة مهنة المراجعة الخارجیةوفعال

 (Bhasin, 2007, p1001) .لناتجة عن إهمال المراجع الخارجيتقییم األضرار ا4- 

 .یة التي تتخذ بشأنهجراءات الجنائاكتشاف االختالس، تحدید كمیته واإل 5-

 .جمع األدلة في الدعاوى الجنائیة6- 

   .قضایا الطالقحساب قیمة األصول في نزاعات  7-

الباحث إن من األهداف األساسیة للمحاسبة القضائیة زیادة الثقة في القوائم المالیة  یرىو 

المالیة  والمعلومات المحاسبیة ومهنة المحاسبة والمراجعة لدى جمهور مستخدمي القوائم

والمعلومات المحاسبیة من خالل كشف ومنع وردع االحتیال، باإلضافة إلى تقدیم شهادة الخبرة 

في المحكمة ومساعدة القضاء في القضایا ذات الصبغة االقتصادیة، والمساعدة في تتبع 

األصول المختلسة، وفض النزاعات ذات الصبغة المالیة قبل المحاكمة من خالل التوسط 

م، وتقدیم الخدمات االستشاریة في النزاعات المالیة واالقتصادیة ألطراف النزاع، والتحكی

والمساعدة في فض نزاعات الضرائب، والمساعدة في فض نزاعات التأمین، وتقییم نشاطات 

  .األعمال االقتصادیة
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   :الخبرة القضائیة 2-5

التحقیق التي یأمر بها القاضي حدى وسائل اإلثبات وٕاجراء من إجراءات إتعتبر الخبرة القضائیة 

للفصل في مسألة ذات طابع فني خاص لیس للقاضي درایة به لكونه مسألة تقنیة كالمحاسبة 

لم یتم تعریف الخبرة القضائیة في . والهندسة والطب وغیر ذلك من االختصاصات غیر القانونیة

ة، إال إنه توجد في األدب العدید القانون المنظم للخبرة القضائیة في لیبیا وال في الئحته التنفیذی

استیضاح رأي أهل الخبرة في شأن "بأنها ، فیمكن تعریفها من التعریفات للخبرة القضائیة

إستضهار بعض جوانب الوقائع المادیة التي یستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من 

دا لمعلوماته الشخصیة مجرد مطالعة األوراق والتي ال یجوز للقاضي أن یقضي في شأنها استنا

كوین ولیس في أوراق الدعوى وأدلتها ما یعین القاضي على فهمها، واستیضاحها جوهریا في ت

  .)6، ص2013، بوثینة( "قناعته في شأن موضوع النزاع

تستعین بهم المحاكم ضمن الخبرة القضائیة  ذیناسب القضائي خبیر من الخبراء الیعتبر المحو  

وتستخدم تسمیات مختلفة في وصف  ،وعة أمامها ضمن مجال خبرتهملمرففي فض النزاعات ا

من یقوم بأداء خدمة مساعدة القضاء في التحقیقات في الجرائم التجاریة ذات الطبیعة المالیة، 

 Fraud، مراجع االحتیال Fraud Examinerوتتضمن هذه التسمیات ممتحن االحتیال 

Auditor المراجع القضائي ،Forensic Auditor محاسب االحتیال ،Fraud Accountant ،

 ,Romburgh, 2008)الخ ... ، Financial Crime Investigatorمحقق جرائم مالیة 

p21-22).   

، 2010رمضان، ( المحاكم اللیبیة الخبیر الحسابي یطلق على الخبیر في المحاسبة أمامو 

مالي قضائي  نهاالعدید من التسمیات م األخرى الدول بعض بینما توجد له في، )3ص

 Certified،المعتمد قضائيال المحاسب Certified in Financial Forensics (CFF)معتمد،

Forensic Accountant (Cr.FA) قضائي معتمد، محققCertified Forensic 

Investigative (CFI).  

   :الواجب توافرها في تقریر الخبرةالشروط  2-6

 االعتماد علیه یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة یكون تقریر الخبیر موضوعي یمكنحتى 

  :)161- 160، ص2007السحیمي، (
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ویقصد بها أن یبدي الخبیر رأیه بطریقة علمیة أو أن یكون رأیه مبنیا على : القیمة الفنیة1- 

أسس علمیة، بعد فحص كافة المستندات واألوراق المقدمة من المتنازعین ودفوعاتهم وطلباتهم 

 . طابقتها مع موضوع النزاعاستها ومودر 

یجب أن یتضمن التقریر تاریخ التقریر، توقیع الخبیر، ملخصا للموضوع المطلوب : الدقة2- 

منه، إجراءات الكشف، الفحص، التحالیل الفنیة التي قام بها الخبیر، رأیه والنتائج التي توصل 

اطعا لغموض، وأن یكون قا العمومیات،إلیها بشكل دقیق، وأن یبتعد عن السطحیة، التضارب، 

 .في النتیجة التي توصل إلیها

یجب أن یعد الخبیر تقریره في موضوع النزاع بكل تجرد وحیادیة واستقاللیة : الموضوعیة 3-

 .دون االنحیاز ألي طرف من األطراف

یجب إنجاز المهمة ووضع التقریر وفقا : عارف علیهامطابقة التقریر للقواعد الفنیة المت4- 

د الفنیة واألصول المتعارف علیها، فالبد من توافر شروط التعیین في الخبیر، وأن یتم للقواع

قتصر رأیه انتدابه للقیام بالمهمة، وأن یقوم بكتابة تقریره ویضمنه خالصة أبحاثه وآرائه، وأن ی

  .على المهمة المكلف بها

    :تقریر الخبیر 2-7  

علیها في تبریر رأیه بدقة  األوجه التي یستندو  أیهر و  بیر أن یضمن تقریره نتیجة أعمالهعلى الخ

یذكروا فیه رأي كال رائهم فعلیهم إصدار تقریر موحد و آفإذا تعدد الخبراء واختلفوا في  .ووضوح

 خر في اختصاص مختلف عن اختصاصهآما إذا استعان الخبیر برأي خبیر أو . منهم وأسبابه

لقبه، و سم األول من تقریر الخبیر اسم الخبیر، یتضمن القو . فعلیه ضم ذلك الرأي إلى التقریر

المهمة المكلف و قرار تعیین الخبیر، و أسماء الخصوم في الدعوى ووكالئهم المحامین، و عنوانه، و 

 ي منه أما القسم الثانو  ،ستدعت اللجوء إلى الخبرة الفنیةعرضا ملخصا للوقائع المادیة التي او بها، 

ا الخبیر شخصیا من فحص مستنداتهم واألعمال التي قام بهیتضمن أقوال الخصوم ومذكراتهم و ف

الشهود اآلخرین التي إجرائها وٕافادات  لیالتوالتحطالع على السجالت واالختبارات إ للدفاتر و 

الجزء األخیر منه یتضمن مناقشة العناصر التي حصل علیها ، وفي التي حصل علیها

. طة بعیدة عن البالغةریحة ومبسبموضوعیة وعرض مختلف االحتماالت بصیغة واضحة وص

على الخبیر أن یرفق بتقریره محاضر االجتماعات مع المتخاصمین والمالحظات والطلبات و 

مستندات التي توضح عمل الخطیة التي قدمت له من طرفي النزاع واالستشارات الفنیة وجمیع ال
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ن معلال بصورة صریحة التي استند علیها إلعطاء رأیه الفني ألن ریه یجب أن یكو  الخبیر أو

، 2005، شرارة(حول حقیقة األمور المتنازع علیهاوواضحة لمساعدة المحكمة في تكوین قناعاتها 

  .)7- 6ص

   :فیذ ارتباطات المحاسبة القضائیةخطوات تن 2-8

محاسبة خاصة به، إال أن العدید من و  كل ارتباط یتطلب إجراءات مراجعة نأالرغم من على 

 ,Ibex & Grippo, 2008) تتطلب إتباع الخطوات التالیة قد ئیةالقضا ارتباطات المحاسبة

p4):                       

یجب على المحاسب القضائي مقابلة العمیل لتحدید مجال االرتباط، . التنسیق لمقابلة العمیل -أ

 .ارتباط تحدد فیها شروط االرتباط ومن المستحسن الحصول على رسالة

كما أن المراجع القانوني یجب أن یكون مستقال عند تقدیمه لخدمات . لیةالتمسك باالستقال -ب

ب القضائي المراجعة والخدمات األخرى التي یقوم بالمصادقة علیها، كذلك فأن على المحاس

ائج فمصداقیة المحاسب القضائي من السهل التشكیك فیها إذا كانت نت ،االلتزام باالستقاللیة

 .ائیةاالرتباط تتعلق بدعوى قض

 ،ضروري إلى أي نوع من االرتباطاتالتخطیط الصحیح المسبق ف. التخطیط لالرتباط - ج

من حیث تخطیط تفاصیل األهداف  ،ن تكون مشابها لبرنامج المراجعةفالخطة یجب أ

  . النتائج التي یمكن التوصل إلیها واإلجراءات، بشكل یحدد مجال االرتباط والغرض من

یجب على المحاسب القضائي أن یكون ملم بالمراجعة، . حلیالتجمع األدلة وأداء الت -د

قنیات فبعض الت ،ع الدلیل الذي یرید الحصول علیهالمحاسبة أو تقنیات التحقیق المتعلقة بنو و 

عندما یقوم المحاسب القضائي بأداء تقنیات  فعلى سبیل المثال ،یمكن إن تحقق أكثر من هدف

ل على أدلة على الحسابات األخرى مستندا على نظام المراجعة على حساب معین، فأنه یحص

، فالمحاسبین القضائیین یستخدمون تقنیات متعددة، تتضمن في المحاسبةالقید المزدوج 

 Physical)، والفحص المادي (confirmation)، والمصادقة (Inquiry)االستفسار

Examination) والمراقبة ،(Observation) والتفتیش ،(Inspection)،  والتسویة

(Reconciliation) والتتبع ،(Tracing) والشهادة ،(Vouching) وٕاعادة األداء ،

(Reperformance) واإلجراءات التحلیلیة ،(Analytical Procedures)           .  
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المحاسب القضائي یجب أن یكتب التقریر النهائي . التوصل لالستنتاجات وٕاعداد التقریر - ه

یعة المهمة ومجال العمل، فیجب علیه أن یبین المدخل المستخدم في بأسلوب یوضح فیه طب

  .النتائج واآلراء التي توصل إلیهااستكشاف المعلومات وتفاصیل 

   :اإلجراءات القضائیة 2-9 

یتدربون بشكل دائم على االستفادة من العدید من  Forensic Specialistsن یالخبراء القضائی

في جمع األدلة تستخدم هذه التقنیات . تقنیات التحقیق السبعة من ضمنها التقنیات المختلفة

 ،)؟ المطلوبة إلنجاز المهمة ما هي اإلجراءات القضائیة(اإلجابة عن  وتساعد علىالقضائیة، 

تعارضها مع أیة قوانین أو یجب على الخبیر القضائي قبل تأدیة أیة إجراءات التأكد من عدم 

، تم تصنیف اإلجراءات القضائیة (Durkin, et al., p4-8)ئها لوائح تنظیمیة، وفي دراسة إجرا

  : كما یلي

 .مراجعة الوثائق العامة والتحقیقات المساندة -  1

Public Document Reviews and Background Investigation. 

في بدایة التحقیق، قد یجري الخبیر القضائي أو یكلف خبیر قضائي آخر بإجراء تحقیقات عن 

ة أهداف أخرى أیو المنافسین، و األطراف ذات العالقة، و الموظفین، و المالكین، و لعمل، خلفیة ا

لذین لدیهم تستمر هذه العملیة بتجدد المعلومات، أو بتجدد األشخاص او  ،محتملة من التحقیق

التاریخیة، و التحقیقات المساندة التي تتضمن المعلومات الحالیة، و  سلطة إعادة التحقیق

سجالت الشركة و خرى المناسبة في السجالت األصلیة للملكیة الشخصیة، والمعلومات األ

أنشطة تجارة األسهم لعضو اإلدارة أو أعضاء مجلس و السجالت المدنیة والجنائیة، و والشركاء، 

من خالل مراجعة السجالت العامة المتاحة، ربما یكون و  ،ة قد تكون مفیدة للخبیر القضائياإلدار 

 ،االحتیاللممارسة ) الحافز والضغط(ى تحدید وفهم الدوافع المحتملة عل الخبیر القضائي قادر

المتعلقة بطرف  العملیاتو  القضائي أنشطة التجارة الداخلیة على سبیل المثال، قد یعتبر الخبیرو 

  .حقیق، تشیر إلى تضارب في المصالحتحت سیطرة أفراد تحت الت أو التيأو مالك العمل، 

 Interviews of Knowledgeable Persons . عي اإلطالعمقابلة األشخاص واس - 2

لومات األخرى المقدمة من شفها والمعكالهدف األساسي للمقابلة جمع األدلة من الحقائق التي یتم 

یجب على الخبیر القضائي خالل ف ،خالل كامل عملیة التحقیق تجرى المقابالتف ،الشهود

الهدف من و موضوع التحقیق، و عن الشهود،  مقابالت المتالحقة أن یحصل على معلوماتال
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ن األدلة المتحصل علیها من كل التقنیات إة، فیعة المتغیرة للعملیة التحقیقبسبب الطبیف ،التحقیق

كتشاف في كل مقابلة تالیة یمكن او  ،ف واالسترشاد بها في المقابالتالتحقیقیة تستخدم لالستكشا

لمتدرج للتحقیق یسمح لمقابلة شهود خارجیین هذا المدخل اف .سجالت جدیدة وشهود إضافیین

الخبراء القضائیین الذین یؤدون الشهادة ف ،ف أخرى من المقابلة االستكشافیةلدیهم هدف أو أهدا

السبب و . اب األشخاص لغرض االعتراف بالذنبأو الخدمات القضائیة ال یقومون عادة باستجو 

ابات، ألنهم یتم توظیفهم عادة من قبل الرئیسي لعدم تدخل الخبراء القضائیین في االستجو 

عندما یعمل الخبیر القضائي ف ،لدیهم السیطرة على مجرى التحقیقاالستشاریین القانونیین الذین 

حقیق ربما یحتاج لحضور تحت توجیه مستشار، وأراد أحد االعتراض على الهدف من الت

واب مما قد یعقد ملیة االستجباإلضافة إلى ذلك، قد تظهر مسائل قانونیة خالل عف ،المستشار

قد یظهر فاقد للموضوعیة إن حیث الخبیر القضائي یعتبر باحث عن الحقیقة، ، فعملیة التحقیق

في حین أن االعتراف قد ینتزع على أساس  ،المستجوب للحصول على االعترافاتقام بدور 

صین مثل الدلیل الذي حصل علیه الخبیر القضائي، فأن االستجواب یتم من خالل متخص

  .ب أو المسئولین عن تطبیق القانونكاشفي الكذ

  Confidential Sources .المصادر السریة -  3

في كل المنظمات تقریبا هناك أشخاص یرغبون في تقدیم المعلومات شرط أن یظلوا مجهولین، 

وط الساخنة أو الرسائل في بعض األحیان، المصادر السریة تقدم معلوماتها من خالل الخطو 

باإلضافة إلى ذلك، الموظفین السابقین یمكن أن یقدموا معلومات قیمة من خالل ف ،لمجهولةا

افع مخفیة وراء المصدر السري ربما تكون له دو  ، ولكنالستقالة ومقابالت نهایة الخدمةرسائل ا

فون األصدقاء قد یعر و الجیران، و الموظفین، و شركاء العمل، و األزواج السابقین، ف ،تقدیم المعلومات

المصدر السري ربما یقدم ف. شكلل اموضع سبب تعاونهم قد یكون لكنو بعض  التفاصیل الدقیقة، 

على الخبیر القضائي أن یوازن بین و . بهدف الطعن في السمعة أو اإلرباكالمعلومات عن قصد 

ات الفائدة من االعتماد على الدلیل مقابل مخاطر الضرر المحتمل في حالة أن تكون المعلوم

لغرض ممارسة وذلك ، احازم أن یكون الخبیر القضائي فعلى .تي تم االعتماد علیها كاذبةال

. مات المقدمة من مخبر أو مصدر سريیحاول دائما التأكد من المعلو  ، فعلیه أنلمهنيالشك ا

على ف. ن السریة المطلقة ال یمكن ضمانهایجب التأكید على إفعند مناقشة السریة مع الشهود، و 

لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة قد مثال، في األمور التنظیمیة في الشركات العامة، فأن سبیل ال
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ظیم حكومي تخلى عن السریة التي تم االتفاق علیها سابقا، بسبب االمتثال إلي طلب تنت

باإلضافة إلى ذلك، فأن مذكرة االستدعاء قد تستخدم إلجبار الخبیر و  ،للحصول على المعلومات

  .صاح عن هویة المصدر السريئي لإلفالقضا

 .التحلیل المختبري للدلیل المادي أو االلكتروني -  4

Laboratory Analysis of Physical and Electronic Evidence . 

فباإلضافة إلى التحلیل المختبري  ،ات متنوعة لتحلیل الدلیل الماديإن الخبیر القضائي لدیه أدو 

التواقیع المزورة، والمستندات الصوریة أو المعدلة، و صابع، للدلیل المادي، مثل تحلیل بصمة األ

فأن برامج الحاسوب القویة تسمح للخبیر القضائي بأداء إجراءات مثل نسخ القرص الصلب 

لدى الخبراء ، فتحلیل المعلومات المالیة، وتحلیل احتمال سوء استخدام الحاسوبو للحاسوب، 

روني المستندات المحذوفة، والبحث في البرید االلكتالقضائیین القدرة على استرجاع الملفات و 

عالوة على ذلك، لدى الخبراء القضائیین الخبرة في استخدام تقنیة و  ،للحصول على دلیل لالحتیال

عمل تهیئة و حصائیة، اإلعینات الاستخراج و الحاسوب لتحلیل قدر كبیر من التعامالت المتعددة، 

 ص قیود الیومیة للبحث عن إشارات لمحاوالت االختالسللبیانات لتطبیق تحقیقات محددة، وفح

  .أو تحریف توازن القوائم المالیة

   Physical and Electronic Surveillance .المراقبة المادیة وااللكترونیة -  5

یجري المحققین  ، حیثبات مادیة والكترونیة بشكل دوريوكاالت تطبیق القانون مراق ريتج

ن قد یوصوا یالخبراء القضائیف ،ین هذه التقنیات في ظروف محددةر الخاصین والخبراء اآلخ

حدى هذه التقنیات أو إام بالمراقبة المادیة أو االلكترونیة المالئمة، إذا تطلبت الظروف استخد

المراقبة األولیة تستخدم لمراقبة األشخاص، حیث یمكن للخبیر القضائي استخدام ف ،كالهما

ة األماكن أو األشیاء، مثل مالحظة تحمیل حوض السفن بعد ساعات التقنیات المماثلة في مراقب

الخبیر ف .ات یتم التخلص منه بدون إذنالمعدو العمل الرسمي لتحدید ما إذا كان المخزون 

القضائي قد یوصي العمیل بتركیب آالت تصویر لحمایة أماكن معینة من الشركة، مثل أماكن 

  .كن صرف النقدیةأماو أماكن التخزین، و تحمیل المخزون، 
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   Undercover Operations. العملیات السریة - 6

باإلضافة إلى ذلك، ف ،الضباط إلجراء العملیات السریةتستخدم وكاالت تطبیق القانون الوكالء أو 

تعتبر هذه التقنیة مهمة ألن و  ،خاصین هذه التقنیة في ظروف محددةقد یستخدم المحققین ال

االتصال المباشر بمرتكبي االحتیال  من یمكنه في هذه التقنیةالوكیل أو المحقق الخاص 

في أكثر ف ،ل المحیطة بمخطط االحتیالالمحتملین والحصول على المعرفة المباشرة والتفاصی

صوا العمیل باستخدام لكنهم قد یو و ال یشارك الخبراء القضائیین في العملیة السریة، قد الحاالت، 

فأن وضع الخبراء في المنظمات یمكنهم من كسب ثقة الجناة مما على أیة حال، و  ،هذه التقنیة

  .الیسهل علیهم الحصول على الدلیل الكافي لفهم سلوك المحت

   Analysis of Financial Transactions .تحلیل التعامالت المالیة - 7

ات العدید من اإلجراء إن معرفة الخبیر القضائي بمخططات ومؤشرات االحتیال تتیح له إجراء

 ،التحلیلیة للتحقیق في االحتیال ن یستخدمون العدید من اإلجراءاتیالخبراء القضائیف ،التحلیلیة

حساب نسب مقارنة و تتضمن األمثلة على ذلك، تحلیل قیود الیومیة یدویا لتحدید األخطاء، و 

یات لمرتبطة بالعمللتحلیل االتجاهات في العمل، أو إعادة النظر في األفراد أو المجموعات ا

كما قد . دمین الصوریین إلى مدفوعات مزورةكذلك قد یشیر الباعة والمستخو  ،لفحص األخطاء

الخبراء القضائیین لدیهم خبرة و  ،ودات المبیعات إلى مبیعات مزیفةتشیر المسموحات ومرد

  .       تمكنهم من أداء هذه التقنیات التي بالمحاسبة والمراجعة

   :النزاعات القانونیةدور المحاسب القضائي في  2-10

، المستشار Expert Witness یقوم المحاسب القضائي في المحكمة بدور الشاهد الخبیر

Consultant لباحث عن الحقیقة ا، أو قد یقوم بأدوار أخرى مثلTrier of Fact مشرف ،

خاص تعینه المحكمة المختصة ممثال لها مشرفا على تنفیذ ما أمرت به من بیع أو إجراء 

Special Master،  خبیر معین من المحكمةCourt-appointed expert محقق ،

Referee محكم ،Arbitrator أو وسیط صلح ،Mediator (Ramaswamy, 2007, p35)    

یعتمدون بشكل متزاید علي خدمات المحاسبین  أصبحوا المحامین إنوآخرون Babitsky ویرى

اختالس و االختالسات، و الحتیال المالي، القضائیین خصوصا في تلك القضایا المتعلقة با

أسالیب المحاسبة اإلبداعیة، و احتیال اإلفالس، و حرق الممتلكات لغرض الربح، و األموال، 

ئیین في هذه تأخذ صور مساهمة المحاسبین القضاو  ،مال المهني، والتهرب من الضریبةاإلهو 
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كال النوعین من الخبرة تقدم و . خبیر االستشاري أو الشاهد الخبیرال: حدى صورتینإالقضایا 

عداد اآلراء بشكل مكتوب، وإ الخلفیة المعلوماتیة التي تساعد علي تطویر إستراتیجیة المقاضاة، 

لذلك فالمحاسبین و  ،واالستجابة للمتطلبات االستكشافتقدیم الشهادة في المحكمة،  عندنصح الو 

  : المالیة األخرى لغرض السجالتالعملیات، و و القضائیین یقومون بمراجعة المستندات، 

 .اكتشاف تفاصیل أي اختالس  -أ 

 .تحدید المسئول عن االختالس  -ب 

 .ختالستقدیر الخسائر الناتجة عن اال  - ج 

المتنازع علیه ودرجة صلة أكبر بالموضوع  ،فهم أعمقال ى قدر منیعتبر الخبیر االستشاري علو 

م بمعرفة  نظریات االحتیال الخبیر االستشاري ربما یهتفعلي سبیل المثال،  ،من الشاهد الخبیر

في حین أن الشاهد الخبیر ال یدرس إال نظریات االحتیال  ،التي ال یوجد دلیل یؤید صحتها

ویشتغلون بصفة أساسیة  ،الخبراء االستشاریین ال یشهدون في المحكمةف. بت نجاحها بالفعلالمث

مي الزبون ولیست لذلك نتائج عملهم یقع تحمل مسئولیتها علي عاتق محاو مع المحامین، 

  .(Buchoff, Taylor, p4)لالستكشاف من قبل الطرف المعارض خاضعة

 Association and Certified Fraud وترى جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین 

Examiner (ACFE)لشاهد الخبیر العدید من الوظائف المشابهة لوظیفة الخبیر ل ، إن

بل أن یقدم شهادته الشاهد الخبیر قفعلى  . في المحكمة افة إلي تقدیم شهادتهاالستشاري، باإلض

ولتقدیم الشاهد الخبیر خبرته  ،أو مقبول في المحكمة كشاهد خبیرأن یكون مؤهل  في المحكمة

التي تتضمن عادة و للقضاء علیه اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بأوراق اعتماده كخبیر بالمهنة 

الكتب التي ألفها و تدریبه التقني، و ترخیصه أو شهادته، و خبرته العملیة، و المستوى التعلیمي، 

جوائز التقدیریة الو مكاتب الجمعیات المهنیة التي ترأسها، و والمقاالت التي كتبها في المجالت، 

لذلك فحیث إن العدید من النزعات القضائیة تصبح معركة الشاهد الخبیر، و . التي تحصل علیها

ل وعلي الشاهد الخبیر المؤه. الكفوء، والمجربو لخبیر المعتمد، من المفید االرتباط مع الشاهد ا

  :إعالم الجهات القضائیة بما یلي

 .إثبات الحقائق  -أ 

 .تفسیر الحقائق  -ب 

 .(ACFE, 2003)ي حقائق وآراء الخبراء المعارضینالتعلیق عل  - ج 
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ن إخبراء الطرف المعارض، ف قبل ألن نتائج عمل الشاهد الخبیر عرضة لالستكشاف منو 

نهم ال یریدون مستكشفین مین لن یقوموا بتزوید الخبراء المعارضین بالمعلومات ألالمحا

ابة العامة، الدفاع أو النی/لعمل مع المدعيربما یرتبطون في ا القضائیین المحاسبینو . معارضین

لذا یتطلب . ال المتعلقة بالموضوع تحت النزاعطالع القاضي عن موضوعات االحتیإلالمحكمة 

  (Buchoff, Taylor, p4). بعض الشروط والمهارات والكفاءات القضائيفي المحاسب 

   :المحاسب القضائي أنشطةمجاالت  2-11

  :یشمل مصطلح المحاسبة القضائیة مجاالت واسعة من األنشطة تتضمن ما یلي

شهادة الشاهد (یتضمن عمله في إعداد التقاریر الرسمیة  Expert Witnessالشاهد الخبیر  - 1

  .لتقدیمها في المحكمة وتقدیم الدلیل كخبیر للمحكمة) الخبیر

حیث یرتبط مع المحامین وعمالئهم في  Litigation Consultancyمستشار قضائي  - 2

  .المقاضاة وٕاعداد األدلة واإلستراتیجیة المتبعة في إعداد القضیة

لي من قبل یساعد العمالء في اكتشاف االحتیال الما Fraud detectionاكتشاف االحتیال  - 3

  .الموظفین واآلخرین وتتبع اختالس األموال

المساعدة في اكتشاف البیانات واألدلة  Computer forensicsالحاسوب القضائي  - 4

    (Mehta, Mathur, 2007, p1575).االلكترونیة 

امل مع الظروف الحقیقیة المحاسبین القضائیین على النظر إلى ما وراء األرقام والتعیتدرب و 

المعقدة المیزة  تلخیص وعرض قضایا المال واألعمالو تفسیر، و ن تحلیل، إحیث  ،عماللأل

وتعتبر  ،بالمفاهیم واإلجراءات القانونیةویجب أن یكون المحاسب القضائي ملم  ،البارزة للمهنة

 خدم الرئیسي للمحاسبین القضائیینالوكاالت الحكومیة المستو الشرطة، و البنوك، و شركات التأمین، 

(Bhasin, 2007, p1002) ویتم توظیف المحاسبین القضائیین في الوالیات المتحدة ،

، Federal Bureau of Investigation (FBI)األمریكیة من قبل مكتب التحقیقات الفدرالي 

 Internal، وخدمة اإلیراد الداخلي Central Intelligence (CIA)وكالة االستخبارات المركزیة 

Revenue Service (IRS) واللجنة التجاریة االتحادیة ،Federal Trade Commission 

(FTC) واألمن الداخلي ،Homeland Security ومكتب الكحول ،Bureau of Alcohol ،

، ومكتب حسابات الحكومة Tobacco and Firearmsوالتبغ واألسلحة الناریة 
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Governmental Accountability Office (GAO)األخرى  ، والوكاالت الحكومیة(Gray, 

College, 2008, p115).           

  (Bhasin, 2007, p1002):  سبین القضائیین النشاطات التالیةعادة ینفذ المحاو  

 . حقیق في األدلة المالیة وتحلیلهاالت - 1

 .دة في تحلیل وعرض األدلة المالیةتطویر التطبیقات الحاسوبیة للمساع - 2

 .مجموعة من الوثائقو ، عروض، یل نتائجهم في شكل تقریرتوص - 3

عداد إ الشهادة في المحاكم كشاهد خبیر و المساعدة في اإلجراءات القانونیة، بما في ذلك  - 4

 .صریة لمساندة الدلیل في المحاكمةوسائل العرض الب

قیاس أثر األرباح الضائعة، مثل الناتجة القضائي خدمات باختصار یمكن أن یقدم المحاسب و 

تقدیر األضرار والخسائر، و نزاعات التأمین، و سرقة األسرار التجاریة، و التنفیذ، عن التأخیر في 

تقاریر القدرة المالیة على و خسائر األرباح، و سرقات المستخدمین، و ٕادعاءات سوء التصرف، و 

تقییم و تحدید تعویض خسائر نزع الملكیة، و خسائر الشهرة، و خسائر االضطرابات، و السداد، 

، باإلضافة عمال في اإلقالل من االختالساتتقدیم االستشارة لمنشات األو  تكالیف التعویضات،

توقف العمل، و انتهاك العقد، و األضرار التجاریة وتتضمن أضرار تأخر اإلیجار، إلى خدمات 

عادة إعداد السجالت المحاسبیة، وإ انتهاك حاملي األسهم والشركاء المتضامنین لالتفاقات، و 

الخسائر التجاریة، و المساعدة في أثبات الملكیة وتقسیم األصول، و التحقیق في االختالس، و 

القیمة العادلة أو سعر و شهادة الخبیر، و نزاعات شركاء التضامن، و حاالت اإلهمال المهني، و 

تتضمن الدعم الضریبي، مسائل الضرائب و ، وكذلك السوق، وأضرار اإلصابات الشخصیة

ائب على أساس الدخل تخطیط فرض الضر و ریر الضریبي، التقو تحقیق ومراجعة القوائم المالیة، و 

یلخص ویعرض القضایا و یترجم، و المحاسب القضائي یجب علیه أن یحلل، ، فأو الممتلكات

المحاسب القضائي یجري التحقیقات ف ،المتعلقة باألعمال لغرض التحقیقالمالیة المعقدة والقضایا 

 (Bhasin, 2007, P1002-2004). سبیة ویساند بها الجهات القضائیةالمحا

  :ن القضائیین في المجاالت التالیةیتزاید الطلب على خدمات المحاسبیو 

في  القضائیین یستخدم المحاسبین حیث: تیال المرتكب من قبل المستخدمیناكتشاف االح - 1 

تتبع وٕایجاد و اكتشاف االحتیال المرتكب من قبل المستخدمین من خالل اكتشاف االحتیال، 
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عتقد أن لهم صلة مقابلة المستخدمین الذین یو جمع ومراجعة األدلة، و لمختلسة، األصول ا

 .باختالس األموال

خصوصا إذا كان الموضوع یتعلق بنتائج مالیة، فخدمات المحاسب  :التحقیق الجنائي - 2

إن تقریر المحاسب  ، حیثإلخ٠٠٠جمعیة المحامین، و القضائي یستفید منها قسم التحقیق، 

 .جدا في عرض وتقدیم الدلیل ئي مهمالقضا

عندما یشعر الشریك المنسحب أنه مظلوم في التسویة، یمكنه ف :تسویة خروج الشریك - 3

الذي یمكنه تقییم قیمة األصول و االعتراض على التسویة من خالل مساعدة المحاسب القضائي، 

 .امات بشكل صحیح العائدة لعمیلهوااللتز 

ینظر المحاسبین القضائیین في حاالت اإلهمال  حیث: المهنيالت التي تتعلق باإلهمال الحا - 4

اجعة أو معاییر المر و المهني عندما یكون هناك انتهاك للمبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما، 

فالمحاسبین القضائیین یقومون بتحدید الخسائر الناتجة عن اإلهمال  ،معاییر األخالق المهنیة

 .لمهنةلمهني أو التقصیر في أداء اا

یقدم المحاسبین القضائیین خدمة التوسط والتحكیم إلى مجتمع األعمال،  :خدمة التحكیم - 5

 .ریبا خاصا في مجال حل النزاعدحیث إنهم یتلقون ت

یعتبر المحاسب القضائي ملم جیدا بتعقیدات  :د التسویة بخصوص حوادث السیاراتتمهی - 6

فخدمته ال  ،ى المتعلقة بها الساریة المفعولاألخر القوانین بخصوص حوادث السیارات، والقوانین 

 .صادیة الناتجة عن حوادث السیاراتغنى عنها في تقییم األضرار االقت

توظف شركات التأمین المحاسبین القضائیین الذین لدیهم تقییم  :تسویة إدعاءات التامین - 7

یبحث المؤمن لهم على وبنفس الطریقة،  ،ءات التي تحصل ضد شركات التامیندقیق إلى اإلدعا

ا هو محسوب مساعدة تسویة المحاسب القضائي عند اعتراضهم على قیمة تعویض التأمین كم

المحاسب القضائي یتعامل مع اإلدعاءات التي تتعلق بالخسائر الناتجة ف ،من قبل شركة التأمین

نواع األخرى واألتأمین الوفاء و خسائر الملكیة بسبب األخطار المختلفة، و عن بولیصات التأمین، 

 .من إدعاءات التأمین

توظف شركات األعمال المحاسبین القضائیین للتعامل مع نزاعات التعاقد،  :تسویة النزاع - 8

حاالت انتهاك العالمات التجاریة وحقوق االختراع، و ٕادعاءات مسئولیة المنتج، و ٕادعاءات البناء، و 

 .جة عن انتهاك العقود وما إلى ذلكالمسئولیة الناتو 
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في تتبع  زواجن في حاالت نزاع الدور المحاسبین القضائیی دیتحد :زواجحاالت نزاع ال - 9

  (Bhasin, 2007, 1004). تحدید مكان وقیمة أي أصل للزوجینو 

  :بعض مجاالت خدمات المحاسب القضائي2-12

 Practice Aid، في الممارسة (AICPA) معهد األمریكي للمحاسبین العامین المعتمدین  نشر

م ملحقا یوضح بعض مجاالت الخدمات التي یمكن أن  یقدمها  2010، في سنة 10-1

 Serving As An)  المحاسب القضائي ضمن خدمات المحاسبة القضائیة على النحو التالي 

Expert Witness Or Consultant, 2010, p58-59):  

  : )ماعدا المقاضاة(فض النزاعات  1-12-2

  .بدائل فض النزاعات  - 1

  . التحكیم -أ

   .االتفاق -ب

  .  الوساطة - ج

   .المحاكمة الوهمیة -د

   .التفاوض - ه

   .التسویة -و

  .اإلجراءات اإلداریة  - 2

  .العقد اتانتهاك  - 3

  .االلتزام بحقوق العقد والترخیص - 4

  .ما بعد اكتساب النزاعات خدمات - 5

  .حسابات رأس المال العامل -أ

  .توزیعات األرباح -ب

  .التحقیقات، وااللتزاماتو االستفسارات، تنظیم  - ج

  : خدمات الدعم القضائي 2-12-2
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ن المحاسب القضائي یقدم إنزاعات بین األطراف المتنازعة، فعند االرتباط بخدمة فض ال

إلجراءات التنظیمیة قبل المعلقة، أو المحتملة، وفي إعداد او المساعدة في القضایا الفعلیة، 

  .المحاكمة

  .یه في موضوع النزاع قبل المحاكمةتقدیم رأ. خدمة الخبرة - 1

المستشار ال و  .ستراتیجیةإلالمسائل االقضایا، و و تقدیم النصیحة حول الحقائق، . االستشارة - 2

  .شاهد خبیر یقدم شهادة خبرة ما لم یتغیر دوره إلي

 Special، شخص متخصص Trier of fact عضو هیئة محلفین. الخدمات األخرى - 3

masterیر معین من المحكمة ، خبCourt-appointed expert محقق ،Referee ،

  .Mediator، أو وسیط Arbitratorمحكم 

 Serving As An Expert) أنواع الخدمات التي یرتبط بها المحاسب القضائي  3-12-2

Witness Or Consultant, 2010, p59-66).  

