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الجنائية في المحاكم األردنيةمدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة   
مصطفى عبدالسالم محمدسعيد الحيالي عداد:إ  

د. سناء نظمي مسوده أ. :شرافإ  

 الملخص

ف على مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية في المحاكم هدفت هذه الدراسة إلى التعر  
انات فة مدى توفر البيمعر  ردنية لفض القضايا ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة، وذلك من خالل األ

تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي بالمؤهالت العلمية و  ،المالية )األدلة( للمحاسبة الجنائية
عة المالية لفض النزاعات ذات الطبي ،توفر بيئة تنظيمية وتشريعيةوالمهارات الالزمة، و  ،والعملية الالزمة

 .بصورة عادلة
من  تكون مجتمع الدراسةحيث و  اد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،اعتمد الباحث في إعدو 

 .(0000المحاسبين القانونيين األردنيين، ة يجمع) مدقق (304)مدققي الحسابات القانونيين البالغ عددهم 
وروعي أن يكون المستجيبون  ،مدقق (791عددها )يبلغ  قصديةنة الدراسة من عينة وتتمثل عي
 (703)توزيع استبانة على عينة الدراسة استرد منها تم و ، المحاكم االردنيةخبير في  مسجلين كشاهد

 من عينة الدراسة. (%90.9)ما نسبته  مثلت استبانة صالحة للتحليل
حاكم مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية في الم توفروتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: 

مكلفين بمهمة تمتع األشخاص الو  ،البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة الجنائيةر وبحيث تبين توف األردنية،
لتطبيق عية بيئة تنظيمية وتشري تتوفر والمهارات الالزمة، و المحاسب الجنائي بالمؤهالت العلمية والعملية 

 ية.ردنفي المحاكم األ النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة المحاسبة الجنائية في فض
المحاسبة الجنائية ضمن ساق ضرورة اعتماد مبوأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها: 

جيال من المحاسبين يمتلكون مهارات أاألردنية، وحيث تخرج  مناهج التعليم األساسية في الجامعات
 ومات.استخدام البرامج الحاسوبية في النزاعات المالية اإللكترونية وقرصنة األنترنت والمعل

 .مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية، المحاكم األردنية الكلمات المفتاحية: المحاسبة الجنائية،
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Availability of the Elements of Forensic Accountability 
Implementation in Jordanian Courts  

Prepared By: Mustafa Abdulsallam Mohammedsaeed Al-Hayaly 

Supervised By: Prof. Sanaa Nazmi Maswadeh 

The present study aimed to explore the extent of availability of the elements 
of forensic accountability implementation in Jordanian courts in order to settle 
the cases of financial nature in a fair manner. It aimed to explore that through 
identifying the extent of availability of the financial data (evidence) that is 
required for forensic accountability implementation. It aimed to explore the 
extent of having the required academic qualification, expertise and skills by 
forensic accountants. It aimed to explore the extent of availability of the 
required organizational and legislative environments for forensic accountability 
implementation when settling the disputes of financial nature in a fair manner. 

The researcher adopted a descriptive analytical approach. The population 
consists from all the certified auditors (403) auditors (Jordanian Association of 
Certified Public Accountants, 2020). 

The researcher selected a simple random sample that consists from (197) 
auditors. The names of the sampled auditors are listed in Jordanian court records 
as expert witnesses. After distributing the questionnaire forms to the Purposive 
sample, (124) forms were retrieved and considered valid for statistical analysis. 
That represents (62.9%) of the study’s sample. 

The study reached many results and the most important of them are: It was 
found that the elements of forensic accountability implementation in Jordanian 
courts are available. It was found that the financial data (evidence) that is 
required for forensic accountability implementation is available. It was found 
that forensic accountants have the required academic qualification, expertise 
and skills, it was found that the required organizational and legislative 
environments is available for forensic accountability implementation when 
settling the disputes of financial nature in a fair manner. 

The study recommended several recommendations and the most important 

of them are: The necessity of adopting a forensic accountability course within 

the basic educational curricula in Jordanian universities, where can able to 

graduate generations of accountants possess the necessary skills of using 

computer software in electronic financial disputes and hacking the Internet and 

information.  

Keywords: Forensic Accountability, Elements of Forensic Accountability 
Implementation and Jordanian Courts. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة 1-1

لتقارير في إعداد االت غش واالحتيال والتضليل في ضوء ما تعاني منه الكثير من دول العالم من حا

والقوائم المالية وما صاحب ذلك من انتشار المخاطر واألزمات وحدوث الكثير من االنهيارات المالية 

ترتب على ذلك كثير من الدعاوي والمنازعات الجنائية  مماللعديد من منظمات األعمال العالمية الكبرى، 

علومات المحاسبية، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة للبحث عن أسباب ووسائل نتيجة فقدان المصداقية للم

حديثة لمواجهة كل من الغش واالحتيال والفساد المالي وكذلك الحاجة إلى استعانة بخبرات متخصصة 

 ة.ومهارات متميزة إلبداء الرأي حول الدعاوي الجنائي

ت الخيرة بشكل كبير قلل من مصداقية السجالا اآلونةن انتشار الفساد وقضايا الغش واالحتيال في إ

دقيق خر يعتمدون عليه في تآطرف إلى غلب مستخدمي القوائم المالية يحتاجون أ والقوائم المالية، لذلك 

هذه السجالت واكتشاف مدى صحة هذه القوائم المالية وخلوها من الفساد والتضليل ومن هنا ظهر مفهوم 

داة شاملة للتحري والتحقيق في السجالت أ، باعتبارها  (Forensic Accounting)الجنائيةالمحاسبة 

لمالية المحاولة في تسوية النزاعات او دعاءات محتملة بارتكاب الغش واالحتيال إوالقوائم المالية بخصوص 

 (.Singleton, 2010) باستخدام القوانين والتشريعات
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عمليات ( فالمحاسبة هي تسجيل الالجنائيةو  من مصطلحين هما )المحاسبة، الجنائيةالمحاسبة  وتتألف

قتصادية تسجيال  شامال  منتظم وتتضمن المحاسبة حداث االعمال وتسجل األالمالية التي تتعلق باأل

قانون فهي غالبا  ما تكون ذات صلة بمحاكم ال الجنائيةما أعمليات تلخيص وتحليل تلك العمليات المالية، 

ة يالمحاسب اييرمعالالتي تعنى بتطبيق المفاهيم و  الجنائيةمحاسبة فينتج عند دمج هذين المصطلحين ال

ي جل فض النزاعات ذات الطابع المالأنظمة والتشريعات القانونية من األالمتعلقة بالجانب المحاسبي و و 

 بعدالة.

 رقام بحيثألبعد من األى التعامل مع القضايا المالية بشكل إتتطلع  الجنائيةصبحت المحاسبة أوبهذا 

ض النزاعات جل فأساليب التحقيق لتكون حاضرة في المحاكم من أتستعين بالقانون ومهارات التدقيق و 

 ذات الطابع المالي بصورة عادلة.

حيث تم العثور  (،7203عام ) ظهرت قديما  في اسكتلندا الجنائيةن المحاسبة أكر ذالبومن الجدير 

 ات التحكيم والمشاركة في فض النزاعات بالمحاكم،أعطيت للمحاسبين آنذاك تتعلق بإجراءعلى شهادات 

صدر أول كتاب  (7920)من خالل الواليات المتحدة وبريطانيا، في عام  الجنائيةولقد انتشرت المحاسبة 

األمريكي للمحاسبين أصدر المعهد  (7929)بعنوان "المحاسب كشاهد خبير"، وفي عام  الجنائيةللمحاسبة 

 (.Herbert, 2011دمات التقاضي التي يقوم بها المحاسب )خالئحة تتضمن  القانونيين
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لممارسة هذه المهنة،  لى توفر مجموعة من المقومات االساسيةإتحتاج  الجنائيةالمحاسبة ن أكما 

ولم تقتصر هذه المقومات على الخبرة واحتراف المحاسبة والتدقيق فقط بل تتطلب الفهم الصحيح للبيانات 

لمؤهالت ا توفرومن المقومات الالزمة ، استيعابها بعمق وتحليلها بشكل صحيح المالية والقدرة على

تقدير فة بالقانون والقضايا المحاسبية، والقدرة على الالمعر  المحاسب ن يمتلك أبرزها أالعلمية والعملية ومن 

 بشكل عادل. يجاد البدائلإوالتنظيم والقدرة على 

مستوى  على "كشاهد خبير"المسجل ن يكون المحاسب أكم ومما يساعد القضاة بشكل كبير في المحا

والمهارات واستخدامها في حل النزاعات ذات الطابع المحاسبي والمالي للوصول للحقيقة  التدريبمن  عال  

 .اتهطبق هذه المهارات في سلوكي إذا بالصورة المطلوبةفيلعب دوره في المحاكم 

ن يقدم ي أالمتمثل ف أخرى فقد يقوم بدور المستشار را  دواالمسجل كشاهد خبير أوقد يلعب المحاسب 

 الوسيط رودو  ،لى القضاءإحيل أُ  من أجل حل نزاع في قضايا أو حقائقكمستشار رأيه  الجنائيالمحاسب 

شكل ب طراف النزاع لينوب عنه ويوجههأد من أح انتداب المحاسب القانوني المسجل كوسيط في المتمثل

 المتمثلو  المحكمدور  ويلعب المحاسب المسجل كشاهد خبير ،صورة موضوعيةمن غير انحياز وب قانوني

 قة لحل النزاعطري عرض النزاع على محكم )شاهد خبير( أليجاد في حل النزاع بين األطراف التي يتم فيها

 .(0077الكبيسي، ) بطريقة عادلة
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ة من وجود بيئة تنظيمي نه ال بدإتمامها بالشكل الصحيح فإو  الجنائيوالكتمال مهمة المحاسب 

القة بين الع تحديدولة عن ؤ وتشريعية تسن مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر من الجهات المس

اف هذه المهمة هدأ ساس في تحقيق ي مهنة هو األأاالفراد والبيئة المحيطة بهم حيث تعتبر عملية تنظيم 

 .نجازها بالشكل الصحيحإو 

في المحاكم األردنية، لفض النزاعات  الجنائيةث في مقومات المحاسبة لذا جاءت هذه الدراسة للبح

، والمؤهالت ةالجنائيستعانة باألدلة المحاسبية والخالفات في القضايا المالية والمحاسبية المتنوعة، باال

 لالعلمية والعملية، والمهارات والخبرات الالزمة لشاهد الخبير، وبوجود بيئة تنظيمية وتشريعية من قب

 .الجهات المنظمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 1-0

، (0079 و)عليمات، (،0072 ،شعبانو)(، 0072 ،برغلالعديد من الدراسات السابقة )ظهرت أ

، صيام)و( 0072و)الهنيني، وسالمة، (، 0072 و)العرفي، (،0072و)عبيد،  (،0079 ،الكبيسي)و

جابهة يعد فاعال  في م الجنائية( في المجال المحاسبي بأن االهتمام بتطبيق المحاسبة 0079 ،لهال عبدو 

ومع زيادة قضايا الفساد  وصد حاالت الغش واالحتيال والتضليل المالي من خالل خدماتها المتعددة،

الي وسط الملى وجود ما يضبط الإوتكرار المشاكل المتعلقة بالغش واالحتيال المالي ظهرت الحاجة 

 .موالويحفظ حقوق وثقة كافة االطراف المستخدمة لهذه األ
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هناك طلب متزايد لخدمات  نإلى أ Enofe, Omagbon & Ehigiator, (2015) شارألذا 

الم في حول الع والمؤسساتنتيجة زيادة ممارسة االحتيال والغش في معظم الشركات  الجنائيةالمحاسبة 

في حل  لما لها من دور الجنائيةالتركيز مهم على ضرورة تطبيق المحاسبة  صبحألذلك  ،خيرةاأل اآلونة

حاالت شف ك كما لها دور في، للمحكمة، فيقوم هو بدور الشاهد الخبيروصولها النزاعات التي تستدعي 

 الغش والتزوير في البيانات المالية والسعي إلى إيصال بيانات مالية خالية من الغش والتالعب لمستخدميها

 .لتسهل عملية اتخاذ القرارات

 من هذا المنطلق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي:و 

لفض القضايا أو النزاعات ذات الطبيعة المالية  الجنائيةمدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة  ما -

  ؟من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني بصورة عادلة

 ية:ويتفرع منه األسئلة الفرعية التال

رة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصو  الجنائيةهل تتوفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة  -1

 ؟من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني عادلة

بالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض الجنائي هل يتمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب  -0

 ؟من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني ورة عادلةالنزاعات ذات الطبيعة المالية بص

المهارات الالزمة لفض النزاعات ذات بالجنائي هل يتمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب  -3

 ؟من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني الطبيعة المالية بصورة عادلة
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المالية بصورة ة ذات الطبيعت لفض النزاعا الجنائيةهل تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة  -4

 عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني؟

 أهداف الدراسة 1-3

 شكلت اهداف الدراسة من هدف رئيسي يستنبط منه عدة اهداف فرعية على النحو التالي:

لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية وبصورة  الجنائيةمدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة  فةمعر   -

 .عادلة

 من خالل هذا الهدف تندرج عدة أهداف فرعية على النحو التالي:و 

ية لفض النزاعات ذات الطبيعة المال الجنائيةالبيانات المالية )األدلة( للمحاسبة  فة مدى توفرمعر   -1

 عادلة.بصورة 

لالزمة ا العلمية والعملية بالمؤهالتالجنائي تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب فة مدى معر   -0

 عادلة.ض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة لف

المهارات الالزمة لفض النزاعات بالجنائي تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب فة مدى معر   -3

 عادلة.ذات الطبيعة المالية بصورة 

يعة المالية لفض النزاعات ذات الطب الجنائيةفة مدى توفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة معر   -4

 عادلة.صورة ب

 



8 
 

 أهمية الدراسة 1-4

ما لها من دور ل ،الجنائيةمقومات تطبيق المحاسبة مدى توفر  الدراسة بالتعرف على هذه تنبع أهمية

 مهم في حل النزاعات المالية بصورة عادلة وضبط االحتيال والغش والتالعب في البيانات المالية، وتبرز

 :أهمية النقاط التالية فيأهمية الدراسة 

معلومات عن بعض الحاالت التي يوجد فيها فساد لمساعدته  ه فيدة مدقق الحسابات في تزويدمساع -1

 رأيا  فنيا  محايدا  عن حقيقة النشاط.في تقديم 

القاء الضوء على أهم المتطلبات العلمية والعملية والمهارات الالزم توافرها في المحاسب الجنائي  -0

ص ية بشكال  فعال وتحقيق الغاية المرجوة منه والتي تتلخلتساعده في تطبيق مهنة المحاسبة الجنائ

 في تحقيق العدالة وفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة.

ة تقديم االدل من خالل لةالحفاظ على الموارد وتحقيق العداتعزيز مساعدة المحاكم األردنية في  -3

مة وبيان مدى دقة وحجية االدلة المقد عدالةلفض النزاع المالي بلغرض استخدامها  ،الجنائية للمحاكم

 .في اإلثبات

التوصل إلى بعض المقترحات من خالل النتائج المقدمة التي يمكن مساعدة الباحثين والمهتمين في  -4

 في قضايا المحاسبة الجنائية. ،في المستقبل االستفادة منها

ما مالية من األخطاء والتالعب مساعدة مستخدمي القوائم المالية في الحصول على بيانات مالية خ -5

 .الرشيدة التي تحقق أهدافهمتخاذ القرارات ايساعد في عملية 
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بالمقومات الواجب توفرها في المحاسب الجنائي وبغرض تطوير لجامعات األردنية ادارات ا تزويد  -0

من ض الخطط الدراسية لعلم المحاسبة بحيث تواكب متطلبات العصر وتعتمد مساق المحاسبة الجنائية

حاسبة مكفاءات قادرة على تطبيق مهنة الب من قدرتهاعلى تزويد السوق المحليما يعزز وب هامساقات

 الجنائية.

 فرضيات الدراسة 1-5

في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية وما ينبثق منها من فرضيات 

 فرعية:

فض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من ل الجنائيةتوفر مقومات تطبيق المحاسبة ت ال -

 .وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني

 ومن خالل هذه الفرضية تندرج عدة فرضيات فرعية على النحو التالي:

النزاعات  لفض الجنائيةالبيانات المالية )األدلة( للمحاسبة  ال تتوفر (:H01، )الفرضية الفرعية األولى

 عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني.ية بصورة ذات الطبيعة المال

 التبالمؤهالجنائي تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب ال ي (:H02، )الفرضية الفرعية الثانية

بات عادلة من وجهة نظر مدقق الحساالالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة العلمية والعملية 

 القانوني.
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ارات المهبالجنائي تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب ال ي (:H03، )لفرعية الثالثةالفرضية ا

 .عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانونيالالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة 

ض فل الجنائيةال تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة  (:H04، )الفرضية الفرعية الرابعة

 ات القانوني.عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابالنزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة 

 أنموذج الدراسة 1-0

 :نموذج الدراسة وعلى النحو التاليأفي الدراسة  اتيمكن تمثيل متغير و 

 

 

 

 

 
 (.7-7، الشكل التوضيحي رقم )الباحثمن إعداد المصدر: 

 

 

 

  الماليةلفض النزاعات  الجنائيةمقومات تطبيق المحاسبة 

 .الجنائيةدلة( للمحاسبة ية )األلالبيانات الما رتوف -
 هد خبير( )شا الجنائيشخاص المكلفين بمهمة المحاسب تمتع األ -

 بالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة.
 )شاهد خبير( الجنائيتمتع االشخاص المكلفين بمهمة المحاسب  -

 المهارات الالزمة.ب 
 .الجنائيةلمحاسبة لتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية  -

من وجهة نظر مدقق  الماليةلفض النزاعات 
 الحسابات القانوني.
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 الدراسة حدود 1-7

 .ردنية الهاشميةداخل المملكة األ الحدود المكانية لهذه الدراسة ثلتتم الحدود المكانية: -1

 .0000 عامهذه الدراسة في  طبقت الحدود الزمانية: -0

التدقيق  العاملين في مكاتبمدققي الحسابات القانونيين على تقتصر هذه الدراسة  الحدود البشرية: -3

 ردنية.، على أن يكونوا مسجلين كشاهد خبير في المحاكم األفي األردن

 الدراسة محددات 1-8

 تتمثل محددات الدراسة في عدة نقاط:

ان كتخصص جديد وخصوصا  في الدول النامية كما هو الحال في األردن، لذا  الجنائيةالمحاسبة  -1

 كاف  من ق بل الكثير من المهنيين واألكاديميين. غير تطبيقها

، نية فاحصي االحتيال المرخصيجمعمثل:  الجنائيةعدم وجود مؤسسات مهنية مختصة في المحاسبة  -0

 مريكي للمحاسبة الجنائية.المجلس األو
انة إلى استخدام االستبالباحث  حذامما عدم القدرة على الوصول إلى بيانات كمية لتطبيق الدراسة  -3

 والتي ما زالت تواجه العديد من المشاكل المتعلقة بتعبئتها بشكل دقيق.

مما ينعكس على عدم وجود محاسب جنائي متخصص  في المحاسبة الجنائية تخصصعدم وجود  -4

 في هذا المجال.

( 79جائحة كورونا )كوفيد للحصول على دراسات جديدة بسبب  لى المكتباتإعدم القدرة الوصول  -5

 .خالل فترة تطبيق الدراسةالسائدة 
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الالزمة  تبتزويد الباحث بالبياناردنية ومنها وزارة العدل األ عدم التعاون من بعض الجهات الرسمية -0

 لتطبيق الدراسة.

 الدراسة مصطلحات 1-9

 يف المصطلحات الواردة في الدراسة على النحو التالي:سيتم تعر  

 :Forensic Accounting (FA) الجنائيةالمحاسبة  -

هي مهنة تجمع بين الخبرة المالية ومهارات التحري والعمل داخل إطار قانوني يوفر أدلة كافية 

اقع الحالي والتنبؤ بالنزاع المستقبلي، في سبيل مكافحة الممارسات اإلجرامية لضبط االحتيال واثبات الو 

 (.0079من الناحية المالية، كالغش وغيرها والتأكد من مصداقية القوائم المالية )عليمات، 

 Scientific and Practical الجنائيللمحاسب  والعملية ةالعلمي المؤهالت -

Qualifications of the Forensic Accountant:  

يها، للبيانات المالية واألسواق التي تعمل ف الجنائيالدقيق والخبرات العملية للمحاسب  الفهمتوفر 

قوانين والتشريعات، فة المعمقة بالوالمعر   على تحليلها، وفهم دقيق للعناصر القانونية المتعلقة بالغش، والقدرة

 & Owojori) لألصول خفية والقيم الصحيحةعلى األصول الم الكشفساليب أو  وإجراءات التقاضي،

Asaolu, 2009.) 
 Financial Data: (FD) البيانات المالية -

تبعها أثر مالي، وي الشركةالتي تتعلق بكافة األحداث االقتصادية التي تحدث في  واألدلة هي البيانات

فض النزاعات تخاذ قرارات لوبما يفيد اعطاء مؤشرات ال بحيث يمكن قياسها، أو التعبير عنها بصورة مالية

 .(Yadav & Yadav, 2013) ذات الطبيعة المالية
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 :Forensic Accountant Skills (FAS) الجنائيمهارات المحاسب  -

ة معمقة، فلعلوم المحاسبية المتقدمة والتدقيق، والنظر إلى ما وراء األرقام، ومعر  ا مهارات تطبيقهي 

 صي والتحقيق، ومهارة التفكير والتحليل المنظم والمنهجي لحلوبأساليب وطرق إجراءات التحريات والتق

برنامج التدقيق، والمهارات المتميزة في  فحصممارسة أعلى درجات الشك المهني عند مهارة النزاعات، و 

 (.0070تصال الشفوي والمكتوب وتقنيات المعلومات )سعد الدين، اال

 :Regulatory and Legislative Environment (RLE) بيئة تنظيمية وتشريعية -

صدار اللوائح إتطبيق وتهيئة و  بيئةوجود مقومات مسؤولة عن الوفاء بكافة متطلبات ممارسة المهنة و 

نية عطاء شهادة مهإ ، و الجنائيةوالتشريعات التي تنظم العمل بها، وتحديد حقوق وواجبات المحاسبة 

بإصدار قوانين خاصة تنظم عمل  متخصصة في هذا المجال مع ضرورة قيام السلطات التشريعية

 (.0070)أحمد، وخضير،  الجنائيالمحاسب 
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 الفصل الثاني

  النظري والدراسات ذات الصلة األدب

 تمهيد

 المحاسبة الجنائية 0-1
 الجنائيةمفهوم المحاسبة  0-1-1
 الجنائيةنشأة وتطور المحاسبة  0-1-0
 مقومات المحاسبة الجنائية 0-1-3
 الجنائيةهداف المحاسبة أ 0-1-4
 بة الجنائيةأهمية المحاس 0-1-5
 مجاالت تطبيق المحاسبة الجنائية 0-1-0
 الجنائيةأساليب المحاسبة  0-1-7
 دعم القانوني للمحاسب الجنائيخدمات ال 0-1-8
 الجنائي والمدقق القانوني أوجه االختالف بين المحاسب 0-1-9
 عداد التقرير النهائيإ 0-1-12

 الدراسات السابقة 0-0
 العربيةباللغة الدراسات  0-0-1
 األجنبيةباللغة الدراسات  0-0-0
 اسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز الدر  0-0-3
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات ذات الصلة األدب

 تمهيد

النظري المتعلق بمدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية  لألدبيتضمن هذا الفصل عرضا  

لبيانات ر اتوفتسليط الضوء على مقومات المحاسبة الجنائية ) إلىفي المحاكم األردنية، هذا باإلضافة 

هم متعت، و بالمؤهالت العلمية والعملية همة المحاسب الجنائيتمتع األشخاص المكلفين بم، و المالية

لى الدراسات إرق لى التطإضافة ، باإل(توفر بيئة تنظيمية وتشريعيةالمطلوبة لفض النزاعات، و  المهاراتب

 السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 المحاسبة الجنائية 0-1

 اسبة الجنائيةمفهوم المح 0-1-1

و أعمال التجارية والتطورات االقتصادية سواء في الوطن العربي في ظل التوسع الهائل في حجم األ

ة من لى بروز انواع كثير إ، بسبب ما صاحب الجنائيةصبح من الواجب العناية بأمر المحاسبة أالعالم، 

ي للشركات، مما زاد الشك لدى مستخدمنهيارات المالية موال واإلطرق الغش واالحتيال والفساد وغسيل األ

لى محاسب إ ءو تالعب في القوائم المالية، ولحاجة القضاأخطاء أو أالقوائم المالية حول وجود غش 

يجمع بين المحاسبة والقانون لفض النزاعات ذات الطابع المالي، لذلك بات من الضروري محاولة تطوير 
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اسية التي يعتمد عليها المحاسب في توفير معلومات مفيدة كبر من المهام االسأالمحاسبة وتقديم مهام 

 .هاألصحابلمساعدة في تحقيق العدالة وارجاع الحقوق واللمساعدة في اتخاذ القرارات االقتصادية، 

ة ن مهنأعلم واسع وشامل لمجموعة من التخصصات، حيث  الجنائيةن المحاسبة ألى إ باإلضافة

يلم  يضا  أومات مفيدة للمساعدة في اتخاذ القرارات االقتصادية، فهو المحاسبة التي تهتم في توفير معل

لعدالة في المحاكم لى اإبالقانون حيث المهارات في التحري والكشف والتحقيق في البيانات المالية للوصول 

 ذات الصبغة المالية.

 الجنائية المحاسبةجنبية مفاهيم عديدة من العربية واأل باللغتين تناولت العديد من الدراساتولقد 

بانها "تطبيق المهارات المحاسبية والتدقيقية والتمويلية والطرائق الكمية ومجاالت معينة من القانون  ومنها:

 ,Gray "دلة الثبوتية وتوضيح وتوصيل النتائجوالبحث ومهارات التحري في جمع وتحليل وتقييم األ

2008).) 

ين عملية التكامل الناتجة بين مهارات المحاسبين والمدقق نها محصلةأب الجنائيةيف المحاسبة وتم تعر  

 .(Blessing, 2015)مهارات التحقق  إلى باإلضافة

المحاسبة، والنظريات،  لمبادئهي تطبيق  الجنائيةالمحاسبة  Sorunke, (2018) وكما عر ف

فة المعر  والضوابط والحقائق أو النظريات المحاسبية في الخالف القانوني، ويضمن جميع حقول 

باألضافة الى الخدمات القانونية التي تعكس دور المحاسب الجنائي على انه خبيرا  او  المحاسبية،

الشهادة ب ائيجنالتي ترتكز على االستفادة من قدرات ومهارات المحاسب ال ات التحقيقخدمو  مستشارأ،

 .في المحكمة
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مراجعة رات وقدرات متعلقة في المحاسبة و تركز على تنفيذ مهابأنها مهنة  الجنائيةالمحاسبة  وعر فت

والقدرات التحقيقية لجمع وتحليل  قسام من القانون والبحوث،أمور المالية والحسابات الكمية و الحسابات واأل

ستشارة أو أمارس على شكل شهادة ت الجنائيةوالمحاسبة  وتحليل النتائج وتفسيرها، وتقييم أدلة االثبات،

 .(0070، )الجليلي

حقيق في ساليب وقدرات تأنها المحاسبة التي تبنى على تنفيذ اجراءات بحث خاصة و أفت بعر  كما  

لة االثبات أجل تحصيل وتحليل ومعالجة مسأساليب الكمية والقانون، من المحاسبة والتدقيق والتمويل واأل

 ,Oyedokun)و في حل النزاعات أن تستخدم في السياسات القانونية أوتفسير النتائج التي يمكن 

2015). 

فة المحاسبية المهتمة في تحديد فرع من فروع المعر   وأمجال  نهاأب الجنائيةالمحاسبة  فتوعر  

 "الجنائيةكلمة "و ، طراف المتنازعة للمحكمةو المتوقعة بين األأااللتزامات التي تنتج عن النزاعات المتحققة 

ت التحقيق و تحقيقية تعني سياسات ومهاراأئية تعني كيفية استخدام المحاسبة في المحاكم، وكلمة استقصا

 (.0070)جميل،  الجنائيوالتحري التي يمتلكها المحاسب 

هي ليست مجرد  الجنائيةن المحاسبة أبWeygandt, Kimmel & Kieso, (2018)  بينكما 

 لتحليلام حداث الواقعية مما يلز رقام في التعامل مع األبعد من األألى ما هو إتهدف  ألنهامحاسبة فقط 

المالية عمال التجارية و العلمي والتفصيلي لمعطيات ما لتساهم في الكشف عن المشاكل الكاملة في األ

 .ساليب التحري لتكون جاهزة في المحاكم لحل النزاعات بصورة عادلةأبمساعدة القانون و 
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المحاسبة  فروع فة فينها العلم الذي يمارس تطبيق المعر  أ، على الجنائيةويمكن النظر للمحاسبة 

جل التحليل والتقصي واالستفسار بهدف الوصول للصدق الذي يساند أوالتمويل والضرائب والتدقيق من 

 .(Bhasin, 2007)ر كخبييه أالمحاسب على تقديم ر 

 سبيل المثال المحاسبة العدلية ومنها علىعدة تسميات  للمحاسبة الجنائيةوفي الحقيقة ذكرت 

بر فرع من فروع نها تعتأكما  وغيرها، القضائيةوالمحاسبة  المحاسبة االستقصائية،والمحاسبة التحقيقية و 

 ات،و القضاء لحل النزاعأساسي لدى المحاكم أفيها تعني استخدامها بشكل  الجنائيةالمحاسبة وكلمة 

ة لمحاسبساليب خاصة في اأو استقصائية وغيرها ناتجة عن ممارسة تطبيقات و أ تحقيقهو أوكلمة عدلية 

يلها وتقييم دلة االثبات وتفسيرها وتحلأوالمهارات التحقيقية لجمع  القانونية، فةوالمعر  وتدقيق الحسابات 

روتينية من المهام التدقيقية والمالية والقانونية ال كثر عمقا  أيعد  الجنائيةن مهمة المحاسبة إلذلك ف، نتائجها

(McKittrick, 2009). 

فض لون القانو فة في المحاسبة نها تطبيق المعر  ألجنائية على يلخص الباحث مفهوم المحاسبة ا

طراف المتنازعة في المحكمة، عن طريق تنفيذ مهارات المحاسبة ومهارة النزاعات المالية المتحققة بين األ

دلة لفض في التحري والتحقيق في األالدولية واإلجراءات القانونية التحليل وباستخدام معايير المحاسبة 

 لمالي بعدالة.ا النزاع
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 نشأة وتطور المحاسبة الجنائية 0-1-0

ل لجهود المحاسبين لمساعدتهم في ح الجنائيلى افتقار الجانب إ الجنائيةتعود الحاجة للمحاسبة 

ين ب لحاجة القضاء لمحاسب يجمع ما الجنائيةالقضايا المالية في المحاكم، لذلك بدأت ظهور المحاسبة 

ن مهارة التحري والمراجعة والتحقيق وهذا من شأنه مساعدة القضاء لفض معايير المحاسبة الدولية وبي

النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة، فهو يقوم بتأدية المهام المطلوبة منه من قبل القضاء وبهذا 

صبح من الواجب تعاون كل من القانونيين والمحاسبين حيث يقوم المحاسب في المحاكم بدور المستشار أ

صبحت المؤسسات الكبرى في حاجة ملحة لمثل هؤالء المحاسبين أو المحكم ومع كل هذا أالخبير  وأ

ة موال والجرائم االقتصاديجل منع االحتيال وغسيل األأبسبب خبرتهم ومهارتهم العالية كل ذلك من 

 .(0072 )خليل،

عطيت أ ظهرت شهادات أحيث  (7203)صحيفة في اسكتلندا عام  إلى الجنائيةالمحاسبة  نشأةتعود و 

فيما يخص التحكيم ومشاركة المحاكم فيما يخص فض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة، وبعد 

مام المحكمة "شاهد الخبير"، بعد ذلك ظهرت في أذلك بدأ الطلب على المحاسبين لألدالء بشهادتهم 

والقواعد  جراءاتة بوضع العديد من اإلمريكييرادات األميركا وبسبب التهرب الضريبي قامت دائرة اإلأ

 حكوميةدى الجهات الأللكشف عن المتهربين الضريبين، مما  الجنائيةالتي تساعد في عمل المحاسبة 

المعامالت المالية وكشف عمليات االحتيال وغسيل رصد جل أن من يائيجنالمحاسبين ال االعتماد علىلى إ

 .(Ziegenfuss, 2003) موالاأل

ين مريكي للمحاسبين القانونيوالحاجة الملحة لها قام المعهد األ الجنائيةهمية المحاسبة أ  ومع ازدياد

دى أائيين استخدامها، مما جنبتحديد مجموعة من التقنيات التي يمكن للمحاسبين ال (7929)في عام 
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س واعطاء تدري حاليا  يتم و  ،7990ائيين في عام جنمريكي للمحاسبين الن يتم انشاء المجلس األألى إ

ازدياد و  ألهميتهامريكية والجامعات العالمية نظرا  في الجامعات األ الجنائيةدورات خاصة بالمحاسبة 

 .(0070 الطلب عليها في الحياة العملية )الجليلي،

 Sarbanes-Oxley) نشاء قانون إفي ميركا أفي  قام مجلس رقابة الشركات المساهمة العامةو 

Act)  بتطوير معايير التدقيق واجراءات التحقيقات وضمان االمتثال  قامالذي ، (0000)عام في

ة فكتخصص يشمل الخبرة المالية والدراية بالقانون والمعر   الجنائيةللشركات، والتركيز على المحاسبة 

 .(Ogochukwu, 2013) خر التطورات الحاصلة في المحاسبة والقانون آالتامة ب

 مقومات المحاسبة الجنائية 0-1-3

طبيق المحاسبة الجنائية على عدة مقومات تسهل من عملها ومن عمل المحاسب الجنائي يتمحور ت

 (:0072أهمها )شعبان، 

ساسية في تقرير المحاسب الجنائي ويمكن االعتماد أالتي تعتمد كقرائن البيانات المالية )األدلة(:  -

 عليها وتتمثل في:

انات محاسب الجنائي وتبدأ في التأكد من البيهمية للتجميع أدلة االثبات والتي تعتبر في غاية األ  -1

المالية )األدلة( التي تم جمعها، حيث يتم تشخيصها والتخطيط لها حتى يتمكن المحاسب الجنائي 

ط عادة التشخيص والتخطيلمحاسب الجنائي في البيانات يتم إ من االتكال عليها، وفي حال شك ا

 للبيانات المالية حتى يتم الوثوق بها.
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 (:0072منصر، ) لى ما يليإتصنيف البيانات المالية )األدلة( ويتم 

 جراءات التحليلية من خالل استخدام أسلوب المقارنات.اإل -1

 يجابية أو سلبية من خالل طرف ثالث محاسب.إجراء المطابقات سواء كانت إ -0

 جراء المادي من خالل الحصر والفحص الفعلي.اإل -3

 ام الرقابة الداخلي.ظمدى الرضا عن ن -4

فاية دالء برأيه البعيد عن التحيز والنزيه ومدى كيتطلب من المحاسب الجنائي اإل تقويم أدلة االثبات: -0

لى النتائج والتوصيات، أما إذا كانت أدلة االثبات غير كافية إدلة االثبات التي تمكنه من التوصل أ

 ن يدلي برأيه بموضوعيه ومصداقية.أفيجب 

التنقيب في البيانات عن طريق استخراج المعلومات من البيانات  تتم عملية :التنقيب في البيانات -3

 حديدت تساعد فين هذه العملية أموضحة، حيث نماط لم تكن العالقات واأل المالية محاولة تبيين

نماط السلوك التي تعد مؤشرا  على النشاط االحتيالي، عن طريق أاالحتيال عن طريق الكشف عن 

و أخفي و سلوك مأو عالقة أي نمط أيجاد إالبيانات المالية للمحاولة في التنقيب في كمية هائلة من 

 .غير متوقع، باستخدام برامج محوسبة صممت لهذا الغرض

 (:Yadav & Yadav, 2013) تمر عملية التنقيب في البيانات المالية بثالث مراحل هيو 

ي نماط الموجودة فو األأو عالقات أفة : تتمحور هذه العملية في اكتشاف معر  االستكشاف -1

ي بدون أي نمط سيتم اكتشافه، أفة و التباين دون وجود معر  أالبيانات المالية، مثل االرتباط 

 فة سابقة لالحتيال.معر  
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نتهاء من الكشف يجب تقدير النتائج التي يجب الحصول عليها بعدما يتم اإلنماذج التنبؤ:  -0

 من قيم جديدة.

هذه المرحلة عن طريق وضع معيار الكتشاف وجود اي  تتم فيتحليل االختالف )التباين(:  -3

)تباين( ليتم بعدها عملية تحديد البنود التي تعد شاذة عن المعيار الذي تم وضعه  اختالفات

 ويجب التقصي حولها.