    Discoveryاالستكشاف: أوال

تجمع، أو لیة والمعلومات األخرى التي یرید أطراف النزاع أن تحلل، إعداد المستندات الما) 1 

  .تحفظ

النصـــیحة المالئمـــة بشـــأن أســـئلة االســـتجواب المتعلقـــة بموضـــوعات المحاســـبة المختلفـــة فـــي ) 2 

ـــــة أو ال ـــــوائم المالی ـــــي الق ـــــة ف ـــــل المعلومـــــات المســـــجلة أو الموثق ـــــزاع، مث كتـــــب القضـــــیة أو الن

  .والسجالت

  :لشهادة حسب اآلتيیم ایساعد في تقدو ) 3 

المالیة والمحاسبیة، أو  النصیحة في اإلجابة علي أسئلة شهادة األطراف المعارضة -أ

 .الخبراء

الحقائق، أو المبادئ المحاسبیة و یسهل فهم المصطلحات الفنیة واألسس المحاسبیة،  -ب

 . النزاعالمقبولة قبوال عاما موضع البحث أو محل 

    Information Seeking Interviewsن المعلومات مقابالت البحث ع: ثانیا

 .ووجهات النظر علي عملیة التقریر المسئولیات،و فهم األنظمة المحاسبیة واألدوار الفردیة،  - 1

أعضاء لجنة المراجعة، أو المراجعین الخارجیین و جمع وجهة نظر قسم المراجعة الداخلیة،  - 2

 .ات المحاسبیة أو النزاعاتبخصوص الموضوع
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ین، وكذلك من كل لو مالمو الموظفین السابقین، و الحصول علي المعلومات من شركاء العمل،  - 3

  .، أو النزاعاتةلمالیة أو المحاسبیلهم عالقة بالموضوعات ا

    Document Managementإدارة المستندات  :ثالثا

، مثل Data Mining) التنقیب عن البیانات(علومات من األجهزة االلكترونیة استخالص الم - 1

 .دخل، أو مراجعة الملفات الرئیسیةالتأكد من التقدیر الكامل لل

 .حفظ األدلة االلكترونیة - 2

 .استرجاع البیانات المالیة - 3

نسخها علي أقراص صلبة أو ( تصنیف وتخزین الملفات المالیة والمعلومات المحاسبیة - 4

 .)مرنة

   Third Party Corroborationالمساندة من طرف ثالث : رابعا

ت المالیة، التحقق من أقرارات المنظمة من خالل طلب التعزیز من طرف ثالث مثل المؤسسا - 1

 .المزودین أو البائعین

  .المقارن مقارنة قیاسات العمیل أو المنظمة إلي قیاس خارجي مثل القیاس الصناعي - 2

   Settlementالتسویة : خامسا

فاوض، خصوصا تلك المتعلقة بالمصطلحات المساعدة في مصطلحات التسویة والت - 1

 .ئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاماالمحاسبیة والمباد

التسویة  اوىالة دعمراقبة المدفوعات، مثل تنظیم مدفوعات التسویة إلي المدعى في ح - 2

 .متعددة األطراف

  Case Assessment  تقییم الحالة: سادسا

هم القضائیة اف في معرفة نقاط القوة والضعف في دعوایؤدي تقییم الحالة إلي مساعدة األطر  - 1

 .وٕامكانیة التوصل لحل

 .ة المقبولة قبوال عاما أو النزاعتحلیل مسائل المبادئ المحاسبی - 2

 .)سوء التصرف المحاسبي(تحدید االستحقاقات المحتملة في حالة االلتزامات المهنیة  - 3

  .اریر الصادرةیة والمحاسبیة والتقاختبار السجالت المال - 4

   Trial Assistanceمساعدة المحكمة  :سابعا 

 .الي والمحاسبي المعارض أو الخبیرإعداد األسئلة الموجهة للشاهد الم - 1
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 .مصطلحات المحاسبیة وتحلیل النزاعیساعد في توضیح ال - 2

 .ئ المحاسبیة المقبولة قبوال عامایقدم أبعاد أو تحلیل المباد - 3

    Post trial Supportد المحاكمةالمساندة بع: ثامنا

د فیها المدعي بدفع دفعات الخدمة في إدارة أموال التسویة، خصوصا التسویات التي یتعه - 1

 .منتظمة

 . الخدمة كحارس قضائي - 2

   Transaction Testingاختبار المعاملة : تاسعا

ب المبیعات والضرائب تحدید كیفیة تنظیم النزاع أو االلتزامات التعاقدیة، مثل كیفیة حسا - 1

 .المستخدمة أو المدفوعات الضریبیة

 .ملیات المالیة والمحاسبیة والنظمالتحقق من كیفیة تسجیل المعامالت المتنازع علیها في الع - 2

م كل األصول التعاقدیة أو ضیات المالیة والمحاسبیة والنظم تذا كانت العملإتحلیل فیما  - 3

 .عد المحاسبیة المالئمةعلي القوا ةمستندو االلتزامات، 

     Negotiationالتفاوض : عاشرا

 .ئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاماتوضیح مفهوم المباد - 1

الضعف في وضعهم والحلول إجراء تقییم للحالة لمساعدة األطراف في معرفة نقاط القوة و  - 2

 .المحتملة

 .یة والمحاسبیة والتقاریر الصادرةفحص السجالت المال - 3

 .والمحاسبین المعارضین أو الخبراءعداد األسئلة الموجهة للشهود المالیین إ - 4

 .دة في توضیح المصطلحات المحاسبیةالمساع - 5

   Arbitrationالتحكیم : الحادي عشر

أو النزاعات المتعاقد العمل كمحكم وحید أو ضمن فریق من المحكمین للقضایا المحاسبیة  - 1

 .علیها

 .ئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاماوم المبادتحلیل أو توضیح مفه - 2

  .ر الخبرة أو شهادة الخبرة للمحكمتقدیم تقری - 3
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   Mediationالتوسط : الثاني عشر

سبیة أو النزاعات المتعاقد العمل كمحكم وحید أو ضمن فریق من المحكمین للقضایا المحا - 1

 .علیها

 .وال عامائ المحاسبیة المقبولة قبتحلیل أو توضیح المباد - 2

   Expert Report And Testimonyتقریر الخبرة والشهادة الشفویة : عشر الثالث

 .ئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاماتوضیح مفهوم المباد - 1

 .یة والمحاسبیة والتقاریر الصادرةفحص السجالت المال - 2

 .ك احتیال مرتكبالتعبیر عن رأیه فیما أذا كان هنا - 3

   Litigation Fact Findingإیجاد الحقیقة دعوى : عشر الرابع

 .تنفیذ البحث عن األصول - 1

 .إجراء دراسات السوق - 2

 .مراجعة النظم - 3

 .مقابلة الشهود - 4

 .بذل العنایة المتوقعة - 5

   Litigation Analysisتحلیل الدعوى القضائیة : عشر الخامس

 .إنجاز التحقیق المحاسبي - 1

 .النماذج الحاسوبیة إدارة - 2

  .یذ التحلیل اإلحصائي أو التأمینيتنف - 3

   Antitrustمقاومة االحتكار : عشر السادس

 .تحلیل إمكانیة تثبیت األسعار - 1

 .تعریف السوق - 2

 .تحدید الحصة السوقیة - 3

 .لتكلفة بغرض التخلص من المنافسینالتحقیق في التسعیر بأقل من ا - 4

  .من سعر السوقتحلیل التسعیر بسعر بأقل  - 5

  .بأسعار مختلفة عند تساوي التكلفةالتحقیق في البیع للبائعین  - 6
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    Taxالضرائب : عشر السابع

 .تحدید الضریبة - 1

 . المساعدة في موضوعات الضرائب في حالة تعدد الضرائب الفدرالیة أو الوالیة - 2

 .بةالضری، مثل المعفي من الضریبة وغیر المعفي من في ضریبة الملكیة المساعدة - 3

 .توزیع التكالیف - 4

 .المعالجة الضریبیة لعملیات معینةتحدید  - 5

 .الواجبة الدفع وضرائب االستیراد المساعدة في موضوعات الرسوم - 6

   Economic Damageاألضرار االقتصادیة : عشر الثامن

 .القیام بتحلیل األرباح الضائعة - 1

 . حساب القیمة الضائعة للعمل - 2

 .لیف اإلضافیة المرتبطة بعمل معینكاالتحقق من الت - 3

 .تحلیل التدفقات النقدیة الضائعة - 4

 .مبادئ تخفیف األضرار االقتصادیة مراجعة - 5

  .عادة الوضع إلي سابقهإة في حساب تحلیل أو المساعد - 6

   Punitive Damageاألضرار التأدیبیة : عشر التاسع

 .رنالمقا إجراء دراسة األضرار مستندا علي أساس القیاس - 1

 .المساعدة في حساب األضرار - 2

    Insurance Claimsإدعاءات التأمین : العشرون

 .حلیل أو حساب تعویضات توقف العملت - 1

  .تحدید األجور الضائعة - 2

 Financial And Sourceاحتیال المستندات المالیة والوثائق األصلیة: الحادي والعشرون

Document Fraud   

 .التي تخص الدخل أو األصولر المزیفة، خصوصا تحدید التقاری - 1

 .المالیة والسجالت تعرضت للتالعب تحدید فیما إذا كانت الدفاتر - 2

 .المستندات المالیة، مثل الفواتیرتحدید وتحلیل التزویر في  - 3

 .وني في الدفاتر المالیة والسجالتتحلیل العبث االلكتر  - 4
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 .لیات التجاریةتتبع ومراجعة الجزء المتعلق بالعم - 5

 .راجعة قیود دفتر الیومیة الیدویةتحدید وم - 6

 .أداء تقنیات التنقیب عن البیانات - 7

 .قدیمة، بما في ذلك تحلیل االتجاهتحلیل حسابات المدینین ال - 8

 . شطة أو عالقات البائعین المشبوهةفحص أن - 9

  .العمل المشتركبعة، أو فحص األداء المالي المشبوه للوحدة الرئیسیة، الوحدة التا - 10

    Fraud And illegal Actsاالحتیال واألفعال الغیر شرعیة: العشرونالثاني 

 .التحقیق في االختالس - 1

 .تحدید هویة المختلس - 2

 .ٕاعداد قائمة باألصول المختلسةتحدید و  - 3

 .التحقیق في الفساد والرشوة - 4

  .قییم التالعب في القوائم المالیةت - 5

 Financial reporting Andاالحتیال في القوائم واألوراق المالیة : لعشرونوا الثالث

Securities Fraud   

 .الجزء المتعلق بالعملیات أو المعاملة التفضیلیةتتبع ومراجعة  - 1

 .راجعة قیود دفتر الیومیة الیدویةتحدید وم - 2

 .قدیمة، بما في ذلك تحلیل االتجاهتحلیل حسابات المدینین ال - 3

 .تقنیات التنقیب عن البیانات أداء - 4

 .التحقیق في التعامالت الداخلیة - 5

 Insolvency And Bankruptcyاحتیال اإلعسار المالي واإلفالس: والعشرون الرابع

Fraud    

 .التجاریة أو المعاملة التفضیلیة تتبع ومراجعة الجزء المتعلق بالعملیات - 1

 .احصكیل أو فو ، العمل كمستشار للتفلیس - 2

 Intellectual Property Andالملكیة الفكریة واألسرار التجاریة : والعشرون الخامس

Trade Secrets    

 .المدفوعات مقابل الملكیة الفكریةفحص عملیات  - 1
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 .تأكید كل الحقوق الفكریة - 2

عاما  التأكد من التطبیق الصحیح للقواعد المحاسبیة، مثل المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال - 3

  .لقواعد المحاسبیة الشاملة األخرىمقابل المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو ا

        Marital Dissolution)الطالق(فسخ الزواج : والعشرون السادس

 .البحث عن األصول المخفیة - 1

 .تتبع األصول لتقسیمها - 2

 .تقییم وتحلیل النفقات والمصاریف - 3

   Bankruptcy Supportاإلفالس  مساندة: والعشرون السابع

 .ت االئتمانیةإدعاءات انتهاك الواجبا - 1

 .إدعاءات احتیال نقل الملكیة - 2

  .إدعاءات الدفع التفضیلیة - 3

   Fraud And Special Investigationاالحتیال والتحقیقات الخاصة : والعشرون الثامن

 .إدعاءات االحتیال التجاري - 1

 .المالیةإعادة إعداد القوائم  - 2

 .إدعاءات األوراق التجاریة - 3

   Otherاألخرى : والعشرون التاسع

 .)كل عملیات القضایا المدنیة(ة الشكاوي المدنی - 1

 .اءات انتهاك الواجبات االئتمانیةإدع -أ

 .إدعاءات توقف العمل -ب

 .نزاعات التعاقد - ج

 .صحة الملكیةو البناء، و إدعاءات التعاقد،  -د

 .تیال التجاريإدعاءات االح - ه

 .حاالت الزواج والطالق والخدم -و

 .إدعاءات التأمین والحمایة - ز

 ) مثل براءات االختراع، حقوق الطبع، العالمات التجاریة ( إدعاءات الملكیة الفكریة  - ح

 .إدعاءات العمل والتوظف - ط
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 .إدعاءات الحقوق والرخص -ي

 .نزاعات ما بعد التملك - ك

 .المهني إدعاءات سوء التصرف - ل

 .)ة كل مراحل المقاضا –المدنیة أو الجنائیة ( الشكاوي األخرى   - 2

 .إدعاءات مقاومة االحتكار -أ

 .تصنیف األعمال -ب

 .الحتیال، اإلهدار، سوء االستخدامإدعاءات ا - ج

  )مثل تقییم األصول وتقییم األعمال ( التقییم  -د

   :الكبرى المراجعة تخدمات المحاسبة القضائیة التي تقدمها شركا 2-13

قدم شركة المراجعة األربعة الكبرى خدمات المراجعة على مستوى دولي، باإلضافة إلى  عدد من ت

                                                               (Romburgh, 2008, p34-39).خدمات المحاسبة القضائیة 

  .KPMGشركة   1-8-3 

  :شرة أنواع من خدمات المحاسبة القضائیة تتمثل فیما یليع KPMGتقدم شركة  

  :Anti-money Laundering منع غسیل األموال -أ

حقیق في مسائل منع تختص هذه الخدمة بتطویر البرامج والسیاسات بما في ذلك مساندة الت

 ن تعقید هذهإاألموال محكوم بتشریعات محددة، فعلى الرغم من أن غسیل ف ،غسیل األموال

مال تتطلب خدمات المحاسب التشریعات المطبقة في تقییم تدفق األموال إلى داخل بیئة األع

  .القضائي

  : Corporate Intelligenceاستخبارات الشركات -ب

 ،ن، بما ذلك مراجعة أسلوب الحیاةتختص هذه الخدمة بتوضیح هویة الوحدات واألفراد المؤسسی

ذا الخصوص من خالل المساعدة في مراجعات المحاسب القضائي یجب أن یساهم في هف

كل الطرف األساسي في أیة أسلوب الحیاة، على الرغم من أن استخبارات الشركة یجب أن تش

  .تحقیقات
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  :Dispute Advisory استشاري حل نزاع - ج

تتضمن هذه الخدمة في شركة  ، حیثتختص هذه الخدمة بردع وحل النزاعات التجاریة 

KMPG  خدمات الدعم القضائي من خالل و النزاع لحل النزاع المتعلق بالمحاسبة،  بدائل حل

  . ة الشاهد الخبیرتقدیم النصیحة المحاسبیة في إدعاءات نتائج الخسائر المعروضة وخدم

    :Ethics and Integrity Servicesخدمات النزاهة واألخالق -د

المكون من ، لعملي إلدارة األخالقنة اإلطار اتطبیق وصیاو حیث یساعد العمالء في تصمیم، 

  .دوات مختلفة لغرض مراقبة العملأ

  :Forensic Technology Services خدمات التقنیة القضائیة - ه

تعمل خدمات التقنیة القضائیة مع الحاسوب القضائي ونظم االكتشاف االلكترونیة لتشكل جزء 

السمات مجال تخصص  م من أن هذهعلى الرغ ،ي االحتیال وٕادارة خطر االحتیالمن التحقیق ف

 .رات المطلوبة في المحاسب القضائين المهارات التقنیة هي جزء من المهاأبحد ذاته إال 

 :تحقیق في االحتیال وسوء التصرفخدمات ال -و

Fraud and Misconduct Investigations Services  

للعمالء باتخاذ القرارات في  جمع األدلة والسماحو تساعد هذه الخدمة من خالل تحدید الحقائق، 

یتحقق النجاح بدمج  :حیث تذكر مواقع الویب و  ،لشك في وجود احتیال أو سوء تصرفحالة ا

وٕادارة المهارات التحقیقیة، المحاسبة القضائیة، المقابلة، مهارات الكتابة والمهارات التقنیة لمراقبة 

  .مجال واسع من التحقیقات

  :Fraud Risk Management إدارة مخاطر االحتیال - ز

 ،وكشف وردع االحتیال وسوء التصرفالشركات المتخصصة في منع االحتیال، تختص بمنع 

المحاسبین القضائیین یجب أن یكون لدیهم فهم شامل لنظام الرقابة الداخلیة ومخاطر االحتیال و 

  .وسوء التصرف السائدة في المنظمات

  :Fraud Hot Line الخط الساخن لالحتیال - ح

  .ل كصفارة اإلنذار بوجود االحتیالللعم
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  :الملكیة الفكریة وحوكمة الشركات - ط

Intellectual Property and Corporate Governance   

وجرائم استخدام الملكیة  یتم في هذه الخدمة تقدیم خدمات االكتشاف، التحقیق ومنع السرقة

  .الفكریة

 :Sustainability Servicesخدمات االستمراریة  -ي

  .مرار بااللتزام بمتطلبات اإلفصاحتساعد هذه الخدمة العمالء في االست

   Price Water House Coopers (PWC)شركة  2-8-3 

بأزمات  في مجال المحاسبة القضائیة PWCشركة  تقدمها یشار إلى مجموعة الخدمات التي

    "Crisis Management" اإلدارة

   : Accounting Litigation Supportمحاسبة دعم المقاضاة  -أ

حیث یعمل المتخصصین في الخدمات القضائیة مع العمالء طوال عملیة حل النزاع في معالجة 

  .ة المحاسبیة في الدعاوي القضائیةاألمور الكمیة أو عرض األدل

  : Forensic Investigationالتحقیقات القضائیة  -ب

خدمة التحقیق و قتصادیة المخالفات المحاسبیة، تتضمن خدمة التحقیق في االحتیال والجرائم اال

انتهاكات النظام والبحث في تاریخ األفراد و تحقیقات الملكیة الفكریة، و في منع غسیل األموال، 

  .والوحدات

   Forensic Technology Solution:الحلول التقنیة القضائیة  - ج

  :Fraud Prevention Consultingاستشارات منع االحتیال  -د

سیاسات واستراتیجیات و مراقبة منع االحتیال، و تتضمن هذه الخدمة تقییم مخاطر االحتیال، 

التدریب على التحقیق و مراجعة وكشف االحتیال، و خطط االستجابة لالحتیال، و اإلنذار باالحتیال، 

  .القضائي للوحدات القضائیة الخاصة

    E & Yشركة  3-8-3 

  :الخدمات التالیة" ل حل النزاعات التحقیق في االحتیاخدمات " في مجال  E & yتقدم شركة  

  :Forensic Investigationsالتحقیقات القضائیة  -أ
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تتضمن خدمات التحقیقات القضائیة العدید من الخدمات، حیث أن المحققین المهنیین لدیهم 

نظیم المالي، التو المحاسبة القضائیة، و اإلجراءات التأدیبیة، و الخبرة في التحقیقات الجنائیة، 

  .تشاف الدلیل وٕادارة خطر االحتیالاكو 

  :Legal Technology Servicesخدمات التقنیة القانونیة  -ب

  .االكتشاف وعرض الدلیل االلكترونيو تتضمن خدمة الخبرات التقنیة القانونیة، 

  : Dispute Servicesخدمات حل النزاع  - ج

المعقدة بما لمساعدة في إدارة وحل النزاعات المالیة حیث یقدم للشركات وفرق الشركات القانونیة ا

  .في ذلك شهادة الخبرة

  : Fraud Preventionمنع االحتیال -د

  .ساعدة مثالیة في مقاومة االحتیالحیث یتحصل العمالء في هذه الخدمة على م

  :Forensic Data Analyticsتحلیل البیانات القضائي  - ه

الرقمي  االنحرافات والمشاكل محددة من خالل التحلیلو یة، اإلطارات الزمنو حیث النماذج، 

  .للبیانات بواسطة الحاسوب

  : Forensic Business Intelligenceاستخبارات األعمال القضائیة  -و

  .كبیر من المصادر عددالمعلوماتیة قانونیا من خالل  للحصول على الخلفیة

    Deloittesشركة  4-8-3 

خدمات القضائي لقسم الذي یقدم بها خدمات المحاسبة القضائیة بقسم ا Deloittesتسمي شركة 

  :، الذي یقدم الخدمات التالیة" Forensic & Dispute Services "وحل النزاعات

  :Analytic and Forensic Technologyالقضائیة التقنیة التحلیلیة و  -أ

  .ریةیات التجاتستخدم هذه الخدمة للحصول على األدلة الرقمیة وتحلیل العمل

  : Business Intelligenceاستخبارات األعمال  -ب

  .رجاع وتحلیل الخلفیة المعلوماتیةتختص هذه الخدمة في است

  : Detectاالكتشاف - ج 

  .ل العملیات المالیة المشكوك فیهاتعمل هذه الخدمة على مساعدة العمالء في تحدید وعز 

  :Fraud Awareness Trainingالتدریب على إدراك االحتیال  -د
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   Fraud Investigation and Anti-Corruption: التحقیق في االحتیال ومنع الفساد - ه

تحدید و تقدم في هذه الخدمة مجموعة شاملة من المهارات تشمل التحقیق في الجرائم التجاریة، 

تویات الحالة ٕاعداد قوائم بمحالجریمة وجمع األدلة لتقدیم النصیحة في استراتیجیات التحسین و 

  .وتقدیمها للجهات المسئولة

 : Fraud Risk Consultingاستشارة خطر االحتیال  -و

 Litigation Support and Financial Disputeلدعم القضائي وحل النزاع الماليا - ز

Resolution:  

  .حاسبة األعمال لألطراف المتنازعةتقدم في هذه الخدمة الخبرة المالیة وم

  :Money Laundering Controlل األموال  مراقبة غسی - ح

ویرى الباحث رغم تعدد الخدمات في مجاالت المحاسبة القضائیة، إال إنها یمكن حصرها في 

ثالثة أقسام رئیسیة هي الدعم القضائي، شهادة الشاهد الخبیر في المحكمة، المحاسبة التحقیقیة 

  . أو محاسبة كشف وردع ومنع االحتیال
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  لثالفصل الثا                     

  خصائص ومهارات احملاسب القضائي                        
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  :المقدمة3-1

خدمات الدعم القضائي والتي یكون دور : خدمات المحاسبة القضائیة إلى قسمین تنقسم

فیها المحاسب مهاراته،  المحاسب القضائي كخبیر استشاري، والخدمات التحقیقة والتي یستخدم

ففي المسائل القانونیة المساعدة . وقد یتطلب منه األمر تقدیم شهادته كشاهد خبیر في المحكمة

في التحقیقات في السرقة واختالس أموال الشركات واألصول الشخصیة، باستخدام معرفتهم 

ئي قد یطلب منه والمحاسب القضا. وخبرتهم في تحدید المسئول عن السرقة أو سوء االستخدام

القیام بمراجعة نظم المحاسبة بالمؤسسة بسبب خبرته والمهارات التي یمتلكها لتقدیم التوصیات 

بتحسین نظام الرقابة والمراجعة الداخلیة لمنع السرقة واالحتیال، فالمحاسبین القضائیین 

عنها بموضوعیة یستخدمون تعلیمهم وخلفیتهم العلمیة وخبرتهم في البحث عن الحقیقة والتبلیغ 

الخصائص والمهارات التي یمتلكها المحاسب القضائي من أهم عوامل  تعتبروبدون تحیز، و 

  .نجاح المحاسب القضائي في أداء خدمات المحاسبة القضائیة

  :مهارات المحاسب القضائيخصائص و  2- 3

 إلجرام،علم او هارات في المحاسبة، توفر العدید من الم ممارسة المحاسبة القضائیةتحتاج 

خدمات المراجعة خدمات الدعم القضائي و و استخدام الحاسوب في جمع األدلة القضائیة، و 

یتطلب من المحاسبین القضائیین في الوقت و  ،(Smith, Crumbley, 2009, p66) التحقیقیة

یجب علیهم  ، حیثلمهارات المكتسبة من عدة مجاالتالحاضر امتالك العدید من  الخصائص وا

السلوك تبریرات و عملیات، و قادرین على التعمق في البحث عن دوافع، و فضولیین، أن یكونوا 

كما یجب علیهم أن یكونوا قادرین على تبسیط المعلومات المحاسبیة  ،اإلجرامي لموظفي اإلدارة

أن یكونوا قادرین على تتبع ، و هي أو كتابي للمحكمة أو القضاءالتقنیة وتبلیغها بفاعلیة بشكل شف

لدیهم فهم للنظام القانوني واإلجراءات و ت عن طریق استخدام أدوات المعلومات التقنیة، المعلوما

ولنجاح ، )(Italia, 2012, p365 االمتطلبات القانونیة في األدلة وقواعد جمعهو القانونیة، 

مهارات و المحاسب القضائي في ممارسة المحاسبة القضائیة یجب أن یمتلك القدرة على التحلیل، 

راء المقابلة القدرة على إجو التشكك، و الفكر الخالق والفطنة المهنیة، و ل الشفهیة والكتابیة، االتصا

یجب على المحاسب القضائي االلتزام و  ،)(Messmer, 2004, p2 واستخالص المعلومات

المحافظة على االطالع على كل و  لصادرة عن المنظمات المهنیة،بالقوانین والمعاییر المهنیة ا

المشاركة في الندوات و لق بالمهنة من خالل المشاركة في حلقات التعلیم المستمر، جدید یتع
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، فلذلك فإن النجاح في تقدیم الع على الكتب والمجالت المتخصصةاإلطو والمؤتمرات العلمیة، 

خدمات المحاسبة القضائیة یعتمد على الخصائص والمهارات والمعرفة والخبرة التي یمتلكها 

  . ئیین المؤهلینالمحاسبین القضا

   Core Knowledge of Forensic Accountantالمعارف األساسیة للمحاسب القضائي

تخصص في المحاسبة أن یكون م یجب المحاسب القضائي إن في دراسة له Bhasinأشار 

ونظرا لتطور المنشآت االقتصادیة بشكل متزاید في الحجم وتعقد طبیعة أعمالها  ،والنظم المالیة

ة في عدد من ، فأن اكتشاف االحتیال یتطلب من المحاسب الكفاءات التي تستخدمهاالتقنیو 

  : ت الخبرة المهمة للمحاسب القضائيفیما یلي عدد من مجاالو   ،المهارات والكفاءات

المحاسب القضائي  ساعدی ، مماة والقدرة على تحلیلها إنتقادیاالمعرفة العمیقة بالقوائم المالی -أ 

 .معلومات المحاسبیة ومعرفة مصدرهاماذج غیر االعتیادیة في الفي اكتشاف الن

غسیل األموال، و الفهم الشامل لمخططات االحتیال، بما في ذلك سوء استغالل األصول،  -ب 

 .الرشوة والفسادو 

تقییم و تقییم مخاطر نظام الرقابة الداخلیة، و القدرة على فهم نظم الرقابة الداخلیة للشركات،  -ج 

توعیة المستخدمین بمسؤولیاتهم الرقابیة، ومراقبة جودة تطبیق و ز اإلدارة ألهدافها، نجاإمدى 

 .برامج لتصحیح التغیرات التي تحدثال

ساعد المحاسب القضائي ی ، ممابنظم عمل الشبكات البراعة في استخدام الحاسوب والمعرفة -د 

 . اسبة الحاسوبیةكترونیة ونظم المحالتحقیقات في تعامالت البنوك االل إجراء في

تحث وتشجع المعرفة بعلم النفس، لفهم الحافز وراء السلوك اإلجرامي ولمنع البرامج التي  - ه 

 .الموظفین على االحتیال

مما یساعد على نشر المعلومات عن السیاسات األخالقیة  ،مهارات التواصل واالتصال -و 

ة ت والحصول على المعلومات المهمللشركة، كما تساعد المحاسب القضائي في إدارة المقابال

 .التي یحتاجها

 .والقوانین المنظمة لهذه السیاساتالمعرفة الشاملة بسیاسات حوكمة الشركات  - ز 

 ,Bhasin, 2007) لنظام القانوني وٕاجراءات المحاكمالمعرفة بالقانون الجنائي والمدني وا - ح 

P1004-1006).  
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   Personal Skill Required المهارات الشخصیة المطلوبة 

یحتاج المحاسب القضائي باإلضافة إلى المعرفة المتخصصة في تقنیـات اكتشـاف االحتیـال إلـي  

هناك حاجة إلى ، وكذلك اء األرقام وأدراك جوهر الحالةالنظر إلي ما ور و الصبر والفكر التحلیلي، 

لـى االهتمـام بأصـغر مهارات المحاسبة األساسیة التي تجعل من المراجـع مراجـع جیـد، باإلضـافة إ

المهـارة و امتالك الحس المهني العام، و التفكیر الخالق، و تحلیل البیانات بشكل شامل، و التفاصیل، 

یمكــن أن تســتخدم فــي أعــادة  التــي الحاســة السادســةو  ،اســوب، ومهــارات االتصــال الممتــازةفــي الح

عــادة بنــاء إ اعد فــي تصــور و تســ التــي الــذاكرة التخیلیــةو  ،صــیل العملیــات المحاســبیة الســابقةبنــاء تفا

كما یحتاج المحاسب القضائي إلى المحافظة على هدوئه عند شـرح تفاصـیل و  ،األحداث الماضیة

ویجــب علـــى المحاســب القضـــائي عــدم االنفعـــال مـــن  ،اث عنـــد تقــدیم شـــهادته فــي المحكمـــةاألحــد

نایـة لمـا بعویجـب أن یالحـظ ویسـتمع  ،المهنیـة مـن قبـل األطـراف األخـرى التشكیك فـي مصـداقیته

   (Bhasin, 2007, P1006). یقال حتى یمكنه تحسین قدرته في اكتشاف االحتیال

فالمحاسب القضائي یجب أن یكون محاسب، وشرطي تحري في آن واحد، عند ما یقوم بالتحلیل، 

والتحقیق، وفحص واختبار الدلیل لتقدیم شهادة الخبرة على حدوث االحتیال، وهذا یتطلـب منـه أن 

ــــ ــــة للشــــركات، مهــــارات الحاســــوب یكــــون عل ــــة، اإلدارة المالی ــــة واإلداری ى معرفــــة بالمحاســــبة المالی

المتقدمــة، المعرفــة الجیــدة بالبیئــة القضــائیة، ومهــارات االتصــال القویــة، كــذلك یتطلــب فیــه طبیعــة 

المیـــــــــــل للشـــــــــــك، فهـــــــــــذا یســـــــــــاعده فـــــــــــي مهـــــــــــام المحاســـــــــــبة القضـــــــــــائیة واكتشـــــــــــاف االحتیـــــــــــال 

(Ramaswamy,2007, P37) .  

 (CFF)وتتطلــــب جمعیــــة المحاســــبین القــــانونین األمــــریكیین فــــي المــــالیین القضــــائیین المعتمــــدین 

امتالك عدد من الخصائص التحلیلیـة والتحقیقیـة ومهـارات االتصـال، وتتكـون مهـارات وخصـائص 

المحاسب القضائي من المعارف القضـائیة األساسـیة، والمعـارف القضـائیة المتخصصـة باإلضـافة 

ت األساسیة للمحاسب القانوني، فمن منظور المحاسبة التقلیدي تتضمن هـذه المهـارات إلى المهارا

وتطبیقهـا،  (GAAP) األساسیة المعرفة والتدریب والخبرة بالمبادئ المحاسبیة المقبولـة قبـوال عامـا 

وخــدمات المصــادقة، والضــرائب، والمعرفــة العامــة بقــانون األعمــال، وقواعــد آداب الســلوك المهنــي 

یبــین إن األســاس فــي مهــارات المحاســب القضــائي هــي  (3-1)اســب القــانوني، والشــكل رقــم للمح

مهارات المراجع القانوني، ویلیها المعـارف القضـائیة األساسـیة، والمعـارف القضـائیة المتخصصـة، 

    . ومن ثم المهارات المطلوبة في مجاالت عمل المحاسب القضائي كما هو مبین بالشكل
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  ( 3-1 )الشكل رقم                                 

  المهارات والمعارف المطلوبة في المحاسب القضائي               

 
 ( Davis, et al. ,2009, p3 )دراسة : المصدر                                                        

  Fundamental Forensic Knowledge. المعارف القضائیة األساسیة

 : ضمن المعارف القضائیة األساسیة ما یليوتت

 .إدارة وممارسة المسئولیات المهنیة  -أ 

 .اإللمام بالقوانین، إجراءات المحاكم وطرق حل النزاعات   -ب 

 .إعداد وتخطیط القضایا   - ج 

 .جمع وحفظ المعلومات   -د 

 .اكتشاف األدلة والحقائق   - ه 

 .إعداد التقریر وشهادات الخبرة   -و 

  Specialized Forensic Knowledge .المعارف القضائیة المتخصصة

 :وتتضمن المعارف القضائیة المتخصصة ما یلي

 .إعادة تنظیم المنشآت المعسرة والمفلسة  -أ 
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 .تحلیل الحاسوب القضائي   -ب 

 .حساب األضرار االقتصادیة   - ج 

 .ردع وكشف ومنع االحتیال   -د 

  .التقییم   - ه 

 وسمات أساسیة  الخصائص والمهارات إلى خصائص وامقسوآخرون  Davisدراسة أجراها في و 

، مثابرو ، حدسيو ، فضوليو ، ذي بصیرةو ، متجاوبو ، قذو خلو ، مهتم بالتفاصیلو ، تحلیلي(

ر األفكار له القدرة على ابتكاو ، ت الضغطیؤدي عمله بشكل جید تحو ، مقیمو ، متشككو 

، متكیفو ، یعمل ضمن فریقو ، الناس كسب قبولیو واثق بنفسه، و ، والسیناریوهات الجدیدة

التفكیر بشكل و ، تبسیط المعلوماتو ، االتصال الشفهي الفعال(اسیة مهارات أس

االتصال و القدرة التحقیقة، و ، مهارات المراجعةو ، تحدید القضایا األساسیةو ، استراتیجي/انتقادي

التفكیر مثل و ، صیاغة نتائج التحلیل واالكتشافاتوالقدرة على ، الغریزة التحقیقیةو ، الكتابي الفعال

، كاملةالرؤیة الصورة و ، القدرة على روایة القصةو ، فهم أهداف القضیةو ، اءمرتكبي األخط

حل المشاكل و ، مهارات البحثو ، حل المشاكل غیر المتوقعةو ، تنظیم الوضع غیر المنظمو 

القدرة على تقدیم و ، فسیر القوائم والمعلومات المالیةتحلیل وت(، مهارات مستحسنة المتوقعة

تتبع و ، اكتشاف االحتیالو ، معرفة أدلة المراجعةو ، ر المهنیة المالئمةمعرفة المعاییو ، الشهادة

مهارات و ، اءات المدنیةالمعرفة العامة بقواعد األدلة واإلجر و ، االكتشاف االلكترونيو ، األصول

القدرة على و ، المعرفة بنظام الرقابة الداخلیةو ، متالك المهارات التقنیة المتخصصةاو ، المقابلة

                                            ( Davis, et al., 2009, p10-16 ). معرفة تطبیق القانونو ، النزاع المفاوضة وفض

  :ةوفقا  لالتحاد الكندي للمحاسبة القضائیخصائص ومهارات المحاسب القضائي  3-3

 The Institute of Certified Forensicوم معهد المحاسبین القضائیین المعتمدین في كندا یق

Accountants  بتحدید الشروط الواجب توافرها في المحاسب القضائي ومنح ترخیص المحاسب

قام  حیث، Certified professional forensic accountant ( CPFA )القضائي المعتمد 

 Investigativeي بإصدار خریطة كفاءات ممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة االتحاد الكند

and Forensic Accounting Competency Map م، حیث حدد فیها  2010، في سبتمبر

المستویات األولیة للمهارات المطلوبة من االتحاد الكندي في ممارس المحاسبة القضائیة 

محاسبة القضائیة والتحقیقیة، والموضوعات المتعلقة بممارسة والتحقیقیة، ومجاالت االرتباط بال
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المحاسبة القضائیة والتحقیقیة، والمهارات القانونیة، ومهارات قیاس وتقدیر الخسائر، الموضوعات 

  .المرتبطة بمهارة التحقیق

  . خریطة كفاءات ممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة

Investigative and Forensic Accounting Competency Map 

  (IFA Competency Map , 2010, p3-13 )    

   (General Competencies). الكفاءات العامة :والأ

  (Professional Accounting Skills). مهارات مهنة المحاسبة 1-

  : لكفاءات التالیةیجب علي المحاسب القضائي في هذه المهارة أن تتوفر فیه ا    

  .ٕادارة ومراقبة أنشطة األعمالو تقریر، و تسجیل، و یق، فهم كیفیة توث -أ 

  .اختبار وتقییم المعلوماتو ، على الحصولو القدرة علي تحدید،  -ب

   .القدرة علي تحدید التأثیر المالي للعملیات الفعلیة أو المتوقعة أو األحداث المالیة - ج  

 .القدرة علي أداء وتفسیر نتائج تحلیل المعلومات -د   

  لیالت المالیة في اتخاذ لقدرة علي توثیق وشرح معلومات األعمال واستخدام نتائج التحا - ه   

  .القرارات

 .واقع ونتائج أداء العملالقدرة علي ربط العالقات واآلراء المالئمة واالستنتاجات بال - و    

 (Investigative Skills). المهارات التحقیقیة 2-

  :هذه المهارة أن تتوفر فیه الكفاءات التالیة یجب علي المحاسب القضائي في     

 بیل المثال، ارتباط متعلق علي س( فهم السیاق الذي سیتم علي أساسه االرتباط   -ا       

  ) ، بالسیاسات المتعلقة باالرتباطمحاكمة، بالقوانین، بالتنظیمات، بالعقود بعملیة

  .یم المعلومات المتعلقة باالرتباطتقیو اختبار، و ، على الحصولو القدرة علي تحدید،  -ب       

  .واع والمصادر المختلفة للمعلوماتمقارنة األنرة علي تحلیل و القد - ج      

، Intentعزم الو ، Motivation فهم المعلومات التي سوف تساعد في تقییم الحافز  - د       

  . Biasمیل وال

  .تالعب فیهاأو مفیها المعلومات مصطنعة  فهم الطرق التي تكون - ه      
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عمل ومعلومات اآلخرین  یتضمنقد معلومات المجمعة والعمل المنجز، فهم إن ال  - و      

  .                                   ضة لإلفصاح عنها واعتبارها كدلیلالتي ربما تكون معر 

  .اتستنتاجات في اتخاذ القرار القدرة علي توثیق واستخدام التحقیقات واال  - ه      

 (Investigative Mindset). مهارة التفكیر التحقیقي3- 

 القدرة علي تطبیق الشك المهني في في هذه المهارة یجب أن تتوفر في المحاسب القضائي      

تحلیل، وتقییم المعلومات المتعلقة بكل ارتباط، والتمعن في تلك و مطابقة، و تحدید، 

ویمكن تطبیق ذلك في تحدید . أو غیر كاملة/ و ،كاذبةو المعلومات التي ربما تكون متحیزة، 

ویر الفرضیات تقییم المادة األساسیة، وتطو تقییم معقولیة االفتراضات، و وتقییم القضایا، 

  .لغرض عنونة القضایا

 (Practice Matters). المعاییر المتعلقة بالممارسة :ثانیا

 .لقضائیةمعیار ممارسة االرتباط بالمحاسبة ا1- 

Standard Practices for IFA Engagement    

 القدرة و  ،یجب علي المحاسب القضائي اإللمام بالمهارات التالیة عند تطبیق هذا المعیار    

علي معرفة متى تكون معاییر ممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة قابلة للتطبیق، وتطبیق 

  :التحقیقیة فیما یليمعاییر ممارسة المحاسبة القضائیة و 

 .قبول االرتباط -ا     

 .خطیط االرتباط وتحدید مجال العملت -ب    

 .جمع المعلومات، إدارتها، تحلیلها - ج    

 .ملف المستندات  - د     

 .التقریر  - ه     

 .شهادة الخبرة  - و     

   (Reporting).كتابة التقریر 2-

  :كفاءات التالیةلیجب علي المحاسب القضائي في هذه المهارة أن تتوفر فیه ا    

القدرة علي إعداد التقریر والجداول التي یجب أن تكون مفهومة ومفیدة في اتخاذ القرارات  -ا     

  .سة للمحاسبة القضائیة والتحقیقیةومتفقة مع معاییر الممار 
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أصدرت إلي الزبون أو سواء (فهم بأن هناك مسائل قانونیة متعلقة بمسودات التقاریر  -ب     

  .االحتفاظ بهالذلك علیهم ) بونممثل الز 

 (Working Papers). إعداد أوراق العمل3- 

یجب علي المحاسب القضائي أن یمتلك القدرة علي إعداد أوراق العمل كما هو مطلوب من      

بما في ( المراسلة و معاییر االرتباط بالمحاسبة القضائیة والتحقیقیة، مثل تخطیط التوثیق، 

  .النتائجو التحلیل، و المستندات المساندة، و مالحظات المقابلة، و ، )ذلك رسالة االرتباط 

  (Interview). المقابلة 4-

األشخاص  جراء المقابلة بفاعلیة مع كلإي یجب علي المحاسب القضائي أن یمتلك القدرة عل    

  :تضمن ذلك ما یليالذین لهم عالقة باالرتباط بخدمة المحاسبة القضائیة والتحقیقة، وی

  .مقابالت تقصي الحقائق -ا    

 .مقابلة الشهود المحتملین -ب    

 .المشتبه بهم األشخاص مقابلة - ج    

 (Legal System). النظام القانوني5- 

  :تالیةیجب علي المحاسب القضائي في هذه المهارة أن یمتلك الكفاءات ال    

التحقیقیـــة حاســـبة القضـــائیة و فهـــم أثـــر القـــانون الكنـــدي فیمـــا یتعلـــق باالرتبـــاط بخـــدمات الم 1- 

  :فیما یلي

  .ن الجنائيالقانو  -ا        

 .القانون العام -ب        

 .القانون المدني - ج       

 .قانون الشركات - د       

 :یلي فهم القواعد العامة وٕاجراءات األنظمة القانونیة الكندیة، فیما یتعلق بما  2- 

  .المحاكم المدنیة -أ      

  .المحاكم الجنائیة -ب      

 .المحاكم اإلداریة - ج     

 .وساطةبدائل فض النزاع، بما فيّ ذلك التحكیم وال - د      

 (Evidence and Burden of Proof). جمع األدلة والبراهین6- 
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  :مهارة أن یمتلك الكفاءات التالیةیجب علي المحاسب القضائي في هذه ال    

قة بالدلیل علي األدلة االلكترونیة والمادیة المستخدمة في المحاكم، فهم تأثیر القواعد المتعل -أ   

  .سرد القضایایتضمن ذلك حفظ االعترافات وتسلسل 

 .أثر البراهین المطلوب من المحاكمفهم  -ب   

یتضمن ذلك ( تجمیع، وتكامل مختلف مصادر المعلومات المتاحة و القدرة علي تحدید،  - ج  

، وذلك بشكل كافي ومالئم )ألدلة المادیة، والمالحظات الشخصیة او المقابالت، و الوثائق، 

لمساندة النتائج واالستنتاجات التي توصل إلیها الممارس للمحاسبة القضائیة والتحقیقیة 

 .اییر األدلة المقبولة في المحاكموبشكل یطابق مع

 (IFA Expert Witness). في المحاسبة القضائیة والتحقیقیةالشاهد الخبیر 7- 

  :لكفاءات التالیةیجب علي المحاسب القضائي في هذه المهارة أن یمتلك ا    

  .اسبة القضائیة والتحقیقیةفهم دور الشاهد الخبیر في المح -أ    

، فهم اإلجراءات في المحاكم التي تخص الشاهد الخبیر في المحاسبة القضائیة والتحقیقیة -ب  

 :فیما یتعلق بما یلي

 .الت العملیةمؤهال        1-

  .تقاریر الخبیر        2-

  .شهادة الخبیر        3-

  .األدلة المبنیة علي السماع       4-

  .األدلة المبنیة علي اإلثبات       5-

القدرة علي تقدیم مساعدة مستقلة إلي المحاكم عن طریق تقدیم شهادة موضوعیة في  - ج  

  . حقیقیة بصفته خبیر ممارسئیة والتالموضوعات المتعلقة بالمحاسبة القضا

 .التحقیقیةاألخرى للمحاسب القضائي عدا كونه شاهد خبیر في المحاسبة القضائیة و  دواراأل8- 

Roles other than an IFA Expert Witness. 

  :ار القانوني في المجاالت التالیةالقدرة علي تقدیم الخدمات االستشاریة إلي المستش     

 .االكتشافالفحص لغرض  -أ      

  .التخطیط  للمحاكمة -ب      



62 
 

  .اإلقرارات - ج     

 .إعداد المستندات المطلوبة - د      

 .نتقادیة لتقاریر الخبراء اآلخرینالالمناقشة ا - ه     

 .فحص شهادة الشهود - و     

 . مناقشة التسویات - ي     

 (Rights and Protections). الحقوق والضمانات9- 

یتضمنه القانون من امتیازات ممنوحة لمن یقدم النصائح القانونیة في الدعوى  فهم ما -أ    

 یتضمن ذلك معرفة متى تحق هذه االمتیازاتو القضائیة واإلجراءات القضائیة األخرى، 

  .وتحت أیة ظروف یمكن التخلي عنها

ذلك المحافظة فهم ما یتضمنه تطبیق السریة في التشریعات الفدرالیة واإلقلیمیة، ویتضمن  -ب   

مة علي الحق في السریة لصاحب العمل والمستخدم حسب ما یتطلبه االرتباط بخد

 .المحاسبة القضائیة والتحقیقیة

  یات وقواعد قیاس الخسائر لألضرارنظر  10-

Loss Quantification Theories and Bases for Damage. 

  :وتتضمن هذه المهارة فهم ما یلي

اصـــــــر األساســـــــیة المتعلقـــــــة باألضـــــــرار التجاریـــــــة والشخصـــــــیة، فهـــــــم النظریـــــــات والعن 1- 

  :یتضمن ذلك ما یليو 

 . خسائر اإلیراد -أ          

 . األرباح الضائعة - ب          

 . خسارة القیمة - ج          

 . أو المتزایدة اإلضافیة الیفالتك - د          

 . تكالیف االدخار - ه          

 . )تخفیف عقوبة (  التخفیف - و          

  .أثر الضرائب علي احتساب الخسائر - ي          

 .القیمة الزمنیة للنقود -ز          

  .ائعة هو األكثر مالئمة لالستخدامفهم متى یكون استخدام مدخل القیمة الض     2- 
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  (Legal Concepts). المفاهیم القانونیة11-  

  :، مثل ما یليالقانونیةفهم أثر المفاهیم  ) Tort (حة جن )      1

 .االدعاء الكاذبو األنواع الرئیسیة للجنح من ضمنها اإلهمال،  -أ          

اإلخالل بالواجب، و المفاهیم الرئیسیة للجنحة من ضمنها العنایة الواجبة،  - ب          

 .التقاضي بسبب الخسائرو 

     ضمنها  ، منمفاهیم القانونیةفهم أثر ال )Breach of Contract ( قد اإلخالل بالع)  2     

 : ما یلي

  .القانون األساسي المنظم للتعاقد -أ         

  .اإلخالل بالعقد - ب         

 .التقاضي بسبب الخسائر - ج         

   (Theories and Bases for Damages). ألضرارنظریات وقواعد ا      3 )

 :ها ما یليفاهیم القانونیة من ضمنفهم أثر الم          

كما لو أن  حسب التعاقد صالح الضرر حتى یعود الوضع المالي إلي وضعهإعادة إ -أ         

 .زه أو أن خطاء لم یحدث في تنفیذهنجاإالعقد تم 

حول دون حق البعد عن األمور التي تتبصر بعواقب األمور قبل وقوعها و ال -ب        

 .)سقوط الحق بالتقادم(حاصلة له لفي الرجوع إلي الفاعل باألضرار ا المتضرر

  .العیب/ اإلهمال من ساهم في  - ج         

 .األسباب الرئیسیة لألضرار - د         

 .Hindsightالمتأخر  استخدام اإلدراك  - ه         

بیة أكثر مالئمة من استخدام معرفة متى یكون استخدام مدخل األرباح المحاس - و         

 . ئعةاألرباح الضا مدخل

 .لجات العادلة األخرى عدا األضرارالمعانظریات وقواعد التقاضي و       4 )

التي من ضمنها و مفاهیم العدالة ودورها في المعالجة، لمفاهیم القانونیة و فهم أثر ا          

الدعاوى علي األعمال التي لم یتم االتفاق علي مقدارها وسعرها  و األداء المحدد، 
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(Quantum Meruit) ، الحصول علي األرباح بالقوة من و التنازل عن الجنحة، و

  . )(Disgorgementاألفعال غیر الشرعیة أو غیر األخالقیة 

 .ت المحددة لممارسة قیاس الخسائرالمجاال        1-

Specific Areas of Loss Quantification Practice.  

اس الخسائر، نتائج القضایا السابقة، ودور فهم أثر المفاهیم القانونیة المتعلقة بقی             

  :التحقیقیة فیما یليأصحاب مهنة المحاسبة القضائیة و 

  .التأمین وقانون التأمین إدعاءات توقف التأمین، ویتضمن ذلك عقود - أ             

حقوق و إدعاءات حقوق الملكیة، ویتضمن ذلك انتهاك براءات االختراع،  - ب             

 .لعالمات التجاریةالطبع، وا

 .إدعاءات المسؤولیة عن المنتج - ج             

 .إدعاءات األضرار الشخصیة - د             

 .إدعاءات أضرار الملكیة - ه             

 .تطبیق مفاهیم قیاس الخسائر         2- 

Application of Loss Quantification Concepts.  

  :خسائر الذي یتضمن المهام التالیةتباط بأداء قیاس الالقدرة علي االر              

  .تحدید األضرار الرئیسیة - أ             

 .لقانونیة المتعلقة بقیاس الخسائرتحدید المفاهیم ا - ب             

 .والقواعد المالئمة لقیاس األضرارتحدید وتطبیق النظریات  - ج             

مساعدة تقنیة و التقدیرات، یتضمن ذلك التوقعات و المالئمة، و  تحدید األدوات - د             

 .حلیل االنحدار، واستخدام اإلحصاءتو الحاسوب، 

تحدید الخسائر التي تحتاج في حسابها إلي خبرات خبراء آخرین، والحصول  - ه             

 .علي، وتطبیق خبرات هؤالء الخبراء

  .سیرات حسابات قیاس الخسائرئم وتفإعداد العرض المال - و              

 .هیم الموضوعات المتعلقة بالتحقیقمفا         3-  

Investigative Related Matters Concepts.   

  :فهم العناصر األساسیة التالیة              1- 
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 .فات قواعد إعداد القوائم المالیةاحتیال ومخال - أ                  

 .تعمال األصولسؤ اس - ب                  

 .الفساد وسؤ التصرفات األخرى -ج                  

    یتضمن ذلكفهم نظریات االحتیال وعوامل الخطر المرتبطة باالحتیال، و               2- 

 :ما یلي

العالقات  والظروف، أو ، وتتضمن األحداث، Red flags األعالم الحمراء - أ                  

ة علي احتمال وجود نشاط تیال، أو المؤشرات الدالالباعثة علي االح

 . االحتیال

 .ضعف نظام الرقابة الداخلیة - ب                 

 .السلوك البشري ودوره في االحتیال -ج                 

 .ي السببیةالنظریات المبنیة عل - د                 

 .م التحقیقة المتعلقة بممارسة مهاالمجاالت المحدد         4- 

Specific Areas of Investigative Related Matters Practice.  

فهم أثر المفاهیم القانونیة المتعلقة بقیاس الخسائر، نتائج القضایا السابقة، ودور              

  :التحقیقیة فیما یليأصحاب مهنة المحاسبة القضائیة و 

  .عالجة ضغوطات حاملة األسهمم - أ             

 .إلعسار المالي المتعلق باالحتیالأحداث اإلفالس وا - ب             

 .قانون احتیال األوراق المالیة/  احتیال سوق األوراق المالیة - ج             

 .تتبع األصول واألموال - د             

 .وال واألموال الناتجة من الجرائمغسیل األم - ه             

 .اعات الزوجیةالنز  - و             

  .ا لغرض الربححرق المباني عمد - ي             

 .المفاهیم المتعلقة بمهام التحقیقتطبیق          5- 

Application of Investigative Related Matters Concepts.  

  :المهام التالیة القدرة علي أداء خدمات التحقیق، ویتضمن ذلك             

  .األولي للحالة وتحدید األولویات تقییمال             1 ) 
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 .لمعاییر األخرىتحدید القوانین المرتبطة بالقضیة وا             2 ) 

یتضمن ذلك جمع وتحلیل المعلومات المتعلقة باستخدام األدوات التحقیقیة، و              3 ) 

 :تطبیق ما یلي

  Analytical Review. المراجعة التحلیلیة - أ                 

 Data Mining .التنقیب عن البیانات - ب                 

 Net Worth Analysis .تحلیل صافي القیمة -ج                 

 Source and Use Analysis .تحلیل المصدر واالستخدام - د                 

 Funds Tracing Analysis .تحلیل مسار األموال - ه                 

في التحقیق، ویتضمن  معرفة استخدام الحاسوب والتقنیات األخرى وتطبیقاتها             4 ) 

  : ذلك ما یلي

 .استخدام أدوات الحاسوب في القضاء - أ                 

 .تحقیقات التي تحتاج خبرات متخصصةتحدید خصائص ال - ب                 

 .مة المتخصصینوتطبیق مساه ،الحصول علي -ج                 

 تحدید خصائص التحقیقات التي تحتاج إلي استخدام خبرات اآلخرین،             5 ) 

 .، وتطبیق مساهمة اآلخرینعلى والحصول

 .المالئم وتفسیر نتائج التحقیقات إعداد العرض             6 ) 

 (Methods and Tools of Recovery). طرق وأدوات االسترداد         6 - 

القدرة علي تحدید ومناقشة التحقیقات والطرق البدیلة لالسترداد، ویتضمن ذلك              1- 

  :ما یلي

 (Litigation). المقاضاة - أ                 

 (Insurance). التأمین - ب                 

 (Restitution). التعویض -ج                 

ذلــك  یتضــمن الحجــز، و  إجــراءات دني ومعالجــةفهــم طبیعــة وصــلة البحــث المــ       2- 

 :ما یلي

 (Mareva Injunctions). وصایا مارفه - أ                 

 (Anton Piller Orders). مر أنتون بیلراو أ - ب                 
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  (Discovery Orders). مر دسكفرياو أ -ج                 

  .خدمات المراجعة  وكشف االحتیال         7- 

Auditing Services and Fraud Detection.  

القدرة علي تقدیم المساعدة للمحاسب القانوني في مسألة مراجعة القوائم المالیة  - أ             

ر والكشوف من خالل التوصیة باإلجراءات الفاعلة في تحدید مواطن الخط

  .المزورة بسبب االحتیال

اءات فاعلة في مراجعة القوائم المالیة مثل وسائل كشف القدرة علي تطبیق إجر  - ب             

 .في الحسابات أو العملیات المحددةأو التحقیق في االحتیال المحتمل 

 (Fraud Risk Management). إدارة مخاطر االحتیال         8- 

یة القدرة علي تقییم المخاطر الناتجة عن االحتیال بعد المراجعة الكافیة والتوص           

حدید أو اإلجراءات والتقنیات المالئمة لت/بإجراءات الكشف المناسبة، الرادعة، و

  . مواطن عوامل مخاطر االحتیال

وفقا لإلرشاد الصادر عن  مجمع المحاسبین  خصائص ومهارات المحاسب القضائي 3-4 

 (CFF Application Kit, p4-7)  :القانونیین األمریكي

في برنامج منح ترخیص المحاسب (AICPA)  نیین األمریكيع المحاسبین القانو شرع مجم

 Certified Public Accountantللمحاسبین القانونیین (CFF) القضائي المالي المؤهل 

(CPA)  حیث یمنح . م 2008الذین یتخصصون في تقدیم خدمات المحاسبة القضائیة في عام

الذي یمتلك الخبرة والمعرفة  ترخیص المحاسب القضائي المالي المؤهل للمحاسب القانوني

حتى یمنح المحاسب القانوني ترخیص و . تطلبها ممارسة المحاسبة القضائیةوالمهارات التي ت

  :لي مؤهل یجب أن یتوفر فیه ما یليمحاسب قضائي ما

 .ساریة المفعولن القانونیین األمریكي عضویة مجمع المحاسبی1-

 .السلطة الرسمیة وني ممنوح من قبلأن یملك ترخیص محاسب قان2-

ملیة النجاح في امتحان المحاسب القضائي المؤهل، وأن یمتلك المستوى األدنى من الخبرة الع3-

سنوات في العمل تحت التدریب قبل أن  5حیث علیه أن یقضي  ،والمستوى التعلیمي المطلوب

 .علي ترخیص محاسب قضائي مالي مؤهلیتقدم للحصول 

 .خیص ودفع الرسومالحصول علي التر  تقدیم طلب4-
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 .توقیع تعهد بااللتزام بالمحافظة علي متطلبات ممارسة مهنة المحاسبة القضائیة5-

  .ساعات بنجاح 4اجتیاز امتحان المحاسب القضائي المالي المؤهل لمدة 6-

  .الخبرة المهنیة المطلوبة

الي ترخیص المحاسب القضائي الم ىلحصول علاللمرشح  اهناك طریقتین یمكن عن طریقهم

 Certified inوفقا لإلرشاد الصادر عن مجمع المحاسبین القانونیین األمریكي  المؤهل

Financial Forensics Credential (A Guide to the AICPA)    بعد أن یوفي

  :، وهمامتطلبات الخبرة المهنیة المطلوبةب

س ى الكلیات، وتدریحداكون المرشح أستاذ بنظام كامل في المرشحین األكادیمیین، یجب أن ی1-

ص المحاسب القضائي من المواد التي تغطي المعارف التي تتطلب في الشخ 50% علي األقل

 .المالي المؤهل

ساعة خبرة عمل في  1000بالنسبة للمرشحین اآلخرین یجب أن یكون لدیهم علي األقل 2-

یص محاسب علي ترخسنوات تسبق تاریخ تقدمهم للحصول  5 خالل فترة المحاسبة القضائیة

 .قضائي مالي مؤهل

  :   ةكحد أدني تتضمن الخبرة العملیة للمحاسب القضائي المالي المؤهل الخبرة في المجاالت التالی

 (Bankruptcy and Insolvency). اإلفالس والعسر المالي: أوال

  :ویقوم فیه المحاسب القضائي بالوظائف التالیة     

  .ة، مدیر اإلدارة أو مصفيل المحكمالوصي المعین من قب -     1

  .ل المحكمة، مدیر اإلدارة أو مصفيمحاسب للوصي من قب -     2

  .مي الذي یمثل المدین أو المدینینمحاسب للمحا -     3

  :ویجب على المحاسب القضائي أن یكون قادرا على القیام بما یلي        

  .عداد جداول اإلفالس للتسجیلإفي  المساعدة -أ          

  .في جمع وتنظیم السجالت لالستكشافالمساعدة  - ب         

  .المساعدة في الرد علي التحقیقات - ج         

  .اء التوثیق أو جلسات االستماعالمساعدة أثن - د         

   .ئنین أو المحامي الممثل للدائنینالمحاسب لفریق الدائنین، المحامي لفریق الدا -     4
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  :ب القضائي أن یكون قادرا على القیام بما یليویجب على المحاس        

  .من قبل المفلس للتحقق من األخطاءالفحص والبحث في الجداول المعدة  -أ         

  .ألصول المخفیة والسجالت المفقودةالبحث لمعرفة ا - ب         

  .ت االستماعالمساعدة أثناء التوثیق أو جلسا - ج         

  .یر للمحكمةعداد التقر إ - د         

  .تقدیم الشهادة في جلسة االستماع - ه         

 (Computer Forensics).مهارة الحاسوب القضائي  :ثانیا

في االرتباط بخدمة التحقیق، سواء في الدعاوي الفعلیة أو المتوقعة، یحدد ویحفظ نظم  -       1

  .فالحاسوب والبیانات بشكل مالئم حسب قواعد األدلة واالستكشا

  .فحص أدلة الحاسوب القضائیة) راءأو یساعد في إج(یجري  -       2

  :ویجب على المحاسب القضائي أن یكون قادرا على القیام بما یلي          

  .یحدد ویحفظ أنظمة الحاسوب والبیانات -أ           

  .ات أقراص الحاسوب ووسائل التخزینمحرك) ینسخ(یصور  - ب           

  .تخراج البیانات التي في الحاسوبسا - ج           

  .لبیانات المستخرجة من الحاسوبتحلیل ا - د           

  .ق نتائج وأنشطة الحاسوب القضائیةتوثی - ه           

  .ر البیانات المستخرجة من الحاسوبتفسی - و           

  .عداد النتائج في تقریرإ -ز           

  .محكمة أو جلسة االستماعادة في التقدیم الشه - ح           

 (Economic Damages).األضرار االقتصادیة : ثالثا

أو المتوقعـــة،  فعلیـــةســـواء الفـــي االرتبـــاط بخـــدمات إدعـــاءات التـــأمین، . العمـــل العـــام -   1

ـــــق،  یحســـــب ـــــدیم المســـــتندات المســـــاندة، األضـــــرار الناتجـــــة مـــــن الحری العمـــــل و مـــــع تق

ــــــال، الاو  ســــــرقة،وال، ةصــــــناعیالادث و حــــــوالاإلرهــــــابي،  ــــــزاعوالحتی ــــــد، أو أي  فــــــي ن عق

  :م األضرار ما یليویمكن أن یتضمن تقیی ،أحداث أخرى

  .أضرار المباني والمعدات - أ            

  . واإلیرادات المستقبلیة المفقودة األرباح - ب            
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  .التدفقات النقدیة المفقودة - ج            

  .المالیةعادة إعداد البیانات إ - د            

  .اإلضافیة المحملةالتكالیف  - ه            

  . )تخفیف عقوبة (  التخفیف –و            

  . التكالیف المتجنبة -ز            

  .االعتبارات الضریبیة - ح            

  .نزاعات حملة األسهم -ط            

سواء الفعلیة أو المتوقعة،  ،في االرتباط بخدمة إدعاءات التأمین. الملكیة الفكریة -      2

ن اإلصابات  عر الناتجة مع تقدیم المستندات المساندة، تقییم األضرا یحسب

یمكن أن یتضمن  ،مییز الوظیفي أو األفعال األخرىالتو الموت بالخطاء، و الشخصیة، 

  :یم األضرار ما یليتقی

  .الدخول المفقودة - أ            

  .ة المفقودةالفوائد اإلضافی - ب            

  .خسائر خدمات العائلة - ج            

  .النفقات الطبیة المحتملة - د            

  .االستهالك الشخصي - ه            

  . األضرار المعنویة - و            

  .التضخم -ز            

  .خصم إلي القیمة الحالیة - ح            

  .ضرائب الدخل -ط            

 (Family Law).نون العائلي القا: رابعا

في االرتباط بخدمة إجراءات القانون العائلي، سواء الفعلیة أو المتوقعة، یمكن أن  -        1

  :التحلیل ما یليیتضمن التحقیق و 

تحدید األصول، االلتزامات والدخل العائلي من استخدام الموارد مثل عوائد  - أ            

یصات التأمین والبحث بولو القوائم المالیة، و والت، قوائم المصرف والعمو الضرائب، 

  .في االنترنت
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  .طبیعة وخصائص األصول وااللتزاماتتحدید  - ب           

  .االلتزامات والدخلو قیمة األصول،  قیاس - ج           

ضریبة، الخضوع للو تقسیم أو توزیع األصول، االلتزامات والدخل حسب السیولة،  - د           

  .ر المخاطرتقدیو 

  .تحدید الملكیة الزوجیة - ه           

  . تحدید الملكیة المنفصلة لكل زوج - و           

الممارسات و قیمة األصول والملكیة، یتضمن ذلك األعمال التجاریة الخاصة،  -ز           

  .أصول التقاعد وخیارات األسهمو المهنیة، 

  .تحدید دعم األطفال - ح           

  .تحدید دعم الزواج -ط           

  .مدفوعات الدعم وأقسام الملكیةتحدید أثار الضریبة علي  - ي           

  .تحدید االلتزامات العرضیة -ك           

  .لتقریر للمحكمة أو الجهات األخرىإعداد ا -ل           

  .ىجلسة االستماع، أو الجهات األخر تقدیم الشهادة في المحكمة،  - م           

  .كشف ورد ومنع االحتیال: خامسا

Fraud Prevention, Detection and Response.   

یمكن و ، )جراء تحقیقات في االحتیالإالمساعدة في أو (جراء تحقیقات في االحتیال إ -         1

  :أن یتضمن ذلك ما یلي

  .استالم وتقییم الدعوى - أ             

  .العمیلالتنسیق مع محامي  - ب             

  .إجراء المقابالت - ج             

  .جمع األدلة وتحلیلها - د             

  .حفظ األدلة - ه             

  .تنظیم األدلة - و             

  .تقییم األدلة -ز             

  .إعداد تقریر بالنتائج - ح             
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  .تماع أو الجهات األخرىجلسة االسو  تقدیم الشهادة في المحكمة، -ط             

 (Litigation Support).الدعم القضائي : سادسا

تقدیم المساعدة المحاسبیة في إعداد المرافعات القانونیة، ویتضمن ذلك الشكوى  -أ         

  .نتاج السجالت والتسجیالت الالحقةالطلب علي إو األولیة، 

  .  عوة القضائیة أو الدعوى الالحقةتقدیم خدمات االستشارات المحاسبیة في الد - ب         

  .اعدة في تنظیم السجالت لالستكشافالمس - ج         

  .تالوة الشهادة في المحكمة أو جلسة االستماعو مساعدة المحامي في المحكمة،  - د         

  .محاكمة، مثل إدارة أموال التسویةتقدیم الدعم بعد ال - ه         

 (Stakeholder Disputes).نزاعات حملة األسهم : سابعا

في االرتباط بخدمة الدعوى القضائیة، سواء الفعلیة أو المتوقعة، یتم تحدید وتحلیل  -       1

ویتضمن ذلك       ،بما یكون تسبب فیها صاحب األسهمالحدث أو األحداث التي ر 

  :ما یلي

  .تحدید وتوثیق األحداث - أ            

ن العام أو ماعدا ذلك من التعاقدیة أو قضایا انتهاك القانو  تحدید العالقات - ب            

  .القضایا

  .قة، ویتضمن ذلك البیانات المالیةجمع المعلومات ذات العال - ج            

  .حساب تقدیرات األضرار - د            

  .إعداد تقریر بالنتائج - ه            

  .كمة، جلسة االستماع أو في الجهات األخرىتقدیم أو تالوة الشهادة في المح - و            

 (Valuation).التقییم : ثامنا

متوقعة، یعد المحاسب الفعلیة أو القضایا السواء في و في االرتباط بخدمة التقییم،  -أ       

 یر مجمع المحاسبین القانونیین األمریكي لخدماتیمعال االقضائي تقییم لاللتزامات وفق

ول غیر األعمال، فائدة ملكیة األعمال، األوراق المالیة أو األص تقییم) 1(رقم  التقییم

 NO . 1 – Valuation Of Business, Businessالتقییم .الملموسة

Ownership Interest, Security Or Intangible Asset  

  .یر إلي المحكمة أو الجهات األخرىإعداد تقر  -ب      
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  .األخرىلسة االستماع أو الجهات جو تالوة الشهادة في المحكمة،  - ج      

لقد جاءت الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب القضائي الكندي أكثر           

تفصیال من تلك وردات في اإلرشاد الصادر عن مجمع المحاسبین القانونیین 

األمریكي، حیث تم في خریطة الكفاءات الصادرة عن االتحاد الكندي للمحاسبة 

دید الكفاءات العامة للمحاسب القضائي، المهارات التحقیقیة، المعاییر القضائیة تح

االرتباط بخدمات المحاسبة القضائیة، كتابة (المتعلقة بممارسة القضائیة والتي تتضمن 

التقریر، إعداد أوراق العمل، المقابلة، النظام القانوني، جمع األدلة والبراهین، دور 

، باإلضافة إلى )للمحاسب القضائي عدا الشاهد الخبیر الشاهد الخبیر، األدوار األخرى

مهارات المحاسب القضائي في فهم نظریات وقواعد قیاس األضرار، المفاهیم القانونیة، 

المفاهیم المتعلقة بالتحقیق، مهارات الحاسوب القضائي، طرق وأدوات استرداد قیمة 

في مجال ردع وكشف التعویضات الناتجة عن األضرار، خدمات المحاسب القضائي 

في حین اقتصرت خصائص ومهارات المحاسب القضائي في اإلرشاد . ومنع االحتیال

الصادر عن مجمع المحاسبین القانونیین األمریكي على الشروط الالزمة للحصول على 

ترخیص محاسب قضائي من المجمع المحاسبین القانونیین األمریكي، باإلضافة إلى 

لمحاسب القضائي في الحاسوب القضائي، األضرار المهارات المطلوبة في ا

االقتصادیة، القانون العائلي، كشف وردع ومنع االحتیال، الدعم القضائي، نزاعات 

  . حملة األسهم

  :التقنیات المستخدمة في المحاسبة القضائیة 3-6  

دفق النقدي، تقنیة التو تعتبر تقنیات المحاسبة والمراجعة التقلیدیة مثل تقنیة النسب المالیة، 

وفي  ،خدمة في المحاسبة القضائیةاالختبارات اإلحصائیة القیاسیة لألدلة، من األدوات المستو 

الحاالت التي تتضمن كمیات كبیرة من البیانات، فأن المحاسب القضائي لدیه العدید من التقنیات 

رتیب نتائجها من التي تمكنه من الحصول علي البیانات أو تحدید مصدرها وتحلیلها واستخراج وت

لهذا فان المحاسب و  ،ختلفة األخرىخالل تطبیقات برامج المراجعة بالحاسوب والتقنیات الم

البرهنة علي خسائر و القضائي یمكنه التحدید بدقة سرقة األصول لغرض الوفاء بالسندات، 
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من  یرهاالمدفوعات غیر القانونیة للشركات، وغو التأمین أو اكتشافها من خالل المقاضاة، 

  (Mehta, Mathur, 2007, p76-77). المخالفات غیر القانونیة

ویعتبر الحاسوب من األدوات المستخدمة من قبل مرتكبي جرائم االحتیال المرتكب من قبل 

موظفي اإلدارة، لذلك على المحاسب القضائي فحص نظام الحاسوب بشكل دقیق للشركة 

لحصول على األدوات الالزمة تكون عملیة للحصول على دالئل على حدوث االحتیال، فبدون ا

فعلى المحاسب القضائي استخدام البرامج المتخصصة والمعدات الحاسوبیة . اإلثبات صعبة جدا

التي تسهل حفظ، جمع، تحلیل، وتوثیق األدلة، حیث توجد حالیا العدید من التقنیات الجدیدة التي 

ق الشفرات، استرجاع وفرز البیانات تسمح بالتحقق من واكتشاف الملفات المحذوفة، اخترا

(Nunn, et al., 2006, p5).   

  :بعض تقنیات المحاسبة القضائیة1-6-3

تستخدم المحاسبة القضائیة تقنیات المحاسبة التقلیدیة، وتقنیات التحلیل المالي، وتقنیات 

ع التقنیات المراجعة، وتقنیات الحاسوب القضائي، وتقنیات المقابلة، واألدوات البرمجیة، وجمی

العلمیة المعتمدة أمام المحاكم والقانون في جمع األدلة، واكتشاف االحتیال، وردعه، ومنعه، وأداء 

        .خدماتها االستشاریة والقانونیة

  Game Theory and Strategic reasoning. یة األلعاب والتفكیر االستراتیجينظر 1-

حیث یمكن  ،االستراتیجي في اكتشاف االحتیال ریمكن استخدام مفاهیم نظریة األلعاب والتفكی

  :استخدامها فیما یلي

  Fraud Risk Assessment.تقییم مخاطر االحتیال  -أ 

عند مراجعتهم للقوائم المالیة الطویلة، وقوائم  االحتیال یخطئ المراجعین عموما في تقییم مخاطر

عرفة كیفیة إدارة مراجعین میجب على ال ، حیثاالحتیال في تقییم خطر االحتیالمراجعة نماذج 

  .نماذج االحتیال

    Audit Planning. خطیط المراجعةت -ب

یجب على المراجعین تطویر استراتیجیات المرجعة غیر المتوقعة والتي ال تتبع إجراءات المراجعة 

یجب علیهم استخدام إستراتیجیة التفكیر االستراتیجي في و  ،بقة أو برامج المراجعة القیاسیةالسا

  .كیفیة إمكانیة إخفائه عن المراجعصور االحتیال الذي یمكن ارتكابه من قبل اإلدارة و ت
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    Implementation of the Audit. تطبیق المراجعة - ج

معاییر المراجعة، و التعلم من الخبرة والتعامل مع العمالء المنتقدین لفاعلیة أداء المراجعین،     

فاعل الناتج من االتصال من خالل أنشطة التوثیق والت یمكن أن تحسن من القدرة على التعلم

 .  باإلدارة

 Chain of custody.التسلسل 2-

بما أن المستندات واألشیاء األخرى مقبولة للنزاع في المحاكم، فعلى القاضي التأكد من أن 

الدلیل فهناك حاجة لتفسیر  ،ها أي تغییر بعد ارتكاب الجریمةالكتابة أو المستندات لم یحدث علی

ا الذي تم مو متى، و من الذي حصل علیه، : لحصول علیه حتى وقت تقدیمه كدلیلمن وقت ا

أما بالنسبة للمحاسبة القضائیة  فیجب على المحاسبین القضائیین حمایة  ،إجرائه للوصول للدلیل

یجب أن تكون هناك طریقة تبین أن ف ،للدلیل المالي األدلة من خالل المحافظة على التسلسل

إذا كانت المستندات قد تم حجزها فیجب على المحاسب ف ،ل لم یتم التالعب فیه أو إتالفهلدلیا

القضائي كتابة األحرف األولى من اسمه وتاریخ الحجز على المستند من الخلف أو یضع 

یجب على المحاسبین  ، كماالمستندات في ظرف شفاف ویكتب وصف للمستند على الظرف

 .    لمستندات األصلیة في مكان أمین والتعامل بالصورالقضائیین االحتفاظ با

  Questioned Documents.التشكیك في الوثائق 3-

  :مزیفة أو معدلة إذا كانت قد تكون الفواتیر أو المستندات

 .متناسقة أنواع الخطوط غیرحجم خط الحروف و   -أ 

ائع ا إذا لم یحدد البتعتبر هذه الحالة مریبة خصوصو  ،العنوان ال یظهر البائع أو الزبون -ب

 .العنوان الذي یرسل إلیه الصك

ولم یتم تحدید الرقم مثل أرقام الفواتیر،  ،إذا كان المستند من المستندات التي لها أرقام عادة - ج

 .مر الشراء، أو رقم الزبوناو أأرقام و 

دون إغفال  ن تكون متسلسلةیجب أ - على كل الفواتیر التي لدى البائعین –كل أرقام الفواتیر  -د

 .أي رقم

 .ال تظهر البنود الخاضعة للضریبة الضریبة - ه

 .التي سوف ترسل للمشتريتظهر المواد  ال بولیصة الشحن أو فواتیر تكلفة الشحن إذا كانت -و

 .   تفاصیل على الفاتورة أو المستند وجود القلیل أو عدم -ي



76 
 

  Continuous Controls.المراقبة المستمرة  - 4

تستأجر اإلدارة شركة و  ،االحتیال وسوء االستخدام لألصولمراقبة المستمرة في اكتشاف تستخدم ال

للعملیات التجاریة حتى یمكن اكتشاف  المستمرمستقلة لتركیب وٕادارة البرامج لتقوم بالتحلیل 

حیث یتم وضع عالمة على األحداث التي یمكن  ،غیر المالئمة واألشیاء الشاذة األنشطة

على الرغم من إن هذه و . االحتیال لغرض متابعتهاو ألخطاء، سوء االستخدام، تصنیفها ضمن ا

ن المال التقنیة غیر مستخدمة على نطاق واسع إال إنها یمكن أن توفر على الشركة الكثیر م

خدام هذه التقنیة یمكن استو  ،العدید من المراجعین الداخلیین ستأجراالذي كان سوف یستخدم في 

مقدارها، أو و البحث عن األخطاء بدون أي اعتقاد مسبق بوجود األخطاء،  عندبشكل استباقي 

من قبل المحاسبین القضائیین  يالزمن تسلسلالو یمكن استخدام تقنیات تحلیل االرتباط، و  ،منفذیها

ة تعدد وحدات التي یتم  في مراقبة األدوار إلیجاد األخطاء المقصودة وغیر المقصودة في حال

 . مراجعتها

  Time line Analysis.یل التسلسل الزمني تحل - 5

یستخدم تحلیل التسلسل الزمني في فحص التفاصیل من بدایة حدوث االحتیال حتى تحدید 

المتسبب في االحتیال، كما یساعد تحلیل التسلسل الزمني المحاسبین القضائیین في تبلیغ الترابط 

التحقق أعادة تصور أحداث النزاع و  عد فيكذلك یساو  ،ي بین األحداث وتلخیص التحقیقاتالزمن

برامج التحلیل و من األدوات البرمجیة التي یمكن أن تستخدم في عرض النزاع في المحكمة، 

المشكوك االستقصائیة یمكنها أظهار كل التفاصیل من بدایة الحدث حتى الوصول إلى األمر 

ر أو صلة ارة إلى المصدكل دورة في المخطط الزمني لتحلیل التسلسل الزمني تتضمن إشو  ،فیه

  .مباشرة بقاعدة البیانات

  Tracing Schedule.تتبع الجداول  - 6

یمكن أن یستخدم تتبع الجداول في بیان تدفق األموال من مصرف إلى مصرف، من مصرف 

باإلضافة إلى ذلك فأن تتبع  ،ة إلى منشأة، أو من شخص إلى شخصإلى منشأة، من منشأ

  .سیل األموالاول تساعد في حاالت غالجد

  Link Analysis.تحلیل الصلة  - 7

فتحلیل الصلة  ،ین العالقة بین الفرد والبیاناتتحلیل الصلة عبارة عن التحلیل الشبكي الذي یب

یبین العالقات بین العدید من األشیاء المختلفة التي ال تظهر من خالل البیانات المجردة أي 
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ن یستخدم في مقارنة العناوین البریدیة للمدرین عالقة بینها، كما إن تحلیل الصلة یمكن أ

 .ة التي اتصلوا بها خالل وقت محددالتنفیذیین للشركة وأرقام الهواتف الخلوی

  Invigilation.المراقبة  - 8

ن تحدید مقدار تتضمن المراقبة االحتفاظ بالتفاصیل المسجلة قبل وبعد فترة المراقبة حتى یمك

، لذا یكون االحتیال مستحیل عملیارة المراقبة تكون الرقابة صارمة خالل فتو  ،االحتیال المرتكب

ة بالخسائر التكالیف الناتجة عن عملیة المراقبة قبل وبعد وخالل فترة المراقبة أقل مقارن ولكن

یمكن أن تستخدم المراقبة في حاالت االحتیال المحتملة، الكتشاف و  ،الناتجة عن االحتیال

فالسجالت المفصلة تكون  ،دم الحقا للعرض في قاعة المحكمةخاالحتیال، ویمكن أن تست

  .المراقبة لتحدید مقدار االحتیال محفوظة قبل وبعد فترة

  Genogram.برنامج شجرة العائلة  - 9

ة لعالقات الشخصیة بین األطراف ذات العالقان برنامج یعرض في شكل صور شخصیة عبارة ع

تمثل الرموز الجنس و  ،برامج مصممة لذلك الغرض هناكو  ،أو التي لیس لها عالقة ببعضها

األفراد الذین ف ،ةبالخطوط المختلفة لتوضیح العالقات العائلی) الصندوق للذكر، الدائرة لألنثى(

لیس لهم صلة قرابة سوف یكونوا غیر متصلین بخطوط، ولكن یمكن وضعهم ضمن خارطة 

الدافع وراء الجریمة أو تزود بدلیل على أن  أن هذه المعلومات یمكن أن تقود إلى تحدید. البرنامج

  .خص متورط بشكل مباشر في االحتیالذلك الش

  Proof of Cash.الدلیل النقدي  - 10

هذه و  ،ة المصرف، غیر أنه أكثر تفصیال وشموالإجراءات البرهان النقدي مشابه لقائمة تسوی

ت في الدفاتر متفقة مع العملیا اإلجراءات یمكن أن تستخدم في التحقق من أن الحسابات النقدیة

 . النقدیة المسجلة بسجالت المصرف

  Entity Charts.الخریطة التنظیمیة  - 11

المخططات الدخل  كما تبین ،هممخططات المنشأة تبین المنشات ومالكیها والعالقات بین

التي تبدو ظاهریا غیر ذات عالقة خصوصا بین األطراف والمنشات و واألصول المحولة، 

  .كروسوفت في إعداد مخططات المنشاتیمكن أن تستخدم أدوات برنامج أكسل میو  عضها،بب
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  Full-and False- Inclusion Tools.الخاطئ  – صحیحال أدوات إدخال - 12

للتحقق من صحة البیانات تحت التحقیق،  الخاطئ – صحیحخدم أدوات إدخال البیانات التست

الخاطئ  – صحیحتساعد اختبارات البیانات الو  ،الئمة أو الشاذةاء البیانات الموبذلك ال یتم استثن

 .  في إیجاد األصول المخفیة

  Aberrant Pattern Detection.اكتشاف النماذج الشاذة  - 13

  .Benford Lawمثل استخدام تحلیل قانون بنفورد 

  Duplicate Number Test.اختبار األعداد المضاعفة  - 14

مبالغ و أرقام الشیكات، و مشكوك فیه إلعداد معینة مثل أرقام الفواتیر، یستخدم لمعرفة تكرار 

 .  النقود

  Rounded Number Test.اختبار األعداد المقربة  - 15

  .العشریة على احتمال وجود احتیال قد یدل تقریب األعداد للخانات   

  Gap Analysis.تحلیل الفجوة  - 16

تندات المفقودة التي یجب أن یكون لها تسلسل رقمي یستخدم تحلیل الفجوة في البحث عن المس

 .الخ ... دفاتر الیومیة، و مذكرات االئتمان، و الفواتیر، و مثل الشیكات، 

  Life Style Analysis.تحلیل أسلوب الحیاة  - 17

فأسلوب  ،وب حیاة موظفي الشركات بشكل جیدعلى المحاسب القضائي أن یكون مدرك ألسل

  .مؤشر على الدخل غیر المعلن عنهي حیاة الموظف قد تعط

  Attributes Sampling.معاینة الصفات  - 18

  Document Map.خریطة المستند  - 19 

البیانات الهامة في المستند لكي و الفقرات، و استخدام قلم اإلشارة في تحدید العناوین الرئیسیة، 

 .والرجوع إلى البیانات الهامة فیهیمكن تصفحه بسهولة 

  Event Analysis.ألحداث تحلیل ا - 20

  .)بعلى نظام الحاسو  Hackersمثل تحلیل هجمات الهیكر (تحلیل األحداث 

   Stratification Percentage Comparison.           مقارنة تطابق النسب المئویة  - 21

   Net Worth Analysis.تحلیل صافي القیمة  - 22 
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یجب على  ، حیثتقدیر الدخل من المیزانیةاشرة لتعتبر طریقة صافي القیمة طریقة غیر مب

كما  ،ایة ونهایة الفترةفي بد) األصول ناقص االلتزامات(ب صافي القیمة للفرد المحاسب حسا

حسم إلى الزیادة في یجب على المحاسب القضائي إضافة مصاریف المعیشة غیر القابلة لل

خالل الزیادة في صافي القیمة فإذا كان هناك اختالف بین الدخل المعلن عنه و  ،صافي القیمة

دخل غیر ) 1ربما یكون السبب حیث فعلى المحاسب القضائي تحدید سبب االختالف، السنة،

دخل غیر معلن و ختالفات ربما سببها السرقة، الفا. اختالفات غیر معروفة) 2خاضع للضریبة أو

 .  عنه أو االختالس

  Analytic Techniques.تقنیات التحلیل  - 23

البیانات و التحلیل الرأسي المستخدم في تحلیل القوائم المالیة، و تخدام التحلیل العمودي، مثل اس

  .(Crumbley, 2012)الیةالم

    Benford's Law. قانون بنفورد - 24 

ذا كان المتغیر الذي إحدى الطرق المختلفة لتحدید فیما إ نون بنفورد عبارة عن أداة ریاضیة، و قا

طاء غیر المقصودة أو احتیال، یستخدم في استكشاف إي ظاهرة تتم دراسته حالة من األخ

یعرض عدد من األشكال المصطنعة  فالقانون ،الفحص التفصیلي ووضع متغیر الدراسة موضع

وتعتبر  ،)أو الصحیحة(شكال العشوائیة لها نماذج مختلفة من األ) كمؤشرات علي االحتیال(

تم تحدید المتغیر أو حقل األهمیة المالیة، ثم حیث ی ،ت تطبیق قانون بنفورد بسیطة جداخطوا

بعدها یتم و  ،ار للمتغیر المدروس لمجتمع الدراسة بالكاملتستخرج وتلخص أقصى خانة للیس

اهد، ثم یتم تطبیق قانون عمل ملخص بالخانة األولى للحقل وحساب النسبة المئویة للعدد المش

أهمیة التباین بین المجتمعین، وبمعنى آخر في قیاس  Zیستخدم قانون بنفورد اختبار و  ،بنفورد

ولى للمشاهدة یحسب قانون بنفورد النسبة المئویة للخانة األولى لألعداد والنسبة المئویة للخانة األ

فإذا كانت البیانات مؤكدة إلي النسبة المئویة لقانون بنفورد، فأن ذلك . عند مستوى ثقة محدد

 عندعلي سبیل المثال ف، و )تسلسل قانون بنفورد(ورد بنف یعني أن البیانات متسقة مع قانون

بها احتمال حصول  ال یوجد) البیانات 2/3تقریبا ( فأن ذلك یعني إن %68نسبة  الحصول على

 ،الوحیدة التي لها عالقة بالحقل الخانة األولى قد ال تكون دائما هي الخانةو . خطاء أو احتیال

یتعامل كذلك و  ،وحتى الرقم األخیر …, 2nd , 3rd لنون بنفورد یعطى مجموعات منفصلة قاف

هناك العدید من المزایا لقانون بنفورد و . المقربةاألعداد العشریة، واألعداد و مع األعداد المركبة، 
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ندات مساندة إلثبات صحة مثل عدم تأثره بقیاس التغایر، والمساعدة عندما ال تكون هناك مست

  .العملیات

    Theory Of Relative Size Factor (RSF).  سبينظریة عامل الحجم الن - 25

ن االحتیال أو تبین نظریة عامل الحجم النسبي كل التقلبات غیر العادیة، والتي قد تكون ناتجة ع

نظریة عامل الحجم النسبي هي قیاس لنسبة الرقم األكبر إلي الرقم األكبر ف ،األخطاء الحقیقیة

عملي لنظریة عامل الحجم جد بعض الحدود في التطبیق التو و  ،التالي لمجموعة األعداد المعطاة

هذه . المستخدمین، الخو المستهلكین، و مثل البائعین، ) علي سبیل المثال لكل وحدة مالیة(النسبي 

فإذا كانت  ،لمتاحة إذا لم یتم التعرف علیهاالحدود قد یمكن التعرف علیها أو تحلل من البیانات ا

فهذا یساعد  ،ذلك یتطلب التحقق من تلك الحالةبیعي للعملیة فأن إي حالة خارجة عن المدى الط

في هذه الطریقة األرقام المسجلة و  ،ذة أو الخارجة عن إطار العملیةفي اكتشاف األشیاء الشا

 ،د تكون بسبب الخطاء أو االحتیالفهي ق ،ج المدى الموصوف تكون مثار للشكوالتي تقع خار 

تحتاج لمعرفة العالقة التي تربطها بالمتغیرات أو العوامل لذلك فهذه السجالت أو الحقول و 

  .الحقیقةاألخرى، وهكذا حتى نصل إلي 

 . دوات الحاسوبیة المساعدة للمراجعاأل - 26

Computer Assisted Auditing Tools (CAATs).   