 :المؤهالت العلمية والعملية -

يحصل مستشارين وخبراء المحاسبة ن أنه يجب أبRasmussen & Leauanae, (2005)  أشار

في عدة مجاالت من محاسبة، وتمويل، وقانون، وبعض  كاديميال  على شهادات التعليم األأو جنائية ال

ونية فة بعلم الحاسوب والتكنولوجيا والجرائم االلكتر يضا  المعر  أالشهادات المهنية، والدورات والمؤتمرات، و 

لرئيسية سباب اشف عن األن دور المحاسب يبدأ في التحليل للكالتي تساعد في مواكبة التطورات، أل

ن يكون المحاسب الجنائي ملما  في المعارف التي تساعده على التحقيق ألالحتيال والفساد، لذلك يجب 

لى إشار أ( Davis, Farrell & Ogilby, 2010)ما أ، (Okoye, 2009) ي حالة احتيالأكتشاف أو 

، الخالدي، و وري الجب، في حين )الجنائيةءات جرافة المحاسب الجنائي بالقوانيين والتشريعات واإلمية معر  أه

جل أهمية متابعة المحاسب الجنائي المستجدات في التخصصات المناسبة، من أ ( أكدوا على 0074

 لى أصحابها في القضايا ذات الطابع المالي.إ رجاع الحقوق إلى الحقيقة و مساعدة القضاة في الوصول إ

ل في جهات التحكيم المكلفة بالفصلى إقارير الفنية وحتى يتمكن المحاسب الجنائي من تقديم الت

دلة أداد التقارير المالية وبصورة تتوافق مع إعالقضايا ذات الصبغة المالية وفق المعايير الدولية في 
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 يوجدكما ، ى القضاءلإكتابة التقارير وتقديمها  ةيجب تأهيل المحاسب الجنائي وتدريبه في كيفي، االثبات

في  المحاسب كشاهد خبير مزاولة مهنةسات التي تدل بضرورة قيام المحاسب الجنائي بالعديد من الدرا

سنوات حتى يتمكن من اكتساب الخبرة الكافية في كيفية التعامل مع القضايا ذات الطابع  4مدة  المحكمة

أحمد، ) و الخارجيأالمالي، ويجب ان يكون المحاسب الجنائي ذو خبرة كافية في التدقيق سواء الداخلي 

هم ما يميز المحاسب الجنائي أ ن ألى إ( Rasmussen & Leauanae, 2005) كما أشارو ، (0074

 .عن غيره هي الخبرة التي يمتلكها والتي تأتي في التطبيق الفعال للمحاسبة الجنائية

 & Crumbley, Heitger) وتتمثل المهارات التي يجب توافرها في المحاسب الجنائي كما يلي

Smith, 2017:) 

فاء االبتكار واالبداع واالحكام في اي :القدرة على التفكير: التي تمكنه من ممارسة مهارات أخرى مثل -1

ن ألى ذلك يجب إن يكون على إلمام في المحاسبة والمراجعة والعمليات التجارية، زيادة أعمله، و 

 لى مهارته الفكرية.إينمي مهارته في التواصل مع األفراد، باإلضافة 

ات التحقيق: يتم جمع وتحليل البيانات المالية التي تم تدقيقها والتحقيق في كل بند فيها لفض مهار  -0

ن يكون أب لكترونية، ويجلى التحقيق في البيانات المالية اإلات ذات الطابع المالي، باإلضافة إالنزاع

، الحمصعن مواطن تعارض ال فالتحقيق للكشالمحاسب الجنائي شكاكا  ويبحث عن الحقيقة، و 

 .الفساد الماليبقضايا اجراء التحقيقات المتعلقة و 

م المهاراة التي يجب ان يمتلكها المحاسب الجنائي، بحيث أهلتحليل: تعد مهارة التحليل من مهارات ا -3

ن يتم تحليل البيانات المالية وتبسيط مشكلة معقدة للنظر في القضايا الجوهرية لها ليتمكن من حل أ

 المالي. النزاع ذات الطابع
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ن يستخدم المحاسب الجنائي مهارته في العثور على البيانات المالية والوثائق أجادة الحاسوب: إمهارة  -4

 سرع وقت.أليها بإلكترونيا  والقدرة على الوصول إالتي تأخذ شكال  

ر يالمرتبطة في التحكيم، وتقديم استشارات قانونية، والقدرة على تفس المهارات مهارات التحكيم: وهي -5

 فض النزاعات ذات الطابع المالي. واستنتاج المؤشرات التي تساعد في

مهارات االتصال الشفوي: القدرة على التواصل الفعال عند تقديم الشهادة كخبير في المحكمة لفض  -0

 النزاع المالي.

 لخرائط.امهارات االتصال الكتابية: القدرة على التواصل الفعال عند كتابة التقرير والرسوم البيانية و  -7

 :المقومات البيئية والتنظيمية -

في المحاكم ي الجنائوعمل المحاسب الجنائية ترتكز المقومات البيئة التي تسهل من تطبيق المحاسبة 

 بالتالي:

 البيئة االقتصادية: -1

ثلة على ملى خصائص وعناصر النظام االقتصادي في مكان ما، ومن األتشير البيئة االقتصادية إ

ولة مسؤ نها ألى إضافة إتضم، متانة االقتصاد، معدالت البطالة والنمو االقتصادي، ذلك: معدالت ال

الوفاء بكافة متطلبات ممارسة المهنة وبيئة تطبيق وتهيئة وإصدار اللوائح والتشريعات التي تنظم عمل 

جم حداء اقتصادي ومالي كفؤ و أوضاع سياسية مستقرة و أتمثل في وواجبات وحقوق المحاسب الجنائي، و 

السوق والسياسات االقتصادية من حيث التحرر االقتصادي والخصخصة وحجم القطاع الخاص ودرجة 

 (.0070وخضير،  ،حمدأنتاج )فسة السائدة في السوق وتكاليف اإلالمنا
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 القوانين والتشريعات: -0

يئة بفراد والوهي مجموعة القوانين الصادرة من الجهات المسؤولة وهي التي تحدد العالقة بين األ

 (.0070المحيطة بهم )المدحجي، 

ك بد من تنظيم عملياتها، لذل داف المرجوة من اي مهنة في العالم فالهاألوحتى تتمكن من تحقيق 

 ها تنظم عمل مهنة المحاسبة الجنائية.أنمية القوانين والتشريعات بأه نتكم

 أهداف المحاسبة الجنائية 0-1-4

ها ما ومن الجنائيةليها من خالل تطبيق المحاسبة إهداف التي يمكن الوصول هناك العديد من األ

  (Cantoria, 2010):(، 0070، يلي )الجليلي

ز يرتك الجنائين هدف المحاسب أ، النزاع أطرافمن االدعاءات المزعومة من قبل  والتأكدالتحري  -1

ضرار األ بعض قييمتو أ فقد تكون وظيفته التحري عن وجود االحتيال، على الغرض من تعيينه،

 االقتصادية.

مثل  ،الجنائيةهداف المحاسبة أ هم أ وهو يعد من  ن وجدت،أالتحقق من عمليات االحتيال واكتشافها  -0

التي  ،و السلوكيات والممارسات الخاطئةأ العثور على حاالت التهرب من دفع االلتزامات المالية،

 .تحدث من خالل التالعب بالبيانات المالية في السجالت المحاسبية

التدقيق فة المتكاملة بالمحاسبة و ممن تتوافر لديهم المعر   ائيين المتخصصين،جنالمحاسبين ال عدادإ  -3

ات وا بمثابة خبراء ومستشارين في حل النزاعحليصبالقانونية، فة في مجال المعر   ومهارات التحري،

 عادلة.ة بصور  الجنائية
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المدقق يتمكن أن بالقوائم المالية  توقع مستخدمي والمتمثلة في تقليص فجوة التوقعات في التدقيق، -4

الداخلي والخارجي من اكتشاف الفساد واالحتيال المالي الموجود في شركات المساهمة أو حتى 

هم ال أنا المعايير والتأهيل العلمي والعملي لدى المدققون  توفرالرغم من وعلى  الشركات الفردية،

شاف تميز باالستقالية والحيادية في اكتذي يكالمحاسب الجنائي والبحاجة الى جهة فنية ومتخصصة 

 .فجوة التوقعات الغش واالخطاء في التقارير واالدلة المالية وبما يقود الى تضييق

 & Kranacher)، (0070 )الخالدي، :ما ذكرته الدراسات التاليةة الجنائية المحاسبهداف أ  ومن

Riley 2019)( ،Golden, 2011): 

ديد االضرار االقتصادية والمالية المتحققة وجمع االثباتات المالية التي احتساب مقدار الخسائر وتح -1

لى تحري وتحديد موقع إ باإلضافة سترداد المطالبات القانونية،إدلة تعزز الموقف القانوني بأستعتبر 

 .جل استردادها من جديد وتحديد هوية الجانيأصول المفقودة من األ

طرف مام المحكمة ضد الأتساب مبلغ التعويض المطالب به القيام بالتقصي والتحقق من صحة اح  -0

 ئيالجنادور المحاسب  يأتيوهنا ، استلزم االمر ذلك إذامام المحكمة ألى المثول إ باإلضافةخر اآل

 الضرر. أحدثو الذي قد أما المتضرر ااالطراف قيد النزاع  أحدالذي يتم تعيينه من قبل 

ط والمحاسبية التي تخدم الجانب القانوني باعتبارها الجسر الذي يربتوفير معلومات والبيانات المالية   -3

 جراء العمليات المحاسبية الالزمة والتحليل المحاسبي المعد وفقا  إومن بعد ذلك  القانون بالمحاسبة،

 .جل حل النزاع المالي بصورة عادلةأحتياجات القضاء والمحاكم من إل
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اب والتي تساعد على ارتك، في بيئة العمل كثر ضررا  واألفعال غير القانونية المجاالت واألذكر  -4

فني محايد  يأوتقديم تقرير يتضمن تحليل ور ، الغش إليجاددلة الالزمة وتوفير االثباتات واأل، الغش

 بصورة عادلة. الجنائية ي يساعد على حل الدعاو 

  :(0079 ،عليمات) يليما  الجنائيةهداف المحاسبة أ تشمل  يضا  أ

نشطة غير القانونية التي تدعم حدوث الفساد والغش المالي وتجميع و األأمواطن  حصر وتحديد -1

يساعد على و  الجنائيةي مهني وفني محايد يدعم الدعوى أوتقديم تقرير يحتوي على ر  دلة الكافية،األ

 كشف الفساد المالي.

ور المراجعة حفظ المال العام من الفساد والغش وسوء االستخدام والمساهمة في دعم وتعزيز د -0

 الخارجية والرفع من كفاءة وفعالية هذا الدور.

لتزام في ديد الخسائر وااللتزامات ومدى األلى تحإالتحقيق والتحري الذي يهدف  إطارالتركيز على  -3

ئيسي ويظهر دور المحاسب بشكل ر  وتقديم الحلول الالزمة لحل المشاكل، تفاقيات المبرمة،تطبيق اإل

ومات من اهتمامه بتوفير معل أكثرمور القانونية المعلومات وتوضيح األ عداد وتجهيز وفحصإ في 

 لمستخدمي القوائم المالية.
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مور المراجعة أفة والمهارة المتكاملة بالمحاسبة والتحري و توفير محاسبين متخصصين يتمتعون بالمعر   -4

مساعدتهم عم القضاء و و مستشارين يساعدون في دأو خبراء، أ فة القانونية ليكونوا فاحصين،والمعر  

 عادلة. في حل النزاعات المالية بصورة

 أهمية المحاسبة الجنائية 0-1-5

ة، لى دعم ثقة مستخدمي التقارير الماليإموال، والحاجة يعد ظهور االحتيال والفساد المالي وغسيل األ

لى إى دأا خطاء، مموعجز التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي في فض المشاكل المالية والعثور على األ

، ونتيجة للتغيرات الحاصلة ( (John, 2004وزيادة االهتمام فيها الجنائيةالحاجة إلى ظهور المحاسبة 

 جنائيةالعمال التجارية، لذلك وجدت المحاسبة عمال وزيادة مستوى وحجم ونطاق األفي عالم التجارة واأل

 بين كثر تكامال  هميتها كونها األأ  يةالجنائعمال، لذا استمدت المحاسبة لمواجهة التطور في بيئة األ

م هأ ذات الصبغة المالية، ولعل من  الجنائيكثر عمقا  وارتباطا  في الدعاوي "المحاسبة والقانون" وهي األ

 :(0072شنقراوي، ما يلي ) الجنائيةسباب التي تزيد من أهمية المحاسبة األ

من  يةالجنائلى المحاسبة إموال، والحاجة ارتفاع حاالت الغش واالحتيال، والفساد المالي وغسيل األ -1

من  داري يعتبرإو أن الفساد سواء كان مالي أجل فض النزاعات القانونية ذات الطابع المالي: بما أ

خطر المشاكل التي قد تواجهنا في عصرنا الحالي بحيث يقف في وجه عملية التنمية والتطوير، أ

اخل منظمة من د أوع االنظمة والقوانين سواء الحكومية وهو يعتبر استخدام للسلطات بما ال يتوافق م

 با  وصعو زال موجود نه ماأال إظل كل التقنيات الحاصلة لمواجهة مثل هذا الفساد عمال، وفي األ

لى كيفية التقصي عن المشاكل وكيفية محاربته وايجاد الحلول المناسبة إالفساد ربما تعود مواجهة 

 الي.لفض النزاعات ذات الطابع الم



29 
 

جي ن المدقق الداخلي والخار أتضيق فجوة التوقعات في التدقيق: توقع مستخدمي القوائم المالية  -0

لفردية، و حتى الشركات اأيتمكنوا من اكتشاف الفساد واالحتيال المالي الموجود في شركات المساهمة 

حقيق ن من الصعوبة تأاال  لدى المدققون وعلى الرغم من استخدام المعايير والتأهيل العلمي والعملي 

 ذلك.

خبراء لتوفير معلومات محاسبية ومالية ألغراض قانونية من قبل المحاكم والقضاء لفض  ىلالحاجة إ -3

لى تزايد إن تفشي الفساد، وتفاقم عمليات الغش واالحتيال استدعى أالنزاعات ذات الطابع المالي: 

ت حة لتدخل المحاكم بسبب كثرة النزاعاصبحت الحاجة ملأالمشاكل ذات الطابع المالي بشكل كبير، 

لى الحاجة الملحة لمستشارين وخبراء ذو كفاءة عالية يستطيعون تحليل إدى أذات الطابع المالي، مما 

 زمات.المشاكل بشكل عميق قادرين على حل مثل هذه األ

 مجاالت تطبيق المحاسبة الجنائية 0-1-0

معظم  في الجنائيةباتت المحاسبة  بسبب التوسع في مختلف المجاالت االقتصادية الحاصلة

 رافطمر مهم، وبسبب تعاظم المشاكل في شتى المجاالت مما زاد من حدة العالقات بين األأالقطاعات 

 (:Messmer, 2004) ومنها الجنائيةالمختلفة، لذلك حددت المجاالت التي يمكن تطبيق المحاسبة 

 :تقديم االستشارات لفض النزاعات ذات الطابع المالي -1

ائع ن الوقأفي تقديم رأيه على البيانات المالية ووقائع معروفة، وفي حال  الجنائييرتكز المحاسب 

زاع فيقوم نحو التحقيق في بيانات المالية محل الن هفي تحويل فكر  الجنائي لم تكن معروفة فيقوم المحاسب

ي في حال ت مجال التقاضيضا  يتضمن رأيه في استشاراألى التحقيقات في تقديم رأيه، و إباالستناد 

 .الجنائيةالمسؤولية المهنية والدعوى 
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 :شهادة خبرة في الشؤون المالية -0

في القيام بدور الخبير في حالة التقاضي، التي تحتوي المحاسبة والشؤون المالية،  الجنائييقوم المحاسب 

أكد ضوابط الداخلية للتودراسة ما إذا كان هناك نشاط اجرامي داخل الشركة بعد فحص وتحليل ودراسة ال

 من خلو الشركة من نشاط اجرامي.

 البحث عن المخالفات المحاسبية. -3

 وال.ممكافحة غسيل األ -4

 فض القضايا التي تنشأ مع شركات التأمين. -5

 .اصحاب المصالحفض القضايا ذات الطابع المالي التي تنشأ بين  -0

 دعم وتوجيه االستشارات القانونية. -7

 ةأساليب المحاسبة الجنائي 0-1-7

  (:0009 فيما يلي )السيسي، الجنائيةتتمثل أساليب المحاسبة 

وهي التي تعنى بالقيام بالتحريات الالزمة عن مواطن االنشطة  :Reactive Auditالتدقيق التفاعلي  -1

ؤولين شخاص المسغير القانونية والمشتبه فيها، للتأكد من وجود الغش او عدم وجوده، وتحديد األ

 .الجنائيةلة المالمة لدعم الدعاوي ديجاد األإعن ذلك، و 

 :Proactive Auditالتدقيق البعدي  -0

 لى الفحص من عدة نقاط مختلفة ومنها ما يلي:إيهتم هذا التدقيق 
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 يقوم هذا التدقيق على دراسة وتقييم الرقابة الداخلية، :Statutory Auditالتدقيق التشريعي  -1

 والتأكد من حماية األصول والمواد.

يستخدم في حالة التدقيق الحكومي حيث يتم التأكد من  :Regulatory Auditلمنظم االلتزام ا -0

 عن صرف واثبات المدفوعات الحكومية. قوانين واالحكام والتشريعات،لمدى التزام الوحدة با

بهدف تحديد المخاطر الناتجة عن  فحوص،ال إلجراءوتستخدم  :Diagnosticاألداة التشخيصية  -3

 فحص المناطق المستهدفة. والتركيز على الغش،

جراء التحريات الالزمة إحيث يتم  :Investigation of Allegationsالتحري عن االدعاءات  -4

 عن الشكاوى واالدعاءات المقدمة.

 خدمات الدعم القانوني للمحاسب الجنائي 0-1-8

انطلق مصطلح الشاهد الخبير من هذه الخدمة حيث ان في المحكمة امام القاضي يتمثل الشاهد 

طراف ألالى حل مرضي بين اعات ذات الطابع المالي والوصول إالخبير في مساعدة المحكمة لفض النز 

 (:0077محل النزاع، وتتضمن خدمات الدعم الجنائي )الكبيسي، 

اهد رأيه في المحكمة كش الجنائيخدمات الشاهد الخبير: هي الخدمات المتمثلة في تقيم المحاسب  -1

 ع المالي.خبير في القضايا ذات الطاب

و حقائق أرأيه في قضايا  الجنائيالخدمات االستشارية: هي الخدمات المتمثلة في ان يقدم المحاسب  -0

 وال يشهد كشاهد خبير في المحكمة.

 و محكم خاص.أو وسيط أخبير محكمة  الجنائيخرى: هي المتمثلة في يكون المحاسب أخدمات  -3
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 لقانونيختالف بين المحاسب الجنائي والمدقق اأوجه اإل 0-1-9

ت حيث تختلف مهام ومؤهالوالمحاسب القانوني  الجنائيهناك أوجه اختالف متعددة بين المحاسب 

 أوجه يمكن تحديدو لى الهدف المطلوب، إونشاط كل منهما حتى يتمكن من المساعد في الوصول 

لمناطق ا لى تحديدإ يسعى المحاسب الجنائيوالمحاسب القانوني بأن  الجنائياالختالف بين المحاسب 

كشاهد  وتقديم رأيا  محايد في المحاكم تساعد على االحتيال التيغير القانونية والمشكوك فيها والبيئة 

رأيا  تقديم  لىإما المحاسب القانوني يسعى أو كمستشار قانوني حول القضايا ذات الطابع المالي، أخبير 

الدوافع الحقيقية فوبدقة  الجنائيةفة ب منه المعر  يتطل الجنائين المحاسب أو  ،فنيا  محايدا  عن حقيقة النشاط

صحيحة لى المعلومات الإمن وراء نشاط المحاسبة الجنائية هي حاجة المستثمرين والمساهمين والمقرضين 

 لة المرجوة.ادالمالية للوصول للعوالصادقة وخدمة الجهات الضريبية والجهات الرقابية الحكومية والمحاكم 
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شعبان، ) بين المحاسب الجنائي والمدقق القانوني بالجدول التالي أوجه اإلختالف ويمكن توضيح

 :(0079، )عليماتو (0072

 بين المحاسب الجنائي والمدقق القانوني أوجه اإلختالف (1-0جدول )

 إعداد التقرير النهائي 0-1-12

 المدقق القانوني: المحاسب الجنائي: أوجه االختالف:

 الهدف:
مة وذلك باالستناد إلى األدلة يهتم بالتحقق من مصداقية االدعاءات المقد

المالية فضالً عن تحديد األثار المالية المترتبة على تلك االدعاءات، وإثبات 
 أو دحض االدعاءات وبضمنها حاالت التالعب بالقوائم المالية والغش.