برامج حاسوبیة یستخدمها المراجع كجزء من إجراءات المراجعة لمعالجة البیانات ومراجعة 

مساعدة األدوات الحاسوبیة ل، و المكونات المهمة لنظام معلومات العمیل دون االعتماد علیه

  :ء إجراءات المراجعة المختلفة مثلتساعد المراجع في إجرا المراجعین

 .ختبار تفصیلیي للعملیات واألرصدةا -أ

 .حدید التضارب أو التقلبات المهمةت -ب

 .مراقبة تطبیق أنظمة الحاسوبإلي  االختبار بشكل عام، باإلضافة - ج

 .ختباریةاللبیانات للمراجعة ابرامج المعاینة الستخالص ا -د

 .ابات المنجزة من النظم المحاسبیةإعادة إجراء الحس - ه

برامج استخالص البیانات مصممة لتحلیل  ،قضائیة تنقسم إلي نوعین مختلفینبرامج المحاسبة ال

حسابات و الحاسوبیة في الشركات، مثل الفواتیر، جداول الحسابات لكل سجالت البیانات 

التحقق من كشف األجور والمشتریات، حیث یتم الكشف و و مدفوعات البائعین، و المدینین، 
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التي برامج التحلیل المالي، و  ،األشیاء غیر العادیة والتضارب والتقلبات أو الخروج عن القیاسات

و ربع سنوي، أو سنوي، والمقارنة المرجعیة تستخدم في تحلیل القوائم المالیة بشكل شهري، أ

(Benchmark)  التمویل للنسب بین مختلف الحسابات، مثل اإلعالن عن اإلیرادات أو تكالیف

هناك بعض برامج الحاسوب التي یجب علي المحاسبین القضائیین و  ،كنسبة مئویة من اإلیراد

   Spy Software.استخدامها یطلق علیها برامج التعقب أو التجسس 

  Data Mining Techniques. تقنیة التنقیب عن البیانات - 27

حجم كبیر من البیانات  مجموعة من التقنیات تستخدم بمساعدة الحاسوب، صممت للتنقیب عن

بیانات تصنف تقنیة التنقیب عن الو  ،ات غیر المتوقعة أو النماذج آلیاالمخفیة أو المعلومالجدیدة و 

تستكشف هذه التقنیة و . التنبؤ واالنحراف، وتحلیل الصلة نموذجو  االكتشاف،: إلي ثالثة طرق

ة أو فرضیات عن النموذج البیانات سوا كانت معرفة عادیة أو في نماذج، بدون معرفة فكر 

أنها توضح العالقات المختلفة، . ل، بدون معرفة مسبقة عن االحتیالعلي سبیل المثاو  ،المحتمل

، وئيفي النموذج التنبو . )شرطيوفقا للمنطق ال(شروط المنطقیة ختالفات وفقا للاالتجاهات واالو 

 ، حیثلتخمین بالقیم الجدیدة للمفرداتتستخدم النماذج المكتشفة من البیانات في التنبؤ بالنتائج وا

یتم أوال إیجاد المعیار في تحلیل االنحراف، ثم بعد ذلك تستخدم االنحرافات عن البنود المعطاة 

نموذج اكتشاف الصلة یستخدم حالیا في ف ،اذة باستخدام النماذج المستخرجةالشفي إیجاد البنود 

  Baysianغالبا یتم استخدام تقنیة الرسم لمخططات بازین و  ،نماذج المشكوك فیهااكتشاف ال

ي حاالت أمطابقة اللوغارتیمیة في استخراج هذه الطریقة تتضمن استخدام نماذج ال، و االحتمالیة

  . ةنادرة أو مشبوه

   Ratio Analysis.تحلیل النسب - 28

مثل النسب  ،ب تحلیل النسب للبیانات العددیةتقنیة مفیدة أخرى في اكتشاف االحتیال هي حسا

تحلیل نسب البیانات یعطي مؤشر و  ،مؤشر علي وضع المنشاة االقتصاديالمالیة التي تعطي 

  :عادة تستخدم ثالثة نسب هيو  ،ن خالل عالقات االحتیال المحتملةعلي احتمال وجود احتیال م

 .)األقل/األعلى (لقیمة األعلى إلي القیمة األقل نسبة ا -أ

 .)2األعلى/ األعلى (على إلي القیمة األعلى التالیة نسبة القیمة األ -ب

 .السنة الجاریة إلي السنة السابقةنسبة  - ج
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كالیف محددة وبعض استخدام تحلیل النسب یعتمد علي دراسة الخبیر المالي للعالقة بین ت

 ،ت أو ساعات العمل المباشرةالدینار من المبیعاو وحدات قیاس اإلنتاج مثل الوحدات المباعة، 

وكمثال لمعرفة التكلفة اإلضافیة لكل ساعة عمل مباشر نقوم بقسمة التكالیف اإلضافیة الكلیة 

ب القضائي في تحلیل النسب یمكن أن یساعد المحاسف ،ي الساعات الكلیة للعمل المباشرعل

تقدیر المصاریف، وكمثال علي ذلك فأن شركة تكلفة بضاعتها المباعة نادرا ما تنحرف عن نسبة 

یمكننا استخدام نسبة ف ،ات للسنة التي تحت المراجعةالمستند وضاعت ،من المبیعات% 35

  .ید مناسب لتكلفة البضاعة المباعةكتحد% 35

دم من قبل المحاسبین القضائیین للحصول على والجدیر بالذكر إن السابقة األدوات تستخ

مؤشرات على وجود االحتیال، ولكن اكتشاف االحتیال وحجمه وتقییم األضرار الناتجة عنه، 

یعتمد على مهارات ومعارف وخبرة المحاسب القضائي، وقدرته على استنباط االستنتاجات 

ذین یقوم بمقابلتهم وربطها  ببعض، وقدرته على استخالص المعلومات من األشخاص ال

(Mehta, Mathur, 2007, p1576-1578) .  
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  :المقدمة 4-1

لتي ترتبط بمجال األعمال، مما أثر شهد العالم في اآلونة األخیرة الكثیر من األحداث الهامة القد 

على بیئة األعمال بصفة عامة وعلى مهنة المحاسبة والمراجعة بصفة خاصة، نتیجة االنهیار 

المالي للعدید من الشركات العالمیة الكبرى، وتورط بعض شركات المراجعة الكبرى في هذه 

مما أثر على سمعة ، م 2000االنهیارات، كما حدث لشركة آرثر أندرسون في أوائل عام 

مما دفعا إلى تطویر المحاسبة القضائیة كمهنة من قبل ، لمحاسبة والثقة في مهنة المراجعةا

مجموعة من المنظمات المهنیة المتخصصة في المحاسبة، خصوصا في الوالیات المتحدة وكندا 

هذه الدول على لقد عملت هذه المنظمات في . ة جرائم االحتیال والفساد الماليواسترالیا لمواجه

خلق إطار عام لممارسة هذه المهنة، فأصدرت لها مجموعة من المعاییر والواجبات والسلوكیات 

المنظمات  تعتبرو  ،المهنیة مثلها في ذلك مثل المهن األخرى وخاصة مهنة المحاسبة والمراجعة

 ظمات المهنیةالمن ألن، ي مهنةأللتطور اس اییمق الصادرة عنها من المعاییر المهنیةو  المهنة

إصدار  على الصالح العام وصالح ممارسي المهنة من خاللالمهنة و  تعمل على المحافظة

المهنة،  يالخبرات والمستوى التعلیمي لممارسو المهارات،  تحدیدو  المعاییر المنظمة للمهنة،

 المحافظة على سمعة المهنة منو ، رسي المهنةالقواعد السلوكیة التي یجب أن یلتزم بها مماو 

حل اإلشكالیات التي تقع بین ممارسي و المحافظة على سمعة وتأهیل ممارسي المهنة،  خالل

ٕاعداد الندوات والمؤتمرات و ٕاعداد برامج التعلیم المستمر للرقي بمستوى ممارسي المهنة، و المهنة، 

  .الدراسات المختصة بمجاالت المهنةٕاعداد و العلمیة، 

  :اییر األمریكیةالمع 4-2

تتضمن معاییر المحاسبة القضائیة في الوالیات المتحدة األمریكیة قوانین المحاكم الساریة، 

 Securities and  معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن لجنة تبادل األوراق المالیة

Exchange Commission (SEC)  راق للشركات التي یتم تبادل أورقها المالیة في أسواق األو

المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة، مثل سوق نیورك لألوراق المالیة، ولجنة تبادل األوراق 

 Financial Accounting Standardsالمالیة فوضت مجلس معاییر المحاسبة المالیة 

Board (FASB)  في إصدار معاییر المحاسبة المالیة، مع مالحظة إن معاییر المحاسبة

في  توجدو  ، (Gray & College, 2008, p115-116)تبر من ضمن القوانینالمالیة ال تع

، (ACFE)الوالیات المتحدة األمریكیة معاییر صادرة عن جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین 
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 (AICPA) باإلضافة إلى المعاییر الصادرة عن المعهد األمریكي للمحاسبین العامین المعتمدین 

ر جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین، غیر إنها استرشادیة وغیر وهي أكثر تفصیال من معایی

  .ملزمة

معیة ممتحني االحتیال المعاییر المهنیة لممتحني االحتیال المعتمدین الصادرة عن ج 1-2-4

   . المعتمدین

Certified Fraud Examiners (CFE) Code of Professional Standards 

 Association of Certified Fraudعتمدین جمعیة ممتحني االحتیال الم أصدرت

Examiners (ACFE) م،  2008، المعاییر المهنیة لممتحني االحتیال المعتمدین في سنة

وهي ملزمة التطبیق من جمیع أعضاء جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین، ومتاحة على موقع 

 www.acfe.com  .(CFE code, 2008, P1-20)الجمعیة بشبكة االنترنت

   Applicability of Code: تطبیق المعیار

االلتزام بتطبیق المعاییر (ACFE) یجب على جمیع أعضاء جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین 

یجب على أعضاء الجمعیة محاولة االلتزام دائما و  ،نیة لممتحني االحتیال المعتمدینالمه

تشیر عبارة ممتحن االحتیال المعتمد و  ،مع القوانین أو إجراءات المحاكمبالمعاییر ما لم تتعارض 

" Certified Fraud Examiner " or (CFE) إلى األعضاء المعتمدین.  

   :Standards of Professional Conduct معاییر التصرف المهني 

  : Integrity and Objectivityالنزاهة والموضوعیة -أ

تبطة ، ومعروف إن الثقة العامة مر یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین التصرف بنزاهة - 1

یضحوا بالنزاهة ألجل مصلحة العمیل،  ال أن ممتحني االحتیال المعتمدین ، وعلىبالنزاهة

  .صاحب العمل أو المصلحة العامةو 

 ق من عدم تعارض المصالح الفعلي أواالحتیال المعتمدین التحقیجب على ممتحني  - 2

اإلفصاح عن أي تعارض للمصالح  مجب علیهكما یو  ،المحتمل قبل قبول فحص االحتیال

 .وقع االحتفاظ بهم أو أصحاب عملهمفعلي أو محتمل مع للعمالء المت

خالء إلمراعاة المحافظة على الموضوعیة یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین  - 3

 .یاتهم المهنیة ضمن مجال االرتباطمسئول
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هد بأي أعمال معیبة لجمعیة ممتحني یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین عدم التع - 4

ق المصلحة العلیا االحتیال المعتمدین أو عضویتها، ویجب علیهم دائما التصرف بما یحق

 .للسمعة المهنیة

یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین عدم إعطاء بیان كاذب مع معرفة مسبقة عند تقدیمه  - 5

یجب علیهم االلتزام و  ،خرىالنزاع األ للشهادة بعد قسم الیمین في المحكمة أو أماكن حل

یجب على ممتحني االحتیال و  ،محاكم أو جهات حل النزاع األخرىتعلیمات القانونیة للبال

 .امیة أو حث اآلخرین على ارتكابهاالمعتمدین عدم ارتكاب أفعال إجر 

  :Professional Competence الكفاءة المهنیة -ب

االرتباط  مدین أن یكونوا مؤهلین ویجب علیهم عدم قبولیجب على ممتحني االحتیال المعت - 1

 ةلممتحني االحتیال المعتمدین تلبیفي بعض الظروف، یمكن و  ،بمهام غیر مؤهلین بها

في تلك  االختصاص متطلبات الكفاءة المهنیة عن طریق االستشارة أو اإلحالة لذوي

 .المجاالت

على الحد األدنى من برنامج التعلیم  یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین المحافظة - 2

على أعضاء جمعیة و  ،معیة ممتحني االحتیال المعتمدینالمهني المستمر الذي تتطلبه ج

االستمرار في  فترة ممتحني االحتیال المعتمدین االلتزام بمهارة التعلیم الموحد والخبرة طوال

ظة المستمرة على كفاءتهم ممتحني االحتیال المعتمدین المحاف على یجبو  ،مزاولة المهنة

 .الیتهم في تقدیم خدماتهم المهنیةوفع

  :Due Professional Care العنایة المهنیة - ج

حیث  ،لعنایة المهنیة في أداء خدماتهمیجب على ممتحني االحتیال المعتمدین ممارسة ا - 1

دي والشك التحلیل االنتقاو تتطلب العنایة المهنیة من ممتحن االحتیال المعتمد الیقظة، 

 .المهني ألخالء مسئولیاته المهنیة

 .الجدیر، والكافيو یجب دعم استنتاجات ممتحن االحتیال المعتمد بالدلیل المناسب،  - 2

یجب تخطیط عملیة مراقبة أداء عملیة ف ،عملیات فحص االحتیال بشكل كافي یجب تخطیط - 3

أهداف، وأداء و تراتیجیات، فحص االحتیال من البدایة حتى النهایة، بما في ذلك تطویر إس

 .الخدمات
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یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین األشراف بشكل كافي على العمل المنجز من قبل  - 4

یتوقف مستوى األشراف على حسب  ، حیثلمهنیین اآلخرین المشتغلین معهمالمساعدین وا

 .ت المساعدین أو المهنیین اآلخرینتعقیدات العمل ومؤهال

  : Understanding With Client or Employerلعمیل أو صاحب العملاالتفاهم مع  -د

حتیال التفاهم مع العمالء یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین في بدایة عملیة فحص اال - 1

ل، وتحدید مسؤولیات جمیع قیود عملیة فحص االحتیاو ب العمل عن مجال، احأو ص

 .األطراف

ب احلى تفاهم جدید مع عمالئهم أو صمدین التوصل إیجب على ممتحني االحتیال المعت - 2

حص االحتیال أو مسئولیات عملهم عند حدوث تغییر مهم في مجال أو قیود عملیة ف

  .األطراف

  : Communication With Client or Employerاالتصال بالعمیل أو صاحب العمل - ه

لعمل بالنتائج الهامة التي یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین أبالغ العمیل أو صاحب ا 

  .ا إلیها خالل عملیة فحص االحتیالتوصلو 

   :Confidentiality السریة -و

یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین عدم اإلفصاح عن المعلومات ذات الخصوصیة أو  

السریة التي یحصلوا علیها أثناء تأدیتهم عملیة فحص االحتیال ألي طرف بدون الحصول على 

 من عدم طلب ال یمنعالم اهذ ،مر قانوني من المحكمةأملزمة أو یح مسبق من سلطة إذن صر 

ذه المنظمات ملتزمة بقیود استثناء المنظمات المهنیة أو هیئة المراجعات التحقیقیة طالما أن ه

  .السریة

  : Standards of Examinationمعاییر الفحص

  :Fraud Examination فحص االحتیال -أ

كما أنه یجب أن یكون  ،مهني، وبطریقة شاملةو تم فحص االحتیال بشكل قانوني، یجب أن ی - 1

الموثوقة، و الكاملة،  مد الحصول على الدلیل والمعلوماتهدف ممتحن االحتیال المعت

 .والمالئمة

یجب أن یشرع ممتحني االحتیال المعتمدین في بدایة عملیة فحص االحتیال بالتنبؤ ومجال  - 2

كما . ؤات واألولویات خالل عملیة الفحصستمر في إعادة تقییم هذه التنباألولویات، ثم ی
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تهم في عملیة إجراء فحص كفأ على یجب على ممتحني الفحص المعتمدین المحافظة

 .االحتیال

المعلومات التي إن  یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین أن یكونوا یقظین إلى احتمالیة - 3

 ،متحیزة لتحیز الشهود واآلخرینو راء غیر مفهومة، وآنات، یحصلون علیها عبارة عن تخمی

 .العتبار كال الدلیلین التبریئي والتجریميكذلك یجب على ممتحني االحتیال األخذ في او 

  :Evidence الدلیل -ب

یجب على ممتحني االحتیال المعتمدین السعي إلى تأسیس اإلجراءات الرقابیة واإلداریة  - 1

ا خالل عملیة علیه ونالبیانات واألدلة األخرى التي یحصلو لى الوثائق، الفاعلة للمحافظة ع

كما یجب علیهم المحافظة على سالمة المواد واألدلة المالئمة، وأن  ،الفحص عن االحتیال

امتالك وترتیب المواد و یكونوا مدركین ألهمیة المحافظة على التسلسل في البیانات األصلیة، 

 .المالئمةواألدلة 

ئج عمل ممتحني االحتیال المعتمدین قد تختلف حسب ظروف كل عملیة فحص نتا - 2

اجة یجب أن یخضع حجم الوثائق لنتائج عملیة فحص االحتیال حسب ح ، كمالالحتیال

 .وأهداف العمیل أو صاحب العمل

   :Standards of Reporting معاییر التقریر

  :generalعام  -أ

یكون مكتوبا أو شفهیا، بما في ذلك الشهادة تحت قسم  تقریر ممتحني االحتیال المعتمدین قد

لیس هناك و  ،ریر العدید من األشكال المختلفةأو شهادة الشاهد الخبیر، وقد یأخذ التق/الیمین و

  .ن، إال إنه یجب أن ال یكون مضلالصیغة محددة لتقریر ممتحني االحتیال المعتمدی

  :Report Content مكونات التقریر -ب

كون تقاریر ممتحني االحتیال المعتمدین مستندة على األدلة التي یجب أن تكون كافیة یجب أن ت

 كما ،لتوصیات المتعلقة بفحص االحتیالأو ا/اآلراء وو االستنتاجات، و ومالئمة لمساندة الحقائق، 

مهارته، و مبادئ ومنهجیات مجال معرفة العضو، و أن ینحصر التقریر في موضوع البحث، یجب 

  .تدریبه أو تعلیمهو خبراته، و 
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  :المعاییر األسترالیة 4-3

أصدر مجلس معاییر المحاسبة المهنیة األسترالي معاییر المحاسبة القضائیة األسترالیة 

(APS11)  م، وقام المجلس بتعدیل تلك المعاییر بالمعاییر  2008في سنة(APES215) 

  .وهي أكثر تفصیال من المعاییر السابقة

 .215األخالقیة، خدمات المحاسبة القضائیة بة المهنیة و معاییر المحاسمجلس  1-3-4

APES 215 Forensic Accounting Services.  

 Accounting Professional & Ethicalر مجلس معاییر المحاسبة المهنیة واألخالقیة أصد

Standards Board (APESB)  سنة في  215األسترالي معاییر خدمات المحاسبة القضائیة

م، وهي متاحة على موقع المجلس على شبكة  2013م، ویشرع العمل بها في ینایر  2012

 www.apesb.org.au   . 26)-(APES215 Code, 2012, P1االنترنت على الموقع 

  :Scope And Application المجال و التطبیق

لخدمات  APES215المهنیة واألخالقیة المعیار المهني  أصدر مجلس معاییر المحاسبة  - 1

المحاسبة القضائیة، ویعمل بهذا في االرتباطات أو المهام التي یشرع في العمل بها في أو 

 .بیق هذا المعیار قبل هذا التاریخكما یسمح بتط ،2013بعد ینایر 

ت المحاسبة یحدد لألعضاء معاییر الجودة واألخالق في خدما APES215المعیار  - 2

لمهنیة أو أي األعضاء عدم مخالفة واجباتهم ا على القضائیة، وفي تطبیق هذا المعیار

 .قوانین ملزمة ساریة

د تقدیم عن APES215یجب علي أعضاء المهنة في أسترالیا االلتزام بمتطلبات المعیار  - 3

 .خدمات المحاسبة القضائیة

إلي  APES215اللتزام بمتطلبات المعیار  یجب علي أعضاء المهنة من خارج أسترالیا ا - 4

ین المحلیة أو التنظیمات الحد الذي ال یمنعهم من اإلیفاء بالمتطلبات المحددة من القوان

 .المهنیة

إذا كانت الخدمة المهنیة التي شرع في تقدیمها لیست خدمة محاسبة قضائیة، ثم تحولت   - 5

من تاریخ هذا  بمتطلبات هذا المعیارإلي خدمة محاسبة قضائیة، فعلي العضو االلتزام 

 .ما بعدهفیالتحول و 
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إذا باشر العضو خدمة المحاسبة القضائیة، عدا خدمة الشاهد الخبیر، ثم تحولت الخدمة   - 6

من هذا المعیار ) 5(الحقا إلي خدمة الشاهد الخبیر، فعلي العضو االلتزام بمتطلبات القسم 

 .ما بعدهفییخ و من ذلك التار ) بیر خدمات الشاهد الخ( 

والمالحظات اإلرشادیة  المالئمة بالمعاییر المهنیة لتزمینضاء أن یكونوا میجب علي األع  - 7

عند تقدیم الخدمات المهنیة، كما یجب علي كل األعضاء االلتزام بالمبادئ األساسیة لمعیار 

  .APES110األخالق المهنیة للمحاسبین 

 .لیة مفروضة بالقانون أو التنظیمو المعیار ال یقصد منه إنقاص أي مسئ - 8

 اتالمالحظات اإلرشادیة والتشریعات تشیر إلي تحسینو كل اإلشارات إلي المعاییر المهنیة،  - 9

 .ن وقت ألخرتلك البنود م

علــي األعضــاء عــدم االلتــزام بــالمعني الحرفــي  APES250فــي تطبیــق متطلبــات المعیــار  -10

ـــار، بـــل كـــذلك االلتـــزام بـــروح ـــار، ومعیـــار األخـــالق المهنیـــة للمحاســـبین  فقـــط فـــي المعی المعی

APES110. 

    Fundamental Responsibilities of Members: المسئولیات الرئیسیة لألعضاء

في معیار  100یجب علي العضو الذي یقدم خدمة المحاسبة القضائیة االلتزام بالجزء رقم 

 .وانین المنظمة للمحاسبة القضائیةالمبادئ األساسیة والق

  :Public Interest الصالح العام

من معیار المبادئ األساسیة علي العضو مراعاة التزام األعضاء بالصالح  100طبقا للجزء  - 1

 .د تقدیم خدمات المحاسبة القضائیةالعام عن

یجب علي العضو عند االرتباط بتقدیم خدمة المحاسبة القضائیة أن یرى خالیا من أي  - 2

) 120(بالنزاهة، أو الجزء الخاصة  110دئ األساسیة في الجزء مصلحة تتعارض مع المبا

 .APES110الخاص بالموضوعیة في معیار األخالق المهنیة للمحاسبین 

الخاص بتعارض المصالح، ) 220(یجب علي األعضاء في الممارسة العامة االلتزام بالجزء - 3

 . رفي المعیا الخدمات المنصوص علیهاالخاص بالموضوعیة في كل ) 280(الجزء و 

یؤدي خدمة  یجب علي العضو مراعاة قدرته علي أداء الخدمة المهنیة بموضوعیة إذا كان - 4

  .طلب منه أداء خدمة الشاهد الخبیرخدمة الشاهد الخبیر ثم  غیرالمحاسبة القضائیة 
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   :Professional Independence االستقالل المهني

قضائیة بالممارسة العامة التي تتطلب منه عندما یرتبط العضو بخدمة المحاسبة ال - 1

االستقاللیة أو عندما یظهر العضو بأنه مستقل في أدائه لخدمة المحاسبة القضائیة، علي 

  :تنقسم االستقاللیة إلي قسمین( ر العضو االلتزام باالستقاللیة حسب تعریف هذا المعیا

تسمح للفرد أن یقدم رأیه بدون أن تؤثر  وتعني الحالة العقلیة التي :االستقاللیة في التفكیر) أ   

علیه أي مؤثرات تؤثر علي حكمه المهني وتسمح له بالتصرف بنزاهة وممارسة الموضوعیة 

 .يوالشك المهن

أن یتجنب العضو الحقائق والظروف التي تجعل طرف ثالث مطلع  :االستقاللیة الظاهریة) ب 

یة المطبقة، یستنج منها أن ئالوقا تواإلجراءا دیه المعرفة بكل المعلوماتلو ومعقول، 

  . )الموضوعیة والشك المهنيو لدیه النزاهة،  لیس الشركة أو العضو

یجب علي العضو في الممارسة العامة تحدید فیما إذا كانت حالة االرتباط بخدمة المحاسبة  - 2

تأمین االرتباط ارتباط بخدمة التأمین وفقا إلطار العمل بارتباطات ال من القضائیة تجعل

 Auditing and Assurance (AUASB)الصادر عن مجلس معاییر المراجعة والتأمین 

Standards Board   .  

نه یجب علي العضو في إحاسبة القضائیة تختص بالتأمین، فحیثما كانت خدمات الم - 3

ر الخاص بتنظیم الخاص باالستقاللیة من المعیا) 290(الممارسة العامة االلتزام بالجزء 

 .باطات التامینارت

 :مهنیة للعمیل وكانإذا طلب من العضو في الممارسة العامة تقدیم الخدمة ال - 4

 .خدمة الشاهد الخبیر للعمیلالعضو أو شركة العضو یقدمون أو قدموا   - أ

 .خدمة الشاهد الخبیر لعمیل مختلف العضو أو شركة العضو یقدمون أو قدموا  - ب

قة بخدمة الشاهد الخبیر، وقرر عضو ثالث   وكانت الخدمة المهنیة المقترحة لها عال

الحمایة  إجراءات لدیه المعرفة بكل المعلومات ذات العالقة، بما في ذلكو مناسب ومطلع 

عتبر أهداف الخدمة المقترحة متناقضة مع أهداف خدمة الشاهد الخبیر، یه المطبقة، أن

جزء من الخدمة فأنه یجب على العضو رفض االرتباط بالخدمة المقترحة أو ذلك ال

  . رحة مع أهداف خدمة الشاهد الخبیرالمقترحة الذي تتعارض فیه أهداف الخدمة المقت
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عالقة بینه وبین األطراف كون للشاهد الخبیر أي ییوجد في القانون ما یمنع من أن  ال - 5

 وجد مانع قانوني یمنع العضو في الممارسة العامة من تقدیمی، ال علي سبیل المثالف األخرى

 . یقدم له العضو خدمات مهنیة أخرى خدمة الشاهد الخبیر لنفس العمیل الذي

العضو الذي یقدم خدمة الشاهد الخبیر یجب علیه أن یفصح في تقریره عن أي أشیاء تساعد  - 6

 .ة في تقییم درجة استقاللیة العضوالمحكم

  :  Professional Competence and Due Careالكفاءة والعنایة المهنیة

العضو الذي یقدم خدمة المحاسبة القضائیة یجب علیه المحافظة على كفاءته المهنیة وبذل  - 1 

من ) 130(العنایة المهنیة الواجبة في أدائه لعمله طبقا لما هو منصوص علیه في الجزء 

 .معیار الكفاءة والعنایة المهنیة الواجبة

دراسة و أن یكون لدیه تدریب،  خدمات المحاسبة القضائیة تتطلب من العضو بصفة عامة - 2

قبل أن یقبل العضو أو یقوم بأداء خدمة المحاسبة القضائیة على و  ،متخصصة أو خبرة

العضو أن یتمرن لدى شخص متخصص لیحدد فیما إذا كان العضو لدیه الكفاءة لتقدیم 

 .دراسة أو خبرة العضوو حسب تدریب،  ذلكو خدمة المحاسبة القضائیة، 

خدمة المحاسبة القضائیة أو جزء منها تخرج عن مجال تخصص العضو  إذا كان موضوع - 3

یجب على العضو الحصول على مساعدة خبیر في هذا المجال أو ففي الممارسة العامة، 

الحصول على المساعدة المناسبة من طرف ثالث مؤهل في هذا الموضوع أو التخلي عن 

ویجب على العضو عند االستعانة  ،و جزء منها الذي یقع خارج خبرتهالخدمة بالكامل أ

بمساعدة طرف ثالث اإلفصاح في تقریره عن اسم ومؤهالت الطرف الثالث والمواضع التي 

 .ئح الطرف الثالثحصل فیها على نصا

یتعهد بتنفیذ المهام التي  أن یجب على العضو من معیار الخبرة الكافیة) 330(طبقا للجزء  - 4

لى التدریب أو الخبرة الكافیة، ویجب علیه أن ال یضلل یمتلك فیها العضو أو حصل فیها ع

كذلك یجب على العضو أن ال و عن عمد العمیل في مستوى الخبرة أو الخبرة التي یمتلكها، 

 .والمساعدة المالئمة لمن یحتاجها یخفق في السعي إلى تقدیم  نصیحة الخبیر

كما (یة كمحقق أو متخذ قرار ة القضائحیثما یكون دور العضو الذي یقدم خدمات المحاسب - 5

كذلك الحالة التي و العضو یقدم الخدمات االستشاریة المؤكدة،  فیها في الحالة التي یكون

فأن العضو ) Refereeأو  الحكم  Mediator ، وسیطArbitratorیكون دوره فیها محكم 
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ها بالعدالة یشار إلیالتي (العدالة  اتٕاجراءو قد یكون مطلوب منه مراعاة بعض أو كل قواعد 

على العضو فإذا كان العضو غیر متأكد من االلتزامات القانونیة للعضو فیجب  ،)الطبیعیة

 .أخذ النصیحة القانونیة

   : Confidentiality)یةالسر (الخصوصیة 

من معیار األخالق المهنیة للمحاسبین  140طبقا لتعریف الخصوصیة في الجزء  - 1

APES110ل على معلومات تتمیز بالخصوصیة إثناء ن على العضو الذي یتحصإ، ف

تقدیمه لعمله المهني للعمیل أو صاحب العمل عدم استخدام هذه المعلومات في أي غرض 

 . ا أداء العمل المهنيآخر عد

إذا صرح العمیل أو صاحب العمل للعضو اإلفصاح عن المعلومات الخاصة لطرف ثالث  - 2

على العضو عمل  هنإذا كانت شفهیة فأما إ ،ضل أن تكون تلك التصریحات كتابةیف

مالحظة بذلك واالحتفاظ بها في الملف الذي یسجل فیه العضو تفاصیل التصریحات 

 . میل أو صاحب العملالمتعلقة بالع

   :Expert Witness Services ألمور المتعلقة باالرتباط المهنيا

باط، طبقا لشروط االرتباط یجب على العضو في الممارسة العامة توثیق وتبلیغ شروط االرت - 1

 .APES305في المعیار 

االتفاق مع عمیل محتمل في خدمة المحاسبة  العضو في الممارسة العامة عندعلى  - 2

  .       APES110الخاص بالتعیین المهني من المعیار ) 210(القضائیة االلتزام بالجزء 

   :Expert Witness Services خدمات الشاهد الخبیر  

 :كانو ، لب من العضو في الممارسة العامة تقدیم خدمة الشاهد الخبیر للعمیلإذا ط - 1

 العضو أو شركة العضو تقدم أو قدمت خدمة مهنیة أخرى للعمیل، أو  - أ

 العضو أو شركة العضو تقدم أو قدمت خدمة مهنیة أخرى لعمیل آخر،  - ب

ر عضو ثالث وخدمة الشاهد الخبیر المقترحة لها عالقة بالخدمة المهنیة األخرى، وقر 

 إلجراءاتذات العالقة، بما في ذلك ا لدیه المعرفة بكل المعلوماتو مناسب ومطلع، 

أهداف الخدمة  عتبر أهداف خدمة الشاهد الخبیر المقترحة متناقضة معیالمطبقة، أنه 

نه یجب على العضو رفض االرتباط بخدمة الشاهد الخبیر المقترحة إالمهنیة األخرى، ف
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خدمة الشاهد الخبیر المقترحة الذي تتعارض فیه أهداف خدمة الشاهد أو ذلك الجزء من 

  . مع أهداف الخدمة المهنیة األخرى الخبیر المقترحة

هد ، إذا طلب من العضو في العمل تقدیم خدمة الشا)3(مع مراعاة االلتزام بالفقرة التالیة  - 2

 :كانو  الخبیر لرب عمل العضو

عضو قدم  أو یقدم خدمة أخرى لرب العمل خر عند رب عمل الآالعضو أو موظف   - أ

   ، أوتتعلق بخدمة الشاهد الخبیر المقترحة

 )أو بأخربشكل (لدیه مصلحة في نتیجة اإلجراءات رب عمل العضو    - ب

ذات العالقة، بما في  لدیه المعرفة بكل المعلوماتو وقرر عضو ثالث مناسب ومطلع 

لشاهد الخبیر المقترحة متناقضة مع عتبر أهداف خدمة ایالمطبقة، أنه  إلجراءاتذلك ا

 أهداف الخدمة المهنیة األخرى، أو إذا كانت موضوعیة العضو ضعیفة نتیجة لمصلحة

نه یجب على العضو رفض االرتباط بخدمة الشاهد إرب العمل في نتیجة اإلجراءات، ف

 مع الخبیر المقترحة أو ذلك الجزء الذي تتعارض فیه خدمة الشاهد الخبیر المقترحة

 .  أهداف الخدمة المهنیة األخرى

ال تطبق في حالة یكون العضو في العمل موظف لدى وكالة حكومیة، ) 2(الفقرة السابقة  - 3

 .التحقیق أو تطبیق القانونو حیث لدى الوكالة وظیفة قانونیة في النظام، 

 :بما یلي االلتزام یقدم خدمة الشاهد الخبیریجب على العضو الذي  - 4

 .جاوز أي واجب للعمیل أو رب العملاسي نحو المحكمة یتالواجب األس  - أ

عدم واجب مساعدة المحكمة في المسائل المتعلقة بمجال خبرة العضو بموضوعیة و    - ب

 .تحیز

 .واجب عدم الدفاع عن طرف معین  -  ج

 .واجب التوضیح للمحكمة فیما إذا كان الموضوع یقع خارج مجال خبرة العضو  - د

راءات المطلوبة مة الشاهد الخبیر االلتزام بالوضوح واإلجیجب على العضو الذي یقدم خد - 5

  .من الشاهد الخبیر

   : The Report of Expert Witnessتقریر الشاهد الخبیر

مع الخضوع ألي متطلبات أو قیود قانونیة، فعلى العضو الذي یقدم خدمة الشاهد الخبیر  - 1

  : عما یلي هح بشكل واضح في تقریر اإلفصا
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 .تلمة، سواء كانت شفهیة أو مكتوبةمسالتعلیمات ال  - أ

 .أي قیود على مجال العمل المنجز   - ب

م فیها العضو خدمة تفاصیل تدریب ودراسة وخبرة العضو في الموضوعات التي یقد   -  ج

 .الشاهد الخبیر

العالقات باألطراف األخرى، مثال لو أن العضو، شركة العضو أو رب عمل العضو   - د

ما في ذلك الموضوعات المشار إلیها في الفقرات ب( له بأي طرف من األطراف عالقة 

یمكن أن تخلق  ،)في خدمات الشاهد الخبیر ) 1،2(وفي االستقالل المهني، ) 8(

تهدیدا أو ترى على أنها تخلق تهدیدا لتعهد العضو بااللتزام بالمبادئ األساسیة لمعیار 

و تجاه أو للواجبات األساسیة للعض APES110األخالق المهنیة للمحاسبین 

 . یة مالئمة مطبقةئوأیة إجراءات وقاالمحكمة، 

 .عتماد عمل العضو على عمل اآلخرینمدى ا  -  ه

 .التي توصل إلیها العضو اآلراء واألدلة  - و

فیما إذا كانت اآلراء واألدلة مؤقتة ولیست نهائیة، وٕاذا كانت كذلك لماذا لم یتم   -  ز

 .وصل إلى اآلراء واألدلة النهائیةالت

 .اآلراء التي استند علیهاحقائق الهامة و ال  -  ح

اآلراء واألدلة التي تستند علیها الفرضیات الهامة وتعتبر المسائل التالیة مهمة في كل   -  ط

 :مهمةفرضیة 

 . أو إذا كان العضو اختار الفرضیة فیما إذا كان العضو أمر بعمل الفرضیة1-

لك ساسه تختار على أإٔاذا كان العضو اختار الفرضیة، ما هو السبب الذي و 2-

 . الفرضیة

ن الفرضیة الهامة ربما تكون إذا اعتبر العضو الرأي أو الدلیل ربما یكون مضلل أل  - ي

ذا قد تكون الفرضیة تفسیر لماو عند ذلك یجب على العضو توضیح أثر، و ، ةمضلل

 .الهامة مضللة

یجب فإذا كان صحة رأي العضو أو األدلة األخرى تخضع لصحة تقریر شخص آخر،   -  ك

 .ح تقریر العضو الذي اعتمد علیهضیعلى العضو تو 
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توضیح االفتراضات التي توصل العضو على أساسها إلي اآلراء أو األدلة األخرى، بما   -  ل

 .خدمها ولماذا استخدم تلك الطریقةفي ذلك توضیح الطریقة التي است

 .تي اعتمد علیها في إعداد التقریرإعداد كشف بكل المستندات ومصادر المعلومات ال  - م

 .ى استعمال التقریرأي قیود عل  - ن

 .الشاهد الخبیر طبقا لهذا المعیاربیان بنتیجة خدمة  - س

عند تقدیم خدمة الشاهد الخبیر، یجب على العضو التأكد مما إذا كان معیار خدمات التقییم  - 2

APES225  المعیار و  ،للتطبیق على المهمة أو االرتباطقابلAPES225  من بین األشیاء

 .لعضو اإلفصاح عنها في تقریرهلى ااألخرى التي یجب ع

یجب على العضو استشارة الممثل فإذا كان العضو غیر متأكد من أهمیة فرضیة أو رأي،  - 3

 .وني لعمیل العضو أو رب عمل العضوالقان

العملیات التي توصل من خاللها إلى رأي أو دلیل راق العمل المنجز من قبل العضو و أو  - 4

أوراق العمل ال تعتبر عادة ف ،أو لم تستخدم في التقریرستخدمت آخر یمكن أن تكون قد ا

 . تقریر ما لم تصمم بشكل محدد إلبالغ دلیل الخبرة إلى المحكمة

  :ة أو المضللة و التغیر في الرأيالمعلومات الخاطئ 

False or Misleading Information and Change in Opinion  

عطاء بیان أو التسبب في إبالموضوع عدم  یس له معرفة مسبقةیجب على العضو الذي ل - 1

على حذف عطاء شخص آخر لبیان أو االرتباط بخدمة المحاسبة القضائیة التي تحتوي إ

 .بسبب التزییف أو التضلیل

ن الرأي الذي أبداه أو أتقدیم خدمة الشاهد الخبیر وأدرك إذا كان العضو ارتبط أو كلف ب - 2

أو دلیله الشفهي كان معتمد على معلومات مزیفة أو الدلیل الذي اعتمد علیه في تقریره 

مضللة أو محتویات خاطئة وبالتالي لم یتم اإلفصاح عنها في التقریر أو الشهادة الشفهیة، 

صاحب العمل أو و یجب على العضو وبشكل فوري إعالم الممثل القانوني للعمیل، ف

 .كملضو عند الضرورة إصدار تقریر مالمحكمة بالوضع، كما على الع

   :Quality Control رقابة الجودة

في رقابة  APES320یجب على العضو في الممارسة العامة االلتزام بمتطلبات المعیار  - 1

 .الجودة على الشركات
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 ة القضائیة استخدام نظام الجودة یجب على العضو الذي یعمل في مجال خدمة المحاسب - 2

 :بار عناصر مراقبة الجودة التالیةخذ في االعتٕاتباع السیاسات واإلجراءات المالئمة، مع األو 

 .اكز القیادیة عن جودة المستخدمینمسئولیة المر   - أ

 .المتطلبات األخالقیة للجودة   - ب

 .جودة الموارد البشریة  -  ج

 .جودة األداء  - د

 .المراقبة  -  ه

یجب على العضو الذي یؤدي خدمة المحاسبة القضائیة إعداد أوراق العمل التي توثق أداء  - 3

استخدمها،  تم الطرق التيو اتبعها،  تم ل مالئم، بما في ذلك األسس التيالعمل بشك

 .دیر بنود خدمة المحاسبة القضائیةاستخدمها في تق تم الحسابات والتقدیرات التيو 

یجب على العضو أن یدرك إن أوراق العمل الناتجة عن تقدیم خدمة المحاسبة القضائیة  - 4

لذلك على العضو حفظها في و  ،أو المحكمة كدلیلبل أطراف أخرى یمكن أن تستخدم من ق

شكل متسلسل، بما في ذلك النسخ األصلیة وصور المستندات والمواد األخرى خصوصا 

 .التي تتعلق باالرتباط أو المهمة األصلیة منها

   : Professional Feesاألتعاب المهنیة

ضائیة في الممارسة العامة ة العضو الذي یقدم خدمة المحاسبة القأیجب أن یتم حساب مكاف - 1

ت األخرى من آالخاص باألتعاب والمكاف) 240(وفقا لحساب المكافأة المهنیة في الجزء 

 .APES110معیار األخالق المهنیة للمحاسبین 

أو استالم یجب على العضو في الممارسة العامة عدم الدخول في تسویة أتعاب عرضیة  - 2

 :أتعاب عرضیة عن ما یلي

 .الخبیر خدمة الشاهد  - أ

الخدمات األخرى التي تتطلب استقاللیة العضو أو التي و خدمة المحاسبة القضائیة،   - ب

 .لب فیها االستقالل الظاهري للعضویتط

كافأة العمل عدم الدخول في تسویة مكافأة عرضیة أو استالم م عندیجب على العضو  - 3

  .عرضیة لخدمة الشاهد الخبیر
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   :المعاییر الكندیة 4-4

م من قبل لجنة معاییر  2006ییر ممارسة المحاسبة القضائیة في كندا في عام معا صدرت

 Investigative and Forensic Accounting Standards المحاسبة القضائیة والتحقیقیة 

committee (IFA) وذلك لتنظیم ممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة.  