يهتم بتقديم رأي مهني محايد حول القوائم المالية والمعلومات الواردة فيها 
نشاط المشروع، ويعتمد في سبيل تحقيق ذلك على ومدى تمثيلها لحقيقة 

 أسلوب العينات.

الهدف من تجميع 
 األدلة:

التوصل إلى حقائق تؤكد أو تنفي الشكوك واالتهامات وكشف حاالت الغش 
واالحتيال وتقديم النتائج للجهة المعنية أو تستخدم كدليل في المحاكم لحل 

 النزاعات الجنائية.

القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية  توفير تأكيد معقول بأن
 وتقديم التقرير للجمعية العامة للمساهمين.

الهدف من فحص 
وتقييم نظم الرقابة 

 الداخلية:

تحديد مواطن الضعف والقصور وأوجه الثغرات، حيث ينظر إليها من زاوية 
 أنه كيف يمكن أن تكون نظم الرقابة الداخلية مدخاًل أو وسيلة للغش

 واالحتيال.

تحديد مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية كأساس يعتمد عليه في 
تحديد كمية اختبارات التدقيق )حجم العينة( التي يقتصر عليها عملية 

 التدقيق.

 نزعة الشك المهني:
يمارس أعلى درجات الشك المهني باإلضافة إلى مهارات التحري والتحقيق 

حتيال وليس فقط التحقق مما هو موجود في لكشف عمليات الغش واال
 القوائم المالية.

يبذل العناية المهنية الالزمة عند القيام بعملية التدقيق ويعد مسؤواًل عن 
ذلك، وفي الوقت ذاته ال يعد مسؤوالً عن اكتشاف األخطاء والغش واالحتيال 

 رغم ضرورة توفر نزعة الشك المهنية لديه.

كمية المعلومات 
 شملها:التي ت

يعتمد على الفحص الشامل لبنود محددة من القوائم المالية وعدم اعتماد 
 أسلوب العينات واألهمية النسبية في إجراء الفحص الشامل.

االسترشاد بمعايير التدقيق المقبولة قبواًل عامًا عند إجراء الفحص على 
مالية عند ال القوائم المالية، وذلك بعد تحديد األهمية النسبية لبنود القوائم

 تنفيذ برنامج التدقيق.
 متكررة، وتؤدي على أساس منتظم ومتكرر. غير متكررة، وتؤدى بناًء على اشتباه أو ادعاء أو شكوى. التوقيت:

 النطاق:
يتسم بضيق نطاق عمله وعمقه، وال يستطيع وضع تصوراً كامالً لما ستقوم 

يعتمد على المزاعم به نظرًا الختالف كل تكليف عن غيره، وال يثق أو 
 المقدمة من اإلدارة.

يتسم باتساع نطاقه وسطحيته ويدخل ضمن مسؤولية المحاسبة الجنائية 
اكتشاف حاالت الغش والتالعب كونها تهتم بالتحري والتحقيق في صحة 

 االدعاءات المزعومة أو عدمها.
 .إلزامية يؤدى استجابة لحدث ما وبتكليف من جهة معنية. درجة اإللزام:

فة متكاملة في كل من المحاسبة والتدقيق يتطلب مهارات متخصصة ومعر   فة:المهارات والمعر  
 والقانون وإجراءات التقاضي والتحقيق في المحاكم والجهات األمنية.

 فة في مجال المحاسبة والتدقيق.يقتصر على المهارات والمعر  

 القواعد والمعايير:

د أو معايير محددة سلفًا يتوجب يتصف باألهمية وهو عدم وجود قواع
العمل بها في كل الحاالت أو القضايا التي يتبناها بسبب تعدد وتنوع هذه 
القضايا واختالف معطيات كل منها عن األخرى مما يتطلب أساليب وتقنيات 

 ومهارات خاصة تناسب كل واحدة بشكل مستقل عن األخرى.

ق واإلجراءات المحددة يعتمد على مجموعة من القواعد ومعايير التدقي
 الواجب االلتزام بها واعتمادها في كل الحاالت.
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 يجب على المحاسب انعداد التقرير النهائي هو عرض الحقائق، حيث يعد الهدف الرئيسي إل

 فهمهاين يكون التقرير بلغة صحيحة وبسيطة أدلة االثبات التي استخدمها، ويجب ألى إالجنائي التنويه 

 القارئ.

ة التقرير كتاب لجنائي مناليتمكن المحاسب هناك مجموعة من العناصر التي يجب التركيز عليها و 

 :(Blessing, 2015) منهاو 

دلة(، ويجب على المحاسب الجنائي التركيز على المصادر الغير متوقعة من البيانات المالية )األ -1

 تحديد مدى صالحية ومعقولية تلك المصادر.

ة ن يتأكد من صحأدلة( بعد تحديد نطاق المشكلة يتوجب على المحاسب الجنائي حقق من )األالت -0

 االدعاء.

 القيام بها.االلتزامات التي يجب بين العميل والمدقق وتحديد  إعداد خطاب االرتباط -3

 مسؤولية الثبات بالمعايير والقوانين ذات العالقة. -4

 تطوير برامج الفحص والتحري. -5

 دلة(.البحث المناسبة لجمع البيانات المالية )األوات أداختيار  -0

 دلة االثبات والنتائج.أاق العمل المستخدمة في سبيل الحصول على ر و أاالحتفاظ ب -7
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 الدراسات السابقة 0-0
 العربيةباللغة  الدراسات 0-0-1

يعرض في هذا الجزء أهم الدراسات العربية واألجنبية التي تعرضت لموضوع الدراسة، وعمل الباحث 

تبويب هذه الدراسات بناء  على لغتها، فصنفت إلى الدراسات العربية، والدراسات األجنبية، كما أتبع  على

الباحث التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث لعرض التطور الزمني لهذا المجال وفيما يلي عرضا  

 لتلك الدراسات:

 ( بعنوان:0215) دراسة برغل -1

داري لشركات والعالقة التكاملية بينهما في الحد من الفساد المالي واإل"دور المحاسبة الجنائية وحوكمة ا

 ردنية".في الشركات المساهمة العامة األ 

لى بيان العالقة التكاملية بين المحاسبة الجنائية وحوكمة الشركات إساسي أهدفت هذه الدراسة بشكل 

 ة العامة االردنية.داري في الشركات المساهمودورها في الحد من الفساد المالي واإل

ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة في االطالع على الدراسات ذات الصلة بالموضوع، واستخدمت 

( استبانة عينة قصدية، 92تم توزيع )و في البحث عن هذه العالقة التكاملية المنهج الوصفي التحليلي، 

ين اصحاب المصالح من المساهم فرادها التي تتكون منأسلكت الباحثة اسلوب االنتقائي في اختيار 

خرى ممن لهم مصلحة في الشركات المساهمة العامة االردنية، ومدققي الحسابات وغيرهم من الفئات األ

 .طراف ذات الصلة بموضوع الدراسةالخارجيين، واأل
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ن دوات والوسائل التي تمكن المحاسبة الجنائية توفر األأ :همهاأ لى عدة نتائج إتوصلت الدراسة 

كما  األردنية،دقق الجنائي من التحري عن حاالت الغش والتي تمارس في الشركات المساهمة العامة الم

الشفافية واالفصاح في البيانات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة  رن حوكمة الشركات تعزز عنصأ

ناك ن هأردنية، و العامة األاري في الشركات المساهمة دردنية كأداة للحد من الفساد المالي واإلالعامة األ

 ن تحد من الفساد الماليأعالقة تكاملية بين دور المحاسبة الجنائية ودور حوكمة الشركات من شأنها 

صحاب المصالح في الشركات المساهمة العامة أداري من خالل الحفاظ على حقوق المساهمين و واإل

 ردنية.األ

ضرورة استحداث وظيفة مدقق جنائي  :همهاأ ات عاله قدمت الدراسة عدة توصيأ وفي ضوء النتائج 

ة في دار ومجالس اإل الحسابات في المحاكم التي تبحث في جوانب المسؤولية المدنية لكل من مدققي

 .ردنيةالشركات المساهمة العامة األ

 بعنوان:( 0215دراسة شعبان ) -0

 الوحدات في لماليا االحتيال حاالت الكتشاف القضائية المحاسبة تطبيق مقومات توافر "مدى

 .االقتصادية"

الكتشاف حاالت االحتيال  القضائيةبيان مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة إلى  سعت الدراسة

فة آراء وتوجهات مكاتب التدقيق، والمحكمين الماليين المالي في الوحدات االقتصادية، من خالل معر  

 ع غزة.بجمعية المحاسبين والمعتمدين في وزارة العدل في قطا
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ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة والمكونة 

 Oneتم استخدام ( استبانة منها، ولغرض اختبار الفرضيات 771( مفردة وتم استرداد )749من )

Sample T Test. 

ة في قطاع غز القضائي المحاسب وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود طلب على مهنة 

وتوفر التأهيل العلمي والعملي لدى المحاسبين الماليين للقيام بهذه المهام إضافة إلى تطوير دوره بالجوانب 

ن أن هناك تأثير واضح للمقومات البيئية الناتجة عن الظروف غير المستقرة تبيالقانونية الالزمة، كما 

 .ه المهنة للوصول بها إلى مستويات أفضلالسائدة في قطاع غزة على تفعيل هذ

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: مواصلة التقدم باتجاه تطورات العصر التي تتناسب مع 

ضرورة قيام الجامعات الفلسطينية والمؤسسات المهنية بعقد الدورات و  ،تطور وسائل االحتيال المالي

لتكريس مفاهيم هذه المهنة وتهيئة الظروف المناسبة  ائيةالقضموضوع المحاسبة بوالمؤتمرات وورش العمل 

 .لتنميتها تمهيدا  العتمادها كمهنة مستقلة بذاتها لدى وزارة العدل

 ( بعنوان:0210دراسة عليمات ) -3

في الشركات الصناعية المساهمة األردنية في الحد من التهرب  القضائية"دور تطبيق المحاسبة 

 األردنيين(. القانونيين محاسبينال نظر وجهة من) -الضريبي" 

 الصناعية الشركات في القضائية المحاسبة تطبيق مكانيةإ مدى عن الكشف لىإ الدراسة هذه هدفت

 المحاسبة تطبيق إمكانية الدراسة مدى ، وتناولتيالضريب التهرب من الحد في االردنية المساهمة
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 نظر وجهة من الضريبي التهرب من لحدا في األردنية المساهمة الصناعية الشركات في القضائية

 .األردنيين القانونيين المحاسبين

 محاسب قانوني (799) الدراسة من عينة تكونت وقد التحليلي، الوصفي األسلوب الباحث استخدم

وقام الباحث بتوزيع استبانه على أفراد عينة الدراسة، واعتمدت الدراسة  ،االردنية التدقيق مكاتب في يعملوا

 .الختبار فرضيات الدراسة One Sample T Testختبار على ا

القضائية  المحاسبة تطبيق مكانيةإ مدىالمتوسط الحسابي المرتبط في "أن  :الدراسة اظهرت نتائج وقد

كان كما  ،مرتفعة بدرجة كان "الضريبي التهرب من الحد في االردنية المساهمة الصناعية الشركات في

 الحد في بدورهاألردنية  المساهمةت الشركا في القضائي المحاسب ي "قيامالمتوسط الحسابي المتعلق ف

 .مرتفعة حصل على درجة "الضريبي الضريبي التهرب من

 بحيث الرقابي النظام على تفعيل الضريبية اإلدارة تركيز ضرورة :الدراسة توصيات أهم من وكانت

 على والمكلفين المالية السلطة حقوق  على المحافظة عاتقها على ويأخذ الجنائية المحاسبة على يعتمد

 .سواء حد

 ( بعنوان:0210دراسة الكبيسي ) -4

 من وجهة نظر القضاء، دراسة ميدانية استطالعية في األردن". القضائية"واقع المحاسبة 

 الطبيعة النزاعات ذات فض في القضائية المحاسبة أهمية مدى استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت

 .يالقضائوذلك باالعتماد على وجهتي نظر كل من القضاء والمحاسب األردن،  في عادلة المالية وبصورة
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ئج، وتحليل البيانات واستخالص النتا واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في عرض

 .ومن خالل االستعانة باستبانة صممت لهذا الغرض، تم بموجبها استطالع آراء المستجيبين

ومن حيث أهميتها في المجتمع، ومدى توفر بياناتها،  ةالقضائيأن المحاسبة  :راسةأظهرت الد ولقد

على التوالي من وجهة نظر القضاء، بينما من  %20و %20و %22وأهلية من يمارسها، بمستويات 

كما أظهرت النتائج ، على التوالي %27و %10و %13وجهة نظر المحاسبين الجنائيين كانت قيمتها 

 .واضح بين وجهتي نظر األطراف المعنية بخدماتها وبتطبيقاتهاوجود اختالف 

تلك  نه وبالرغم منأ :همهاأ النتائج تم استخالص بعض االستنتاجات التي كان  على ضوء تلكو 

ي ن تلعبه فأالحقيقي الذي يجب  ال ترقى إلى المستوى  القضائية، فإن المحاسبة حصائيا  إالنتائج الجيدة 

 .ل وتحقيق العدالة بالمجتمعمحاربة الغش واالحتيا

 ( بعنوان:0218) عبيددراسة  -5

 ."المحاسبة القضائية وجودة التقارير المالية"

إمكانية تطبيق و  ،لى كشف العالقة بين المحاسبة القضائية وجودة التقارير الماليةهدفت هذه الدراسة إ

 في العراق. المحاسبة القضائية لتحسين جودة التقارير المالية

 ،اساتذة الجامعاتو  ،القضاةو  ،مخمني الضرائبو  ،يار عينة من المدققين الخارجيينوتم اخت

 .( فقرة74اشتملت ) وتم تصميم استبانه ،( فرد32والبالغ عددهم ) المساهمينو 
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أعتمد الباحث على االستبانة لتجميع البيانات األولية والتي تم اعدادها في ضوء الدراسات السابقة 

حث، وتم األعتماد على مقياس ليكرت الخماسي لتحليل اجابات العينة، كذلك تم والجانب النظري للب

استخدام اإلحصاء الوصفي )الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري( لتحديد مستوى موافقة افراد عينة 

 في العراق. إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية لتحسين جودة التقارير الماليةالدراسة على 

تزايد الطلب على خدمات المحاسبة القضائية في  :كان أهمها من النتائج مجموعةلى إ وتوصلت

صحاب المصالح والتي تستدعي رفع دعاوى أدارة و الوقت الحاضر بسبب وجود مشاكل حقيقية بين اإل

 .في المحاكم المختصة

ائية ضضرورة نشر الوعي بشأن اهمية المحاسبة الق من أبرزها:عدد من التوصيات وقدم الباحث 

 .والباحثين واألكاديميينوساط المهنيين أساليبها وتقنيتها بين أو 

 :( بعنوان0218) العرفيدراسة  -0

اهج ة اضافتها لمنر "مدى إدراك هيئة التدريس في الجامعات الليبية بأهمية المحاسبة الجنائية وضرو 

 التعليم العالي".

ئية وضرورة دمجها في مناهج التعليم لى قياس مدى إدراك أهمية المحاسبة الجناإهدفت الدراسة 

على  لتكون مخرجاته قادرةالعالي لدى أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية، 

مواجهة التحديات في مجال اكتشاف الغش واالحتيال والتالعب في القوائم المالية، وتعزيز قدرة الخريجين 

قديم عمال المتطورة، وذلك من خالل تاكبة التغيرات في بيئة األبتزويدهم أدوات حديثة تساعدهم على مو 
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قت قسام المحاسبة في الو أليات جديدة غير موجودة لدى خريجي آمفهوم المحاسبة الجنائية الذي يوفر 

 الحالي.

لتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على المنهج العلمي الحديث الذي يجمع بين المنهجين االستقرائي و 

 .باطيواالستن

قسام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية بالمنطقة الشرقية )أ وتكون مجتمع الدراسة من 

 .( استمارة استبيان على عينة الدراسة722المحاسبة كليات االقتصاد وكليات القانون(، هذا وقد تم توزيع )

-Oneخالل اختباراختبار فرضيات الدراسة من و حصاء الوصفي واالستداللي، تم استخدام اإلو 

Sample - T Test وWilcoxon Signe Rank. 

ضاء أعن ة ميألهمية المحاسبة الجنائ إدراكنه يوجد أ :همهاأ لى بعض النتائج من إوتوصلت الدراسة 

ة إلضافة ن الضروري ايجاد كيفيوم، عمال وكلية القانون في كلية األ هيئة التدريس في الجامعات الليبية

في مناهج التعليم العالي بأقسام المحاسبة، بحيث يتم تخصيص شعبة فرعية ضمن المحاسبة الجنائية 

 .قسم المحاسبة لتدريس علوم ومهارات المحاسبة الجنائية

ت ضرورة اهتمام الجها :أبرزهاحصائية قدمت الدراسة عددا  من التوصيات وعلى ضوء النتائج اإل

زويد مناهج اضافية لمراحل التعليم العالي حتى يتم تفة اضالتنفيذية في الدولة بتقديم الدعم الكافي إل

 ة في ليبيا.عمال المتطور وات حديثة تساعدهم على مواكبة التغيرات في بيئة األأدخريجي قسم المحاسبة ب
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 بعنوان:) 0218 (سالمةو الهنيني، دراسة  -7

 ."دور المحاسبة القضائية في الحد من أساليب اإلحتيال المالي في األردن"

لى بيان دور المحاسبة القضائية في الحد من أساليب اإلحتيال المالي في األردن، إالدراسة هدفت 

 من خالل وجهة نظر المحاسبين القانونيين األردنيين.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم إستبانة صممت ووزعت على عينة الدراسة المتمثلة في المحاسبين 

 .مستجيبا   (27)القانونيين األردنيين والبالغة 

-Oneختبار عتماد على أوباأل SPSS وتم تحليل االستبانات حسب برنامج التحليل االحصائي

Sample - T Test . 

إلى أنه يوجد دور فعال للمحاسبة القضائية في الحد من أساليب اإلحتيال المالي  :وتوصلت الدراسة

لك من خالل رفع كفاءة التحكيم في في األردن، من وجهة نظر المحاسبين القانونيين األردنيين، وذ

األضرار  تحديدو ، ت اإلحتيالالقضايا المالية المرفوعة من قبل األطراف ذات العالقة، والتحري عن عمليا

المادية المتكبدة أو المحتملة والتعويضات المترتبة عليها بدقة، ودورها في التحقيقات الحكومية والكشف 

 ردن.عن اإلحتيال في هذا المجال في األ

جهونها في ابأهمية توعية المحاسبين العاملين في الشركات بالعقوبات التي قد يو  :وأوصت الدراسة

 .من عمليات السرقة أو االختالس أو اإلحتيال حالة ارتكابهم أيا  
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 بعنوان:( 0219) ، وعبد اللهصيامدراسة  -8

 المساهمة الشركات في األرباح إدارة ممارسات عن الكشف في الجنائية المحاسبة تقنيات تطبيق "أثر

 .القانونيين" المحاسبين نظر وجهة من األردنية العامة

ف على مدى تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية )تقنية التدقيق بمساعدة هذه الدراسة إلى التعر   تهدف

على أثر  فالكمبيوتر، وتقنية التنقيب عن البيانات( من قبل المحاسبين القانونيين في األردن، والتعر  

 .تطبيقها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات المساهمة العامة األردنية

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث تكون 

مزاولة بات المرخص لهم بمجتمع الدراسة من المحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسا

مهنة التدقيق في األردن والبالغ عددهم حسب إحصائيات جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين بداية 

 .قانونيا   ( محاسبا  423) 0079عام 

( من المحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق 732وقد تم اختيار عينة عشوائية قوامها )

أي ما  ،(Big Four) ، بما فيها فروع ومكاتب شركات التدقيق العالمية الكبرى الحسابات في األردن

 من مجتمع الدراسة. ( تقريبا  %37نسبته )

 حصائي.لتحليل اإللاستبانة  (770)فراد عينة الدراسة وبحيث خضع أعلى تم توزيع االستبانات 

متمثلة ت المحاسبة الجنائية )الأظهرت الدراسة العديد من النتائج، منها: وجود تطبيق مرتفع لتقنيا

في تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات( من قبل المحاسبين القانونيين في 
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د تقنيات المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والح تطبيقتأثير وتبين ارتفاع  األردن،

انخفاض المعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات المحاسبة و ردنية، منها في الشركات المساهمة العامة األ

الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساهمة العامة األردنية من قبل المحاسبين 

 القانونيين في األردن.

انونيين قتم تقديم مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة، منها: تعزيز قيام المحاسبين ال

فادة منها في العملية التدقيقية وذلك من خالل البحث عن روابط بتطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية واإل

فادة من منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها وتحليل االختالفات واستخراج التباين بين البيانات، اإل

ة رة األرباح في الشركات المساهمة العامتطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدا

 .األردنية
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 األجنبية باللغة الدراسات 0-0-0

 :بعنوان Akkeren, Buckby & MacKenzie (2013) دراسة -1

“A Metamorphosis of the Traditional Accounting: An Insight into Forensic 

Accounting Services in Australia”. 

أحدث االتجاهات في مجال ممارسة المحاسبة الجنائية في أستراليا  معر فةى لإهدفت هذه الدراسة 

من خالل دراسة الكيفية التي تقوم بها شركات المحاسبة التي تتخصص في خدمات المحاسبة الجنائية 

ة الخريجين كفاء المناهج المناسبة لضمان في وضعالجامعات  التعاون معفي تلبية احتياجات عمالئها، و 

 .الجنائية المحاسبة مهنةمتطلبات لبي لكي ت

 راليا.ستأجراء مقابالت نوعية مع المحاسبين القانونيين الجنائيين في إعلى  اعتمدت الدراسة

ن الخدمات التي تقدمها المحاسبة الجنائية هي خدمات ألى إتشير  :لى نتائجإوتوصلت الدراسة 

 ة المحاسبةمهن مجالضل السبل للمضي قدما  في وتختلف اآلراء على نطاق واسع بشأن أف ،واسعة ومعقدة

 .الجنائية

المحاسبة الجنائية تتطلب مهارات مثل المهارات الشفوية والكتابية واالتصاالت كما تبين أن مهنة 

التأهيل المحاسبي، كجزء من المرحلة الجامعية او إلى والتكنولوجيا والمهارات التحليلية، باإلضافة 

هارات قوة الشخصية، والحماس والذكاء والقدرة على العمل بشكل مستقل، ضافة إلى مباإل ،الدراسات العليا

 ي خريجيلواجب توفرها فال يزال هناك نقص في مهارات المحاسبة الجنائية ا أنهكشفت هذه الدراسة عن و 

 .في استراليا الدراسات العليا
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 :بعنوانPrabowo  )0213)دراسة  -0

“Better, Faster, Smarter Developing a Blueprint for Creating Forensic 

Accountants”. 

وني محاسب قانالعداد الصفات األساسية للمحاسبين الجنائيين  معر فةهدفت هذه الدراسة إلى 

 .المحاسبة الجنائية خصصت متخصص في

نيسيا و حيث استخدمت هذه الدراسة البيانات األولية والثانوية حول مهنة المحاسبة الجنائية في اند

 .لمدققينن وايوالواليات المتحدة األمريكية، وتم توزيع االستبانة على مجموعة من المحاسبين الجنائي

إن طبيعة المحاسبة الجنائية تتطلب نهجا  لعمل  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها

ب الجنائي يمتلك المحاس المحاسبين الجنائيين مقارنة مع المحاسبين العاديين، حيث إنه من الضروري إن

والقدرة  ،عقلية وأسلوب وخبرة وإن مهاراته تتضمن عناصر مثل الشجاعة الالزمة للوقوف على ماهو حق

ير التحقيق تقر اعداد والكشف على االحتيال وأساليب التحقيق، و من االعمال، الناتجة على تحمل الضغوط 

من خالل التعليم والتدريب أو من خالل الخبرة  هوالذي يتم اعدادالنهائي الذي يجب تقديمه للمحكمة، 

 المكتسبة.

محاسب مهارات ال تطويروعلى ضوء النتائج اإلحصائية قدمت الدراسة عددا  من التوصيات أبرزها: 

ائية، متطلبات مهنة المحاسبة الجن على بناء   من قبل جمعية المحاسبين القانونيين في أميركا الجنائي

ة في مهنة المحاسبة الجنائية، وتطوير المناهج الدراسية لتعليم وتدريب المحاسبين تنمية الموارد البشري

 الجنائيين وخاصة في أندونيسيا.
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 بعنوان: Kaur (2014)دراسة  -3

“Financial Forensics: Way to Abate Corruption”. 

ى ي الهند، ومدلى المحاسبة الجنائية فإذا كان هناك تبني وحاجة إفة ما لى معر  إهدفت الدراسة 

فة بأهمية المحاسبة الجنائية، وركزت الدراسة على تحديد دور المحاسبة الجنائية في التحري على المعر  

 مختلف عمليات الغش.

لدراسة فراد عينة اأوتمثل مجتمع الدراسة من المحاسبين لدى بعض الشركات في الهند، وبلغ عدد 

 .محاسب (30)

م فراد عينة الدراسة بمفهو أفة مجموعة من رزها: عدم معر  أبة من لى نتائج عديدإوتوصلت الدراسة 

ناك شعور ميتها، وكان هأهغلبية يدركون مفهوم المحاسبة الجنائية و ن األأالمحاسبة الجنائية، على الرغم 

لجنائية ن المحاسبة اأراد عينة الدراسة أفغلب أ بأن هناك حاجة مستعجلة لهذه المهنة في الهند، ويعتقد 

 .عد على وضع حد للفسادتسا

نظام ل الشركات : بتبنيوعلى ضوء النتائج اإلحصائية قدمت الدراسة عددا  من التوصيات أبرزها

كامل للمحاسبة الجنائية لتكون منهجا  لوضع حد للفساد المالي في الهند، وضرورة القيام بالمزيد من 

 البحوث لالرتقاء بالمحاسبة الجنائية لألفضل.
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 بعنوان: Blessing (2015)دراسة  -4

 “Empirical Analysis on the Use of Forensic Accounting Techniques in 

Curbing Creative Accounting” 

ة، في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعيتقنيات المحاسبة الجنائية  معر فةهدفت هذه الدراسة إلى 

ان السلوك والكفاءة سيعطي لهم ميزة في االداء الجيد، ودراسة مهارات المحاسبين الجنائيين، وذلك إذا ك

ة أعاد الثقة في مصداقية الشركات ومصداقيباإلضافة إلى ذلك فحص إذا ماكان ظهور المحاسبة الجنائية 

 .تقاريرها

لدراسة، اأجريت هذه الدراسة في نيجيريا، وأستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء هذه 

( استبانة على 700بانه أعدت لهذا الغرض تم توزيعها على عينة الدراسة حيث وزعت )وقد صممت است

عينة من المحاسبين القانونيين وأساتذة الجامعات، خضعت للتحليل باستخدام األدوات اإلحصائية منها 

 الفا كرونباخ.

بين بل المحاسة من النتائج أهمها: مساعدة التقنيات المستخدمة من قعلى مجمو إوتوصلت الدراسة 

الجنائيين في الحد من المحاسبة االبداعية، وأن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يعتقدون إن ظهور 

 المحاسبين الجنائيين ساعد على استعادة الثقة في مصداقية الشركات وتقاريرها.

قنيات ت أعداد المحاسبين الجنائيين واعداد ورشات تدريبية علىكما أوصت الدراسة: في ضرورة 

 المحاسبة الجنائية لتطبيقها بالكفاءة الالزمة.
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 بعنوان: Oyedokun )2015(دراسة  -5

“Integrity of Financial Statements and Forensic Accounting Techniques in 

Internal Control of Business Organizations”. 

مة سبة الجنائية لتحسين سيناريو حوكفة "كيف يمكننا دمج خبرة المحامعر   إلىالدراسة  هدفت هذه

 .الشركات السائد في الهند؟" كان البحث استكشافي بطبيعته

فة المهارات الالزمة والمتطلبات التعليمية والتدريبية لتحسين نظام المحاسبة الجنائية، معر   ومن أجل

 (700)جم عينة من تم إجراء مسح قائم على االستبيان في منطقة العاصمة الوطنية للهند باستخدام ح

 وأكاديميين محاسبين ومستخدمين محتملين لخدمات المحاسبة الجنائية. ممارسا   قانونيا   محاسبا  

إلى أن الممارسين واألكاديميين والمستخدمين المحتملين يتفقون على أن  :توصلت نتائج الدراسة

الستنباطي ارات المراجعة والتحليل افة القانونية ومه"التفكير النقدي والتواصل الكتابي والشفوي والمعر  

ن موالمرونة االستقصائية والمهارة التحليلية وحل المشكلة غير المنظمة هي أهم المهارات المطلوبة 

 .المحاسبين الجنائيين

عضاء هئية التدريس في الجامعات استخدام المهارات التي تم تحديدها في نتائج أ  :صت الدراسةو أو 

 الخاصة بهم. المحاسبة الجنائيةل أثناء تصميم مناهج هذه الدراسة كدليل شام
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 بعنوان: Rokosu (2015)دراسة  -0

“Integrating Forensic Accounting Core Competency into the Study of 

Accounting - Case of Nigeria Tertiary Institutions”. 

جنائية في مسار المحاسبة والمراجعة ذا كان ادراج المحاسبة الإفة ما معر   إلىالدراسة  ت هذههدف

الحالية سيزيد خبرة الطالب مما يساعدهم على اكتشاف الغش ودعم القضاء وفهم العوامل القانونية 

 .ضلأفساسية واالقتصادية التي تؤثر على المحاسبة بشكل واأل

ات ل مؤسسفي مجال المحاسبة والطالب داخ نكاديمييواألمجتمع الدراسة من مديري المدارس  تكون 

 (.%19.2)بنسبة  (712)ال إاستبيان، لم يعاد منها  (000) توزيعالتعليم العالي حيث تم 

لى زيادة الخبرة لدى الطالب، وفضل إدراج المحاسبة الجنائية يؤدي إن ألى : إوتوصلت الدراسة

ن منهج أ ىإلو  ،كاديميين المستهدفين دمج المحاسبة الجنائية في مناهج المراجعة الحاليةمن األ (32%)

 .المحاسبة الحالي ال يغطي كافة متطلبات المجتمع في تعليم المحاسبة الجنائية

بعض  تغييرلى إبضرورة صياغة خطة لتطوير مناهج التعليم العالي قد تؤدي  :وصت الدراسةأو 

 ضافة مواضيع جديدة تتعلق بالمحاسبة الجنائية.إو  المواضيع في المحاسبة الحالية
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 بعنوان:  Sorunke (2018) دراسة -7

“Forensic Accounting Investigation Techniques and Successful 

Prosecution of Corruption Cases in Nigeria”. 

د والمالحقة افي الفس الجنائيةفعالية تقنيات التحقيق في المحاسبة  معر فة هدفت هذه الدراسة إلى

 .في نيجيريا الجنائية

حيث شملت عينة من المحققين ووكالء نيابة من هيئات مكافحة  االستقصائيمنهج الالدراسة  واتبعت

لفساد المستقلة، ولجنة ممارسات ا في نيجيريا والمتمثلة في لجنة الجرائم االقتصادية والمالية، الثالثةالفساد 

لى إوصل ة للتبأستخام االستبانة لجمع البيانات الالزمالباحث ، وقام وحدة االحتيال الخاصة بالشرطةو 

 نتائج الدراسة.

يق في ساليب التحقأجابية بين اعتماد إيو  ةلى وجود عالقة هامإتشير  :وكانت أبرز نتائج الدراسة

 .والمحاكمة الناجحة في قضايا الفساد في نيجيريا ،من ناحية القضاة الجنائيةالمحاسبة 

ساليب أنيجيريا دائما  تقنيات و بأن تعتمد جميع وكاالت مكافحة الفساد في  :وصى الباحثأولذلك 

ن ألة من شأنها دألى إفي جميع تحقيقاتها المتعلقة بالفساد لكي تتمكن من التوصل  الجنائيةالمحاسبة 

 تكون داعمة لقضايا الفساد في المحاكم.
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 بعنوان: Sani, Ibrahim & Sule (2019) دراسة -8

“The Effect of Forensic Accounting Investigation in Detecting Financial 

Fraud: A Study in Nigeria”. 

ف عن أثر في الكش الجنائيةما إذا كان الستخدام وتطبيق المحاسبة  إلى معر فة الدراسةهدفت هذه 

 االحتيال المالي في نيجيريا.

 وتقنيات تطبيقها. الجنائيةدبيات السابقة المتعلقة بالمحاسبة واعتمدت الدراسة على األ

 نع ثر كبير في الكشفلها أ الجنائيةن المحاسبة أ نتائج البحثن من خالل استعراض وقد تبي

 االحتيال المالي.

يال مام بشأن اكتشاف االحتلى األإيعد خطوة  الجنائيةن التحقيق في المحاسبة ألى إيضا  أشارت أو 

 العمليات االحتيالية في نيجيريا. المالي وغيره من

تشجيع هيئات المحاسبة المهنية، مثل معاهد المحاسبين  إلى وصت الدراسةأوفي ضوء ذلك، 

 الجنائيةلمحاسبة ا بتخصص االهتمامالمحاسبين الوطنيين في نيجيريا، ب القانونيين في نيجيريا ورابطة

نشطة احتيالية في كل من المنظمات أوالذي قد يساعد في الحد من االحتيال المالي وما يتصل به من 

 نيجيريا. العامة والخاصة في
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 جنبيةالعربية واألباللغتين ملخص الدراسات  (0-0جدول )

 :الرقم :الباحث :عنوان الدراسة :متغيرات الدراسة وأبعادها :هم النتائجأ
ضرورة استحداث وظيفة مدقق جنائي في 
المحاكم التي تبحث في جوانب المسؤولية 

ومجالس  الحسابات المدنية لكل من مدققي
 .ردنيةشركات المساهمة العامة األدارة في الاإل

المحاسبة الجنائية وحوكمة  المتغير المستقل:
 الشركات

 الحد من الفساد المالي واإلداري  المتغير التابع:

دور المحاسبة الجنائية وحوكمة الشركات 
والعالقة التكاملية بينهما في الحد من 
الفساد المالي واإلداري في الشركات 

 ردنيةالمساهمة العامة األ

 -7 (2015) برغل

 فيالقضائي وجود طلب على مهنة المحاسب 
قطاع غزة وتوفر التأهيل العلمي والعملي لدى 
المحاسبين الماليين للقيام بهذه المهام إضافة 
إلى تطوير دوره بالجوانب القانونية الالزمة، كما 

ن أن هناك تأثير واضح للمقومات البيئية تبي
 لمستقرة السائدة فيالناتجة عن الظروف غير ا

قطاع غزة على تفعيل هذه المهنة للوصول بها 
 .إلى مستويات أفضل

المؤهالت العلمية والعملية الالزمة لدى المحاسبين 
 الماليين

المهارات المتخصصة في مجال المحاسبة 
 القضائية

المقومات البيئية الالزمة لتطبيق المحاسبة 
 القضائية

 ائيةلمحاسبة القضالصعوبات التي تواجه تطبيق ا

مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة 
الكتشاف حاالت االحتيال المالي  القضائية

 في الوحدات االقتصادية

شعبان 
(0072) 0- 

، فإن يا  حصائإنه وبالرغم من تلك النتائج الجيدة أ
 ال ترقى إلى المستوى  القضائيةالمحاسبة 

 ن تلعبه في محاربة الغشأالحقيقي الذي يجب 
 .الحتيال وتحقيق العدالة بالمجتمعوا

 لماليةا لقضاياا هميةأ دىم ستقي لىوأاعة ولمجما
 رضتع لتيا تعاازلنأو ا لقضاياا وعمجم نبي نم

 .ملمحاكا على
 رفوت دىبمق فتتعل ألسئلةا نم لثانيةا عةولمجما

 لمحاسبةا بها نتستعي لتيا تلبياناأو ا لةدألا
 .لعالقةات اذ تعااز لنأو ا لقضاياا ضلف لقضائيةا

 مةزلالا تهالؤلما رفوت دىبم لثالثةا عةولمجما
 )الشاهد الخبير(. لقضائيا بلمحاسا دىل

من وجهة نظر  القضائيةواقع المحاسبة 
القضاء، دراسة ميدانية استطالعية في 

 األردن

الكبيسي 
(0079) 4- 

 فيالقضائية  المحاسبة تطبيق مكانيةإ مدىأن 
 الحد في ردنيةاال المساهمة الصناعية الشركات

 .مرتفعة كانت الضريبي التهرب من

مكانية تطبيق المحاسبة القضائية في الحد من إ
 التهرب الضريبي المشروع وغير المشروع

دور تطبيق المحاسبة القضائية في 
الشركات الصناعية المساهمة األردنية في 
الحد من التهرب الضريبي )من وجهة نظر 

 نيين(المحاسبين القانونيين األرد

عليمات 
(0079) 3- 

أنه يوجد إدراك ألهمية المحاسبة الجنائية من 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية في 
كلية األعمال وكلية القانون، ومن الضروري 
ايجاد كيفية إلضافة المحاسبة الجنائية في 
مناهج التعليم العالي بأقسام المحاسبة، بحيث 

اسبة قسم المح يتم تخصيص شعبة فرعية ضمن
 لتدريس علوم ومهارات المحاسبة الجنائية.