  .  ائیة والتحقیقیةط بالمحاسبة القضمعیار ممارسات االرتبا 1-4-4

Standard Practices for Investigative and Forensic Accounting 

Engagement. (IFA Code, 2006, P1-24) 

  :ة المحاسبة القضائیة والتحقیقیةتطبیق معیار ممارسالمقدمة ، تعریف و  

Introduction, Definition & Applicability of IFA Standard practices 

  :ةالمقدم

اعد معیار ممارسة االرتباط بالمحاسبة القضائیة والتحقیقیة من قبل لجنة معاییر المحاسبة  - 1

 Investigative and Forensic Accounting (IFA)القضائیة والتحقیقیة 

Standards committee  ،)هي اتحاد للتفوق في المحاسبة القضائیة والتحقیقة) اللجنة. 

یتمثل دور و . اد المحاسبة القضائیة والتحقیقیةن قبل مجلس اتحتمت الموافقة علیه م وقد

 .ط بالمحاسبة القضائیة والتحقیقیةاللجنة في وضع وصیانة وتطویر معیار ممارسة االرتبا

هذا المعیار یمثل الحد األدنى الذي یجب أن یلتزم به جمیع المحاسبین المرخص لهم  - 2

المحاسبة  یشار لهم في هذا المعیار بممارسي(. سة المحاسبة القضائیة والتحقیقیةبممار 

 .)القضائیة والتحقیقیة

یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة تأدیة كل ارتباطات المحاسبة القضائیة  - 3

سة معیار ممار (بما في ذلك هذا المعیار  ،معاییر مهنة المراجعة القانونیةوالتحقیقیة طبقا ل

قواعد السلوك المهني للمحاسبین القانونیین الصادر عن و ، )قیقیةالمحاسبة القضائیة والتح

 .ت أخرى تنظیمیة أو قانونیة مطبقةأیة متطلباو المؤسسات اإلقلیمیة، 

الل یهدف معیار ممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة إلى حمایة الصالح العام من خ - 4

 .التأكد من االلتزام بالمعیار

ط بالمحاسبة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة عن إجراءات االرتبایختلف معیار ممارسة  - 5

فمعیار الممارسة یتعلق بالمهارات المهنیة لممارسي المحاسبة القضائیة . القضائیة والتحقیقیة
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بینما إجراءات المحاسبة القضائیة والتحقیقیة . دائهم لالرتباط، إعدادهم للتقریروالتحقیقیة، أ

 .ن قبل الممارسین إلنجاز االرتباطالخطوات المنفذة م هي األفعال المحددة أو

ال یهدف معیار ممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة إلى تنظیم القواعد العملیة المفصلة  - 6

التي تعالج كل األمور التي ربما ترتبط بارتباط المحاسبة القضائیة والتحقیقیة، أنما یهدف 

دة في تطبیق الحكم المهني، فهو یهدف إلى وضع إلى تقدیم اإلطار المفاهیمي للمساع

المبادئ بدال من وضع القاعدة، وترك مجال أكبر للحكم المهني عند تطبیق مثل هذه 

 .المبادئ التوجیهیة في ظروف معینة

لكل الظروف، أو لمجموعة الظروف  الیس هناك معیار تطبیقي عام یمكن أن یكون مناسب - 7

فتطبیق . ات المحاسبة القضائیة والتحقیقیةللعدید من ارتباط التي قد تظهر بسبب االختالف

 ، المهارات التحقیقیةProfessional Accounting Skillsمهارات مهنة المحاسبة 

Investigative Skills والملكة التحقیقیة Investigative Mindset  ن یجب أن تكو

الممارسة  المهني لتحدید شكلعادة الحكم إفهذا یتطلب . حسب الظروف المحددة لكل ارتباط

 .الجید لكل حالة بعینها

  Definition of IFA Engagements: المحاسبة القضائیة والتحقیقیة تعریف ارتباطات

 :هي تلك التي )ت المحاسبة القضائیة والتحقیقیةارتباطا( - 1

 .ارات التحقیق، والملكة التحقیقیةتتطلب تطبیق مهارات مهنة المحاسبة، مه -أ

ویتضمن ذلك النزاعات أو النزاعات المتوقعة، أو حیث یكون هناك أخطار، مخاوف أو  -ب

 .إدعاءات باالحتیال أو التصرفات األخرى الغیر القانونیة وال أخالقیة

 :الثانویة التالیة وتتطلب توفر المهارات )مهارات مهنة المحاسبة( - 2

 .ر تقریر عنها، إدارتها ومراقبتهافهم كیفیة توثیق األنشطة التجاریة، تسجیلها، إصدا -أ

 .حص وتقییم المعلومات ذات العالقةفو ، على القدرة على تحدید، الحصول -ب

 .القدرة على تحدید التأثیر المالي للصفقات واألحداث الفعلیة والمتوقعة - ج

 .سیر تحلیل المعلومات ذات العالقةالقدرة على أداء وتف -د

الت المالیة لغرض اتخاذ لومات األعمال ونتائج التحلیالقدرة على توثیق وتفسیر مع - ه

 .القرارات
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ساس المكتشف ونتائج القدرة على الرد على اآلراء واالستنتاجات ذات العالقة على أ -و

 .العمل المنجز

 :توفر المهارات الثانویة التالیة وتتطلب Investigative Skills )مهارات التحقیق( - 3

على سبیل المثال، عملیة المحاكمة، القوانین، (ضمنه االرتباط  لسیاق الذي یجريفهم ا -أ

 ) السیاسات ذات العالقة باالرتباط التعلیمات، العقود أو

 .رتباطفحص وتقییم المعلومات ذات العالقة باال ،على القدرة على تمییز، الحصول -ب

 .ادر واألنواع المختلفة للمعلوماتالقدرة على تحلیل ومقارنة المص - ج

 ،Intentعزم ، الMotivation فهم أنواع المعلومات التي تساعد في ترسیخ الحافز -د

 .Biasمیل وال

 .كانت المعلومات مصطنعة أو مخفیة فهم الطرق التي یمكن بها معرفة فیما إذا - ه

انجازه، بما في ذلك عمل ومعلومات  الذي تمفهم المعلومات التي تم جمعها والعمل  -و

 .اإلفصاح عنها أو استخدامها كدلیلبما یتم التي ر و اآلخرین، 

غرض استخدامها في اتخاذ القدرة على توثیق وعرض نتائج التحقیقات واالستنتاجات ل - ز

 .القرارات

تتبع، و ، حدیدوهي تتطلب سلوك متشكك في تInvestigative Mindset  )الملكة التحقیقیة( - 4

لومات احتمال أن تكون هذه المع علىمعلومات المتعلقة بكل ارتباط، تحلیل وتقییم الو 

وتقییم المسائل ذات العالقة،  حدیدیمكن تطبیق ذلك في تو  ،أو ناقصة/متحیزة، خاطئة و

تقییم األشیاء المادیة من خالل شكلها، وتطویر و تقییم مدى معقولیة الفرضیات األساسیة، و 

  .ل التي تحت التحقیقالفرضیات لغرض معالجة المسائ

  :Application of The Definitionتتطبیق التعریفا

المهارات التحقیقیة، والملكة التحقیقیة على كل و یجب تطبیق مهارات مهنة المحاسبة،  - 1

ال یمكن تطبیق جمیع المهارات الثانویة على  لكنو  ،ارتباطات المحاسبة القضائیة والتحقیقیة

 .بة القضائیة والتحقیقیةجمیع ارتباطات المحاس

المحاسبة القضائیة والتحقیقیة بأن المهارات التحقیقیة لیست محصورة  یعتقد اتحاد - 2

لكن یمكن تطبیقها أیضا في قیاس الخسائر واالرتباطات األخرى و باالرتباطات التحقیقیة، 
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ة بالرغم من أن مدى استخدام المهارات التحقیقیة المطبقو للمحاسبة القضائیة والتحقیقیة، 

 .اتسیختلف طبقا لطبیعة االرتباط

في التعامل و  ،الملكة التحقیقة ضروریة أیضا في كل ارتباطات المحاسبة القضائیة والتحقیقیة - 3

الملكة التحقیقة تستخدم للمساعدة في تحدید وتقییم و مع االرتباطات المتعلقة بالنزاع، 

في في االرتباطات االستشاریة تستخدم الملكة التحقیقة و  ،النتائج واالستنتاجاتو اإلجراءات، 

على سبیل المثال، في االرتباط لتطویر ف ،م اإلجراءات التي تحتاج للتنفیذتحدید وتقیی

ق التي یمكن بها الملكة التحقیقة تستخدم في عملیة تحدید الطر و سیاسات منع االحتیال، 

 .انتهاك السیاسات

التحقیقیة من المحتمل أن یتداخل تعریف المهارات األولیة الرتباطات المحاسبة القضائیة و  - 4

تقییم األعمال، و المعلومات التكنولوجیة، و مع تعریفات المجاالت األخرى، مثل التامین، 

التشابه قد ف ،لخاصة، واإلفالس وٕاعادة الهیكلةالتحقیقات او الضرائب، و تمویل الشركات، و 

یكون قریب إلى حد أن مثل تلك االرتباطات تتضمن المكونات التي تقابل تعریف ارتباطات 

حاسبة القضائیة والتحقیقیة، وفي هذه الحالة تصبح تلك المكونات ارتباطات محاسبة الم

تباع معیار ممارسة إن یؤدون هذه المكونات یجب علیهم واألفراد الذی ،قضائیة وتحقیقیة

 .بیقهاباإلضافة إلى أیة معاییر مهنیة أخرى یتطلب تط ،المحاسبة القضائیة والتحقیقیة

سبة القضائیة والتحقیقیة إن تعریفات المحاسبة القضائیة والتحقیقیة ستكون یعتقد اتحاد المحا - 5

مفیدة لمساعدة الممارسین في المجاالت األخرى في معرفة متى یحتاجون تطبیق مهارات 

  .سي المحاسبة القضائیة والتحقیقیةممار 

  :یقیةتطبیق معیار ممارسة المحاسبة القضائیة والتحق

Applicability of IFA Standard Practices  

یجب تطبیق معیار ممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة على كل ارتباطات المحاسبة  - 1

 .ع األفراد في مثل هذه االرتباطاتالقضائیة والتحقیقیة واألعمال المنفذة من قبل جمی

بما في عمل ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة، " العمل " في هذه الوثیقة تعنى كلمة  - 2

ط بالمحاسبة القضائیة ذلك العمل المنفذ من قبل األفراد اآلخرین ضمن مجال االرتبا

 . والتحقیقیة
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بعض االرتباطات المهنیة قد تتفق في جزء منها أو أكثر مع تعریف االرتباط المحاسبة  - 3

، في تلك الحالة یجب تطبیق معیار ممارسة المحاسبة القضائیة القضائیة والتحقیقیة

ط بالمحاسبة على تلك األجزاء من االرتباط المهني التي تتفق مع تعریف االرتبا لتحقیقیةوا

 .القضائیة والتحقیقیة

قواعد أو و ال یهدف معیار ممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة إلى إلغاء أیة معاییر،  - 4

مارسین تشریعات تتعلق بمجال خبرة یخص ارتباط محاسبة قضائیة معین، ویجب على الم

 .عد أو التشریعات المساعدة لعملهمالقواو للمحاسبة القضائیة والتحقیقیة اإلشارة إلى المعاییر، 

ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقة الذین یقبلون ارتباطات المحاسبة القضائیة في سلطة  - 5

اییر ذات قضائیة أخرى عدا كندا یجب أن یكون لدیهم المعرفة الكافیة، وأن یلتزموا بالمع

 .المطبقة في تلك السلطة القضائیة العالقة والمتطلبات التنظیمیة والقانونیة

  Engagement Acceptance: قبول االرتباط 

  :القواعد العامة

مع عمالئهم وتوثیق االرتباط  شروط سبة القضائیة والتحقیقیةیجب أن یضع ممارسي المحا - 1

غرض والمجال العام للعمل الذي سیتم انجازه، الو ، بما في ذلك تحدید دورهم، لشروطتلك ا

ط المحاسبة القضائیة العناصر والشروط الرتباو  عة التقریر، وأین سیتم استخدامه،طبیو 

 .  ن كجزء من قبول االرتباط المبدئيهذه االشتراطات یجب تكو و  ،والتحقیقیة

صول على رسالة حیث یكون ممكن، یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة الح - 2

 .محددة في الفقرة السابقةالاالرتباط  وشروطكل ارتباط، لو لالرتباط، 

یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة مناقشة التغیرات الجوهریة لمحددات  - 3

 .التغیرات في رسالة ارتباط أضافیةاالرتباط مع العمیل وتوثیق تلك 

أعضاء فریق االرتباط  من أنة قضائیة والتحقیقیممارسي المحاسبة الیتأكد یجب أن  - 4

رد والوقت الكافي المواو الكفاءة، و بالمحاسبة القضائیة والتحقیقیة لدیهم الخبرة الضروریة، 

 .ألداء االرتباط

 جه أیة ظروف تحد من استقاللهمااسبة القضائیة والتحقیقیة إذا و یجب على ممارس المح - 5

 .ماإلفصاح عن تلك الظروف لعمالئه
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یجب على ممارسي المحاسبة والتحقیقیة أن ال یقبلوا االرتباط بخدمة المحاسبة القضائیة  - 6

والتحقیقیة إذا توقعوا أنهم غیر قادرین على إكمال االرتباط ألي سبب أو إذا كانت هناك أیة 

 قیود معروفة سوف تمنعهم من إكمال االرتباط طبقا للمعاییر المهنیة والمتطلبات القانونیة

 .والتنظیمیة

ط المحاسبة ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة غیر القادرین على االستمرار في ارتبا

  :القضائیة والتحقیقیة

IFA Practitioners Unable to continue the IFA Engagement  

إذا صادف ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة ظروف استثنائیة تجعلهم غیر قادرین  - 1

 :التحقیقیة، یجب علیهم مراعاةى االستمرار في أداء ارتباط المحاسبة القضائیة و عل

 .مسؤولیاتهم المهنیة -أ

 .الحصول على النصیحة القانونیة -ب 

 .اط المحاسبة القضائیة والتحقیقیةإمكانیة االنسحاب من ارتب - ج

جب علیهم تسلیم یفنسحب ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة من االرتباط، اإذا  -د

العمیل كافة المعلومات بما في ذلك كافة األوراق التي هي ملك للعمیل وأیة معلومات 

إعداد حساب لتعلیق األتعاب والنفقات،  مأخرى تتعلق بموضوع االرتباط، كما علیه

 .موالتعاون بشكل معقول مع أي ممارس للمحاسبة القضائیة والتحقیقیة یخلفه

   Planning & Scope of Work: التخطیط ومجال العمل

  :القواعد العامة

 . یجب أن یكون عمل ارتباط المحاسبة القضائیة والتحقیقیة مخططا بشكل كافي - 1

لذلك فأن تخطیط كل و  ،یعتبر كل ارتباط بالمحاسبة القضائیة والتحقیقیة مستقل عن اآلخر - 2

 لحكم المهنيابیق تطجب یعملیة التقدم في االرتباط، و ارتباط یجب أن یكیف ویطور حسب 

  :ما یلي بشكل متكرر على

 .تحدید أهداف االرتباط -أ

 .واألحداث التي نتج عنها االرتباطالفهم الكافي لظروف االرتباط  -ب

على سبیل المثال، عملیة المحاكمة، (ضمنه االرتباط  ىالفهم الكافي للسیاق الذي سیجر  - ج

 .)تباطباالر  قوانین، تعلیمات، عقود أو سیاسات متعلقة
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المعلومات ال یمكن و الدخول له قد یكون مرفوض،  أن تحدید أیة قیود على المجال حیث -د

 . الحصول علیها مشروط یكون الحصول علیها أو

 .دید فریق العمل المناسب لالرتباطتقییم الموارد الضروریة الالزمة النجاز العمل، وتح - ه

للمحاسبة القضائیة والتحقیقیة، یجب على ممارسي عند تخطیط مجال العمل الرتباط معین  - 3

 :التحقیقیة مراعاة ما یليالمحاسبة القضائیة و 

بیئة مالئمة لغرض معالجة ظروف و و تطویر الفرضیات لكي تكون قابلة للتطبیق،  -أ

  .االرتباط

ي اإلجراءات والتقنیات التي ستسمح للممارسین مقابلة أهداف االرتباط فو تحدید المداخل،  -ب

 .التكالیف والمعلومات المتاحةو ظل قیود الوقت، 

اتیجیة إستر  خرى المتعلقة باالرتباط، وتطویرتحدید المعلومات المالیة والمعلومات األ - ج

 .للحصول على تلك المعلومات

 .طبیعة وتوقیت ذكر أیة متطلباتو یر تحدید تأث -د

باطات محاسبة قضائیة وتحقیقیة ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة الذین یؤدون ارت - 4

تتطلب خبرة ال یملكونها یجب علیهم إعالم مستشار العمیل أو العمیل في وقت مبكر 

 .ى االستعانة بمثل هذه الخبرةبالحاجة إل

یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة تقییم الحاجة إلى الحصول على النصیحة  - 5

ددة تتعلق باالرتباط بالمحاسبة القضائیة والتحقیقیة، القانونیة المستقلة في مسائل مح

 تتضمن الوضع القانوني الحالي وأیة متطلبات قانونیة أو تعاقدیة محددة مسبقا منو 

 .السلطات القضائیة في مجال عملهم

   Supervision:  األشراف

الوكالء و ئم، قد یكلف ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة المساعدین المؤهلین بشكل مال - 1

 .ات المحاسبة القضائیة والتحقیقیةأو المتعاقدین من الباطن بأجزاء من ارتباط

وأن یكونوا  ،یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة األشراف بشكل صحیح - 2

طبیعة،  ، مع مراعاة إنالمتعاقدین من الباطنو الوكالء، و مسئولین عن عمل مساعدیهم، 

  .ط وخبرة األشخاص المكلفینشراف سیختلف حسب تعقد االرتباتوقیت ومدى األو 
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  :Information Collection & Analysis جمع وتحلیل المعلومات

حسب التعریف ( الملكة التحقیقیة  استخدام ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة على یجب - 1

، حدیدفي ت) والتحقیقیة ة القضائیة تعریف ارتباطات المحاسب) 11(لها الوارد في النقطة 

 ىعلتحلیل وتقییم المعلومات المتعلقة بكل ارتباط للمحاسبة القضائیة والتحقیقیة، و تتبع، و 

 .أو ناقصة/غیر موثوق فیها وو خاطئة، و ض أن هذه المعلومات قد تكون متحیزة، ار تفا

تخدام الملكة في كل مراحل االرتباط، یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة اس - 2 

ت والتقنیات التي سیتم اإلجراءاو طبیعة ومدى المعالجة، و التحقیقیة في تقییم الوقت، 

 .استخدامها

المعلومات المتحصل علیها ربما تظهر الحقائق المتعلقة بالمسائل األساسیة الرتباط  یةنوع - 3

 .میل، العزمال لعوامل المتعلقة بالحافز،المحاسبة القضائیة والتحقیقیة باإلضافة إلى ا

بین  اتحقیقیة األخذ في االعتبار العالقیجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والت - 4 

 .اط المحاسبة القضائیة والتحقیقیةالمعلومات التي تظهر خالل متابعة ارتب

تقییم ومقارنة كل و  تحلیل،و یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة تمییز،  - 5

اختبار الفرضیات حسب الحاجة، تطویر و و تقییم الشكل المادي، و العالقة،  المعلومات ذات

 .اط المحاسبة القضائیة والتحقیقیةمسائل في ارتبجمیع ال تقییم بهدف

  :Information Collectionومات علجمع الم

حیث كان ذلك ممكنا ومالئما امتالك و  ،یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة - 1

بیانات و یقصد بالمواد األخرى، الوثائق االلكترونیة، ( ندات األصلیة والمواد األخرى المست

أجهزة التخزین والوسائط المطلوبة التطبیق تحت أي و أجهزة الحاسوب، و حول البیانات، 

توجیهات واتجاهات ممارسة حفظ وحمایة الوثائق و قواعد اإلجراءات المدنیة، و قانون، 

خصوصا األصلیة منها والمتعلقة بارتباط و اظ بها مرتبة ومتسلسلة، واالحتف) االلكترونیة 

 .المحاسبة القضائیة والتحقیقیة

لرقابة المالئمة واإلجراءات لبة القضائیة والتحقیقیة وضع أسس یجب على ممارسي المحاس - 2

سالمة وحفظ كل الوثائق والمواد األخرى التي أصبحت في حیازتهم و اإلداریة لحمایة سریة، 

 .یقیةتنشأ أثنا تنفیذ ارتباط المحاسبة القضائیة والتحق التي أو
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كان ذلك ممكنا عملیا، یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة االحتفاظ  حیثما - 3

 .المتعلقة بنتائجهم واستنتاجاتهم بنسخ لكل المستندات والمواد األخرى

ومات االحتفاظ بسجل مناسب لكل المعل یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة - 4

 .الشفهیة المتعلقة باالرتباط

  :Reasonable Assumption التقدیرات المعقولة

ل التقدیرات یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة تقییم معقولیة واتساق ك - 1

ءة، والخبرة المتعلقة بامتالك ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة الكفا واالفتراضات

 .والمعلومات المالئمة األخرى

تهم ءیة تقدیرات وفرضیات تقع خارج كفاإذا استلم ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیق - 2

معقولیة وخبراتهم وأرادوا أن یعتمدوا على مثل هذه التقدیرات والفرضیات، یجب علیهم مراعاة 

 . تلك التقدیرات والفرضیات

  :لنظریات البدیلةالمعلومات المتعارضة وا

Conflicting Information & Alternative Theories   

یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة مراجعة كل المعلومات المستلمة أثناء  - 1

كمالها واتساقها مع و معقولیتها و ارتباط المحاسبة القضائیة والتحقیقیة، من حیث مصداقیتها، 

 .فة األخرىعلومات االرتباط المعرو م

یجب على ممارسي القضائیة والتحقیقیة األخذ في االعتبار النظریات البدیلة المعقولة،  - 2 

  . تتعلق بعملهمالمداخل والمنهجیات التي ربما و 

   :Reliance on The Work Others االعتماد على عمل اآلخرین

رتباط المحاسبة القضائیة قد یعتمد ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة أثناء تنفیذ ا - 1

اط المحاسبة القضائیة والتحقیقیة على األشخاص أو الشركات التي تملك الخبرة بارتب

 .))اآلخرینب(یشار إلیهم في هذا المعیار. (والتحقیقیة

أو /عتماد على ویجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة تقییم طبیعة ومستوى اال - 2

 :  التالیة ائج هذا التقییم ستؤثر على الحاجة الضروریة لتقییم العواملنتو  ،معلومات اآلخرین

 .ط بالمحاسبة القضائیة والتحقیقیةتهم المتعلقة باالرتباءخبرتهم وكفاو معرفتهم،  -أ

 .عملهم وسمعتهم المهنیة -ب
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 .سي المحاسبة القضائیة والتحقیقیةموضوعیتهم واستقاللهم فیما یتعلق بمتطلبات ممار  - ج

 .مصدر معلوماتهم -د

 .نتائجهم واستنتاجاتهمو منهجیاتهم، و معقولیة فرضیاتهم،  - ه

 .ملهم ومعلوماتهم بأهداف االرتباطعالقة ع -و

یجب على ممارسي فأو مستوى عالي من المخاطرة،  ءةا نتج عن هذا التقییم عدم الكفاإذ

فإذا  ،مثل هذه العوامل لمعالجة أو حل المحاسبة القضائیة والتحقیقیة أداء إجراءات إضافیة

یجب علیهم فكان ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة غیر راضیین عن تقییم تلك العوامل، 

شأنهم أو اإلفصاح عن تلك عدم االعتماد على عمل أولئك األفراد الذین لدیهم مخاوف ب

  .المخاوف

اآلخرین، التحقیقیة و و  بین ممارسي المحاسبة القضائیة یجب أن یكون هناك اتصال كافي -  3

 .أو معلومات اآلخرین/ارسین لعمل ولتقلیل سوء التفاهم الذي یؤدي إلى سوء فهم المم

   :File Documentationملف الوثائق 

یجب أن تحوي أوراق عمل ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة أو تشیر إلى كل  - 1

تنفیذ ارتباط المحاسبة القضائیة المعلومات المستخدمة والتي اعتمد علیها الممارس في 

والتحقیقیة، بما في ذلك المستندات التي قد تكون مهمة أو الملخصات التالیة التي یحتفظ بها 

 ):االحتفاظ قد یكون في صیغة الكترونیة أو التقریر نفسه ( عادة في الملف 

 .االستقصاءات -أ

 .فاقیاتاالتو السجالت المصرفیة واألعمال األخرى، و الحسابات،  -ب

 .ىاالدعاءات القانونیة األخر و الشكاوي الجنائیة أو التنظیمیة، و المرافعات،  - ج

 .نسخ اإلقرارات واالكتشافات -د

 .سائل االرتباط والمراسالت األخرىر  - ه

 .التقاریر الصادرة -و

 .ما في ذلك كل التفسیرات الضروریةالجداول والحسابات، ب - ز

 .المناقشاتاالجتماعات و و ى للمقابالت، المالحظات والتسجیالت األخر  - ح

 . ایا الرئیسیة والفرضیات الموضوعةتوثیق القض - ط

 .متبع والتقنیات الخاصة المستخدمةالمدخل ال -ي
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 .استخدامها ونتائج هذه اإلجراءات مدى وتوقیت اإلجراءات التي تمو سجل لطبیعة،  - ك

یة والتحقیقیة وسجل بالعمل المنجز سجل باألفراد الذین یؤدون ارتباط المحاسبة القضائ - ل

 .لذین اشرفوا علیهم وراجعوا عملهممن قبل المساعدین وبا

 .اآلخرین عند االعتماد على عملهم سجل بنتائج واستنتاجات -م

شكل ومحتوى أوراق العمل الفردي یعتمد على شروط ارتباط المحاسبة القضائیة والتحقیقیة،  - 2

طبیعة وتعقید العمل، والحاجة في ظروف معینة و طلوب، بما في ذلك طبیعة التقریر الم

 . ة العمل المنجز من قبل المساعدینلإلشراف ومراجع

حیث أنه من غیر الضروري وال العملي أن یسجل ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة  - 3

مة كل المالحظات واالستنتاجات في أوراق عملهم، فأنهم في حاجة إلى توثیق المسائل المه

أو /رائهم ووآائجهم، أو التي لها عالقة بالوصول إلى نت/عملهم وو لرأیهم المهني، 

  .استنتاجاتهم

 .ن تحفظ أوراق العمل بطریقة منظمةیجب أ - 4

یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة اتخاذ اإلجراءات المالئمة لحفظ أوراق  - 5

متطلبات ارتباط المحاسبة القضائیة والتحقیقیة وأیة العمل واالحتفاظ بها لفترة كافیة لتلبیة 

  .متطلبات قانونیة لالحتفاظ بالسجالت 

   :Reporting التقریر 

استنتاجاتهم بطرق مختلفة یمكن أن یبلغ ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة نتائجهم و  - 1 

 :منها

 .شفهي أو مرئيكتابي،  -أ

 .نهائي، مؤقت أو )ثل العمیل تقریر یصدر للعمیل أو مم( مسودة  -ب

 .في شكل نقاط أو سرد - ج

 .في شكل شهادة أو رسالةو رسمي،  -د

إلي حد ما مثل هذه األنواع من االتصال قد تفسر من قبل المستلم على أنها تقریر على 

یشار إلي مثل هذه األنواع من االتصال وفقا لمعیار ممارسة و حسب شروط االرتباط، 

لذلك كل األنواع من هذه التقاریر یجب أن  ،"یر التقر " والتحقیقیة ب المحاسبة القضائیة 

  .عیار ممارسة القضائیة والتحقیقیةتخضع لم
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التحقیقیة مراعاة عند تقییم طبیعة التقریر الذي سیتم تقدیمه، یجب علي ممارسي القضائیة و  - 2

 :ما یلي

 .الذي سیتم استخدام التقریر ألجلهالغرض   - أ

االرتباط بممارسة المحاسبة القضائیة والتحقیقیة، المالئمة،  یتضمن تطبیق معیار  - ب

 .ٕاجراءات المحاكمةو 

 .كمیة وموثوقیة المعلومات المتاحةو جودة،   -  ج

قبل إصدار التقریر، یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة الحصول على ما  - 3

 .توصل إلیهاتائج واستنتاجات تم الن ةیأیتضمن ذلك و یدعم محتویات تقریرهم، 

اجاتهم بأسلوب یجب أن یقدم ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة نتائجهم واستنت - 4 

 .موضوعي وغیر متحیز

 یة نتائجهم واستنتاجاتهم في إطاریجب أن یحصر ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیق - 5

تدریبهم و  خبرتهم،و یتضمن ذلك معرفتهم، و المبادئ والمنهجیات التي ضمن قدراتهم، 

 . وتعلیمهم

یجب على ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة اآلخذ في االعتبار كل المعلومات التي  - 6

 .ن تؤثر على نتائجهم واستنتاجاتهمیمكن أ

سترتبط بمعلومات خاطئة أو  إذا أدرك ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة إن أسمائهم - 7

 :مضللة

 .حیح مثل هذه المعلوماتت، فیجب علیهم تصقبل توزیع هذه المعلوما  - أ

مناسب لتصحیح المعلومات بعد توزیع هذه المعلومات، فیجب علیهم أخذ رد الفعل ال   - ب

بما في  وٕاذا لم یمكن ذلك، فیجب على الممارسین اتخاذ رد الفعل البدیل، ،الخاطئة

 .ذلك االستشارة القانونیة

 :Contents of  All  Reports محتویات كل التقاریر

 : ن كل التقاریر المعلومات التالیةیجب أن تتضم - 1

لشركة أو ا/االسم الشخصي واالسم المهني لممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة و  -أ 

 .المسئولة عن إصدار التقریر
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 .ط بالممارس والموجه إلیه التقریرالشخص الذي ارتب  -ب 

ي خ الخاص بالوصول إلالتاریخ المستخدم یجب أن یكون التاری( ،تاریخ التقریر  - ج 

 .)االستنتاجات المتعلقة بالتقریر

ستتغیر بعد تاریخ إصدار  إذا كانت فیما تاریخ استمراریة فعالیة النتائج واالستنتاجات،  -د 

 .التقریر

 .تحقیقیة والغرض من إعداد التقریرأهداف وتفاصیل ارتباط المحاسبة القضائیة وال - ه 

هذا النوع (،ي إعداد التقریرتمد علیها فتعریف الوثائق ومصادر المعلومات التي أع  -و 

 .)ء مراجعة التقریرمن المعلومات یشار إلیه عموما في جز 

 .مدى االعتماد على عمل اآلخرین  - ز 

التقنیات واإلجراءات المستخدمة عند إعداد التقریر، بما في ذلك وصف المداخل   - ح 

 . التي أدت إلي اختیار هذه المداخلالمستخدمة واألسباب 

 .ب االعتماد على مثل هذه الفرضیاتأساسیة وأسبا أیة فرضیات  - ط 

 .فسیرات استخدمت في إعداد التقریرتعریف أیة شروط تقنیة وت  -ي 

 .النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل إلیها وأیة تحلیالت ورسوم بیانیة مساندة  - ك 

المعلومات الكافیة التي تمكن المستخدم من ربط النتائج واالستنتاجات بالتحلیالت    - ل 

 .المعلومات والوثائقو لمساندة، ا

 .أیة قیود على استخدام التقریر   -م 

 .ى تؤثر على النتائج واالستنتاجاتأیة حدود أو قیود أخر    -ن 

   :Special Reporting Circumstance اإلبالغ عن الظروف الخاصة

 علیهیجب فیكون استقالل ممارس المحاسبة القضائیة والتحقیقیة مثار تساؤل،  ما في حالة - 1

 :اإلفصاح عما یلي

 .دور الممارس  -أ 

 .قة الممارس بأیة أطراف ذات مصلحةعال   -ب 

 .ائیة والتحقیقیة بخصوص استقاللهمقرار ممارسي المحاسبة القض  - ج 

یجب أن یتضمن التقریر مدى اختالف فعند اختالف النتائج باختالف المداخل المستخدمة،  - 2 

 .التي تسهل االستنتاجات لوماتحیث كان ذلك ممكنا، تقدیم المعو مثل هذه النتائج، 
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متاحة أو التحلیالت ذات الیجب أن یفصح في تقریره عن المعلومات ذات العالقة غیر  - 3

أسباب هذه القیود واحتمالیة و القیود على مجال العمل، و العالقة التي ال یمكن إجرائها، 

 .واالستنتاجات، وأیة مؤهالت أخرى تأثیرها على النتائج

  :قضائیة والتحقیقیة كشاهد خبیراسبة الدور ممارس المح

Role of IFA Expert Witnesses   

الشاهد الخبیر في المحاسبة القضائیة والتحقیقیة هو ممارس المحاسبة القضائیة والتحقیقیة  - 1

المحاكم بصفة عامة تسمح للشاهد الخبیر بتقدیم و  ،ي یقدم شهادة الخبرة في المحكمةالذ

وألهمیة  ،یس لها خبرة بها للوصول للحقیقةلفهم المسائل التي لمساعدة نزیهة وموضوعیة 

هذه الشهادة، تطلب المحاكم من الشاهد الخبیر الشفافیة في اتخاذ أحكامهم والنزاهة في 

ن خر أن یكو آشهادتهم التي تتطلب منهم أن ال یكونوا منحازین إلي أي جانب، بمعنى 

 .واجبهم األساسي مساعدة المحكمة

ى ممارسي المحاسبة القضائیة والتحقیقیة عند العمل كشاهد خبیر االلتزام بما یلي یجب عل - 2

 :التحقیقیةمن معیار ممارسة المحاسبة القضائیة و 

الشاهد الخبیر علیه واجب تقدیم المساعدة المستقلة للمحكمة عن طریق تقدیم شهادة   -أ 

 .ة في المسائل التي لدیه خبرة بهاموضوعیة وغیر متحیز 

 .یا أو مسائل تقع خارج نطاق خبرتهالشاهد الخبیر توضیح أیة قضا یجب على  -ب 

 .د الخبیر أن ال یمثل دور المحاميیجب علي الشاه  - ج 

یجب على الشاهد الخبیر اتخاذ الخطوات المناسبة لتزوید المحكمة بالمعلومات،   -د 

 .ادته، وأیة قیود تؤثر على شهادتهالفرضیات التي استند علیها في شه

   Curriculum Vitae: ةالسیرة الذاتی

یجب أن تبین السیرة الذاتیة للشاهد الخبیر في المحاسبة القضائیة والتحقیقیة مؤهالتهم بما في 

  .هم المهنیة بالمسائل محل شهادتهمذلك مستوى تعلیمهم، تاریخهم المهني وخبرت

ة، غیر إنه توجد في تتشابه المعاییر األمریكیة والكندیة واألسترالیة في العدید من األمور الجوهری

أمریكا معاییر صادرة عن جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین وهي إلزامیة ألعضاء الجمعیة 

ومعاییر صادرة عن مجمع المحاسبین القانونیین األمریكیین وهي إرشادیة ولیست إلزامیة إال إنها 

  . أكثر تفصیال من المعاییر الصادرة عن جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین
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وبمقارنة المعاییر األمریكیة والكندیة واألسترالیة للمحاسبة القضائیة نجد إن المعاییر األمریكیة 

الصادرة عن جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین أقل تفصیال من المعاییر األخرى إال إنه تم 

ع تالفي ذلك من خالل إصدار إرشاد یفسر المقصود ببنود المعیار ضمن المعیار على موق

جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین االلكتروني، أما من حیث المبدأ تعتبر المعاییر الكندیة 

األكثر تفصیال تلیها المعاییر األسترالیة ثم المعاییر األمریكیة، مع مالحظة أن الصادرة عن 

ر تتمیز المعایی. مجمع المحاسبین القانونیین األمریكیین أكثر تفصیال من كل تلك المعاییر

الكندیة واألسترالیة عن المعاییر األمریكیة بتحدیدها لمتطلبات دور الشاهد الخبیر، إال أن دور 

  . المحاسب القضائي كشاهد خبیر في أمریكا محدد من قبل قواعد قانونیة

وتتمیز المعاییر الكندیة عن المعاییر األمریكیة واألسترالیة بتحدیدها المهارات المطلوبة في 

وتتشبه المعاییر الكندیة . ضائي ومجال تطبیقها، وتحدیدها مكونات ملف الوثائقالمحاسب الق

واألسترالیة في مكونات التقریر، تتشبه جمیع المعاییر في ضرورة االلتزام باإلجراءات والقوانیین 

  .          الساریة والنزاهة والموضوعیة واالستقالل المهني والسریة والعنایة المهنیة

  :نیة المهتمة بالمحاسبة القضائیةات المهالمنظم 4-5

المحاســــبة القضــــائیة مجــــاال قــــدیما مــــن مجــــاالت المحاســــبة، حیــــث تــــم اســــتخدام مصــــطلح تعتبــــر 

م من قبل موریس بلوبت، إال إنه  1946منذ عام  Forensic Accountingالمحاسبة القضائیة 

 في اآلونة األخیرة وخصوصا بعد لم یتم االهتمام بالمحاسبة القضائیة حتى في الدول المتقدمة إال

حدوث االنهیارات االقتصـادیة الكبـرى فـي العـالم بسـبب االحتیـال وتـورط بعـض شـركات المحاسـبة 

الكبــرى فــي العــالم فــي تلــك االنهیــارات، ممــا أضــعف ثقــة جمهــور المســتثمرین والمســتخدمین فـــي 

كـــل ذلـــك دفـــع . رفة علیهـــاالمعلومـــات المحاســـبیة ودور مهنـــة المحاســـبة والمنظمـــات المهنیـــة المشـــ

المنظمات المهنیة إلى إعادة النظر في المهنة ومحاولة سـد الثغـرات الموجـودة عـن طریـق إصـدار 

للحــد  SAS99، والمعیــار Patriot، وقــانون Sarbanes-Oxleyعــدد مــن القــوانین مثــل قــانون 

هتمــام بحوكمــة مــن الغــش واالخــتالس واالحتیــال المرتكــب مــن اإلدارة أو المــوظفین، وكــذلك تــم اال

الشركات ومهنة المحاسبة القضائیة، حیث قامت العدید من المنظمات المهنیة في الدول المتقدمـة 

بإصــدار التــراخیص لممارســة المحاســبة القضــائیة، والمعــاییر المنظمــة لمهنــة المحاســبة القضــائیة 

وكـــذلك قامـــت وتحدیـــد المهـــارات واالشـــتراطات الواجـــب توفرهـــا فـــي ممـــارس المحاســـبة القضـــائیة، 

ــــوم التــــي یحتاجهــــا ممــــارس المحاســــبة  ــــدریس المحاســــبة القضــــائیة والعل العدیــــد مــــن الجامعــــات بت
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ـــى شـــكل دورات متخصصـــة أو فـــتح  القضـــائیة للنجـــاح فـــي ممارســـة المهنـــة، ســـواء كـــان ذلـــك عل

  .تخصص مستقل بتدریس المحاسبة القضائیة

  :بعض الدول المتقدمةالمنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة القضائیة في  1-5-4

 العدید من المنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة القضائیة، حیث توجد  لمتحدةفي الوالیات ا توجد

 Certified Fraud ، جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدینمهنیة مختصة باالحتیال ةمنظم

Examiners Association (CFEs) ، تصادیةمنظمات مهنیة مختصة بتقییم األضرار االقو ،

 National Association of Certifiedالجمعیة الوطنیة لمحللي التثمین المعتمدین

Valuation Analysts (NACVA) ، جمعیة المحاسبة مهنیة مختصة بمجال التأمین ةمنظمو ،

 Forensic Accounting Society of North Americaالقضائیة ألمریكا الشمالیة

(FASNA) ، بمجال بالدعم  مختصة منظمات مهنیةو ، بقضایا الضرائب مهنیة مختصة ةمنظمو

 National Litigation Support ، الجمعیة الوطنیة لخدمات الدعم القضائيالقضائي

Services Association (NLSSA)،  باإلضافة إلى بعض المنظمات المهنیة المختصة

 Americanالدولیین ، الكلیة األمریكیة للممتحنین القضائیینبأكثر من مجال مهني مثل

College of Forensic Examiners International (ACFEI) وفیما یلي بعض ،

  :المنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة القضائیة في بعض دول العالم

، وتمنح ترخیص المحاسب المالي (AICPA)المعهد األمریكي للمحاسبین المعتمدین  – 1

  .Certified in Financial Forensics (CFF)القضائي المعتمد 

، وتمنح ترخیص ممتحن االحتیال المعتمد (ACFE)جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین  – 2

Certified Fraud Examiner (CFE).  

 American College of Forensicالكلیة األمریكیة للممتحنین القضائیین الدولیین  – 3

Examiners International (ACFEI)یص المحاسب القضائي المعتمد ، وتمنح ترخ

Certified Forensic Accountant (Cr.FA).  

 National Association of Certifiedالجمعیة الوطنیة لمحللي التقییم المعتمدین  – 4

Valuation Analysts (NACVA) وتمنح ترخیص المحلل المالي القضائي المعتمد ،

Certified Forensic Financial Analyst (CFFA).  
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، Forensic CPA Society (FCPAS)جمعیة المحاسبین العامین القضائیین المعتمدین  – 5

  Forensic Certified Publicوتمنح ترخیص المحاسب العام القضائي المعتمد 

Accountant (FCPA).  

 The Institute of Certified Forensicمعهد المحاسبین القضائیین المعتمدین  – 6

Accountants ویمنح ترخیص المحاسب القضائي المهني المعتمد ،Certified 

Professional Forensic Accountant (CPFA).  

 Association of Certified Fraudجمعیة متخصصي االحتیال المعتمدین  – 7

Specialists (ACFS) وتمنح ترخیص متخصص احتیال معتمد ،Certified Fraud 

Specialist (CFS)  .  

 The Canadian Institute of Charteredمعهد الكندي للمحاسبین القانونیین ال – 8

Accountants (CICA).  

 The Accountingمجلس معاییر المحاسبة األخالقیة والمهنیة االسترالي  – 9

Professional & Ethical Standards Board (APESB)   .                   
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  الفصل اخلامس                      

  الدراسة امليدانية                                          
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  :المقدمة 1-5

لت الفصول السابقة من الدراسة دراسة الجزء النظري للمحاسبة القضائیة وفقا لما هو مدون تناو 

منه أو المتاح على الوسائل في األدب الذي تمكن الباحث من اإلطالع علیه سواء المنشور 

فان هذا الفصل یتناول الجانب المیداني للدراسة من خالل التعریف بمجتمع الدراسة، . االلكترونیة

وعینة الدراسة، وأداة الدراسة، واالختبارات اإلحصائیة المستخدمة في اختبار فرضیات الدراسة، 

ي الوصفي لمتغیرات الدراسة الوصفیة، وتحلیل نتائج اختبار فرضیات الدراسة، والتحلیل اإلحصائ

والنتائج وذلك لمعرفة مدى إدراك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي 

الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب القضائي، وتقدیم التوصیات التي ضوء النتائج التي 

  .توصلت إلیها الدراسة

  :مجتمع وعینة الدراسة 2-5

تكون مجتمع الدراسة من الخبراء الحسابیین المقیدین بسجالت محكمة استئناف مصراته وعددهم ی

، )3(، ومحكمة بن ولید االبتدائیة وعددهم )9(، ومحكمة مصراته االبتدائیة وعددهم )27(

، ومحكمة إجدابیا )10(، ومحكمة سرت االبتدائیة وعددهم )3(ومحكمة الجفرة االبتدائیة وعددهم 

  .یوضح تفاصیل ذلك) 5-1(والجدول رقم  ،)15(تدائیة وعددهم االب

  )                                     5-1(جدول رقم                                       

  عدد االستبیانات الموزعة على الخبراء الحسابیین والقابلة للتحلیل                  

  

  ت

  

  البیان 

محكمة  

استئناف 

  اتهمصر 

محكمة 

مصراته 

  االبتدائیة

محكمة بن 

ولید 

  االبتدائیة

محكمة 

الجفرة 

  االبتدائیة

محكمة 

سرت 

  االبتدائیة

محكمة 

جدابیا إ

  االبتدائیة

  

  جمالياإل

1 

 

مجتمع 

  الدراسة

27         9 3 3 10 15 67 

االستبیانات  2

  الموزعة

27 9 3 3 10 15 67 

االستبیانات  3

  المستلمة

17 7 3 3 10 10 50 

  ٪75  ٪67  ٪100  ٪100  ٪100  ٪78  ٪63  النسبة 4
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ولقد تم توزیع االستبیان على أفراد مجتمع الدراسة من خالل تقدیم االستبیانات وفقا لعدد الخبراء 

الحسابیین المقیدین بسجل الخبراء بالمحكمة، حیث یوجد سجل بالخبراء وأرقام هواتفهم لدى كاتب 

ن االتصال بهم وٕابالغهم عن الدراسة والهدف منها وحثهم المحكمة بكل محكمة، مما مكن م

على تعبئة االستبیانات وتوضیح أي مصطلحات غیر واضحة لهم، أما بالنسبة للخبراء في 

محكمة سرت االبتدائیة ومحكمة إجدابیا االبتدائیة فقد تم توزیع االستبیانات بشكل مباشر من قبل 

ن في تلك المحاكم، وقد كانت االستبیانات التي تم استلمها الباحث على الخبراء الحسابیین المقیدی

استبیان،  50من مجتمع الدراسة جمیعها مستوفیة اإلجابات وقابلة للتحلیل، ولقد تم جمع عدد 

 25%من حجم مجتمع الدراسة، أما االستبیانات السبعة عشر الباقیة والتي تشكل 75%بنسبة 

  .موجدین داخل الدولة أو لرفضهم التجاوب مع الدراسة من حجم مجتمع الدراسة  فأنهم أما غیر

  ):االستبیان(یانات أداة جمع الب 3-5

تم االعتماد في جمع البیانات األولیة المتعلقة بالجانب المیداني للدراسة على صحیفة االستبیان 

كوسیلة أساسیة في الحصول على البیانات من مفردات عینة الدراسة، وتم تصمیم استمارة 

ستبیان الخاصة بالدراسة وتقسیمها إلى قسمین رئیسیین، یتضمن القسم األول منه معلومات اال

عامة عن مفردات العینة تشمل الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، وعدد سنوات ممارسة 

الخبرة القضائیة، وأما القسم الثاني فتضمن المستوى التعلیمي األدنى الالزم لممارسة الخبرة 

خصائص وسمات المحاسب القضائي التي یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر القضائیة، 

في الخبیر الحسابي اللیبي، المهارات األساسیة للمحاسب القضائي التي یدرك الخبراء الحسابیین 

ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي، المهارات المستحسنة للمحاسب القضائي التي یدرك 

سابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي، وأهم خمسة أسباب تجعل الخبیر الخبراء الح

  .الحسابي اللیبي غیر فعال في الخبرة القضائیة

ولقد أعتمد الباحث في تحدید متغیرات االستبیان على الدراسات السابقة عن الخصائص  

 ,Davis))الدراسات، مثل  والمهارات المطلوب توفرها في المحاسب القضائي واستبیانات تلك

et.al., 2009), (McMullen & Sanchez, 2010), (Bhasin, 2013))  باإلضافة إلى

الخبرات والمهارات والمعارف التي ترى بعض المنظمات المهنیة في الدول المتقدمة المنظمة 

  . لمهنة المحاسبة القضائیة ضرورة توفرها في المحاسب القضائي
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توزیع االستبیان على عینة الدراسة بعرض االستبیان على األستاذ المشرف  ولقد قام الباحث قبل

وعدد من األساتذة أعضاء هیئة التدریس في عدد من الجامعات اللیبیة واألكادیمیة اللیبیة 

للدراسات العلیا فرع مصراته، باإلضافة إلى عرضه على أستاذ متخصص عضو هیئة تدریس 

ذلك لغرض تحكیم أداة البحث ولقد تم أخذ جل مالحظاتهم بقسم اإلحصاء في جامعة سرت، و 

بعین االعتبار عند إعداد الصیغة النهائیة لالستبیان، ولقد أعتمد الباحث في تحدید خیارات 

الخماسي  (Likert)اإلجابة على األسئلة المتعلقة باختبار فرضیات الدراسة على مقیاس لیكرت 

لموافقة التي تتدرج من موافق بشدة، موافق، محاید، الذي یتضمن خمس درجات لتحدید مستوى ا

  .وذلك لتحقیق أهداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم جمعها. غیر موافق، غیر موافق بشدة

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 4-5

بعد أن تم جمع االستبیانات وٕادخال البیانات المدونة إلى جهاز الحاسوب، تم تطبیق العدید من  

وفیما یلي . (SPSS)سالیب اإلحصائیة، باستخدام الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة األ

  : عرض لألسالیب اإلحصائیة التي تم استخدمها في تحلیل البیانات

استخدام أدوات تحلیل البیانات الوصفیة لمعرفة الخصائص الوصفیة لمفردات عینة )  1

  .لواردة في االستبیانالمجتمع، وتحلیل نتائج األسئلة الوصفیة ا

في اختبار فرضیات  One-Sample (T) Testلمتوسط عینة واحدة  (T)استخدام اختبار )  2

الدراسة من خالل مقارنة متوسط فقرات أسئلة االستبیان مع متوسط خیارات اإلجابة على فقرات 

یانات لمعرفة مدى أسئلة االستبیان، باإلضافة إلى استخدام أدوات النزعة المركزیة في تحلیل الب

  .االرتفاع واالنخفاض والتشتت في استجابات مفردات عینة مجتمع الدراسة

سمرنوف لمعرفة توزیع بیانات إجابات عینة مجتمع الدراسة، -استخدام اختبار كولومجروف)  3

  .فیما إذا كانت تتبع التوزیع الطبیعي أم ال

  :اختبار التوزیع الطبیعي 5-5

سمرنوف للتأكد من إن البیانات التي یتم جمعها من مجتمع الدراسة - فیستخدم اختبار كولجرو 

تتبع التوزیع الطبیعي أم ال، ویعتبر إجراء هذا االختبار ضروري لتحدید نوعیة االختبارات التي 

سوف یتم استخدمها في اختبار الفرضیات، فمعظم االختبارات المعلمیة تشترط الستخدامها أن 

یوضح نتائج تحلیل اختبار ) 5-2(وزیعا طبیعیا، والجدول رقم یكون توزیع البیانات ت
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سمرنوف لفقرات بیانات عینة مجتمع الدراسة المستخدمة في اختبار فرضیات -كولمجروف

  .الدراسة

                (5-2)جدول رقم                                       

  مستخدمة في اختبار الفرضیاتسمرنوف لبیانات الفقرات ال-اختبار كولمجروف       

  القیمة االحتمالیة   عدد الفقرات  فقرةال                             

ن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي هل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أ

  ؟الخصائص المطلوبة في المحاسب القضائي

21     0.088     

في الخبیر الحسابي اللیبي  ن تتوفرهل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أ

  ؟المهارات األساسیة المطلوبة في المحاسب القضائي

26     0.090     

ن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي هل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أ

  ؟المهارات المستحسنة المطلوبة في المحاسب القضائي

11    0.093     

یتقن الخبیر الحسابي اللیبي  نهل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أ

  ؟األدوات البرمجیة المطلوبة في المحاسب القضائي

5    0.027    

   

نرى إن القیمة االحتمالیة لمجموع الفقرات الخاصة باختبار كل ) 5-2(من نتائج الجدول رقم 

الختبار من  0.05القیمة االحتمالیة لمستوى ثقة عند  (sig >α/2=0.025)فرضیة أكبر من 

رفین، مما یدل على أن البیانات التي تم جمعها عن طریق االستبیانات تتبع التوزیع الطبیعي، ط

  .مما یسمح باستخدام االختبارات المعلمیة في اختبار فرضیات الدراسة

  :اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة 6-5

  :صدق أداة الدراسة 1-6-5

االستبیان بعرضه على األستاذ المشرف  للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث قبل توزیع

وعدد من المحكمین األكادیمیین المتخصصین بأقسام المحاسبة، من أعضاء هیئة التدریس في 

كلیة االقتصاد في بعض الجامعات اللیبیة واألكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا فرع مصراته، 

دریس بجامعة سرت كلیة باإلضافة إلى عرضه على أستاذ متخصص باإلحصاء عضو هیئة ت

االقتصاد، قسم اإلحصاء، ولقد تم أخذ جل توصیاتهم وٕاجراء تعدیل الصیغة النهائیة لالستبیان 
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في ضوء توصیاتهم، كما أن الباحث قام بتوضیح بعض المصطلحات الواردة باالستبیان وغیر 

ن طریق الهاتف، المفهومة لبعض مفردات عینة المجتمع من خالل اللقاء المباشر أو االتصال ع

ولقد تم حساب صدق مقیاس الدراسة من خالل حساب الجدر التربیعي لمعامل ثبات االختبار 

، مما یعطي الثقة في صدق إجابات 0.9469ألداة الدراسة والذي یساوي ) الفاء كرونباخ(

  .المشاركین في الدراسة المیدانیة

  :ثبات أداة الدراسة 2-6-5

مدى ثبات أداة الدراسة في قیاس المقدار الحقیقي للسمة التي یراد  یقصد بمفهوم ثبات االختبار

قیاسها، فدرجات االختبار تكون ثابتة إذا كانت أداة الدراسة تقیس سمة معینة قیاسا متسقا في 

الظروف المتباینة التي قد تؤدي إلى أخطاء في القیاس، ولقد تم استخدام اختبار معامل الثبات 

أكد من ثبات األداة المستخدمة في الدراسة بتوزیع عشرة استبیانات على عینة الفاء كرونباخ، وللت

، وقد (SPSS) عشوائیة من مجتمع الدراسة واستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة 

، مما (alpha=0.8967) (89.67%)كان معامل الفاء كرونباخ لمقاییس متغیرات الدراسة 

  . لدراسةیرفع مستوى الثقة في أداة ا

   (5-3)جدول رقم                                       

  قیمة اختبار معامل الفاء كرونباخ                               

  قیمة الفاء                  البیان                     

                 0.8967  فقرة (63)أداة الدراسة لعدد           

  

  :وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة البیانات تحلیل 7-5 

  :تحلیل وتفسیر البیانات الدیموغرافیة 1-7-5

  :لجنسعینة الدراسة وفقا لتوزیع )  1

توزیع عینة الدراسة وفقا للجنس، حیث كان عدد الذكور في عینة  (5-3)یبین الجدول رقم 

، بنسبة 3بلغ عدد اإلناث من مجموع عینة الدراسة، في حین  94%، بنسبة 47الدراسة یساوي 

من مجموع عینة الدراسة، ومن الجدول نرى قلة العنصر النسائي الممارس للخبرة  6%تبلغ 

القضائیة مقارنة بعنصر الرجال في عینة الدراسة، رغم عدم وجود مواد قانونیة في القانون المنظم 
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لك لعوامل اجتماعیة أو للخبرة القضائیة تمنع ممارسة النساء للخبرة القضائیة، وقد یرجع ذ

  .یوضح توزیع عینة الدراسة إلى ذكور، وٕاناث بیانیا  (5-4)ألسباب أخرى، والشكل رقم 

    (5-4)جدول رقم                                        

  توزیع عینة الدراسة وفقا للجنس                              

  النسبة              التكرار             البیان           

             94%            47  ذكور            

              6%            3  إناث           

            100%           50  المجموع          

  

  

  :توزیع عینة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي)  2

هل العلمي، حیث كان عدد الحاصلین توزیع عینة الدراسة وفقا للمؤ  (5-5)یبین الجدول رقم 

من مجموع عینة الدراسة، ویمثلون أكبر نسبة من  64%بنسبة  32على مؤهل بكالوریوس 

  من مجموع 28%بنسبة  14مجموع عینة الدراسة، یلیهم عدد الحاصلین على مؤهل الماجستیر 
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  (5-5)جدول رقم                                       

  توزیع عینة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي                            

  النسبة             التكرار             البیان            

            4%             2  دبلوم متوسط      

            4%             2  دبلوم عالي      

           64%             32  بكالوریوس      

           28%             14  ماجستیر      

 -            -               دكتوراه     

           100%            50  المجموع     

  

عینة الدراسة، في حین بلغ عدد الحاصلین على مؤهل دبلوم متوسط والممارسین للخبرة القضائیة 

وع عینة الدراسة، كذلك الحاصلین على مؤهل الدبلوم العالي بنفس العدد من مجم 4%بنسبة  2

، نجد أن نسبة الحاصلین على مؤهل البكالوریوس (5-5)ونفس النسبة، وكما یبینه الجدول رقم 

والماجستیر الممارسین للخبرة القضائیة تشكل نسبة كبیرة من مجموع عینة الدراسة وهذا یرفع 

.       مات والبیانات التي تم الحصول علیها من عینة الدراسةمستوى الثقة في المعلو 
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لتوزیع عینة الدراسة وفقا للمؤهل  (5-5)یوضح نتیجة الجدول رقم  (5-5)كما إن الشكل رقم 

العلمي في شكل بیاني، وذلك حسب المستوى العلمي ونسبة ذلك المستوى العلمي من مجموع 

 .  عینة الدراسة

  :راسة وفقا للتخصص العلميتوزیع عینة الد)  3

  توزیع عینة الدراسة وفقا للتخصص العلمي، حیث بلغ المتخصصین (5-6)یبین الجدول رقم 

            

  (5-6)جدول رقم                                      

  توزیع عینة الدراسة وفقا للتخصص العلمي                           

  النسبة              التكرار             البیان           

            98%            49  محاسبة          

            2%           1  تمویل         

  -               -             اقتصاد        

  -               -             إدارة        

  -               -             أخرى       

             100%          50  جموعالم      
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من  98%من مجموع عینة الدراسة، وبنسبة  49في المحاسبة الممارسین للخبرة القضائیة 

مجموع عینة الدراسة، في حین بلغ عدد المتخصصین في التمویل من الممارسین للخبرة القضائیة 

من مجموع عینة الدراسة،  2% في عینة الدراسة مشارك واحد من مجموع عینة الدراسة، وبنسبة

نجد إن نسبة الذین تحصلوا على مؤهل بكالوریوس فما فوق ) (5-5وبالرجوع إلى الجدول رقم 

من مجموع عینة الدراسة، مما یعني إن جل المشاركین في عینة الدراسة من  92%یمثل نسبة 

میة، وبالنظر إلى المتخصصین في المحاسبة والحاصلین على مؤهالت جامعیة أو جامعیة وأكادی

 66%نجد إن نسبة الذین مارسوا الخبرة لمدة تزید عن خمس سنوات تبلغ  (5-7)الجدول رقم 

من مجموع عینة الدراسة، وهذا یضفي مزید من الثقة والدقة على المعلومات والبیانات التي تم 

یع عینة لتوز  (5-6)یوضح نتیجة الجدول رقم  (5-6)جمعها من عینة الدراسة، والشكل رقم 

  . الدراسة وفقا للتخصص العلمي بیانیا

  :توزیع عینة الدراسة وفقا للخبرة في ممارسة الخبرة القضائیة)  4 

توزیع عینة الدراسة وفقا لخبرة الخبراء الحسابیین في ممارسة الخبرة  (5-7)یبین الجدول رقم 

 5برة القضائیة لمدة تقل عن القضائیة، حیث بلغت نسبة عدد الخبراء الحسابیین الذین مارسوا الخ

سنوات إلى  10، ولمدة من 32%سنوات  10سنوات إلى أقل من  5، ولمدة من34%سنوات 

نرى إن مجموع  (5-7)، ومن الجدول رقم 16%سنة فأكثر  15، ومن 18%سنة  15أقل من 

جموع من م 34%سنوات  5نسبة الخبراء الحسابیین الذین مارسوا الخبرة القضائیة لمدة تقل عن 

 5عینة الدراسة، وفي حین بلغ مجموع الخبراء الحسابیین الذین مارسوا الخبرة القضائیة لمدة من 

من مجموع عین الدراسة، وهذا یعني غالبیة مجموع عینة الدراسة  66%سنوات فأكثر، تصل إلى 

التي تم  لدیهم خبرة في ممارسة مهنة الخبرة القضائیة مما یعطي الثقة في البیانات والمعلومات

  .جمعها من المشاركین في الدراسة

   (5-7)جدول رقم                                       

  توزیع عینة الدراسة وفقا للخبرة في ممارسة الخبرة القضائیة الحسابیة               

  النسبة        التكرار          البیان                   

      34%         17  سنوات 5اقل من 

      32%         16  سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

      18%         9  سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 

      16%         8  سنة فأكثر 15من 

     100%         50  المجموع
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الحسابیة  توزیع عینة الدراسة وفقا للخبرة في ممارسة الخبرة القضائیة (5-7)وضح الشكل رقم وی

  في صورة بیانیة، وذلك حسب المدة في ممارسة الخبیر الحسابي للخبرة القضائیة ونسبته من 

 

في صورة  (5-7)مجموع عینة الدراسة، حیث یوضح الشكل البیانات الواردة في الجدول رقم 

مدة أقل بیانیة، حیث نرى إن أكبر نسبة من الخبراء الحسابیین كانت قد مارست الخبرة القضائیة ل

سنوات، ثم بعد  10سنوات إلى أقل من  5من سنوات، تالیها مدة من مارس الخبرة القضائیة من 

سنة، وفي النهایة من مارس  15سنوات إلى أقل من  10ذلك من مارس الخبرة القضائیة من 

  .   سنة 15الخبرة القضائیة ألكثر من 

  :ة القضائیةالمالئم لممارسة الخبر  األدنى المستوى التعلیمي)  5

المسـتوى التعلیمــي الـذي تــراه عینـة الدراســة مالئـم لممارســة مهنـة الخبــرة  (5-8)یبـین الجـدول رقــم 

یــرون أن المســتوى التعلیمــي البكــالوریوس  80%القضــائیة الحســابیة، حیــث یتبــین مــن الجــدول أن 

  ة متفقة مع دراسةیعتبر الحد األدنى المالئم لممارسة الخبرة القضائیة، ولقد جاءت نتیجة الدراس
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                                                                       (5-8)جدول رقم                                       

  المستوى التعلیمي المالئم لممارسة الخبرة القضائیة الحسابیة                   

  النسبة           رارالتك           المستوى التعلیمي    

          12%          6  الدبلوم العالي     

          80%         40  البكالوریوس     

          4%         2  الماجستیر     

          4%         2  الدكتوراه     

         100%        50  المجموع    

  

  

في المستوى  (McMullen, Sanchez, 2010)ة ودراس (Bhasin, 2013)كال من دراسة 

  .التعلیمي المالئم لممارسة المحاسبة القضائیة

والجدیر بالذكر إن االختالف بین الخبرة الحسابیة القضائیة والمحاسبة القضائیة هو اختالف في 

المسمیات فقط، فكالهما تهدف إلى مساعدة القضاء في المسائل ذات الصبغة المحاسبیة 

  .، وكالهما تعمل في نفس المجاالت وتخضع للقوانین الساریة والمعاییر المتعلقة بالمهنةوالمالیة



127 
 

  :التحلیل الوصفي للبیانات وفقا للنسب المئویة ألراء عینة الدراسة 2-7-5

  .السمات والخصائص)  1

نتائج تحلیل السمات والخصائص التي یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة  (5-9)الجدول رقم  یبین

  أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي وفقا لتكرار الصفة، ودرجة الموافقة ونسبتها، حیث یتبین من 

  (5-9)الجدول رقم                                           

  ن تتوفر لدى الخبیر الحسابي اللیبيالسمات والخصائص التي یجب أ                

  

  الخاصیة   

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید      قمواف     موافق بشدة

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

 2% 1  -  -  -  - 18% 9 80% 40  الثقة بالنفس والحزم

 12% 6  - - 22% 11 32% 16 34% 17  الفضول وحب االطالع

 4% 2  -  - 10% 5 54% 27 32% 16  العمل بثبات في ظل الضغوط

 -  -  -  -  -  - 34% 17 66% 33  بالتفاصیل االهتمام

  -  -  -  - 4% 2 44% 22 52% 26  المثابرة

 10% 5 16% 8 36% 18 26% 13 12% 6  المیل إلى الشك

  -  - 12% 6 18% 9 26% 14 42% 21  التمسك بالصالح العام

 8% 4  -  - 2% 1 60% 30 30% 15  القدرة على العمل ضمن فریق

  -  - 2% 1 4% 2 70% 35 24% 12  التأقلم مع طبیعة المهمة

  -  - 4% 2 6% 3 52% 26 38% 19  سرعة البدیهة

  -  - 2% 1 20% 10 52% 26 26% 13  ابتكار الحلول الجدیدة

  -  -  -  -  -  - 12% 6 88% 44  االلتزام باألخالق والنزاهة

  -  -  -  - 2% 1 54% 27 44% 22  المیل إلى التحلیل والتقییم

  -  -  -  - 14% 7 70% 35 16% 8  الرغبة والقدرة على السفر

  -  - 6% 3 12% 6 50% 25 32% 16  اإلصرار على إتمام ما بدائه

  -  -  -  - 8% 4 18% 9 74% 37  الحیاد والموضوعیة

  -  - 6% 3 4% 2 64% 32 26% 13  الصبر والمرونة

  -  - 2% 1 8% 4 76% 38 14% 7  المیل إلى حل المسائل الشائكة

  -  - 6% 3 6% 3 34% 17 54% 27  یمكنه كسب ثقة الناس

  -  -  -  - 2% 1 54% 27 44% 22  القدرة على الحوار وٕادارة النقاش

  -  -  -  - 4% 2 44% 22 52% 26  تمالك النفس والهدوء
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الجدول إن عینة مجتمع الدراسة تدرك وبشدة ضرورة أن یتوافر في الخبیر اللیبـي خاصـیة االلتـزام 

ــــــاألخالق والنزاهــــــة بنســــــبة  ــــــة بــــــالنفس بنســــــبة ، وخاصــــــیة ا88%ب ، وخاصــــــیة الحیــــــاد 80%لثق

، وخاصیة كسب ثقة الناس 66%، وخاصیة االهتمام بالتفاصیل بنسبة 74%والموضوعیة بنسبة 

، وخاصیة المثابرة وخاصیة تمالك النفس والهدوء عنـد مناقشـة تفاصـیل األحـداث فـي 54%بنسبة 

ص التــي یــدرك الخبــراء ، وتعتبــر هــذه الخصــائص مــن أهــم الخصــائ52%قاعــة المحكمــة بنســبة 

الحسابیین أنها یجب أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبـي مـن وجهـة نظـر عینـة الدراسـة، كمـا إن 

عینة الدراسة تدرك ضرورة أن تتوفر في الخبیـر الحسـابي اللیبـي خاصـیة المیـل إلـى حـل المسـائل 

القــدرة علــى الســـفر ، وخاصـــیة التــأقلم مــع طبیعـــة المهمــة وخاصــیة الرغبـــة و 76%الشــائكة بنســبة 

، وخاصـیة العمـل بثبـات فـي 64%، وخاصیة الصـبر والمرونـة بنسـبة 70%ألداء المهمة وبنسبة 

ظــل الضــغوط وخاصــیة المیــل إلــى التحلیــل والتقیــیم، وخاصــیة القــدرة علــى الحــوار وٕادارة النقــاش 

لكل  52%لكل منها، وخاصیة سرعة البدیهة وخاصیة ابتكار الحلول الجدیدة بنسبة  54%بنسبة 

منهمــــا، بنســــب تفــــوق نصــــف حجــــم عینــــة الدراســــة، ممــــا یــــدل علــــى أهمیــــة تــــوفر تلــــك الســــمات 

  .والخصائص في الخبیر الحسابي اللیبي

 ,Davis)في دراسة  CPAوبمقارنة إجابات عینة دراسة البحث مع إجابات المحاسبین القانونیین 

et.al., 2009) قضــائي یــدرك الخبــراء نجــد أن أهــم خمــس خصــائص مطلوبــة فــي المحاســب ال

االلتـــزام بـــاألخالق  (1-5)الحســـابیین ضـــرورة أن تتـــوفر فـــي الخبیـــر الحســـابي اللیبـــي مرتبـــة مـــن 

والنزهـــة، الثقـــة بـــالنفس، الحیـــاد والموضـــوعیة، االهتمـــام بالتفاصـــیل، كســـب ثقـــة النـــاس، فـــي حـــین 

اصـــیل، ذو مهـــتم بالتف(یمیـــل للتحلیـــل، فضـــولي،  (1-5)جـــاءت فـــي الدراســـة األخـــرى مرتبـــة مـــن 

 ,McMullen & Sanchez)وبمقارنة نتائج الدراسة مع دراسة . ، متشكك، سریع البدیهة)أخالق

، مهارات المحاجة، )المثابرة، التشكیك(  (1-5)نجد أن أهم خمسة خصائص مرتبة من  (2010

تین ورغم اختالف نتائج الدراس. مهارات التواصل مع الناس، المرونة، العمل بفاعلیة ضمن الفریق

السابقتین في أهـم خمـس خصـائص مطلوبـة فـي المحاسـب القضـائي، إال إن نتـائج الدراسـة اتفقـت 

فــي أهمیــة االلتــزام بــاألخالق والنزهــة، االهتمــام  (Davis, et.al., 2009)مــع نتــائج دراســة 

  . بالتفاصیل ضمن أهم خمس خصائص للمحاسب القضائي والخبیر الحسابي اللیبي
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  .سیةالمهارات األسا)  2

  نتائج تحلیل المهارات األساسیة التي یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة  (5-10)الجدول رقم  یبین

  (5-10)الجدول رقم                                                      

  ن تتوفر لدى الخبیر الحسابي اللیبيالمهارات األساسیة التي یجب أ                  

  لخاصیةا           

     

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید      موافق     موافق بشدة

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  -  -  -  - 4% 2 24%  12 72% 36  مهارات المحاسبة األساسیة 

  -  -  - - 2% 1 60% 30 38%  19  مهارات المحاسبة التقنیة

  -  - 4% 2 6%  3 64%  32 26% 13  مهارات التحلیل

 -  -  -  - 4% 2 50%  25 46% 23  مهارات كتابة التقریر

  -  -  -  - -  - 62% 31 38%  19  مهارات االتصال الشفهي

  - -  -  - 2% 1 72% 36 26%  13  مهارة البحث

  -  - 2% 1 18% 9 52%  26 28%  14  مهارات الحاسوب األساسیة

 4%  2 6% 3 36% 18 38%  19 16%  8  مهارات الحاسوب القضائیة

  -  - -  - 6%  3 58% 29 36% 18  مهارات إجراء المقابلة

  -  -  - - 10%  5 48% 24 42% 21  مهارة تحلیل البیانات

  -  -  -  - 12% 6 72% 36 16%  8  مهارات حل المشاكل

  -  - 8% 4 18% 9 54%  27 20% 10  مهارة التحدث للعامة

  -  -  -  - 16%  8 62% 31 22% 11  مهارات تقییم األعمال

  -  - 2% 1 8% 4 42% 21 48%  24  عرفة قانون الضرائبم

  -  - 18% 9 42% 21 22% 11 18%  9  معرفة القانون الجنائي

  -  - 10% 5 30%  15 32%  16 28% 14  معرفة القانون المدني 

  -  - -  - - - 22%  11 78%  39  مهارات المراجعة

  -  - 8% 4 20% 10 62% 31 10% 5  مهارات التفكیر االنتقادي

  -  - 12% 6 52% 26 28% 14 8%  4  برة في استخدام قانون بنفوردالخ

 2% 1 2% 1 30% 15 56% 28 10%  5  )النفسیة(المهارات السیكولوجیة 

  -  - 8% 4  -  - 58% 29 34% 17  مهارة تبسیط المعلومات

  -  - 8% 4 8% 4 66% 33 18% 9  المهارات االجتماعیة

  -  - 2% 1 20% 10 62% 31 16% 8  المهارات التحقیقة

  -  - 2% 1 10% 5 48% 24 40% 20  مهارة ربط النتائج ببعضها

 2% 1 8% 4 34% 17 40% 20 16% 8  التفكیر بطریقة مرتكبي األخطاء

  -  - 12% 6 44% 22 36% 18 8% 4  مهارة المعرفة بمثلث االحتیال
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ا، حیث یتبین من أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي وفقا للتكرار، ودرجة الموافقة ونسبته 

الجدول إن عینة مجتمع الدراسة تدرك وبشدة ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي 

، بینما تدرك ضرورة 72%، ومهارات المحاسبة األساسیة بنسبة 78%مهارات المراجعة بنسبة 

، 72%أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي مهارة البحث، ومهارات حل المشاكل بنسبة 

، ومهارات االتصال الشفهي، 64%، ومهارات التحلیل بنسبة 66%لمهارات االجتماعیة بنسبة وا

لكال منها،  62%ومهارات تقییم األعمال، ومهارات التفكیر االنتقادي، والمهارات التحقیقیة بنسبة 

نسبة ، ومهارات إجراء المقابلة، ومهارة تبسیط المعلومات ب60%ومهارات المحاسبة التقنیة بنسبة 

، ومهارات التحدث للعامة 56%بنسبة ) النفسیة(لكال منهما، والمهارات السیكولوجیة  %58

من حجم عینة  50%، بنسب تفوق 52%، ومهارات الحاسوب األساسیة بنسبة 54%بنسبة 

الدراسة مما یدل على إدراك ضرورة أن یمتلك الخبیر الحسابي اللیبي تلك المهارات وحاجته لها 

  .خدمات الخبرة القضائیةعند تقدیم 

 ,Davis)في دراسة  CPAوبمقارنة إجابات عینة دراسة البحث مع إجابات المحاسبین القانونیین 

et al., 2009)  نجــد أن أهــم خمــس مهــارات أساســیة مطلوبــة فــي المحاســب القضــائي یــدرك

ارات المراجعة، مه (1-5)الخبراء الحسابیین ضرورة توافرها في الخبیر الحسابي اللیبي مرتبة من 

، المهـارات االجتماعیـة، مهـارة )مهـارة البحـث، ومهـارة حـل المشـاكل(مهارات المحاسـبة األساسـیة، 

 (Davis, et al., 2009)التحلیـل، فـي جـاءت أهـم خمـس مهـارات أساسـیة مطلوبـة فـي دراسـة 

ل الشــفهي االســتراتیجي، االتصــال الكتــابي بفاعلیــة، االتصــا/التفكیــر االنتقــادي (1-5)مرتبــة مــن 

بفاعلیــة، القــدرة التحقیقیــة، الفطــرة التحقیقیــة، فــي حــین جــاءت أهــم خمــس مهــارات أساســیة مطلوبــة 

مرتبــة مــن     (McMullen & Sanchez, 2010)فــي المحاســب القضــائي فــي نتــائج دراســة 

المهـــارة التحلیلیـــة، مهـــارات المحاســـبة األساســـیة، مهـــارات حـــل المشـــاكل، مهـــارات تحلیـــل  (5-1)

ورغــم اخـتالف نتـائج الدراســات فـي بعـض أهــم خمـس مهـارات أساســیة . نـات، مهـارات المقابلـةالبیا

مطلوبة في المحاسب القضائي، إال إن نتـائج الدراسـة اتفقـت معهـا فـي إدراك أهمیـة تـوفر مهـارات 

المحاسبة األساسیة، مهارة التحلیل، مهارة حل المشاكل، ضمن أهم خمس مهارات أساسیة للخبیر 

  .   اللیبي الحسابي

  

  



131 
 

  .المهارات المستحسنة)  3

ـــین ـــم  یب ـــراء الحســـابیین  (5-11)الجـــدول رق ـــدرك الخب ـــي ی ـــل المهـــارات المستحســـنة الت ـــائج تحلی نت

ضرورة أن تتـوفر فـي الخبیـر الحسـابي اللیبـي وفقـا للتكـرار، ودرجـة الموافقـة ونسـبتها، حیـث یتبـین 