إدراك هيئة التدريس في الجامعات الليبية بأهمية 
 المحاسبة الجنائية

مدى إدراك هيئة التدريس في الجامعات 
الليبية بأهمية المحاسبة الجنائية وضرورة 

 اضافتها لمناهج التعليم العالي

 العرفي
(0072) 2- 

فعال للمحاسبة القضائية في  إلى أنه يوجد دور
الحد من أساليب اإلحتيال المالي في األردن، 
من وجهة نظر المحاسبين القانونيين األردنيين، 

 المتغير المستقل: المحاسبة القضائية
 : جودة التقارير الماليةتابعالمتغير ال

 -9 (0072) عبيد المحاسبة القضائية وجودة التقارير المالية
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وذلك من خالل رفع كفاءة التحكيم في القضايا 
المالية المرفوعة من قبل األطراف ذات العالقة، 

تحديد و والتحري عن عمليات اإلحتيال، 
بدة أو المحتملة األضرار المادية المتك

والتعويضات المترتبة عليها بدقة، ودورها في 
التحقيقات الحكومية والكشف عن اإلحتيال في 

 هذا المجال في األردن.
الطلب على خدمات المحاسبة القضائية  تزايد

في الوقت الحاضر بسبب وجود مشاكل حقيقية 
صحاب المصالح والتي تستدعي أدارة و بين اإل

 .رفع دعاوى في المحاكم المختصة

 المتغير المستقل: المحاسبة القضائية
 المتغير التابع: الحد من أساليب اإلحتيال المالي

من دور المحاسبة القضائية في الحد 
 أساليب اإلحتيال المالي في األردن

الهنيني، 
 سالمةو 
(0072) 

1- 

وجود تطبيق مرتفع لتقنيات المحاسبة الجنائية 
)المتمثلة في تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر 
وتقنية التنقيب عن البيانات( من قبل المحاسبين 

 تطبيقأثير توتبين ارتفاع القانونيين في األردن، 
بة الجنائية في الكشف عن تقنيات المحاس

ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات 
انخفاض المعوقات و المساهمة العامة األردنية، 

التي تحد من تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية 
في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في 
الشركات المساهمة العامة األردنية من قبل 

 ألردن.المحاسبين القانونيين في ا

 المتغير المستقل: تقنيات المحاسبة الجنائية
 المتغير التابع: ممارسات إدارة األرباح

أثر تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية في 
الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في 
الشركات المساهمة العامة األردنية من 

 وجهة نظر المحاسبين القانونيين

 عبدو ، صيام
 -2 (0079) الله

إلى أن الخدمات التي تقدمها المحاسبة  تشير
الجنائية هي خدمات واسعة ومعقدة، وتختلف 
اآلراء على نطاق واسع بشأن أفضل السبل 
 للمضي قدما  في مجال مهنة المحاسبة الجنائية.

 االتجاهات في مجال ممارسة المحاسبة الجنائية

A Metamorphosis of the 

Traditional Accounting: An 

Insight into Forensic 

Accounting Services in 

Australia 

Akkeren, 

Buckby & 

MacKenzie

 (3102)  

9- 

إن طبيعة المحاسبة الجنائية تتطلب نهجا  
لعمل المحاسبين الجنائيين مقارنة مع 

المحاسبين العاديين، حيث إنه من الضروري 
إن يمتلك المحاسب الجنائي عقلية وأسلوب 

تتضمن عناصر مثل  وخبرة وإن مهاراته
الشجاعة الالزمة للوقوف على ماهو حق 
 والقدرة على تحمل الضغوط من االعمال

الصفات األساسية للمحاسبين الجنائيين لبناء 
محاسب قانوني متخصص في تحقيق المحاسبة 

 الجنائية

Better, Faster, Smarter 

Developing a Blueprint for 

Creating Forensic Accountants 

Prabowo 

(2013) 
70- 

عدم معر فة مجموعة من أفراد عينة الدراسة 
بمفهوم المحاسبة الجنائية، على الرغم أن 
األغلبية يدركون مفهوم المحاسبة الجنائية 

وأهميتها، وكان هناك شعور بأن هناك حاجة 
مستعجلة لهذه المهنة في الهند، ويعتقد أغلب 

 المتغير المستقل: المحاسبة الجنائية
 لفساد الماليوضع حد ل المتغير التابع:

Financial Forensics: Way to 

Abate Corruption 

Kaur 

(2014) 
77- 
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اعد ئية تسأفراد عينة الدراسة أن المحاسبة الجنا
 على وضع حد للفساد.

مساعدة التقنيات المستخدمة من قبل 
المحاسبين الجنائيين في الحد من المحاسبة 

بية العظمى من عينة االبداعية، وأن الغال
الدراسة يعتقدون إن ظهور المحاسبين 
الجنائيين ساعد على استعادة الثقة في 

 مصداقية الشركات وتقاريرها.

 المتغير المستقل: المحاسبة الجنائية 
 المتغير التابع: المحاسبة اإلبداعية

Empirical Analysis on the Use 

Of Forensic Accounting 

Techniques in Curbing Creative 

Accounting 

Blessing 

(2015) 
70- 

إلى أن الممارسين واألكاديميين والمستخدمين 
المحتملين يتفقون على أن "التفكير النقدي 

انونية فة القوالتواصل الكتابي والشفوي والمعر  
ومهارات المراجعة والتحليل االستنباطي 

والمرونة االستقصائية والمهارة التحليلية وحل 
لمشكلة غير المنظمة هي أهم المهارات ا

 .من المحاسبين الجنائيينالمطلوبة 

( FAالمتغير المستقل: خبرة المحاسبة الجنائية )
تحسين سيناريو حوكمة الشركات  المتغير التابع:

(CG) 

Integrity of Financial 

Statements and Forensic 

Accounting Techniques in 

Internal Control of Business 

Organizations 

Oyedokun 

(2015) 
74- 

لى إدراج المحاسبة الجنائية يؤدي إن ألى إ
من  %32زيادة الخبرة لدى الطالب، وفضل 

كاديميين المستهدفين دمج المحاسبة الجنائية األ
ن منهج أى ، وإلفي مناهج المراجعة الحالية

المحاسبة الحالي ال يغطي كافة متطلبات 
 .م المحاسبة الجنائيةالمجتمع في تعلي

ادراج المحاسبة الجنائية في المتغير المستقل: 
 .مسار المحاسبة والمراجعة الحالية

 اكتشاف الغش ودعم القضاءالمتغير التابع: 

Integrating Forensic Accounting 

Core Competency into the 

Study of Accounting - Case of 

Nigeria Tertiary Institutions 

Rokosu 

(2015) 
73- 

تشير إلى وجود عالقة هامة وإيجابية بين 
 نائيةالجاعتماد أساليب التحقيق في المحاسبة 

من ناحية القضاة، والمحاكمة الناجحة في 
 قضايا الفساد في نيجيريا.

المتغير المستقل: اعتماد اساليب التحقيق في 
المتغير المحاسبة الجنائية من ناحية القضاة 

 محاكمة الناجحة في قضايا الفسادالالتابع: 

Forensic Accounting 

Investigation Techniques and 

Successful Prosecution of 

Corruption Cases in Nigeria 

Sorunke 

(2018) 
72- 

 لها أثر كبير في الكشف أن المحاسبة الجنائية
 عن االحتيال المالي.

 وأشارت أيضا  إلى أن التحقيق في المحاسبة
يعد خطوة إلى األمام بشأن اكتشاف  الجنائية

االحتيال المالي وغيره من العمليات االحتيالية 
 في نيجيريا.

 

المتغير المستقل: تطبيق المحاسبة الجنائية 
 التحقيقية المتغير التابع: الكشف عن االحتيال

The Effect of Forensic 

Accounting Investigation in 

Detecting Financial Fraud: A 

Study in Nigeria 

Sani, 

Ibrahim & 

Sule 

(3102)  

79- 
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (0-0-1)

 ي أهمفالمرتبط ظري الن األدبدراسة بكونها تحاول تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، 

قومات مالى  تطرقتبحيث و  ،الواجب توفرها لدى المحاسب الجنائي لفض النزاعات الماليةالمقومات 

توفر  مدى منهاو  - حد علم الباحث -لم تتطرق لها الدراسات السابقة علىمحاسبة الجنائية لل جديدة

ي مقومات فالدراسات السابقة  بحثتحيث  ،بعدالة الماليةلفض النزاعات  البيئة التنظيمية والتشريعية

نائي، توفرها لدى المحاسب الج والمهارات الالزم ،ليةالخبرات العلمية والعمو ، المالية االدلة مختلفة منها:

م إلى البيئة التنظيمية والتشريعية كمقو  لذا جاءت هذه الدراسة وتناولت المقومات السابقة باالضافة

، قت خاللهاالتي طب الفترة الزمنيةب لدراسات السابقةفت هذه الدراسة عن اإختلكما ، للمحاسبة الجنائية

وهي الفترة  0000في عام  المسجلين كشاهد خبير في المحكمة المحاسبين القانونيين حيث تناولت آراءوب

بحثت  الدراسة االولى التي -علم الباحث–هذه الدراسة وبحسب  وتعتبر ،التي وزعت االستبانه خاللها

 المحاسبين القانونيين المسجلين كشاهد خبيرمن وجهة نظر مدى توفر مقومات المحاسبة الجنائية  في

 .ردنيةاكم األفي المح
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 الفصل الثالث

)الطريقة واإلجراءات( منهجية الدراسة  

 تمهيد

 وعينة الدراسة مجتمع 3-1

 بيانات الدراسةمصادر جمع  3-0

 متغيرات الدراسة 3-3

 اختبار ثبات المقياس 3-4

 التوزيع الطبيعياختبار  3-5

 المستخدمة في الدراسةاإلحصائية  األساليب 3-0
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 الفصل الثالث

)الطريقة واإلجراءات( ةالدراسمنهجية   

 تمهيد

تحليلي للمنهجية المتبعة في الدراسة واستعراض المراحل والخطوات  عرضيتضمن هذا المبحث 

المتبعة لتحقيق أهداف الدراسة، حيث يبدأ الفصل بالتطرق لمجتمع وعينة الدراسة، وكذلك مصادر جمع 

 ية المستخدمة في تحليل هذه البيانات.البيانات والمعلومات ومتغيرات الدراسة واألساليب اإلحصائ

 مجتمع وعينة الدراسة 3-1

الموزعين في مختلف مناطق المملكة حيث بلغ عدد  التدقيق يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب

(، 0000المحاسبين القانونيين األردنيين، جميعة مدقق ) (304)المحاكم األردنية  المدققين المسجلين في

التدقيق األردنية  من المدققين القانونيين العاملين في مكاتب قصديةينة نة الدراسة من عوتتمثل عي

كما روعي أن يكون المستجيبون مسجلين كشاهد  ،( مدقق791المسؤولين عن عملية التدقيق يبلغ عددها )

أستبانة صالحة للتحليل  (124)استرداد تم  وبعد توزيع االستبانة على عينة الدراسة، خبير في المحكمة

 من عينة الدراسة. (%90.9)المدققين المسجلين كشاهد خبير تمثل ما نسبته من 
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 بيانات الدراسةمصادر جمع  3-0

في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة  اعتمد الباحث

مد إلى تحليل الظاهرة تع، ثم يفيا  وكي كميا   ويعبر عنها تعبيرا   دقيقا   ا  كما هي في الواقع ويقوم بوصفها وصف

ى مصدرين لجمع عل إلى استنتاجات تسهم في تطوير الواقع وتحسينه، واعتمد الباحث وتفسيرها وصوال  

 :البيانات وهما

لتجميع البيانات الالزمة الختبار فرضيات  استبانة على اعدادالباحث  وبحيث اعتمدمصادر أولية:  -1

ضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص عر  تم ،دافهاأهالدراسة وتحقيق 

 إلخراجها بصورتها النهائية.
مصادر ثانوية: وتشتمل على األدبيات المتعلقة بالموضوع في الكتب واألبحاث والتقارير والدوريات  -0

 .ذات الصلة بموضوع الدراسة لتغطية الجانب النظري  العربية واألجنبية،

 متغيرات الدراسة 3-3

الدراسة بفحص مدى توفر مقومات المحاسبة الجنائية في المحاكم األردنية لفض النزاعات ستقوم 

 ذات الطبيعة المالية بصوره عادلة.

 لذا سيتم دراسة مدى توفر المقومات )المتغيرات( التالية:

 .المالية للمحاسبة الجنائيةدلة( )األالبيانات  -1

 .بالمؤهالت العلمية والعمليةتمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي  -0
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 الالزمة. المهاراتبتمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي  -3

 توفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة الجنائية. -4

 قياسماختبار ثبات ال 3-4

قام الباحث باستخدام اختبار ألفا كرونباخ لتحديد درجة ثبات أداة القياس، وقد بلغت قيمة ألفا 

 (0.90)حصائية كونها أعلى من النسبة المقبولة إ، وهي نسبة مقبولة (0.997)لالستبانة ككل 

(Sekaran & Bougie, 2016). 

وبما  0.90النسبة المقبولة البالغة  والجدول التالي يبين أن قيمة ألفا بالنسبة لكل محور أعلى من

 .في جميع محاورها االستبانةواتساق اسئلة يعكس ثبات 

كرونباخ اختبار ألفا (1-3جدول )  

 

 قيمة ألفا حورالم
توفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة الجنائية لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة 

 .عادلة
0.290 

ن بمهمة المحاسب الجنائي بالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض تمتع األشخاص المكلفي
 .النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة

0.909 

تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائية بالمهارات الالزمة لفض النزاعات ذات 
 .الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني

0.990 

تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة الجنائية لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة 
 .عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني

0.942 

 2.901 االستبانة ككل
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 ختبار التوزيع الطبيعيا 3-5

بيعي حيث يانات للتوزيع الطللتأكد من مدى اتباع الب التفرطحو قام الباحث باستخدام معاملي االلتواء 

 تم التوصل إلى النتائج التالية:

قيم اختبار التوزيع الطبيعي (0-3جدول )  

 

وتقترب من الصفر مما يدل على  0تقل عن الرقم  التفرطحو معاملي االلتواء كل من أن قيم  نالحظ

 .(Gujarati & Porter, 2008) اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي

 

 

 التفرطحمعامل  معامل االلتواء محورال
توفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة الجنائية لفض النزاعات ذات 

 .الطبيعة المالية بصورة عادلة
.3660 -0.500 

مكلفين بمهمة المحاسب الجنائي بالمؤهالت العلمية تمتع األشخاص ال
 .والعملية الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة

0.992- 0.607 

تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائية بالمهارات الالزمة 
لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق 

 .ت القانونيالحسابا
0.292- 0.085 

تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة الجنائية لفض النزاعات ذات 
 .الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني

-0.817 0.322 

 0.592- 0.124 االستبانة ككل
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 المستخدمة في الدراسةاألساليب اإلحصائية  3-0

الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل  قامبعد جمع االستبانات من عينة الدراسة 

احتساب النسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري  تمو  ،بيانات الدراسة واختبار الفرضيات

 (Reliability Test) واختبار الثبات الالزم لتحليل بيانات الدراسة والخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

ملي معالفا كرونباخ وذلك الختبار االتساق الداخلي ألداة الدراسة، كما تم استخدام أمن خالل استخدام 

 Oneللعينة المفردة )(T) تحليل  دمواستخ ،للتأكد من مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي التفرطحو تواء االل

Sample (T) Test ) ،هذا االختبار لمقارنة المتوسطات الحسابية  ويستخدمالختبار فرضيات الدراسة

( T) إذ يتم احتساب قيمة الدراسة عن قيمة متوسط حسابي مرجح )متوسط االختبار(، عينةد إلجابات أفرا

واستخراج مستوى داللتها، ونظرا  ألن مقياس الدراسة لالتجاهات كان خماسيا ، فإنَّ قيمة المتوسط المرج ح 

فإن  هناك  Sig).  ≥%5) %5 (، فإذا كان مستوى المعنوية أقل من أو يساوي 2) الذي تم المقارنة به هو

عينة الدراسة عن متوسط االختبار، وبالتالي يتم قبول فروقات جوهرية ذات داللة إحصائية إلجابات 

ه ال يوجد فروقات جوهرية نفإ ( (Sig. > %5%5 الفرضية البديلة، أما إذا كان مستوى المعنوية أكبر من

ذات داللة إحصائية إلجابات عينة الدراسة عن متوسط االختبار ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية، وعدم 

 ية البديلة.إمكانية قبول الفرض
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 الفصل الرابع

 حصائيالتحليل اإلنتائج  

 تمهيد

 التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة 4-1

 تحليل البيانات الديموغرافية 4-1-1

 وصف متغيرات الدراسة 4-1-0

 نتائج اختبار الفرضيات 4-0
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 الفصل الرابع 

 التحليل اإلحصائينتائج 

 تمهيد

يق مدى توفر مقومات تطب معر فةتي هدفت إلى نتائج التحليل اإلحصائي ال الفصليتضمن هذا 

 جهة نظرو من  ،فض النزاعات ذات الطبيعة الماليةللمساعدة في ردنية في المحاكم األ الجنائيةالمحاسبة 

 .مسجلين كشاهد خبير في المحكمةوالردنية التدقيق األ المدققين القانونيين العاملين في مكاتب

 ةالتحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراس 4-1

مغرافية للخصائص الدي حصاء الوصفي الستخراج كل من التكرارات والنسبة المئويةتم استخدام اإل

المتوسطات الحسابية  الحتساب لعينة واحدة (T)اختبار استخدام  إلىضافة فراد عينة الدراسة، باإلأل

ص النتائج في الجداول لفقرات االستبانة، وتم تلخي ((.Sig( والمعنوية T)وقيمة واالنحرافات المعيارية 

 التالية:
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 تحليل البيانات الديموغرافية 4-1-1

 المئوية: والنسبة التكرارات باستخراج الدراسة عينة لوصف عرض يلي فيما

 ( تحليل البيانات الديموغرافية1-4جدول )

 النسبة المئوية التكرار العمر
 22.6 28 سنة 40أقل من  – 00
 19.4 24 سنة 30أقل من  – 40
 16.1 20 سنة 20أقل من  – 30

 41.9 52 سنة فأكثر 20
 100.0 124 المجموع

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 - - متوسط دبلوم

 77.4 96 بكالوريوس
 16.1 20 ماجستير
 6.5 8 دكتوراه 

 100.0 124 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الخبرة كمدقق قانوني
 25.8 32 سنوات 2أقل من 

 12.9 16 سنوات 70أقل من  – 2
 9.7 12 سنة 72أقل من  – 70

 51.6 64 سنة فأكثر 72
 100.0 124 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الخبرة كشاهد خبير في المحكمة
 58.1 72 سنوات 2أقل من 

 16.1 20 سنوات 70أقل من  – 2
 9.7 12 سنة 72أقل من  – 70

 16.1 20 سنة فأكثر 72
 100.0 124 المجموع

 النسبة المئوية التكرار هل تحمل شهادة مهنية
 21.9 709 نعم 

 70.7 72  ال
 122.2 104 المجموع
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من العينة  (%79.3)سنة، و 40من العينة تقل أعمارهم عن  (%00.9)يشير الجدول أعاله أن 

 30ة تتراوح أعمارهم ما بين من العين (%79.7)سنة، و 30أقل من  -سنة  40تترواح أعمارهم ما بين 

سنة، مما يدل على ارتفاع  20من العينة تزيد أعمارهم عن  (%37.9)سنة، و 20أقل من  -سنة 

 متوسطات أعمار عينة الدراسة وبما يتناسب وطبيعة العمل الذي يقومون به.