أن تتــوفر فــي الخبیــر الحســابي اللیبــي  مــن الجــدول إن عینــة مجتمــع الدراســة تــدرك وبشــدة ضــرورة

  ، 68%، تحلیل وتفسیر معلومات القوائم المالیة بنسبة 78%المعرفة بالمعاییر المهنیة المطبقة 

   (5-11)الجدول رقم                                  

  المهارات المستحسنة التي یجب أن تتوفر لدى الخبیر الحسابي اللیبي        

      

  الخاصیة       

     

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید      موافق     موافق بشدة

  نسبة   تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  -  -  -  - 2% 1 30%  15 68%  34  تحلیل وتفسیر القوائم المالیة

 -  -  - - -  - 42% 21 58% 29  تتبع األصول المخفیة

 -  -  -  - 2% 1 32% 16  66% 33  جمع أدلة المراجعة

 2% 1 16% 8 32% 16 30% 15 20% 10  مهارة حل وفض النزاعات

  -  - 16% 8 4% 2 36% 18 44%  22  مهارة اكتشاف البیانات االلكترونیة

معرفة أدوات ردع وكشف ومنع 

  االحتیال

6 %12 29  %58 10 %20 5  %10 -  -  

المعرفة العامة بقواعد جمع األدلة 

  یة واإلجراءات المدن

10 %20 19 %38 12  %24 9  %18 -  -  

 - -  -  - 10%  5 32% 16 58% 29  المعرفة بنظام الرقابة الداخلیة

المعرفة بتطبیق القانون واإلجراءات 

  القانونیة

22  %44 25  %50 3 %6 - -  -  -  

  -  - - - 4%  2 18% 9 78%  39  المعرفة بالمعاییر المهنیة المطبقة

  -  - 6%  3 2% 1 42% 21 50% 25  كمةمهارة تقدیم الشهادة في المح

  



132 
 

، المعرفة بنظام الرقابة الداخلیة 58%، تتبع األصول المخفیة 66%جمع أدلة المراجعة بنسبة 

 ،58%في حین إنها تدرك ضرورة معرفة أدوات ردع وكشف ومنع االحتیال بنسبة . 58%بنسبة 

المهارات المستحسنة لممارسة حجم عینة الدراسة مما یدل على أهمیة تلك  بنسبة تزید عن نصف

  .الخبرة القضائیة

  .األدوات البرمجیة)  4

نتائج تحلیل مهارة األدوات البرمجیة التـي ینبغـي أن تتـوفر فـي الخبیـر  (5-12)الجدول رقم  یبین

                    الحسابي اللیبي وفقا للتكرار، ودرجة الموافقة ونسبتها، حیث یتبین من الجدول إن عینة مجتمع 

   (5-12)الجدول رقم                             

  األدوات البرمجیة التي ینبغي للخبیر الحسابي اللیبي أن یتقن استخدامها  

  

  األداة البرمجیة

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید      موافق     موافق بشدة

  نسبة   تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

 -  - 8% 4 18% 9 36%  18 38%  19 مج لغة أوامر المراجعة برنا

ــــــــــامج اســــــــــتخالص  وتحلیــــــــــل برن

  البیانات التفاعلي

4  %8 27  %54 18 %36 1 %2 -  -  

 -  - 4% 2 14% 7 42% 21 40% 20  برنامج التنقیب عن البیانات

 -  - 8% 4 40% 20 40%  20 12%  6  برنامج اكتشاف الدلیل المنطقي

  -  - - - 6%  3 20% 10 66% 33  وفتبرنامج أكسل میكروس

  

الدراسة تدرك وبشدة ضرورة أن یتقن الخبیر الحسابي اللیبي استخدام برنامج أكسل میكروسوفت 

Microsoft Office Excel  كما أن عینة الدراسة تدرك ضرورة أن یتقن الخبیر 66%بنسبة ،

 Interactive Dataاعلي الحسابي اللیبي استخدام برنامج استخالص وتحلیل البیانات التف
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Extraction and Analysis (IDEA)  وهذا یدل على أن عینة الدراسة یرون 54%بنسبة ،

  . ضرورة أن یتقن الخبیر الحسابي استخدام تلك األدوات البرمجیة ألداء مهام الخبرة القضائیة

  :التحلیل الوصفي واختبار فرضیات الدراسة 3-7-5

  :ائج الدراسةالتحلیل الوصفي لنت 1-3-7-5

  .السمات والخصائص) ا 

لتحدیــــد ترتیــــب الخاصــــیة أو المهــــارة تــــم تقســــیم درجــــات الموافقــــة للمتوســــطات الحســــابیة المتعلقــــة 

، (5-12)إلـى خمســة مسـتویات كمــا هـو مبــین بالجـدول رقــم ) االســتبیان(بإجابـات فقــرات الدراسـة 

فأن  (Likert)یاس لیكارت الخماسي وبما إن المقیاس المستخدم في قیاس إجابات أداة الدراسة مق

، وقــد حســبت طــول الفتــرة علــى أســاس إن 0.80أي حــوالي  4/5طــول الفتــرة المســتخدمة یســاوي 

وتــم ترتیــب الخصــائص أو المهــارات وفقــا لقــیم المتوســطات . األرقــام الخمســة بینهــا أربــع مســافات

ت الحسـابیة یـتم التمییـز الحسابیة لتلك الخصائص أو المهـارات، وفـي حالـة تسـاوي تلـك المتوسـطا

  .بین ترتیب تلك الخصائص أو المهارات وفقا لقیم االنحرافات المعیاریة للمتوسطات الحسابیة

                      

  (5-13)جدول رقم                                 

  مقیاس درجات الموافقة                                

  درجة الموافقة               حدود المقیاس                          

  
  الحد األعلى           الحد األدنى       

  غیر موافق بشدة                 1.79               1

  غیر موافق                 2.59          1.80

  محاید                 3.39          2.60

  موافق                 4.19          3.40

  موافق بشدة                     5          4.20

  

ترتیـــب الســـمات والخصـــائص التـــي یـــدرك الخبـــراء الحســـابیین  (5-14)ویتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم 

خاصـــیة االلتــــزام  ضـــرورة أن تتـــوافر فـــي الخبیـــر الحســـابي اللیبــــي، حیـــث اعتبـــرت عینـــة الدراســـة

      ودرجة ،0.328وانحراف معیاري   ،4.88وسط حسابي والنزاهة الخاصیة األهم، بمت  باألخالق
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  (5-14)جدول رقم                                                   

  نتائج التحلیل الوصفي لبیانات الفرضیة الفرعیة األولى                       

  الموافقةدرجة   ترتیب أهمیة الفقرة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الخاصیة

  موافق بشدة          2   0.55549     4.7600  الثقة بالنفس والحزم

  موافق        17   1.02300     3.8800  الفضول وحب االطالع

  موافق         12   0.75620     4.1400  العمل بثبات في ظل الضغوط

  موافق بشدة         3   0.47852     4.6600  االهتمام بالتفاصیل

  موافق بشدة         5   0.57994     4.4800  المثابرة

  محاید        18   1.14304     3.1400  المیل إلى الشك

  موافق        16   1.04978    4.0000  التمسك بالصالح العام

  موافق        11   0.79898    4.1200  القدرة على العمل ضمن فریق

  موافق         9   0.58414    4.1600  التأقلم مع طبیعة المهمة

  موافق بشدة         8   0.74396    4.2400  سرعة البدیهة

  موافق       15   0.74203    4.0200  ابتكار الحلول الجدیدة

  موافق بشدة        1   0.32826    4.8800  االلتزام باألخالق والنزاهة

  موافق بشدة        6   0.53795    4.4200  المیل إلى التحلیل والتقییم

  موافق      14   0.55291    4.0200  الرغبة والقدرة على السفر

  موافق      13   0.82906    4.0800  اإلصرار على إتمام ما بدائه

  موافق بشدة        4   0.62629    4.6600  الحیاد والموضوعیة

  موافق      12   0.73540    4.1000  الصبر والمرونة

  موافق      14   0.55291    4.0200  یل إلى حل المسائل الشائكةالم

  موافق بشدة       7   0.85141    4.3600  یمكنه كسب ثقة الناس

  موافق بشدة  مكرر       6   0.53795    4.4200  القدرة على الحوار وٕادارة النقاش

  بشدةموافق   مكرر      5   0.57994    4.4800  تمالك النفس والهدوء

  موافق بشدة     0.74396    4.2400  نتیجة السمات والخصائص
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، انحراف معیاري 4.77موافقة موافق بشدة، یلیها الثقة بالنفس والحزم، بمتوسط حسابي 

، انحراف 4.66، درجة موافقة موافق بشدة، االهتمام بالتفاصیل، بمتوسط حسابي 0.555

، 4.66الحیاد والموضوعیة، بمتوسط حسابي ، درجة موافقة موافق بشدة، 0.626معیاري 

، درجة موافقة موافق بشدة، المثابرة، تمالك النفس والهدوء عند مناقشة 0.626انحراف معیاري 

لكال منهما،  0.579، انحراف معیاري 4.88التفاصیل في قاعة المحكمة، بمتوسط حسابي 

قدرة على الحوار وٕادارة النقاش، بمتوسط ال بدرجة موافقة موافق بشدة، المیل إلى التحلیل والتقییم،

، 4.36، درجة موافقة موافق بشدة، یمكنه كسب ثقة الناس، بمتوسط حسابي 4.42حسابي 

، 4.24، درجة موافقة موافق بشدة، سرعة البدیهة، بمتوسط حسابي 0.851انحراف معیاري 

لى جمیع السمات ولقد تمت الموافقة ع. ، درجة موافقة موافق بشدة0.743انحراف معیاري 

  .0.743، انحراف معیاري 4.24والخصائص بدرجة موافقة موافق بشدة، بمتوسط حسابي 

على أهمیة أن  (McMullen, Sanchez, 2010)ولقد اتفقت نتیجة الدراسة مع نتیجة دراسة 

یمتلك الخبیر الحسابي خاصیة اإلصرار، ومهارة حل المسائل الشائكة، والمرونة، والعمل ضمن 

، والثقة والحزم، والرغبة في السفر التي اعتبرتها الدراسة خصائص مهمة للمحاسب فریق

القضائي، واختلفت معها في خاصیة المیل إلى الشك، حیث كانت درجة الموافقة علیها في هذه 

الدراسة محاید، بینما تعتبر هذه الخاصیة من الخصائص المهمة للمحاسب القضائي في دراسة 

(McMulln, Sanchez, 2010).  

على أهمیة أن یمتلك  (Davis, et al., 2009)وكذلك اتفقت نتیجة الدراسة مع نتیجة دراسة  

الخبیر الحسابي خاصیة المیل للتحلیل، واالهتمام بالتفاصیل، وسرعة البدیهة، والفضول، 

جة واإلصرار التي اعتبرتها الدراسة من الخصائص المهمة للمحاسب القضائي، بینما اختلفت نتی

 ,.Davis, et al)الدراسة معها أیضا على خاصیة المیل إلى الشك، حیث اعتبرتها دراسة 

من الخصائص المهمة للمحاسب القضائي، بینما كانت درجة الموافقة علیها في هذه  (2009

في الحقیقة هناك خلط بین الشك كخاصیة یتمیز بها اإلنسان والشك كمرض . الدراسة محاید

فالمیل إلى الشك یقصد به أن ال یقبل الشخص أي نتائج أو حقائق حتى . اننفسي یصیب اإلنس

یتمكن من التأكد من صحتها، أما مرض الشك فهو مرض نفسي یصیب اإلنسان ویؤثر على 

  .  سلوكه وتصرفه مع اآلخرین

  



136 
 

  .                           المهارات األساسیة) ب 

هارات األساسیة التي یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة ترتیب الم (5-15)یتبین من الجدول رقم 

  أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي، حیث اعتبرت عینة الدراسة إن مهارات المراجعة األهم،

  (5-15)جدول رقم                                         

  یة الثانیةنتائج التحلیل الوصفي لبیانات الفرضیة الفرع                        

  درجة الموافقة  ترتیب أهمیة الفقرة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الخاصیة           

  موافق بشدة        2    0.55107    4.6800  مهارات المحاسبة األساسیة 

  موافق بشدة        5    0.52528    4.3600  مهارات المحاسبة التقنیة

  موافق        12    0.68928    4.1200  مهارات التحلیل

  موافق بشدة        3    0.57463    4.4200  مهارات كتابة التقریر

  موافق بشدة        4    0.49031    4.3800  مهارات االتصال الشفهي

  موافق بشدة        10    0.47638    4.2400  مهارة البحث

  موافق        14    0.73983    4.0600  مهارات الحاسوب األساسیة

  موافق        23    0.97227    3.5600  مهارات الحاسوب القضائیة

  موافق بشدة        8    0.58029    4.3000  مهارات إجراء المقابلة

  موافق بشدة        7    0.65278    4.3200  مهارة تحلیل البیانات

  موافق        15    0.53299    4.0400  مهارات حل المشاكل

  موافق        18    0.83324    3.8600  مهارة التحدث للعامة

  موافق        13    0.61974    4.0600  مهارات تقییم األعمال

  موافق بشدة        6    0.72168    4.3600  معرفة قانون الضرائب

  موافق        25    0.98974    3.4000  معرفة القانون الجنائي

  موافق        19    0.97499    3.7800  لقانون المدني معرفة ا

  موافق بشدة        1    0.41845    4.7800  مهارات المراجعة

  موافق        20    0.75078    3.7400  مهارات التفكیر االنتقادي

  محاید        26    0.79385    3.3200  الخبرة في استخدام قانون بنفورد

  موافق        21    0.76265    3.7000  )النفسیة(كولوجیة المهارات السی

  موافق بشدة        11    0.80026    4.1800  مهارة تبسیط المعلومات

  موافق        16    0.76692    3.9400  المهارات االجتماعیة

  موافق        17    0.66517    3.9200  المهارات التحقیقة

  موافق بشدة        9    0.72309    4.2600  ضهامهارة ربط النتائج ببع

  موافق        22    0.92582    3.6000  التفكیر بطریقة مرتكبي األخطاء

  موافق        24    0.80812    3.4000  مهارة المعرفة بمثلث االحتیال

  موافق بشدة      0.58029    4.3000  نتیجة المهارات األساسیة
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، درجة موافقة موافق بشدة، یلیها مهارات 0.418، انحراف معیاري 4.78بمتوسط حسابي 

، درجة موافقة موافق 0.551، انحراف معیاري 4.68المحاسبة األساسیة، بمتوسط حسابي 

، درجة موافقة 0.574، انحراف معیاري 4.42بشدة، مهارات كتابة التقریر، بمتوسط حسابي 

، درجة 0.490، انحراف معیاري 4.38سط حسابي موافق بشدة، مهارات االتصال الشفهي، بمتو 

، 0.525، انحراف معیاري 4.36موافقة موافق بشدة، مهارات المحاسبة التقنیة، بمتوسط حسابي 

، انحراف معیاري 4.36درجة موافقة موافق بشدة، معرفة قانون الضرائب، بمتوسط حسابي 

، انحراف 4.32بمتوسط حسابي ، درجة موافقة موافق بشدة، مهارة تحلیل البیانات، 0.721

، 4.30، درجة موافقة موافق بشدة، مهارات إجراء المقابلة، بمتوسط حسابي 0.652معیاري 

، درجة موافقة موافق بشدة، مهارة ربط النتائج المكتشفة ببعضها 0.580انحراف معیاري 

ة، مهارة ، درجة موافقة موافق بشد0.723، انحراف معیاري 4.26وتحلیلها، بمتوسط حسابي 

، درجة موافقة موافق بشدة، مهارة 0.476، انحراف معیاري 4.24البحث، بمتوسط حسابي 

، درجة موافقة موافق بشدة، 0.800، انحراف معیاري 4.18تبسیط المعلومات، بمتوسط حسابي 

، 4.30وقد تمت الموافقة على جمیع المهارات بدرجة موافقة كلیة موافق بشدة، بمتوسط حسابي 

مما یدل على أهمیة امتالك جمیع المهارات التي تمت الموافقة علیها  0.580اف معیاري وانحر 

 ,Mc Mullen)ولقد اتفقت نتیجة الدراسة مع نتیجة دراسة . لممارسة الخبرة الحسابیة القضائیة 

Sanchez, 2010)  على أهمیة أن یمتلك الخبیر الحسابي مهارات التحلیل، ومهارات المحاسبة

، ومهارة حل المشاكل، ومهارات تحلیل البیانات، ومهارات إجراء المقابلة، ومهارات األساسیة

الحاسوب األساسیة، ومهارات المحاسبة التقنیة، ومهارات كتابة التقریر، ومهارات الحاسوب 

القضائي، ومهارات التحدث للعامة، ومعرفة القانون الجنائي، ومعرفة القانون المدني، ومعرفة 

ائب، ومهارات تقییم األعمال التي اعتبرتها الدراسة مهارات مهمة للمحاسب القضائي، قانون الضر 

بینما اختلفت عنها في الخبرة في استخدام قانون بنفورد، حیث كانت درجة الموافقة في هذه 

من المهارات المهمة  (McMullen, Sanchez, 2010)الدراسة محاید، بینما تعتبر في دراسة 

لمحاسب القضائي امتالكها، وكذلك اتفقت نتیجة الدراسة مع نتیجة دراسة التي یجب على ا

(Davis, et al., 2009)  ،على أهمیة أن یمتلك الخبیر الحسابي مهارات االتصال الشفهي

ومهارة تبسیط المعلومات، ومهارة التفكیر االنتقادي، ومهارات المرجعة، والقدرة التحقیقیة، 

وتحلیل وربط النتائج المكتشفة ببعضها، والتفكیر بطریقة مرتكبي ومهارات االتصال الكتابي، 
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األخطاء، التي اعتبرتها الدراسة من المهارات المهمة للمحاسب القضائي، كما إن نتیجة الدراسة 

علي أهمیة المعرفة بالمحاسبة والمراجعة،  (Ramburgh, 2008)اتفقت مع نتیجة دراسة 

ومعرفة السلوك اإلجرامي، والمعرفة القانونیة بالقانون الجنائي والمهارات التحقیقة، والمقابلة، 

                                . والمدني، وتطبیقات المعلومات التقنیة وتحلیل البیانات، والقدرة على تقدیم الشهادة في المحكمة

  .المهارات المستحسنة) ج 

سنة التي یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة ترتیب المهارات المستح (5-16)یتبین من الجدول رقم 

  أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي، حیث اعتبرت عینة الدراسة المعرفة بالمعاییر المهنیة

   (5-16)جدول رقم                                  

  نتائج التحلیل الوصفي لبیانات الفرضیة الفرعیة الثالثة           

  الخاصیة        

  الخاصیة           

  درجة الموافقة  ترتیب أهمیة الفقرة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

  موافق بشدة        2    0.51942    4.6600  تحلیل وتفسیر القوائم المالیة

  موافق بشدة        4    0.49857    4.5800  تتبع األصول المخفیة

  موافق بشدة        3    0.52528    4.6400  جمع أدلة المراجعة

  موافق        11    1.05463    3.5000  مهارة حل وفض النزاعات

  موافق        8    1.06599    4.0800  مهارة اكتشاف البیانات االلكترونیة

  موافق        9    0.80913    3.7200  أدوات ردع وكشف ومنع االحتیال

المعرفة العامة بقواعد جمع األدلة 

  اإلجراءات المدنیة و 

  موافق        10    1.01015    3.6000

  موافق بشدة        5    0.67733    4.4800  المعرفة بنظام الرقابة الداخلیة

المعرفة بتطبیق القانون 

  واإلجراءات القانونیة

  محاید        6    0.60238    4.3800

  موافق بشدة        1    0.52722    4.7400  المعرفة بالمعاییر المهنیة المطبقة

  موافق بشدة        7    0.80204    4.3600  مهارة تقدیم الشهادة في المحكمة

  موافق بشدة     0.74396    4.2400  نتیجة المهارات المستحسنة

  

، درجة موافقة موافق بشدة، 0.527، انحراف معیاري 4.74المطبقة األهم، بمتوسط حسابي 

، 0.519، انحراف معیاري 4.66تفسیر معلومات القوائم المالیة، بمتوسط حسابي یلیها تحلیل و 

، انحراف معیاري 4.64درجة موافقة موافق بشدة، مهارة جمع أدلة المراجعة، بمتوسط حسابي 
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، 4.58موافق بشدة، مهارة تتبع األصول المخفیة، بمتوسط حسابي  ، درجة موافقة0.525

وافقة موافق بشدة، المعرفة بنظام الرقابة الداخلیة، بمتوسط ،درجة م0.498انحراف معیاري 

، درجة موافقة موافق بشدة، المعرفة بتطبیق القانون 0.677، انحراف معیاري 4.48حسابي 

، درجة موافقة موافق 0.602، انحراف معیاري 4.38واإلجراءات القانونیة، بمتوسط حسابي 

، 0.802، انحراف معیاري 4.36متوسط حسابي بشدة، مهارة تقدیم الشهادة في المحكمة، ب

درجة موافقة موافق بشدة، وقد تمت الموافقة بشدة على جمیع المهارات المستحسنة بدرجة موافقة 

، مما یدل على ضرورة 0.743، انحراف معیاري 4.24كلیة موافق بشدة، بمتوسط حسابي 

في انجاز الخبرة القضائیة، وقد امتالك الخبیر الحسابي لتلك المهارات المستحسنة ألهمیتها 

على أهمیة أن یمتلك الخبیر  ( Davis, et al., 2009 )اتفقت نتیجة الدراسة مع نتیجة دراسة 

الحسابي  مهارة تحلیل وتفسیر المعلومات والقوائم المالیة، وتقدیم الشهادة في المحكمة، ومعرفة 

اف االحتیال، وتتبع األصول، واكتشاف المعاییر المهنیة المطبقة، وجمع أدلة المراجعة، واكتش

  .البیانات االلكترونیة، والمعرفة العامة بقواعد األدلة واإلجراءات المدنیة، ومهارات إجراء المقابلة

  .األدوات البرمجیة) د 

ترتیب األدوات البرمجیة التي یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة  ( 5-17 )یتبین من الجدول رقم 

  برنامج  حسابي اللیبي استخدامها، حیث اعتبرت عینة الدراسة إن إتقان استخدامأن یتقن الخبیر ال

   ( 5-17 )الجدول                                

  نتائج التحلیل الوصفي لبیانات الفرضیة الفرعیة الرابعة                  

  درجة الموافقة  رتیب أهمیة الفقرة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  األداة البرمجیة            

  موافق        3    0.94675    4.0400 مر المراجعة ابرنامج لغة أو 

  موافق        4    0.65278    3.6800برنامج استخالص وتحلیل البیانات 

  موافق        2    0.82536    4.1800  برنامج التنقیب عن البیانات

  موافق       5    0.81215    3.5600  لیل المنطقيبرنامج اكتشاف الد

  موافق بشدة        1    0.92934    4.4400  برنامج أكسل میكروسوفت

  موافق       0.82906    3.9800  نتیجة األدوات البرمجیة

  

، درجة موافقة موافق 0.929، انحراف معیاري 4.44أكسل میكروسوفت األهم، بمتوسط حسابي 

، درجة 0.825، انحراف معیاري 4.18برنامج التنقیب في البیانات، بمتوسط حسابي بشدة، یلیه 
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، 0.946، انحراف معیاري 4.04موافقة موافق، برنامج لغة أوامر المراجعة، بمتوسط حسابي 

، 3.68درجة موافقة موافق، برنامج استخالص وتحلیل البیانات التفاعلي، بمتوسط حسابي 

جة موافقة موافق، برنامج اكتشاف الدلیل المنطقي، بمتوسط حسابي ، در 0.652انحراف معیاري 

، درجة موافقة موافق،  وقد تمت الموافقة على ضرورة أن یتقن 0.812، انحراف معیاري 3.56

الخبیر الحسابي اللیبي استخدام تلك األدوات البرمجیة بدرجة موافقة موافق، بمتوسط حسابي 

 ,McMullen)د اتفقت نتیجة الدراسة مع نتیجة دراسة ولق. 0.766، انحراف معیاري 3.98

Sanchez, 2010)  على أهمیة ضرورة أن یمتلك الخبیر الحسابي الخبرة في استخدام تقنیة

 Digital)، برنامج اكتشاف الدلیل المنطقي  (Data Mining)برنامج التنقیب عن البیانات

Evidence Recovery) برنامج لغة أوامر المراجعة ،(Audit Command Language 

(ACL)) برنامج استخالص وتحلیل البیانات التفاعلي   ،(Interactive Data Extraction 

and Analysis (IDEA))  التي هي تقنیات برمجیة مهمة للمحاسب القضائي، كذلك جاءت

 على أهمیة ضرورة أن یمتلك الخبیر (Bhasin, 2013)نتیجة الدراسة متفقة مع نتیجة دراسة 

، (Data Mining)التنقیب عن البیانات : الحسابي المهارة في استخدام األدوات البرمجیة اآلتیة

، برنامج لغة أوامر المراجعة (Digital Evidence Recovery)اكتشاف الدلیل المنطقي 

(Audit Command Language (ACL))  برنامج استخالص وتحلیل البیانات التفاعلي ،

(Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA))  التي تعتبر من المهارات

البرمجیة التي یجب أن یتقنها المحاسب القضائي للرقي بمهنة مهنة الخبرة القضائیة الحسابیة في 

 .    المحاكم اللیبیة إلي مستوى خدمات المحاسبة القضائیة في الدول المتقدمة في هذا المجال

  :راسةاختبار فرضیات الد2-3-7-5 

والذي  (One Sample T-test)لعینة واحدة  Tالختبار فرضیات الدراسة تم استخدام اختبار 

یستخدم في اكتشاف االختالف المعنوي لمتوسط المجتمع الذي سحبت منه العینة عن قیمة 

ثابتة، ولتطبیق هذا االختبار على عینة الدراسة تم استخدام متوسط مقیاس لیكرت الخماسي في 

، ویتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول (3)ستوى إجابات عینة الدراسة والذي یساوي قیاس م

 0.05المحسوبة أكبر من الجدولیة عند مستوى ثقة  t لالفرضیة البدیلة إذا كانت القیمة المطلقة 

والتي ال تحتاج الستخدام جداول التوزیعات  P-Value، أو استخدام قیمة 49ودرجة حریة 
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التي ترفض عندھا الفرضیة  α لوهي أقل قیمة  SPSSباشرة من قبل برنامج ویتم احتسابها م

  .Sig≤0.05الصفریة، حیث نرفض الفرضیة الصفریة إذا كانت 

  :الفرضیة الرئیسیة للدراسة –ا 

تمت صیاغة الفرضیة الرئیسیة للدراسة في صورتها الصفریة والبدیلة، بحیث یتم اختبار فرضیات 

  :ر الفرضیة الصفریة لتحدید قبولها أو رفضها وذلك على النحو التاليالدراسة من خالل اختبا

ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي : الفرضیة الصفریة

، ویمكن α=0.05الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة 

  :كما یلي صیاغة الفرضیة في صیغتها اإلحصائیة

H0:μ≤3                                                                  

یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي : البدیلة الفرضیة

، ویمكن α=0.05الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة 

  :غتها اإلحصائیة كما یليصیاغة الفرضیة في صی

H1:μ≥3                                                                   

والختبار الفرضیة الرئیسیة للدراسة تمت صیاغة أربع فرضیات فرعیة وتطبیق االختبار علیها 

  :على النحو التالي

  :الفرضیة الفرعیة األولى –ب 

راء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي ال یدرك الخب: الفرضیة الصفریة

، أو التعبیر α=0.05السمات والخصائص المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة 

  :عن ذلك إحصائیا

H0:μ≤3                                    

لحسابي اللیبي السمات یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر ا: الفرضیة البدیلة

، ویمكن التعبیر عن α=0.05والخصائص المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة 

  :ذلك إحصائیا

H1:μ≥3                                 

  نتائج المؤشرات اإلحصائیة الختبار الفرضیة الفرعیة األولى، حیث   (5-18)یبین الجدول رقم 
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  (5-18)الجدول رقم                                         

  نتائج المؤشرات اإلحصائیة الختبار الفرضیة الفرعیة األولى                      

  

 95%االختالف عند درجة  متوسط االختالف  T     df  Sig ( 2-tailed )  الخاصیة           

  األعلى  األقل

 1.9179   1.6021    1.7600        000. 49 22.404  الثقة بالنفس والحزم

 1.1707   5893.    8800.        000. 49 6.083  الفضول وحب االطالع

 1.3549   9251.    1.1400        000. 49 10.660  العمل بثبات في ظل الضغوط

 1.7960   1.5240    1.6600        000. 49 24.530  االهتمام بالتفاصیل

 1.6448   1.3152    1.4800        000. 49 18.045  المثابرة

 4648.   1848.-    1400.        391. 49 0.866  المیل إلى الشك

 1.2983   7017.    1.0000        000. 49 6.736  التمسك بالصالح العام

 1.3471   8929.    1.1200        000. 49 9.912  القدرة على العمل ضمن فریق

 1.3260   9940.    1.1600        000. 49 14.042  ة المهمةالتأقلم مع طبیع

 1.4514   1.0286    1.2400        000. 49 11.786  سرعة البدیهة

 1.2309   8091.    1.0200        000. 49 9.720  ابتكار الحلول الجدیدة

 1.9733   1.7867    1.8800        000. 49 40.497  االلتزام باألخالق والنزاهة

 1.5729   1.2671    1.4200        000. 49 18.665  المیل إلى التحلیل والتقییم

 1.1771    8629.    1.0200        000. 49 13.044  الرغبة والقدرة على السفر

 1.3156    8444.    1.0800        000. 49 9.211  اإلصرار على إتمام ما بدائه

 1.8380    1.4820    1.6600        000. 49 18.742  الحیاد والموضوعیة

 1.3090    8910.    1.1000        000. 49 10.577  الصبر والمرونة

 1.1771    8629.    1.0200        000. 49 13.044  المیل إلى حل المسائل الشائكة

 1.6020   1.1180    1.3600        000. 49 11.295  یمكنه كسب ثقة الناس

 1.5729   1.2671    1.4200        000. 49 18.665  القدرة على الحوار وٕادارة النقاش

 1.6448   1.3152    1.4800        000. 49 18.045  تمالك النفس والهدوء

 1.4374   1.0426    1.2400        000. 49  11.67  نتیجة السمات والخصائص
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الجدولیة عند مستوى  ( t )وهي أكبر من قیمة  (11.67)المحسوبة تساوي  ( t )نجد إن قیمة 

، ولذلك نرفض الفرضیة (2.010)والتي تساوي  (49)ودرجة حریة  (α/2=0.025)داللة 

الصفریة الخاصة بالفرضیة الفرعیة األولى ونقبل الفرضیة البدیلة الخاصة بالفرضیة الفرعیة 

في الخبیر الحسابي اللیبي السمات األولى، أي یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر 

 P-valueوالخصائص المطلوبة في المحاسب القضائي، ومن الجدول نجد أیضا إن قیمة 

(Sig. (2-tailed))  اصغر منα/2=0.025  مما یعني رفض الفرضیة الفرعیة الصفریة

یة مستقلة ما عدا خاصیة المیل إلى الشك فعند معاملتها كخاصوقبول الفرضیة الفرعیة البدیلة، 

عن باقي الخصائص فأننا نقبل الفرضیة التي تنص على ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن 

المحاسب القضائي، وهذا  تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي خاصیة المیل إلى الشك المطلوبة في

 ,Davis, et al., 2009)على عكس ما أكدته بعض الدراسات السابقة مثل دراسة 

McMullen, Sanchez, 2010)  في نتائجها، حیث أكدت إن خاصیة المیل إلى الشك تعتبر

          .من الخصائص المهمة التي یجب أن تتوفر في المحاسب القضائي

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة –ج 

ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي : الفرضیة الصفریة

، ویمكن التعبیر α=0.05ساسیة المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة المهارات األ

  :عن ذلك إحصائیا

H0:μ≤3                                     

یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المهارات : الفرضیة البدیلة

، ویمكن التعبیر عن ذلك α=0.05عند مستوى داللة  األساسیة المطلوبة في المحاسب القضائي

  :إحصائیا

H1:μ≥3                                

نتائج المؤشرات اإلحصائیة الختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة، حیث    (5-19)یبین الجدول رقم  

ند مستوى الجدولیة ع ( t )قیمة  وهي أكبر من (15.681)المحسوبة تساوي  ( t )نجد إن قیمة 

  ، لذلك نرفض (2.010)والتي تساوي  (49)ودرجة حریة  (α/2=0.025)داللة 
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  (5-19)جدول رقم                                             

  نتائج المؤشرات اإلحصائیة الختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة                         

  الخاصیة           

     

T    df Sig ( 2-tailed )  95%االختالف عند درجة  متوسط االختالف 

  األعلى    األقل   

 1.8366   1.5234    1.6800       000. 49 21.557  مهارات المحاسبة األساسیة 

 1.5093   1.2107    1.3600      000. 49 18.308  مهارات المحاسبة التقنیة

 1.3159   0.9241    1.1200      000. 49 11.490  مهارات التحلیل

 1.5833   1.2567    1.4200      000. 49 17.474  مهارات كتابة التقریر

 1.5193   1.2407    1.3800      000. 49 19.902  مهارات االتصال الشفهي

 1.3754   1.1046    1.2400      000.  49 18.406  مهارة البحث

 1.2703   0.8497    1.0600      000.  49 10.131  مهارات الحاسوب األساسیة

 0.8363   0.2837    0.5600      000.  49 4.073  مهارات الحاسوب القضائیة

 1.4649   1.1351    1.3000      000. 49 150841  مهارات إجراء المقابلة

 1.5055   1.1345    1.3200      000. 49 14.299  مهارة تحلیل البیانات

 1.1915   0.8885    1.0400      000. 49 13.797  لمهارات حل المشاك

 1.0968   0.6232    0.8600      000. 49 7.298  مهارة التحدث للعامة

 1.2361   0.8839    1.0600      000. 49 12.094  مهارات تقییم األعمال

 1.5651   1.1549    1.3600      000. 49 13.325  معرفة قانون الضرائب

 0.6813   0.1187    0.4000      006. 49 2.858  القانون الجنائيمعرفة 

 1.0571   0.5029    0.7800      000. 49 5.657  معرفة القانون المدني 

 1.8989   1.6611    1.7800      000. 49 30.079  مهارات المراجعة

 0.9534   0.5266    0.7400      000. 49 6.970  مهارات التفكیر االنتقادي

 0.5456   0.0944    0.3200      006. 49 2.850  الخبرة في استخدام قانون بنفورد

 0.9167   0.4833    0.7000      000. 49 6.490  )النفسیة(المهارات السیكولوجیة 

 1.4074   0.9526    1.1800      000. 49 10.427  مهارة تبسیط المعلومات

 1.1580   0.7220    0.9400      000. 49 8.667  المهارات االجتماعیة

 1.1090   0.7310    0.9200      000. 49 9.780  المهارات التحقیقة

 1.4655   1.0545    1.2600       000. 49 12.322  مهارة ربط النتائج ببعضها

 0.8631   0.3369    0.6000      000. 49 4.583  التفكیر بطریقة مرتكبي األخطاء

 0.6297   0.1703    0.4000       001. 49 3.500  رة المعرفة بمثلث االحتیالمها

 1.2305   0.8295    1.0300      000. 49 15.681  نتیجة المهارات األساسیة

الفرضیة الصفریة الخاصة بالفرضیة الفرعیة الثانیة ونقبل الفرضیة البدیلة الخاصة بالفرضیة 

خبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي الفرعیة الثانیة، أي یدرك ال
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-Pنجد أیضا أن قیمة   (4-19)ومن الجدول رقم . المهارات المطلوبة في المحاسب القضائي

value (Sig. (2-tailed))  اصغر منα/2=0.025  لذلك نرفض الفرضیة الفرعیة الصفریة

  .أیضا P-valueة، باستخدام قیمة الثانی الثانیة ونقبل الفرضیة الفرعیة البدیلة

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة –د 

ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي : الفرضیة الصفریة

، ویمكن α=0.05المهارات المستحسنة المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة  

  :التعبیر عن ذلك إحصائیا

H0:μ≤3                                     

یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المهارات : الفرضیة البدیلة

، ویمكن التعبیر عن α=0.05المستحسنة المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة  

  :ذلك إحصائیا

                            H1:μ≥3                                 

  نتائج المؤشرات اإلحصائیة الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة، حیث (5-20)یبین الجدول رقم  

   (5-20)جدول رقم                                   

  نتائج المؤشرات اإلحصائیة الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة                        

  ةالخاصی        

    

T df  Sig ( 2-talied )  95%االختالف عند درجة  متوسط االختالف 

  األعلى  األقل

 1.8076 1.5124    1.6600      000. 49 22.598  تحلیل وتفسیر القوائم المالیة

 1.7217 1.4383    1.5800      000. 49 22.409  تتبع األصول المخفیة

 1.7883 1.4907    1.6400      000. 49 22.077  جمع أدلة المراجعة

 0.7997 0.2003    0.5000      002. 49 3.352  مهارة حل وفض النزاعات

 1.3829 0.7771    1.0800      000. 49 7.164  مهارة اكتشاف البیانات االلكترونیة

 0.9500 0.4900    0.7200      000. 49 6.292  أدوات ردع وكشف ومنع االحتیال

 0.8871 0.3129    0.6000      000. 49 4.200  فة العامة بقواعد جمع األدلة المعر 

 1.6725 1.2875    1.4800      000. 49 15.451  المعرفة بنظام الرقابة الداخلیة

المعرفة بتطبیق القانون  اإلجراءات 

  القانونیة

16.199 49 .000      1.3800     1.2088 1.5512 

 1.8898 1.5902    1.7400      000. 49 23.337  المهنیة المطبقةالمعرفة بالمعاییر 

 1.5879 1.1321    1.3600      000. 49 11.990  مهارة تقدیم الشهادة في المحكمة

 1.4581 1.0400    1.2490      000.  49 11.667  نتیجة المهارات المستحسنة
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الجدولیة عند  ( t )كبر من قیمة وهي أ  (11.66)المحسوبة تساوي  ( t )نجد إن قیمة   

، ولذلك نرفض (2.010)والتي تساوي  (49)ودرجة حریة  (α/2=0.025)مستوى داللة 

الفرضیة الصفریة الخاصة بالفرضیة الفرعیة الثالثة ونقبل الفرضیة البدیلة الخاصة بالفرضیة 

الحسابي اللیبي المهارات  الفرعیة الثالثة، أي یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر

 P-valueالمستحسنة المطلوبة في المحاسب القضائي، ومن الجدول نجد أیضا أن قیمة  

(Sig. (2-tailed))  أصغر منα/2=0.025  لذلك نرفض الفرضیة الفرعیة الصفریة الثالثة

  .P-valueعند استخدام قیمة حتى  ،ونقبل الفرضیة الفرعیة البدیلة

  :یة الرابعةالفرضیة الفرع - ه

ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة  أن یتقن الخبیر الحسابي اللیبي المهارات : الفرضیة الصفریة

، ویمكن التعبیر عن ذلك α=0.05البرمجیة المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة 

  :إحصائیا

                            H1:μ≥3                                  

یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن یتقن الخبیر الحسابي اللیبي المهارات : الفرضیة البدیلة

، ویمكن التعبیر عن ذلك α=0.05البرمجیة المطلوبة في المحاسب القضائي عند مستوى داللة 

  :إحصائیا

   H1:μ≥3                                 

شرات اإلحصائیة الختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة، حیث نتائج المؤ  (5-21)یبین الجدول رقم  

  الجدولیة عند مستوى  ( t )وهي أكبر من قیمة   (8.94)المحسوبة تساوي  ( t )نجد إن قیمة 

  (5-21)الجدول رقم                                         

  ة الرابعةنتائج المؤشرات اإلحصائیة الختبار الفرضیة الفرعی               

  األداة البرمجیة            

  

T     df  Sig ( 2-tailed )  95%االختالف عند درجة  متوسط االختالف 

  األعلى  األقل
 1.3091 0.7709   1.0400      000. 49 7.768 برنامج لغة أومر المراجعة 

 0.8655 0.4945   0.6800      000. 49 7.366  برنامج استخالص وتحلیل البیانات التفاعلي

 1.4146 0.9454   1.1800      000. 10.1049  برنامج التنقیب عن البیانات

 0.7908 0.3292   0.5600      000. 49 4.876  برنامج اكتشاف الدلیل المنطقي

 1.7041 1.1759   1.4400      000. 10.9549  برنامج أكسل میكروسوفت

 1.2168 0.7431   0.98      000. 49 8.949  نتیجة األدوات البرمجیة
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، لـــــذلك نـــــرفض الفرضـــــیة (2.010)والتـــــي تســـــاوي  (49)ودرجـــــة حریـــــة  (α/2=0.025)داللـــــة 