 (%11.3) معاله إلى أن أغلبية عينة الدراسة من حملة البكالوريوس إذ بلغت نسبتهأ يشير الجدول 

 ،من العينة من حملة الدكتوراة  (%9.2)من العينة من حملة الماجستير و (%79.7)، وةمن عينة الدراس

ستوجب أن ي ،في المحاكم األردنيةالقانوني وتسجيل كشاهد خبير وهذا يدل على أن العمل في التدقيق 

 يقوم به.العمل الذي القيام بيساعد في  جامعيا   يحمل شاغله على األقل مؤهال  

( تزيد خبرتهم كمدققين قانونيين %27.9عاله إلى أن النسبة األكبر من عينة الدراسة )أ يشير الجدول 

ازهم للعمل، على انج يجابيا  إسنة وهذا يتناسب وارتفاع متوسطات أعمار أفراد العينة وبما ينعكس  72عن 

من  (%70.9)عينة الدراسة، و ( من%02.2سنوات ) 2ويلي هذه الفئة أولئك الذين تقل خبرتهم عن 

من العينة  (%9.1)سنوات كمدققين قانونيين، و 70أقل من  – سنوات 2 العينة تتراوح خبرتهم ما بين

 سنة كمدققين قانونيين. 72أقل من  – سنوات 70تتروح خبرتهم ما بين 

شاهد خبير ( تقل خبرتهم ك%22.7عاله إلى أن النسبة األكبر من عينة الدراسة )أ يشير الجدول و 

 70أقل من  – سنوات 2سنوات، ويلي هذه الفئة أولئك الذين تتراوح خبرتهم ما بين  2في المحكمة عن 

من العينة تتراوح خبرتهم كشاهد خبير في المحكمة  (%79.7)( من عينة الدراسة، و%79.7سنوات )

 سنة. 72أقل من  – سنوات 70من العينة تتروح خبرتهم ما بين  (%9.1)سنة، و 72عن 
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وهذه النتيجة منطقية في ضوء أن عمل المدقق كشاهد خبير في المحكمة يتطلب ارتفاع الخبرة 

 العملية له كمدقق قانوني قبل اختياره كشاهد خبير، وهذا ما ينطبق على نتائج هذه الدراسة.

ا وهذ ،أفراد عينة الدراسة مسجلين كشاهد خبير في المحكمة من (%92)ما يقارب أن كما تبين 

ما  أن (هنيةم شهادة تحمل )هل في المتعلقة اجاباتهم من تبين انه خاصةو ، يتناسب ومتطلبات الدراسة

لة النسبة األكبر منهم من حم شهادة مهنية إذ تبين أنمن أكثر  أفراد العينة يحملون  من (%21.9)نسبته 

 .CMAو ACCAوتليها  CPAوتليها شهادة  JCPAشهادة 

 وصف متغيرات الدراسة 4-1-0

يما يلي عرض لنتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة الموضحة في ف

 الجداول التالية:

توفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة الجنائية لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة  -1

 عادلة:

 ات المحور األول( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقر 0-4جدول )

الوسط  مضمون الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 .Sig المحسوبة

1- 77 
يعتمد المحاسب الجنائي على اإلجراءات التحليلية بتطبيق أسلوب المقارنات 

 000. 73.22 0.20 3.70 لفض النزاعات المالية بعدالة.

0- 7 
لمادي ألدلة االثبات كالجرد الفعلي في يقوم المحاسب الجنائي بالفحص ا

 النزاعات المالية التي تتطلب ذلك الفحص.
3.42 0.90 02.77 .000 

3- 2 
يتأكد المحاسب الجنائي من متانة نظام الرقابة الداخلي للشركة لفض النزاعات 

 الجنائية بعدالة.
3.79 0.13 71.99 .000 

4- 70 
بيوتر المصممة للتوصل إلى األدلة برامج الكميعتمد المحاسب الجنائي على 

 000. 74.71 0.22 4.00 الالزمة لفض النزاعات في الدعاوي الجنائية.
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البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة الجنائية توفر ( أن المتوسط العام للمحور 0-3يشير الجدول )

ح الذي تم  3.70البالغ  لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة اعلى من المتوسط المرج 

5- 2 
يقوم المحاسب الجنائي بمراجعة المراسالت اليدوية واإللكترونية الكتشاف 

 الثغرات غير القانونية إن وجدت.
3.01 0.21 03.99 .000 

9- 0 
قات من طرف ثالث كقرائن لتأكيد رأيه لفض المحاسب الجنائي المصاد يستخدم

 000. 01.90 0.23 3.44 .النزاعات في الدعاوي الجنائية

7- 9 
يحدد المحاسب الجنائي األنماط والعالقات الموجودة في البيانات الستنتاج 

 العالقات بين المتغيرات في الدعاوي الجنائية.
3.73 0.29 00.22 .000 

8- 73 
ئي على تمثيل البيانات المالية في خرائط ورسوم بيانية يعتمد المحاسب الجنا

 لفض النزاعات المالية بعدالة.لتسليط الضوء على األدلة والقرائن الهامة 
4.99 0.93 2.70 .000 

9- 9 
يتحرى المحاسب الجنائي عن أدلة االثبات من خالل المراجعة المستمرة 

 للمستندات وفي الحدود المسموح بها قانونيا .
3.09 0.21 03.92 .000 

12- 4 
يقوم المحاسب الجنائي في إجراء المقابالت مع الجهات التي من المتوقع أن 

 000. 01.21 0.24 3.40 تساعده في الوصول إلى أدلة االثبات الالزمة في فض النزاعات الجنائية.

11- 1 
تأكد ليعتمد المحاسب الجنائي على األساليب اإلحصائية ومنها أسلوب العينات ل

من خلو البيانات المالية المستخدمة في الدعاوي الجنائية من األخطاء 
 والتحريفات.

3.04 0.12 72.73 .000 

10- 3 
يستخدم المحاسب الجنائي تحليل النسب المالية للتأكد من عدم وجود بنود غير 
 اعتيادية في البيانات المالية تساعده في اكتشاف البيانات الهامة وغير المؤكدة

 في الدعاوي الجنائية.
3.09 0.11 72.22 .000 

13- 72 
يعتمد المحاسب الجنائي على نماذج التنبؤ للتأكد من تقدير النتائج التي يتوجب 
الحصول عليها في البيانات المالية كأدلة في فض النزاعات في الدعاوي 

 الجنائية.
4.92 0.94 2.02 .000 

14- 74 
ذكاء الفطري في اكتشاف االنحرافات في يعتمد المحاسب الجنائي على ال

 000. 70.30 0.29 4.27 البيانات المالية التي يتم جمعها والمتعلقة بالنزاع الجنائي.

15- 70 
المحاسب الجنائي البرامج الحاسوبية المصممة السترداد البيانات المالية  يستخدم

 التي تساعده في الوصول إلى أدلة لفض النزاعات المالية.
3.74 0.23 72.03 .000 

 002. 00.88 2.40 4.10 العامالمتوسط   
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، وبما يدل (α≤0.05)المحسوبة له ذات داللة إحصائية عند مستوى  (T)وقيمة  (4المقارنة به وهو )

ات أن قيم المتوسط، كما نالحظ فراد عينة الدراسة نحو هذا المحوريجابية ألعلى معنوية االتجاهات اإل

( وهو مؤشر 0.00وعند مستوى معنوية ) ،(3.42)و (4.92) الحسابية لفقرات المحور تراوحت ما بين

فراد عينة الدراسة على توفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة الجنائية لفض أرتفاع درجة موافقة على ا

 النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة.

لمحاسب "يقوم ا أن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة للفقرة التي نصها( 0-3) وتبين من جدول

ثبات كالجرد الفعلي في النزاعات المالية التي تتطلب ذلك الفحص" الجنائي بالفحص المادي ألدلة اال

لة االثبات المتعلقة في الفحص أدأهمية  وبما يدل على 3.42المرتبة األولى بمتوسط حسابي يبلغ احتلت 

المادي كالجرد الفعلي في فحص وتدقيق كل البيانات المالية كأدلة للتأكد من صحة وخلو البيانات المالية 

 خطاء والتشوهات فيها.ألمن ا

واحتلت الفقرة "يستخدم المحاسب الجنائي المصادقات من طرف ثالث كقرائن لتأكيد رأيه لفض 

ويعزو الباحث ارتفاع متوسط  3.44النزاعات في الدعاوي الجنائية" المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يبلغ 

هو لتأكد من مطابقة البيانات المالية مع مال ن استخدام المصادقات كقرائنأ إلىجابات على هذه الفقرة اإل

 .أكبره بعدالة يأر  اءبدإمذكور في الدعوة المالية، يزيد من قدرة المحاسب الجنائي على 

كما احتلت الفقرة "يقوم المحاسب الجنائي في إجراء المقابالت مع الجهات التي من المتوقع أن 

ابي فض النزاعات الجنائية" المرتبة الثالثة بمتوسط حس تساعده في الوصول إلى أدلة االثبات الالزمة في

همية المقابالت الشخصية في التحقق من البيانات المالية أ على  والذي يمكن اعتباره موشرا   3.40يبلغ 

 والتحري عن التفاصيل التي تم ذكرها في الشكوى المقدمة قبل ابداء رأيه كخبير مالي.



70 
 

جنائي على الذكاء الفطري في اكتشاف االنحرافات في البيانات واحتلت الفقرة "يعتمد المحاسب ال

وبما يدل  4.27بمتوسط حسابي يبلغ مرتبة متأخرة و المالية التي يتم جمعها والمتعلقة بالنزاع الجنائي" 

البراعة  وهوالذي يولد مع االنسان تعزيز االعتماد على الذكاء الفطري  إلىعلى حاجة المحاسب الجنائي 

الدوافع  فية معقدة ومستويات عالية من، والتي تتميز بوظائف معر  التي تولد مع البشرالفكرية  والمهارة

بما في ذلك القدرة على التعرف على األنماط وفهم األفكار والتخطيط وحل المشكالت و ، والوعي الذاتي

 على جنائية المحاسب الزيادة قدر وبالتالي ، لمعلومات، واستخدام اللغة للتواصلا تخزينواتخاذ القرارات و 

 دلة المالية.التقارير واألفي  األخطاء والتالعبكشف 

وتليها الفقرة "يعتمد المحاسب الجنائي على تمثيل البيانات المالية في خرائط ورسوم بيانية لتسليط 

 رةخياأل قبلالمرتبة حيث جاءت في الضوء على األدلة والقرائن الهامة لفض النزاعات المالية بعدالة" 

على عدم اهتمام المحاسب الجنائي بشكل كافي  مما يمكن اعتباره مؤشرا   4.99بمتوسط حسابي يبلغ 

تمثيل البيانات المالية في خرائط ورسوم بيانية لتسليط الضوء على األدلة والقرائن الهامة لفض على 

 .ذلك وخاصة في النزاعات المالية التي طبيعتها تتطلب النزاعات المالية بعدالة

واحتلت الفقرة "يعتمد المحاسب الجنائي على نماذج التنبؤ للتأكد من تقدير النتائج التي يتوجب 

بمتوسط خيرة و ألاالحصول عليها في البيانات المالية كأدلة في فض النزاعات في الدعاوي الجنائية" المرتبة 

ير لنتائج المستقبلية وتقدوهو ما يفسر عدم اعتماد المحاسب الجنائي على تقدير ا 4.92حسابي يبلغ 

كل القيم التي يمكن الوصول اليها بتطبيق نماذج التنبؤ بالش نتائجرباح الناتجة وتقدير و األأالخسائر 

 المطلوب.
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تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي بالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض  -0

 النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة:

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني3-4دول )ج

الوسط  مضمون الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 .Sig المحسوبة

يتوفر لدى المحاسب الجنائي شهادات مهنية من منظمات عالمية أو محلية للقيام  1 -1
 0.00 00.29 0.92 3.01 الشكاوى واالدعاءات المقدمة. بواجبات المهنة المطلوبة لفض

 0.00 77.70 0.91 4.91 يخضع المحاسب الجنائي إلى امتحانات مهنية تمكنه من مزاولة المهنة. 70 -0

لدى المحاسب الجنائي المعارف المحاسبية من تحليل وتفنيد أدلة االثبات لتأييد  0 -3
 0.00 04.33 0.99 3.49 رأيه في الدعاوي الجنائية.

المحاسب الجنائي يلم بالمعارف الجنائية الالزمة للسير في إجراءات التقاضي  70 -4
 0.00 72.19 0.2 3.74 وحل القضايا المالية في المحاكم.

المحاسب الجنائي يلم بمتطلبات وارشادات المعايير المحاسبية الدولية لتقديم األدلة  7 -5
 0.00 02.19 0.97 3.30 اوي الجنائية.الالزمة لدعم رأيه في حل الدع

يتوفر لدى المحاسب الجنائي الخبرة العملية الكافية لفحص نظام الرقابة الداخلي  4 -0
 0.00 04.79 0.92 3.49 وتحديد نقاط القوة والضعف فيه بما يعزز موقفه القانوني.

في حالة  زمةيتوفر لدى المحاسب الجنائي خبرات تدقيق الحسابات الكافية والال 3 -7
 0.00 04.70 0.92 3.42 تقديم المدقق القانوني تقرير غير مقنع في النزاعات الجنائية.

يتوفر لدى المحاسب الجنائي خبرات استشارية كافية لتقديم االستشارات الالزمة  9 -8
 0.00 00.93 0.94 3.09 للقضاة في النزاعات المالية.

تدريبية متعلقة في اإلجراءات القانونية وأدلة يخضع المحاسب الجنائي لدورات  77 -9
 0.00 79.20 0.10 3.09 االثبات القاطعة.

المحاسب الجنائي يلم بالقوانين والتشريعات التجارية ذات الصلة بالدعاوي الجنائية  9 -12
 0.00 79.74 0.99 3.79 ذات الطابع المالي.

ة الكافية الكتشاف األخطاء يتوفر لدى المحاسب الجنائي الخبرات المحاسبي 2 -11
 0.00 03.22 0.29 3.40 والتجاوزات في القضايا المالية.

يتوفر لدى المحاسب الجنائي خبرات عملية في مجال المحاسبة الجنائية تمكنه  2 -10
 0.00 00.27 0.91 3.09 من القيام في المهام المطلوبة منه.

 2.22 08.33 2.49 4.05 المتوسط العام  
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تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي ( أن المتوسط العام للمحور 4-3جدول )يشير ال

على أ  3.02بصورة عادلة، البالغ  بالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية

ح الذي تم المقارنة به وهو ) إحصائية عند المحسوبة له ذات داللة  (T)وقيمة  (4من المتوسط المرج 

 ،فراد عينة الدراسة نحو هذا المحوريجابية أل، وبما يدل على معنوية االتجاهات اإل(α≤0.05)مستوى 

وعند مستوى  ،(3.30)و (4.99) أن قيم المتوسطات الحسابية لفقرات المحور تراوحت ما بينكما نالحظ 

همة بتمتع األشخاص المكلفين بماسة فراد عينة الدر أعلى ارتفاع درجة موافقة وهو مؤشر  (0.00معنوية )

 ،ورة عادلةبص المحاسب الجنائي بالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية

"المحاسب الجنائي يلم بمتطلبات وارشادات المعايير المحاسبية الدولية  :احتلت الفقرة التي تنص علىو 

وهو  3.30في حل الدعاوي الجنائية" المرتبة األولى بمتوسط حسابي يبلغ لتقديم األدلة الالزمة لدعم رأيه 

مؤشر على أهمية األلمام المحاسب الجنائي بالمعايير المحاسبية واألسس العملية الالزمة والضروية للقيام 

 ليه.إفي المهام الموكله 

بات لتأييد ثنيد أدلة األمحاسبية من تحليل وتفلدى المحاسب الجنائي المعارف ال"كما احتلت الفقرة 

وهو ما يؤكد توفر المعارف المحاسبية  3.49نية وبمتوسط حسابي االمرتبة الث "رأيه في الدعاوي الجنائية

بداء إفي  والتي تساعدهالمحاسب الجنائي  لدىنواعها أشكالها و أالالزمة من تفنيد أدلة االثبات في شتى 

 .دلة المتوفرة لديهووفق األ ةبموثوقي رأيه

احتلت الفقرة "يتوفر لدى المحاسب الجنائي الخبرة العملية الكافية لفحص نظام الرقابة الداخلي و 

وبما  3.49وتحديد نقاط القوة والضعف فيه بما يعزز موقفه القانوني" المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي يبلغ 

جراءات تعلق في وصف اإلهمية توفر الخبرة العملية الكافية لدى المحاسب الجنائي بما يأ يدل على 
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المتبعة والداعمة لفحص نظام الرقابة الداخلي وتحديد النقاط القوة والنقاط الضعف التي يجب الوقوف 

 عليها وتحسينها.

كما احتلت الفقرة "يخضع المحاسب الجنائي لدورات تدريبية متعلقة في اإلجراءات القانونية وأدلة 

فراد عينة الدراسة أوبما يدل على موافقة  3.09بمتوسط حسابي يبلغ ة خير قبل األاالثبات القاطعة" المرتبة 

ات القانونية جراءمية خضوع المحاسب الجنائي لدورات تدريبية تعزز من قدرته على التعامل مع اإلأهعلى 

 دلة االثبات في النزاعات المالية.أو 

رتبة ن مزاولة المهنة" في الموتليها الفقرة "يخضع المحاسب الجنائي إلى امتحانات مهنية تمكنه م

مؤشر على ضرورة زيادة اهتمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وهو  4.91بمتوسط حسابي يبلغ  خيرةاأل

ر مهنة ن تساعد في تطويأبتطوير مهنة المحاسبة الجنائية من خالل تطوير امتحانات المهنية من شأنها 

 لين لمزاولة المهنة.المحاسبة الجنائية وتوفير محاسبين جنائيين مؤه

تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائية بالمهارات الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة  -3

 المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني:
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثالث4-4جدول )

الوسط  مضمون الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 .Sig المحسوبة

المحاسب الجنائي يمتلك مهارات فحص واكتشاف األدلة اإللكترونية في فض النزاعات  77 -1
 0.00 3.29 7.71 4.27 الجنائية في بيئة األعمال اإللكترونية.

اعات الجنائية وتقديم الرأي المحاسب الجنائي يمتلك مهارات التحقيق في النز  9 -0
 0.00 2.30 7.07 4.29 واالستشارات الجنائية.

يتوفر لدى المحاسب الجنائي مهارة التفكير االنتقادي لتمييز والفصل في النزاعات  2 -3
 0.00 9.41 7.00 4.99 المالية التي تنطوي على حاالت الغش والتالعب.

ايد تحليل المنظم للحقائق لتشكيل رأي فني محيتوفر لدى المحاسب الجنائي مهارات ال 4 -4
 0.00 70.10 0.90 3.00 في النزاعات الجنائية.

المحاسب الجنائي يتمتع بمهارات التقصي واستقصاء األدلة المحاسبية في النزاعات  0 -5
 0.00 71.07 0.12 3.72 المالية.

لمالية وبية في النزاعات االمحاسب الجنائي يتمتع في مهارات استخدام البرامج الحاس 74 -0
 0.07 0.22 7.41 4.42 اإللكترونية وقرصنة األنترنت والمعلومات.

يتوفر لدى المحاسب الجنائي مهارات تقييم األصول واألضرار التي تنطوي عليها  3 -7
 0.00 1.91 7.07 4.29 القضايا ذات الطبيعة المالية.

امل مع أدوات الصيرفة اإللكترونية لفض يتوفر لدى المحاسب الجنائي مهارات التع 70 -8
 0.00 9.90 0.92 4.22 النزاعات المالية التي يكون المصرف طرف فيها.

يتوفر لدى المحاسب الجنائي مهارات إعداد التقرير عن المهمة المكلف بها مدعم  7 -9
 0.00 71.74 0.19 3.00 باألدلة القانونية الكافية والتي تعزز قراره.

 0.00 2.32 7.09 4.27 ع المحاسب الجنائي بمهارات تحليل دوافع األطراف المحركة للنزاع القانوني.يتمت 9 -12

مهارات االتصال الشفوية والكتابية والتي تمكنه من الدفاع  يمتلكالمحاسب الجنائي  1 -11
 0.00 9.72 7.47 4.14 عن األدلة الثبوتية في الدعاوي الجنائية.

اسب الجنائي المهارات المحاسبية التي تؤهله على فحص الوثائق يتوفر لدى المح 2 -10
 0.00 1.90 7.09 4.29 والمستندات واألدلة القانونية الالزمة لفض النزاعات بعدالة.

يتوفر لدى المحاسب الجنائي مهارات التحكيم لفض النزاعات المالية التي ال تزال  70 -13
 0.00 3.49 7.79 4.31 محل خالف بين األطراف المتنازعة.

 2.22 9.01 2.92 3.77 المتوسط العام  
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تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائية المتوسط العام للمحور ( أن 3-3يشير الجدول )

على من المتوسط أ  4.11البالغ  بالمهارات الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة

ح الذي تم المقارنة  المحسوبة له ذات داللة إحصائية عند مستوى  (T)وقيمة  (4به وهو )المرج 

(α≤0.05)ا ، كمفراد عينة الدراسة نحو هذا المحوريجابية أل، وبما يدل على معنوية االتجاهات اإل

وعند مستوى  ،(3.00)و (4.42) أن قيم المتوسطات الحسابية لفقرات المحور تراوحت ما بيننالحظ 

 على تمتع األشخاص المكلفينفراد عينة الدراسة أعلى ارتفاع درجة موافقة مؤشر ( وهو 0.00معنوية )

 بمهمة المحاسب الجنائية بالمهارات الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة.

"يتوفر لدى المحاسب الجنائي مهارات إعداد التقرير عن المهمة  :التي تنص على احتلت الفقرةو 

 3.00مدعم باألدلة القانونية الكافية والتي تعزز قراره" المرتبة األولى بمتوسط حسابي يبلغ  المكلف بها

مهارات إعداد التقرير عن المهمة المكلف بها مدعم ن يتوفر لدى المحاسب الجنائي أهمية أ مما يدل على 

 بداء رأيه بحيادية.إالتي تمكنه من عرض الحقائق و  باألدلة القانونية الكافية

احتلت الفقرة "المحاسب الجنائي يتمتع بمهارات التقصي واستقصاء األدلة المحاسبية في النزاعات و 

همية امتالك المحاسب الجنائي مهارة أ وهو ما يؤكد  3.72المالية" المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يبلغ 

 متنازعة.طراف اللفض النزاعات بين األدلة الثبوتية جمع وتحليل وتقييم األالتقصي والتحري في 

كما احتلت الفقرة "يتوفر لدى المحاسب الجنائي مهارات التحليل المنظم للحقائق لتشكيل رأي فني 

ن مهارة التحليل المنظم أوخاصة  3.00محايد في النزاعات الجنائية" المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي يبلغ 

تبسيط ل ة من البيانات والمستندات الماليةتنظيم وتحليل كمية ضخم تزيد من قدرة المحاسب الجنائي على

 تحليل منظم لحلها. إلىالتي تحتاج القضايا الجوهرية  مواجهةو  ،و مشكلة مالية معقدةأقضية 



76 
 

الفقرة "المحاسب الجنائي يمتلك مهارات فحص واكتشاف األدلة اإللكترونية في فض النزاعات وجاءت 

مؤشر على وهو  4.27بمتوسط حسابي يبلغ و  متأخرةرتبة مفي الجنائية في بيئة األعمال اإللكترونية" 

لكترونية وتطوير برامج متخصصة في الكشف عن دلة اإلتعزيز االهتمام باأل إلىنه ما زال هناك حاجة أ

 من خالل برامج مصممة تساعد المحاسب الجنائي على القيام بذلك. الفساد الماليحاالت الغش و 

سب الجنائي مهارات التحكيم لفض النزاعات المالية التي ال تزال محل وتليها الفقرة "يتوفر لدى المحا

مؤشر على وهو  4.31بمتوسط حسابي يبلغ خيرة و قبل األخالف بين األطراف المتنازعة" في المرتبة 

لمستندات فاحصي او خرين بما فيهم المحققين التنسيق والتعاون مع الخبراء اآلتطوير مهارات ضرورة 

 قاللية.واست بحيادتقديم خدمات التخمين والتحكيم جل أمن  هندسين االستشاريينالقضائيين والم

واحتلت الفقرة "المحاسب الجنائي يتمتع في مهارات استخدام البرامج الحاسوبية في النزاعات المالية 

 مما يدل على 4.42بمتوسط حسابي يبلغ  خيرةاألاإللكترونية وقرصنة األنترنت والمعلومات" المرتبة 

مع  من التعامل المحاسب الجنائي لتمكن كبيرة مع الحاسوب بحرفيةهمية تطوير مهاارات التعامل أ 

 مام القضاء.أليه إي مستند مالي يستند أكترونية و لرصدة اإلالبيانات المالية واأل

تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة الجنائية لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة  -4

 دلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني:عا
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الرابع5-4دول )ج

الوسط  مضمون الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 .Sig المحسوبة

ا ة وبميعمل المحاسب الجنائي كطرف محايد ومستقل عن األطراف المتنازع 3 -1
 0.00 2.91 7.02 3.04 في المحاكم.يعزز من دوره كشاهد خبير 

المحاسب الجنائي يعمل في بيئة أعمال إلكترونية مما يتطلب منه استخدام  9 -0
 0.00 1.21 7.70 4.11 تكنولوجيا المعلومات في فض النزاعات الجنائية.

3- 77 
م اطالعه شاركة وبحيث يتالمحاسب الجنائي يعمل في بيئة تتسم بالتعاون والم 

على جميع المستندات والوثائق للتأكد من حصوله على كامل األدلة والبيانات 
 الالزمة لفض النزاعات المالية بعدالة.

4.29 7.04 2.77 0.00 

المحاسب الجنائي يعمل في بيئة تتسم بعدالة القضاء ونزاهته مما يمكنه من  4 -4
 0.00 74.24 0.97 3.70 فض النزاعات المالية بعدالة.

المحاسب الجنائي يعمل في بيئة تلتزم الدولة بها بدورها في القيام باإلصالحات  0 -5
 0.00 72.74 0.10 3.71 الالزمة لتحقيق الشفافية والمساءلة الالزمة لفض النزاعات ذات الطابع المالي.

اص الخ يعمل المحاسب الجنائي ضمن قوانين وتشريعات تضمن حماية المال 2 -0
 0.00 1.00 7.02 4.27 والعام وبما يحفظ الحقوق وتحقيق العدالة في الدعاوي الجنائية.

يعمل المحاسب الجنائي في بيئة تتصف بقيام المدقق الحسابات بدورة في إبداء  9 -7
 0.00 9.31 7.09 4.94 رأيه بعدالة ونزاهة مما يساعده على فض النزاعات المالية بعدالة.

8- 1 
مات هيئة األوراق المالية تضمن الدور التنظيمي والرقابي في السوق المالي تعلي

وتنظم قضايا االستثمار الداخلي والخارجي وبما يساعد المحاسب الجنائي في 
 فض النزاعات ذات الطابع المالي.

4.90 7.00 70.09 0.00 

9- 7 
تدقيق هنة التقوم جمعية مدققي الحسابات األردنية بدورها في تنظيم مزاولة م

الخارجي وحماية استقاللية المدقق الخارجي وبما يهيئ البيئة المناسبة للمحاسب 
 الجنائي في فض النزاعات المالية.

3.07 0.20 79.29 0.00 

يعمل المحاسب الجنائي كطرف محايد ومستقل عن األطراف المتنازعة وبما  2 -12
 0.00 9.29 7.77 4.92 يعزز من دوره كشاهد خبير في المحاكم.

تتسم البيئة التي يعمل بها المحاسب الجنائي باإلصالحات االقتصادية المستمرة  70 -11
 0.00 3.29 7.44 4.22 وخاصة في مجال القضاء وبما يساعد على فض النزاعات المالية بعدالة.

 2.22 02.95 2.85 3.91 المتوسط العام  
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 تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة الجنائية المتوسط العام للمحور( أن 2-3يشير الجدول )

ح الذي تم أ  4.97البالغ  لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة على من المتوسط المرج 

، وبما يدل (α≤0.05)المحسوبة له ذات داللة إحصائية عند مستوى  (T)وقيمة  (4المقارنة به وهو )

ات أن قيم المتوسط، كما نالحظ فراد عينة الدراسة نحو هذا المحورية أليجابعلى معنوية االتجاهات اإل

( وهو مؤشر 0.00وعند مستوى معنوية )، (3.07)و (4.29) الحسابية لفقرات المحور تراوحت ما بين

بة توفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسضرورة على فراد عينة الدراسة أعلى ارتفاع درجة موافقة 

 النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة. الجنائية لفض

احتلت الفقرة "تقوم جمعية مدققي الحسابات األردنية بدورها في تنظيم مزاولة مهنة التدقيق الخارجي و 

وحماية استقاللية المدقق الخارجي وبما يهيئ البيئة المناسبة للمحاسب الجنائي في فض النزاعات المالية" 

جمعية مدققي الدور الذي تقوم به همية أ ما يؤشر على وهو  3.07 حسابي يبلغ المرتبة األولى بمتوسط

تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة واالرتقاء بها لضمان االلتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق  علىالحسابات 

 الشركات والمشاريع من عمليات االحتيال في القضايا المالية.وحماية 

ائي يعمل في بيئة تلتزم الدولة بها بدورها في القيام باإلصالحات واحتلت الفقرة "المحاسب الجن

متوسط بالالزمة لتحقيق الشفافية والمساءلة الالزمة لفض النزاعات ذات الطابع المالي" المرتبة الثانية 

صالحات الدورية أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في القيام باإل وهو مؤشر على 3.71حسابي يبلغ 

 صحابها.بغية فض النزاعات المالية وارجاع الحقوق ألحقيق الشفافية والمسائلة وتة والرقاب
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كما احتلت الفقرة "المحاسب الجنائي يعمل في بيئة تتسم بعدالة القضاء ونزاهته مما يمكنه من فض 

ئة قضائية بيهمية توفر أ مما يدل على  3.70النزاعات المالية بعدالة" المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي يبلغ 

 القيام بواجباته باستقاللية ونزاهة.من  ما يمكن المحاسب الجنائيوب بعدالة القضاء بها،تتسم 

واحتلت الفقرة "تتسم البيئة التي يعمل بها المحاسب الجنائي باإلصالحات االقتصادية المستمرة 

بمتوسط و  يرةخرتبة قبل األفي الموخاصة في مجال القضاء وبما يساعد على فض النزاعات المالية بعدالة" 

لسد الثغرات ومواكبة  صالحات الالزمةاإلبعمل  وهو مؤشر على ضرورة قيام الدولة 4.22حسابي يبلغ 

حة تحقق بيئة صال يجادإتسمح في  قواعد جديدةضع و و نظمة االقتصادية كل المستجدات الحاصلة في األ

 .العدالة المرجوة

يعمل في بيئة تتسم بالتعاون والمشاركة وبحيث يتم اطالعه كما احتلت الفقرة "المحاسب الجنائي 

على جميع المستندات والوثائق للتأكد من حصوله على كامل األدلة والبيانات الالزمة لفض النزاعات 

تعاون المؤسسات زيادة همية أ وهو مؤشر على  4.29بمتوسط حسابي يبلغ و  خيرةاألالمالية بعدالة" المرتبة 

مع المحاسب الجنائي والسماح له في الكشف عن المستندات والوثائق حتى يتمكن صحاب المصالح أو 

 بداء رأيه بكل حيادية وبما يؤمن حل النزاعات المالية.إمن التحري و 
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 نتائج اختبار الفرضيات 4-0

 فيما يلي عرض لنتائج اختبار فرضيات الدراسة:

لفض النزاعات ذات الجنائية اسبة "ال تتوفر مقومات تطبيق المح :(H0، )الفرضية الرئيسية -

الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني في المحاكم األردنية عند 

 ".α≤0.05)مستوى معنوية اقل من 

الختبار الفرضية أعاله،  (ONE SAMPLE T- TEST)لعينة واحدة  Tلقد تم استخدام اختبار 

 ول التالي:حيث تم تلخيص النتائج في الجد

 (0H) اختبار الفرضية الرئيسية (0-4جدول )

 

، كما 7.91أكبر من قيمتها الجدولية التي تبلغ  00.92البالغة   (T)يشير الجدول أعاله أن قيمة

فراد عينة أجابات ، وبلغ المتوسط الحسابي إل0.02أقل من  Sig. - Tأنها ذات داللة إحصائية كون 

نة الدراسة فراد عييجابية ألمعنوية االتجاهات اإلوبما يعكس  ةلجميع فقرات محاور االستبان 3.07الدراسة 

( وعند مستوى معنوية 4سية للدراسة كونه أعلى من متوسط االختبار المرجح البالغ )يالفرضية الرئ نحو

وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على: "تتوفر  ،(α≤0.05)من  قلأ

مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق 

 ".α≤0.05)قل من أالحسابات القانوني في المحاكم األردنية عند مستوى معنوية 

 Sig. – T الجدولية T Tقيمة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

00.92 7.91 0.00 3.07 0.23 
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 من خالل هذه الفرضية تندرج عدة فرضيات فرعية على النحو التالي:و 

 لفضالجنائية ال تتوفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة " (:H01الفرضية الفرعية األولى، )

النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني في المحاكم األردنية 

 ."(α≥0.05)معنوية عند مستوى 

الختبار الفرضية أعاله،  (ONE SAMPLE T- TEST)لعينة واحدة  Tلقد تم استخدام اختبار 

 حيث تم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

 (H01اختبار الفرضية الفرعية األولى ) (7-4جدول )

 

، كما 7.91أكبر من قيمتها الجدولية التي تبلغ  09.22البالغة   (T)يشير الجدول أعاله أن قيمة

يعكس  3.70ن المتوسط الحسابي البالغ أ، كما 0.02أقل من  Sig. - Tأنها ذات داللة إحصائية كون 

وسط ولى كونه أعلى من متفرعية األالفرضية ال فراد عينة الدراسة نحويجابية ألتجاهات اإلاالمعنوية 

وبالتالي يتم رفض الفرضية  ،(α≤0.05)قل من أ( وعند مستوى معنوية 4االختبار المرجح البالغ )

لفض لجنائية االعدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على: "تتوفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة 

لة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني في المحاكم األردنية النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عاد

 ."(α≥0.05)عند مستوى معنوية 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي Sig. – T الجدولية T Tقيمة 
09.22 7.91 0.00 3.70 0.39 
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الجنائي ال يتمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب " (:H02الفرضية الفرعية الثانية، )

ر ظبالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة ن

 ."(α≥0.05)مدقق الحسابات القانوني في المحاكم األردنية عند مستوى معنوية 

الختبار الفرضية أعاله،  (ONE SAMPLE T- TEST)لعينة واحدة  Tلقد تم استخدام اختبار 

 حيث تم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

 (H02اختبار الفرضية الفرعية الثانية ) (8-4جدول )

 

، كما 7.91أكبر من قيمتها الجدولية التي تبلغ  28.33البالغة  (T)يشير الجدول أعاله أن قيمة 

وبما  3.02ن المتوسط الحسابي البالغ أ، كما 0.02أقل من  Sig. - Tأنها ذات داللة إحصائية كون 

ه أعلى الفرضية الفرعية الثانية للدراسة كون فراد عينة الدراسة نحويجابية ألمعنوية االتجاهات اإل يعكس

وبالتالي يتم رفض  ،(α≤0.05)قل من أ( وعند مستوى معنوية 4من متوسط االختبار المرجح البالغ )

مهمة المحاسب ن بيتمتع األشخاص المكلفي"الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على: 

الجنائي بالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة 

 ."(α≤0.05نظر مدقق الحسابات القانوني في المحاكم األردنية عند مستوى معنوية )

 Sig. – T يةالجدول T Tقيمة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

02.44 7.91 0.00 3.02 0.39 
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ارات بالمهالجنائي اسب ال يتمتع األشخاص المكلفين بمهمة المح" (:H03الفرضية الفرعية الثالثة، )

الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني في 

 ."(α≥0.05)المحاكم األردنية عند مستوى معنوية 

الختبار الفرضية أعاله،  (ONE SAMPLE T- TEST)لعينة واحدة  Tلقد تم استخدام اختبار 

 ئج في الجدول التالي:حيث تم تلخيص النتا

 (H03اختبار الفرضية الفرعية الثالثة ) (9-4جدول )

 

، كما أنها 7.91أكبر من قيمتها الجدولية التي تبلغ  9.61البالغة   (T)يشير الجدول أعاله أن قيمة

يعكس  3.77ن المتوسط الحسابي البالغ أ، كما 0.02أقل من  Sig. - Tلة إحصائية كون ذات دال

 الفرضية الفرعية الثالثة كونه أعلى من متوسط فراد عينة الدراسة نحويجابية ألتجاهات اإلاالمعنوية 

ية وبالتالي يتم رفض الفرض ،(α≤0.05)قل من أ( وعند مستوى معنوية 4االختبار المرجح البالغ )

 "يتمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي: العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على

بالمهارات الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات 

 ."(α≤0.05القانوني في المحاكم األردنية عند مستوى معنوية )

 Sig. – T الجدولية T Tقيمة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

9.97 7.91 0.00 4.11 0.90 
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لفض ة الجنائيال تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة " (:H04لرابعة، )الفرضية الفرعية ا

النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني في المحاكم األردنية 

 ."(α