الصـــفریة الخاصـــة بالفرضـــیة الفرعیـــة الرابعـــة ونقبـــل الفرضـــیة البدیلـــة الخاصـــة بالفرضـــیة الفرعیـــة 

اللیبــي المهــارات البرمجیــة  الرابعــة، أي یــدرك الخبــراء الحســابیین ضــرورة أن یــتقن الخبیــر الحســابي

-P-value (Sig. (2ومــن الجــدول نجــد أیضــا أن قیمــة   المطلوبــة فــي المحاســب القضــائي،

tailed))  أصــغر مــنα/2=0.025  ول��ذلك ن��رفض الفرض��یة الفرعی��ة الص��فریة الرابع��ة ونقب��ل

 ، وممــا ســبق نخلــص إلــىP-valueعنــد اســتخدام قیمــة حتــى وذلــك    ،الفرض��یة الفرعی��ة البدیل��ة

ال یـــدرك الخبـــراء الحســـابیین ضـــرورة أن ((الرئیســـیة  الصـــفریة التـــي تـــنص علـــى  رفـــض الفرضـــیة

تتــوفر فــي الخبیــر الحســابي اللیبــي الخصــائص والمهــارات  المطلوبــة فــي المحاســب القضــائي عنــد 

  یدرك الخبراء (( ، وقبول الفرضیة الرئیسیة البدیلة التي تنص على )) α=0.05مستوى داللة 

 ( 5-22)الجدول رقم                               

  ملخص اختبار فرضیات الدراسة                       

  ت

  

  الفرضیة       

  

  نص الفرضیة           

  

  نتیجة االختبار 

  

1   

  الفرضیة الصفریة الفرعیة األولى

ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر 

والخصائص المطلوبة في المحاسب  الحسابي اللیبي السمات

  القضائي

      

  ترفض    

2   

  الفرضیة الصفریة الفرعیة الثانیة

ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر 

الحسابي اللیبي المهارات األساسیة  المطلوبة في المحاسب 

  القضائي

      

  ترفض    

3   

  الفرضیة الصفریة الفرعیة الثالثة

رك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر ال ید

الحسابي اللیبي المهارات المستحسنة  المطلوبة في المحاسب 

  القضائي

      

  ترفض    

4   

  الفرضیة الصفریة الفرعیة الرابعة

الخبیر الحسابي  أن یتقن ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة

  اسب القضائياللیبي المهارات البرمجیة  المطلوبة في المح

      

  ترفض    

5    

  الفرضیة الصفریة الرئیسیة

ال یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر 

الحسابي اللیبي الخصائص والمهارات  المطلوبة في المحاسب 

  القضائي

     

  ترفض    
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وبة في الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي الخصائص والمهارات المطل

نتائج اختبار  (5-22)، ویبین الجدول رقم))α=0.05المحاسب القضائي عند مستوى داللة 

نستنتج من التحلیل الوصفي واختبار الفرضیات إن عینة . الفرضیات الفرعیة والفرضیة الرئیسیة

الدراسة ترى إن الخبراء الحسابیین یدركون ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي 

ئص، والمهارات األساسیة والمستحسنة، وأن یتقن استخدام األدوات البرمجیة المطلوبة في الخصا

المحاسب القضائي مرتبة وفقا ألهمیتها على حسب المتوسط الحسابي للفقرة، وعند تساوي 

المتوسطین یتم التمییز بینهما وفقا لالنحراف المعیاري، وبالتالي فهم یدركون الخصائص، 

اسیة والمستحسنة، والمهارة في استخدام األدوات البرمجیة المطلوبة في المحاسب والمهارات األس

القضائي، وفي الحقیقة فأن إدراك الخبیر الحسابي اللیبي للخصائص والمهارات المطلوبة في 

المحاسب القضائي من أهم الدوافع له إلى تطویر نفسه ومهاراته للرقي المهنة وخدماته لعمالئه 

  .یهموالمحافظة عل

  :أهم األسباب التي تحد من فاعلیة الخبیر الحسابي اللیبي 4-7-5 

  یتبین أن أهم األسباب التي ترى عینة الدراسة أنها تحد من فاعلیة  (5-22)رقم من الجدول 

  

  (5-23) رقم الجدول                                  

  للیبي في الخبرة القضائیةاألسباب التي تحد من فاعلیة الخبیر الحسابي ا          

  المجموع  النسبة  غیر موافق  النسبة  موافق  األسباب                

    50 32%     16 68%  34  عدم الفعالیة في االتصال الشفهي

    50 34%     17 66%  33  ضعف المهارة التحقیقیة

    50 50%     25 50%  25  عدم القدرة على تبسیط المعلومات

    50 30%     15 70%  35  والتشبث بالرأي العناد

    50 48%     24 52%  26  عدم الفعالیة في االتصال الكتابي

    50 40%     20 60%  30  عدم القدرة على إعادة بناء األحداث

    50 50%     25 50%  25  عدم القدرة على تمییز األشیاء الرئیسیة

    50 14%     7 86%  43  عدم القدرة على فهم أهداف القضیة

  

الخبیر الحسابي اللیبي في الخبرة القضائیة، تأتي في المرتبة األولى عدم القدرة على فهم أهداف 

، وعدم الفعالیة في االتصال 70%، تلیها العناد والتشبث بالرأي، بنسبة 86%القضیة، بنسبة 
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م الفعالیة في االتصال ، وعد66%، ضعف المهارة التحقیقیة، بنسبة 68%الشفهي، بنسبة 

، وعدم القدرة على تبسیط المعلومات، وعدم القدرة على تمییز األشیاء 52%الكتابي، بنسبة 

، ولقد كانت أهم خمس أسباب تحد من فاعلیة الخبیر 50%الرئیسیة في القضیة، بنسبة 

لى فهم أهداف الحسابي في الخبرة القضائیة في هذه الدراسة، مرتبة حسب األولویة، عدم القدرة ع

القضیة، والعناد والتشبث بالرأي، وعدم الفعالیة في االتصال الشفهي، وضعف المهارة التحقیقیة، 

أهم  (Davis, et al., 2009)وعدم القدرة على إعادة بناء األحداث، بینما جاءت في دراسة 

لى تبسیط خمس أسباب تحد من فاعلیة المحاسب القضائي مرتبة حسب األولویة، عدم القدرة ع

المعلومات، وعدم الفعالیة في االتصال الشفهي، وعدم القدرة على فهم أهداف القضیة، وعدم 

القدرة على تمییز األشیاء الرئیسیة، وضعف المهارة التحقیقیة، ومن ذلك نرى أن نتیجة الدراستین 

عي مختلفتین في ترتیب أولویة بعض األسباب، وربما یرجع ذلك لالختالف في بیئة مجتم

   .        الدراسة

  :النتائج والتوصیات 8-5

من خالل التحلیل الوصفي واإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة توصل الباحث إلى رفض 

الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة للدراسة ینبغي أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي 

باإلضافة إلى عدد من النتائج األخرى الخصائص والمهارات المطلوبة في المحاسب القضائي، 

  :                                والتوصیة بعدد من التوصیات على النحو التالي

  :النتائج 1-8-5

یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي الخصائص المطلوبة  – 1

بها مرتبة حسب األولویة، االلتزام  في المحاسب القضائي، وأهم خمس خصائص یجب االتصاف

المثابرة، (باألخالق والنزاهة، والثقة في النفس والحزم، واالهتمام بالتفاصیل، والحیاد والموضوعیة، 

  ).وتمالك النفس والهدوء عند مناقشة تفاصیل األحداث

ساسیة یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المهارات األ – 2

المطلوبة في المحاسب القضائي، وأهم خمس مهارات أساسیة یجب امتالكها مرتبة حسب 

األولویة مهارات المراجعة، ومهارات المحاسبة األساسیة، ومهارات كتابة التقریر، ومهارات 

  .االتصال الشفهي، ومهارات المحاسبة التقنیة
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بیر الحسابي اللیبي المهارات المستحسنة یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخ  - 3

المطلوبة في المحاسب القضائي، وأهم خمس مهارات مستحسنة یجب امتالكها مرتبة حسب 

األولویة المعرفة بالمعاییر المهنیة المطبقة، وتحلیل وتفسیر القوائم المالیة، وجمع أدلة المراجعة، 

  .داخلیةوتتبع األصول المخفیة، والمعرفة بنظام الرقابة ال

یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن یتقن الخبیر الحسابي اللیبي استخدام األدوات البرمجیة  – 4

المطلوب أتقنها من المحاسبیین القضائیین، وأهم خمس أدوات برمجیة یجب إتقانها مرتبة حسب 

مر المراجعة، األولویة برنامج أكسل میكروسوفت، وبرنامج التنقیب عن البیانات، وبرنامج لغة أوا

  .وبرنامج استخالص وتحلیل البیانات التفاعلي، وبرنامج اكتشاف الدلیل المنطقي

إن المستوى التعلیمي األدنى المالئم لممارسة مهنة الخبیر الحسابي اللیبي هو مستوى  –5

  .البكالوریوس

مرتبة أهم خمس معوقات تحد من فاعلیة الخبیر الحسابي اللیبي في الخبرة القضائیة  -  6 

حسب األولویة عدم القدرة على فهم أهداف القضیة، والعناد والتشبث بالرأي، وعدم الفاعلیة في 

  .االتصال الشفهي، وضعف المهارة التحقیقیة، وعدم القدرة على إعادة بناء األحداث

  :التوصیات 2-8-5

  :بناء على نتائج الدراسة وتحقیقا ألهدافها، یود الباحث التوصیة بما یلي

حث الخبراء الحسابیین على التحلي بالسمات والخصائص المطلوبة في المحاسبین  – 1

  . القضائیین في الدول المتقدمة

مطالبة الخبراء الحسابیین بامتالك المهارات األساسیة والمستحسنة المطلوبة في المحاسبین  – 2

  . القضائیین في الدول المتقدمة

ان استخدام األدوات البرمجیة التي تتطلبها الخبرة تحفیز الخبراء الحسابیین على إتق – 3

  .القضائیة

تشجیع الخبراء الحسابیین على االنتساب إلى عضویة المنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة  – 4

  . القضائیة في الدول المتقدمة

إدراج موضوعات دراسیة ضمن منهج قسم المحاسبة في الجامعات اللیبیة تلبي متطلبات  – 5

  .صائص والمهارات المطلوبة في الخبیر الحسابيالخ
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  :مقترحات للدراسة 3-8-5

  .الخصائص والمهارات المطلوبة في الخبیر الحسابي اللیبي على مستوى البیئة اللیبیة - 

  .دور الخبیر الحسابي اللیبي في الحد من التهرب الضریبي - 

  .دور الخبیر الحسابي اللیبي في حوكمة الشركات - 

  . مام الخبیر الحسابي اللیبي بمهارة الحاسوب القضائيمدى إل - 

  .مدى إلمام الخبیر الحسابي اللیبي بتقنیة التنقیب عن البیانات - 
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  .قائمة االستبیان 1 ملحق

  

  قائمة االستبيان                                

  األكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا                        

  فرع مصراتة                                  

  مدرسة العلوم اإلداریة و المالیة                       

  قسم المحاسبة                                 

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم                         
                           

  السیدات المحترمین/ السادة 

  بعد التحیة 

، لیبي لمتطلبات المحاسبة القضائیةدراك الخبیر الحسابي الإ قوم الباحث بدراسة عن مدىی

ابیین في محكمة استئناف مصراتة وبعض المحاكم االبتدائیة دراسة تطبیقیة علي الخبراء الحس

في المحاسب  اللیبیة، بھدف معرفة مدى توفر الخصائص والمھارات والخبرات المطلوبة

 نھ یؤكدھذا االستبیان فإ الباحث تعاونكم في ملئ یر الحسابي اللیبي، وإذ یأملخبال ي فيالقضائ

من ھذا االستبیان، وأنھ لن یستخدم  المعلومات التي سوف یحصل علیھاعلي سریة البیانات و

بالشكر الجزیل الباحث  لكم یتقدمو. المعلومات إال في أغراض البحث العلمي فقط ھذه البیانات و

مساھمتكم في تیسیر مھمة الباحث في إجراء نكم واھتمامكم بالبحث العلمي وعلي حسن تعاو

  .الدراسة المیدانیة 

  

   و السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ                                              

  

                               

  ألي استفسار یرجى االتصال برقم الھاتف: مالحظة 

0927507025                                                                       

0914504542                              

Sanoci320915@gmail.com                              

  

    

   

  

  وسي بشیرحمید السنإ: الباحث                                                                      
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  .أمام كل إجابة تتفق وإجابتك في الفراغ المناسب)  √( یرجى وضع عالمة 

  

  .معلومات عامة ال: أوال 

  

  .الجنس -1

  

  .أنثى □.        ذكر □

  

  .المؤھل العلمي -2 

  

  .بكالوریوس   □.        دبلوم عالي  □  دبلوم متوسط       □ 

  . دكتوراه  □.           ماجستیر  □ 

            

  .التخصص -3

  

  .اقتصاد □.               تمویل □.           محاسبة □

  ......أخرى تذكر  □ .             إدارة □

  

  .التي  مارست فیھا الخبرة القضائیة كم عدد السنوات -4

  

  .سنوات 10إلى أقل من سنوات 5من □                    .        سنوات 5أقل من  □

  .فأكثرسنة  15من   □ .       سنة 15ت إلى أقل من سنوا10من  □

  

  .المعلومات التخصصیة : ثانیا 

  

لیبي، حدد المستوى أي المستویات التعلیمیة تعتبر كافیة لممارسة مھنة الخبیر الحسابي ال -1

  .األدنى الذي توافق علیھ

  

  .بكالوریوس  □.        دبلوم عالي □.       دبلوم متوسط □

  .           دكتوراه □            .ماجستیر □
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ت السما ھل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي -2

  والخصائص التالیة المطلوبة في المحاسب القضائي ؟

  غیر موافق بشدة   غیر موافق  محاید   موافق    موافق بشدة  الخاصیة              

            زم الثقة بالنفس والح

            الفضول وحب االطالع

            العمل بثبات في ظل الضغوط  

            االھتمام بالتفاصیل 

            المثابرة 

            المیل إلى الشك

            التمسك بالصالح العام 

            القدرة على العمل ضمن فریق 

            التأقلم مع طبیعة المھمة

            سرعة البدیھة 

            الجدیدةابتكار الحلول 

            االلتزام باألخالق والنزاھة

            تحلیل والتقییم المیل إلى ال

  الرغبة والقدرة على السفر 

  
          

            اإلصرار علي إتمام ما بدائھ  

            الحیاد والموضوعیة

            الصبر والمرونة 

            المیل إلى حل المسائل الشائكة

  یمكنھ كسب ثقة الناس

  
          

            القدرة على الحوار وإدارة النقاش

تمالك النفس والھدوء عند مناقشة 

  تفاصیل األحداث
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ھل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المھارات  -3

  األساسیة  المطلوبة في المحاسب القضائي ؟

  غیر موافق بشدة   غیر موافق   حایدم   موافق    موافق بشدة  المھارة                

            .مھارات المحاسبة األساسیة 

            .مھارات المحاسبة التقنیة 

            .مھارات التحلیل 

            .مھارة كتابة التقریر 

            .مھارات االتصال الشفھي 

            .مھارات البحث 

            .مھارات الحاسوب األساسیة 

            .مھارات الحاسوب القضائیة 

            .مھارات أجراء المقابلة 
            .مھارة تحلیل البیانات 
            .مھارات حل المشاكل 

            .مھارة التحدث للعامة 
            .مھارات تقییم األعمال 

            .معرفة قانون الضرائب 

            .معرفة القانون الجنائي 

            .معرفة القانون المدني 

            .مھارات المراجعة 

            .مھارات التفكیر االنتقادي 

            .الخبرة في استخدام قانون بنفورد 

            ).النفسیة ( المھارات السیكولوجیة 

            .مھارة تبسیط المعلومات 

            .المھارات االجتماعیة 

            .المھارات التحقیقیة 

مھارة ربط النتائج المكتشفة 

  .ببعضھا البعض وتحلیلھا 
          

التفكیر بالطریقة التي یفكر بھا 

  .مرتكبي األخطاء 
          

            مھارة المعرفة بمثلث االحتیال
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ھل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن تتوفر في الخبیر الحسابي اللیبي المھارات  -4 

  المستحسنة المطلوبة في المحاسب القضائي  ؟
  غیر موافق بشدة   غیر موافق  محاید    موافق    موافق بشدة  المھارة                 

تحلیل وتفسیر معلومات القوائم 

  .المالیة 
          

            .تتبع األصول المخفیة
            .جمع أدلة المراجعة 

            .مھارة حل وفض النزاعات 
مھارة اكتشاف البیانات االلكترونیة 

.  
          

معرفة أدوات ردع وكشف ومنع 

  .االحتیال 
          

بقواعد جمع األدلة المعرفة 

  .واإلجراءات المدنیة 
          

            .المعرفة بنظام الرقابة الداخلیة 
المعرفة بتطبیق القانون 

  .واإلجراءات القانونیة 
          

            .المعرفة بالمعاییر المھنیة المطبقة 
            .مھارة تقدیم الشھادة في المحكمة 

یتقن الخبیر الحسابي اللیبي األدوات البرمجیة ھل یدرك الخبراء الحسابیین ضرورة أن   -5

  المطلوب أتقنھا من قبل المحاسب القضائي  ؟

  غیر موافق  بشدة   غیر موافق   محاید    موافق    موافق  بشدة  األداة البرمجیة      

  برنامج لغة أومر المراجعة

Audit Command Language 

( ACL ) 

          

برنامج استخالص و تحلیل 

 ت التفاعليالبیانا

Interactive Data Extraction 

          

 برنامج التنقیب عن البیانات

Data Mining  
          

  برنامج اكتشاف الدلیل المنطقي

Digital Evidence Recovery  
          

  برنامج أكسل میكروسوفت 

Microsoft Office Excel  

 

          



168 
 

 

یة التي تجعل الخبیر الحسابي اللیبي غیر فعال في الخبرة حدد خمسة من األسباب التال -6

  .القضائیة

  .عدم الفعالیة في االتصال الكتابي □.           عدم الفعالیة في االتصال الشفھي □

  .عدم القدرة علي إعادة بناء األحداث □ .                   ضعف  المھارة التحقیقیة □

  .عدم القدرة علي تمییز األشیاء الرئیسیة □   .       تعدم القدرة علي تبسیط المعلوما □

  .عدم القدرة علي فھم أھداف القضیة □ .                      العناد والتشبث بالرأي □

  

  .عناوین بعض المنظمات المھنیة المھتمة بالمحاسبة القضائیة (2)ملحق رقم 

   .دول العالمالمنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة القضائیة في بعض 

 المنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة القضائیة في الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا – 1

:(Crumbley, P5)  

1 – American College of Forensic Examiners (2750E . Sunshine , 

)and Cr.FA ; 2000 . DABFAwww.acfei.com65804 ;  Springfield , Mo 

2 –Certified Fraud  Examiners (Association of CFEs, The Gregor Bldg., 

)www.cfenet.com3321; -245-716 West Avenue Austin, TX78701; 800 

3 –Certified in Financial Forensics (CFF), AICPA, Fall2008, 

.www.aicpa.org 

4 –Forensic CPA Society (FCPA) ; Formed in July 2005, Spokane, WA 

.info@fcpa.org.  

5 –Certified Forensic Financial Analyst (NACA, Salt Lake City, Utah 

84106 ; 801-486-0600) . Also, Certified Fraud Deterrence (CFD) 

Analyst. 

6 –National Litigation Support Services Association (NLSSA, III East 

Wacker Drive, Suite 990, Chicago, IL 6061 ; 800-869-0491). Not-for-

profit . About 20 Firm.  

7 –Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) – CA.IFA- 

Alliance for Excellence in Investigative Accounting. 
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8 –Certified Forensic Investigator (CFI) – Canada Early 1980 's. 

.www.homewoodave.com 

9 –Certified Fraud Specialist (CFS), Not-for-profit, Educational Anti-

fraud Corporation Located in Sacramento, Calif ., For Those Dealing in 

White-Collar Crime, Fraud, and Abuse Issues . Association of Certified 

.http://acfsnet.orgFraud Specialist .  

10 –Forensic Accounting Society of North America (FASNA)  

. www.fasna 

11 –National Association of Certified Valuation Analysts (NACVA)  

. www.nacva.com 

-Certified Valuation Analyst (CVA) 

-Certified Forensic Financial Analyst (CFFA) 

-Certified Fraud Deterrence (CFD) (Merged With CFFA in 2007)  

12 –National Litigation Support Services Association (NLSSA) 

. www.nlssa.com 

13 –Institute of Business Appraisers  

-Certified Business Appraiser (CBA) 

14 –American Institute of CPAs . Certified Financial Forensics (CFF). 

.www.aicpa.org 

15 –Certified Insolvency and Reorganization Accountant   (CIRAs). 

Accountant, Lawyer, Consultants Included in Insolvency and Bankruptcy 

Matter. 3-part Exam. 4,000 Hours. 541.858.1665. AIRA, 221 Stewart 

   aira@airacira.orgAvenue, Suite 207, Medford, Or.97501.  

 )بریطانیا ( في المملكة المتحدة المنظمات المهنیة المهتمة بالمحاسبة القضائیة  - 2

:(Direction, 2011) 
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1 –Network of Independent Forensic Accountants(NIFA) – 

.www.nifa.co.uk  

2 –Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – 

.www.acca.global.com 

 www.charterdaccountants.ie –) s Ireland (CAItered AccountantChar–3  

4 –Chartered Institute of Management Accountants – 

.www.cimaglobal.com 

.www.directions.org.uk –Directions –5  

.www.fraudjobs.co.uk –Fraud Jobs Career Options –6  

7 –Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) – 

.www.icaew.com/careers 

8 –Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) – 

.www.icas.org.uk 

. com.org-www.int –) al Compliance Association (ICAInternation–9  

The International Compliance Association (ICA) Also Offers 

Qualifications Specifically Focused on Financial Crime and Money-

Laundering: 

-Certified in Financial Crime Awareness. 

-Certified in Anti money laundering Awareness. 

-Advanced Certified in Anti Money Laundering. 

-Graduate Diploma in Financial Crime Prevention. 

-Graduate Diploma in Anti Money Laundering.  

  (Crumbley, P5):بالمحاسبة القضائیة في استرالیا المنظمات المهنیة المهتمة - 3

1 –The Accounting Professional & Ethical Standards Board  (APESB) –

www.apesb.org.au. 
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   :مام إلى عضویة بعض منظمات المحاسبة القضائیةمتطلبات االنض (3)ملحق رقم 

تقوم المنظمات المهنیة بتنظیم المهنة من خالل تحدید المستوى التعلیمي والمهارات والخبرة 

كما تقوم بإصدار المعاییر األخالقیة . في العضو الممارس للمهنة توافرها ینبغي والمتطلبات التي

كذلك تقوم بإعداد برامج التعلیم . ضو الممارس للمهنةوالمهنیة التي ینبغي أن یلتزم بها الع

المستمر لألعضاء ونشر البحوث والدراسات في مجال المهنة، باإلضافة إلى عقد الندوات 

والمؤتمرات العلمیة المتعلقة بمجال المهنة، وفیمایلي بعض المنظمات المهنیة في أمریكیة وكندا 

  (Tschakert, Fall 2010, p23-27).ة ومتطلبات الحصول على عضویتها وفقا لدراس

  

                     Certified in Financial Forensics (CFF)                   

  .محاسب مالي قضائي معتمد                            

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)     

  .المعتمدین مریكي للمحاسبین العامینالمعهد األ                   

      www. Aicpa.org/interest areas/ forensic and valuation         

في  وتتمثل المتطلبات) م2008 (یعتبر ترخیص المحاسب المالي القضائي المعتمد جدید نسبیا 

  :الحصول على الترخیص فیما یلي

للمحاسبین العامین المعتمدین  ترخیص محاسب قانوني، عضویة المعهد األمریكي  -أ 

(AICPA ). 

التقییم في المعهد األمریكي للمحاسبین العامین عضویة في قسم الخدمات القضائیة و ال  -ب 

 .(AICPA)المعتمدین 

 .س سنوات خبرة في ممارسة المحاسبةخم  - ج 

 .المحاسب المالي القضائي المعتمد اجتیاز امتحان  -د 

 .ویةمتحان ومستحقات العضویة السندفع رسوم اال  - ه 

ات على سؤال متعددة الخیار  150یتكون امتحان المحاسب المالي القضائي المعتمد من 

یجب أن یتم إجراء االمتحان في مركز اختبار كروتیرین . الحاسوب لمدة أربعة ساعات

Kryterion .التالیةمحددة المكونات المن  یتكون امتحان المحاسب المالي القضائي المعتمد:  

 .ة الممارسةمهنیة وٕادار المسئولیات ال1-
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 .(AICPA)معاییر المعهد األمریكي للمحاسبین العامین المعتمدین   - أ

 .ني في المسائل المدنیة والجنائیةالمسئولیات المهنیة للمحاسب القانو   - ب

 .المعارف القضائیة األساسیة2-

 .القوانین، المحاكم وحل النزاعات  -أ 

 .التخطیط واالستعداد  -ب 

 .جمع المعلومات وحفظها  - ج 

 .افتشاالك  -د 

 .التقریر، شهادة الخبرة  - ه 

 .المعارف القضائیة  المتخصصة3-

 .اإلعسار المالي وٕاعادة التنظیمو اإلفالس،   -أ 

 .تحلیل الحاسوب القضائي  -ب 

 .حساب الخسائر االقتصادیة   - ج 

 .القانوني العائلي   -د 

 .سوء عرض القوائم المالیة   - ه 

 .كشفه ومواجهتهو منع االحتیال،    -و 

 .التقییم   - ز 

لت متفرقة بسبب حداثة االعتماد اسب المالي القضائي المعتمدین الزامادة التحضیر إلى المح

على أیة حال، یوصي المعهد األمریكي و  ،)على األكثر 4300عدد المعتمدین حوالي (

 15السلسلة عبارة عن و للمحاسبین العامین المعتمدین بسلسلة تعلیم المحاسبة القضائیة المالیة، 

لیست هناك متطلبات إضافیة عدا و  ،ي المحاسبة القضائیةنترنت فمقرر دراسي عبر شبكة اال

 لیصبح Continuing Professional Education (CPE)االلتزام ببرنامج التعلیم المستمر

توجد مقاطع فیدیو على قناة الیوتیوب للمعهد  ، حیثالمتقدم محاسب مالي قضائي معتمد

. المحاسب المالي القضائي المعتمد عییناألمریكي للمحاسبین العامین المعتمدین تشرح فوائد ت

 National Association of Certifiedالجمعیة الوطنیة لمحللي التقییم المعتمدین و 

Valuation analysts (NACVA) سي مازال تحت االستعداد مهتمة بتطویر مقرر درا

  .لالختبار
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                        Certified Fraud Examiner (CFE)                            

  .ممتحن االحتیال المعتمد                                 

         Association and Certified Fraud Examiners (ACFE)              

  . جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین                       

                            www.acfe.com                                            

  :فیما یلي من جمعیة االحتیال المعتمدین ممتحن االحتیال المعتمدتتمثل المتطلبات العتماد 

 .جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدینالعضویة في   -أ 

 .ثالثة أشخاص ممن عمل معهم المرشحالتوصیة من   -ب 

 .تمداالحتیال المع اجتیاز امتحان ممتحن  - ج 

 .سنتین من الخبرة في المجال   -د 

نوات من الخبرة المهنیة س أو أربع سو الحد األدنى للمستوى التعلیمي شهادة البكالوری   - ه 

 .اإلضافیة

 .متحان ومستحقات العضویة السنویةدفع رسوم اال   -و 

ومعاییر الموافقة على االلتزام باللوائح الداخلیة لجمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین    - ز 

 .سلوك المهنيال

المعتمـدة فـي السـنة، ویجـب علـى  ساعة مـن برنـامج التعلـیم المسـتمر 20الحصول على    - ح 

ـــــق عشـــــر ســـــاعات منهـــــا مباشـــــرة باكتشـــــاف  ـــــال،األقـــــل أن تتعل وســـــاعتان  وردع االحتی

 .باألخالق

 نظریات أسبابب حیث یزود الطالب كشف وردع االحتیال، ،یتكون االمتحان من أربعة أجزاءو  

أدراك (یتضمن ذلك مثلث االحتیال و  ،شري عند مواجهة البیئة الواقعیةالجریمة وفهم السلوك الب

جرائم (یضاء باإلضافة إلى اإلحصائیات وجرائم الیاقة الب ،)الضغط المالي والتبریرو الفرصة، 

 ثر شمولیةالصفقات المالیة االحتیالیة، وهي الجزء األكو  ،المهنیةو  التنظیمیة) العاملین باإلدارة

یتضمن ذلك التأمین، و  ،یزود الطالب بفهم عمیق لالختالفات الكبیرة بین أنواع االحتیال حیث

احتیال اإلفالس و القطاع العام، و المستهلك، و األوراق المالیة، و الضرائب، و العنایة الصحیة، و 

ٕادعاء و لة، مدخل لقواعد األد إلعطاء انونیة لالحتیال، وهو یصممالعناصر الق، و لغرض الشراء

فحص الخطابات و تحقیق االحتیال، و  ،المستخدمین والشهادة كشاهد خبیرحقوق و االحتیال، 
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یجرى  أن االختبار یمكنو . مقابلة وتقدیم التقاریر المكتوبةنظریة الو الحاسوب القضائي، و السریة، 

لكي و  ،سفرلذلك لیس هناك ضرورة للو من خالل برنامج امتحان إعداد ممتحن االحتیال المعتمد، 

ها یتم االعتراف بأخذ االمتحان یجب على المرشح اإلجابة الصحیحة على كل األسئلة التي یطرح

عند تحقق ذلك فقط یمكن الخروج من ، و )سؤال 1000تقریبا ( ،البرنامج للحل على األقل مرة

عد بو  ،(ACFE)ملف األسئلة وٕارسال برید الكتروني إلى جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین 

استالم وٕادخال رمز السماح بالدخول إلى االختبار، تصبح شاشة االختبار المخفیة سابقا متاحة 

یوما لإلجابة على األجزاء األربعة من  30على نفس البرنامج ولدى المرشح فرصة لمدة 

سؤال والوقت المحدد  125كل جزء من األقسام األربعة من االمتحان مكون من و  ،االمتحان

 35المجتازین لجمیع األسئلة  CPEحیث بلغ عدد المحاسبین . ثانیة 75لى كل سؤال لإلجابة ع

موقع جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین یحتوي و  ،م2008 ممتحن احتیال معتمد حتى عام

یشرح فوائد أن  Jim Ratleyعلى مقاطع فیدیو لرئیس جمعیة ممتحني االحتیال المعتمدین 

في تحدید المرشح حاسبة نقاط تستخدم  إلى معتمد، باإلضافة ممتحن احتیال ترشحیصبح الم

 .مرشح الجدیر بالترشح على تخفیضاتحیث یحصل ال ،الجدیر بالترشح

                    Certified Forensic Accountant (Cr.FA)                      

   .المحاسب القضائي المعتمد                             

American College of Forensic Examiners International (ACFEI)  

  الكلیة األمریكیة للممتحنین القضائیین الدولیین                         

                                www.acfei.com                                     

ة للممتحنین القضائیین الدولیین هي المنظمة الوحیدة في هذا المجال التي تقدم الكلیة األمریكی 

الممرضة القضائیة المعتمدة، و شهادات قضائیة لنظم مختلفة مثل الطبیب القضائي المعتمد، 

المستشار و موظف الخدمات االجتماعیة المؤهل القضائي المعتمد، و المحقق الطبي المعتمد، و 

  .المحاسب القضائي المعتمدو القضائي المعتمد، 

  :صول على ترخیص محاسب قضائي معتمدلحا متطلبات

 .حاسب قانوني أو ترخیص دولي مكافئترخیص م  -أ 

 .یة للممتحنین القضائیین الدولیینعضویة الكلیة األمریك  -ب 

 .امتحان المحاسب القضائي المعتمد اجتیاز  - ج 
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 .ینثالثة مهنی تزكیة من الحصول على  -د 

 ،معرفة مسبقة بالمحاسبة القضائیةسؤال، ومعد لألفراد الذین لدیهم  100االمتحان مكون من 

 ة والتحقیقة للمؤلف الري كرمبليلالستعداد لالمتحان یوصى بدراسة كتاب المحاسبة القضائیو 

'Forensic and Investigative Accounting' by Larry Curmbley یجب على  ، حیث

، وقد ائیة كل سنةموثقة متعلقة بالمحاسبة القض ساعة 15المحاسب القضائي المعتمد تقدیم 

أشیاء إضافیة مثل دبلوم المجلس األمریكي للمحاسبة  اللجنة االستشاریة للكلیةأعضاء  یطلب

زمالة الكلیة و  ،American Board of Forensic Accounting (DAPFA)القضائیة 

 American College of Forensic Examinersاألمریكیة لمعهد الممتحنین القضائیین 

Institute (FACFEI)االمتحان من خالل شبكة اإلنترنت ، ویمكن إجراء.  

            Certified Forensic Financial Analyst (CFFA)                    

   .المحلل المالي القضائي المعتمد                             

National Association of Certified Valuation Analysts (NACVA)  

   .یندالجمعیة الوطنیة لمحللي التقییم المعتم                     

                  www.nacva.com/CTI/CFFA.asp                               

  :المسارات التالیة في (CFFA)معتمد یمكن الحصول على اعتماد المحلل المالي القضائي ال

 .مسار المقاضاة المالیة 1-

 .مسار المحاسبة القضائیة2- 

 .خسائر األعمال والملكیة الفكریة مسار 3-

 .مسار إدارة مخاطر االحتیال 4-

 .مسار دعم مقاضاة الزواج5- 

لمعتمد كل مسار یتضمن ورشة عمل للمرشح للحصول على اعتماد المحلل المالي القضائي او 

تتضمن ورشة و  ،عمل لمدة خمسة أیام طبقا للتخصصلمدة ثالثة أیام تتضمن المعاییر، وورشة 

  :قضائیین المعتمدین ما یليمرشحي المحللین ال یناقش فیها مدة ثالثة أیام العمل

 .قانونیة والقانون العام لمدة یومالنظریة ال 1-

 .ثانيومهارات االتصال في الیوم المهارات المقاضاة 2- 
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في الیوم حالة دراسیة في مهارات االتصال في قاعة المحكمة ومجلس اإلدارة  3-

مرشح یجب أن  یجرى امتحان لمدة أربع ساعات نهایة كل ورشة عمل، وأي، و الثالث

حتى  ،(3-1)لمبینة في الجدول رقم عتمادات المهنیة ااال إحدى هذه یكون لدیه اعتماد 

   :یمكنه االلتحاق بالبرنامج

  (3-1)الجدول رقم                                 

 االعتمادات المهنیة المطلوبة لعضویة الجمعیة الوطنیة لمحللي التقییم المعتمدین  

  االعتماد                                      الترجمة           

  The Certified Valuation Analyst (CVA)  محلل تقییم معتمد 

   Certified Financial Examiner (CFE)   مالي معتمدمتحن م

   Forensic Accountant Certified (Cr.FA)   حاسب قضائي معتمدم

   Accredited Valuation Analyst (AVA)    لل تقییم مفوضمح

   Accredited in Business Valuation (ABV)   قیم أعمال مفوضم

   Chartered Financial Analyst (CFA)   حلل مالي معتمدم

   Chartered Market Analyst (CMA)   سوق معتمدمحلل 

   Certified Public Accountant (CPA)   قانوني معتمدمحلل 

   Chartered Accountant (CA)  محاسب معتمد 

   Accredited Senior Appraiser (ASA)   المثمن المعتمد

   Certified Business Appraiser  (CBA)   مثمن األعمال المعتمد

 باإلضافة إلى ذلك، علیه البرهنة على الخبرة العملیة في مجاله حسب تخصصه،و  

محاسب معتمد فرصة  24یمنح ما مجموعه و  ،وتقدیم تزكیة من ثالثة متخصصین

یحتاج المحلل المالي القضائي و  ،المباشرة في مجال الشهادةحضور الحلقات الدراسیة 

 ساعة تتعلق بالتدریب، و 36صدیق كل ثالثة سنوات تتضمن المعتمد إلى إعادة الت

تم دمج اعتماد  م 2007منذ عام و  ،رتبط بمجاالت االختصاص المختارةساعات ت6

في اعتماد المحلل  Fraud Deterrence Analyst (CFD)محلل ردع االحتیال 

   Certified Forensic Financial Analyst (CFFA)المالي القضائي المعتمد 

                    Forensic Certified Public Accountant (FCPA) 

  .المحاسب العام القضائي المعتمد                             

                         Forensic CPA Society (FCPAS)                       

  . دینبین العامین القضائیین المعتمجمعیة المحاس                  

                               www.fcpas.org                                           



177 
 

المحاسب العام القضائي دلیل الدراسة، والخمس الكتب التالیة تشكل القاعدة األساسیة المتحان 

  :المعتمد

−Crumbley / Heitger / Smith : Forensic and Investigative Accounting. 

Manning : Financial Investigation and Forensic Accounting.−  

−Inbau / Reid / Buckley / Jane : Criminal Interrogation & Confessions.  

Wells : Corporate Fraud Hand Book.−  

−Wells : Principles of Fraud Examination. 

ى خالل سنة من إجراء كل اختبار یجب أن یجر و سؤال،  100خمسة اختبارات من یجب إجراء و 

الوقت المتاح دقیقتین لكل سؤال، ونتائج االختبار متاحة مباشرة على شبكة و  ،أول اختبار

 FCPAیجب على المحاسب العام القضائي المعتمد و  ،ترنت بعد إجراء االمتحان مباشرةاالن

برنامج التعلیم بفي االحتیال أو المحاسبة القضائیة المتعلقة  ساعة عمل 20تقدیم تقریر عن 

كذلك یجب على المرشحین أن یكون لدیهم اعتماد محاسب قانوني معتمد و  ،كل سنة  المستمر

ؤهلین أو رخصة مكافئة لرخصة المحاسب القانوني المعتمد في الدول األخرى حتى یكونوا م

قانوني المعتمد الذي لدیه اعتماد ممتحن احتیال معتمد المحاسب الو  ،إلجراء االمتحانات الخمسة

CFE  أو محاسب مالي قضائي معتمدCFF استمارة  ئیمكنه طلب التنازل عن االمتحان ومل

  . FCPAتقدیم مستحقات العضویة السنویة لكي یصبح محاسب عام قضائي معتمد التسجیل و 

            Certified Professional Forensic Accountant (CPFA)          

  .المحاسب القضائي المهني المعتمد                        

               The Institute of Certified Forensic Accountants            

   .یین المعتمدینمعهد المحاسبین القضائ                   

                    www.forensiglobal.org                                      

معهد المحاسبین القضائیین المعتمدین منظمة كندیة تتطلب درجة أكادیمیة أو ثالث سنوات من 

الشهادات و  ،CPFAالخبرة المهنیة كشرط إلجراء امتحان المحاسب القضائي المهني المعتمد 

اإلعفاء من إجراء في مجال المحاسبة القضائیة المقبولة تسمح بالممنوحة من الجامعات 

  :االمتحان من خمسة أجزاء كما یلي یتكونو  ،االمتحان كامال

 .محاسبة القضائیة والتحقیق الماليال  -أ 
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 .فحص االحتیال   -ب 

 .مراجعة االحتیال  - ج 

 .حتیال المهني وسوء االستخداماال  -د 

     . كمة الشركات والمعاییر األخالقیةحو   - ه 

  

  .قائمة بمحكمي االستبیان (4)رقم  ملحق

  

  

  قائمة بأسماء محكمي االستبیان                             

  

  .قسم المحاسبة –األكادیمیة اللیبیة فرع مصراتة  –الدكتور الحسین رمضان السریتي  – 1

  .قسم المحاسبة –جامعة المرقب  -أشمیلة     رجب الدكتور میالد – 2

  .قسم المحاسبة –جامعة المرقب  –الطرلي  فتاحم الدكتور محمد – 3

  .قسم المحاسبة –جامعة سرت  -الدكتور أكرم علي محمد – 4

  .قسم المحاسبة –جامعة سرت  – السوداني الدكتور علي طھ – 5

  . قسم اإلحصاء –جامعة سرت  –الدكتور فؤاد سعید یوسف  – 6

 

 

  

  

      


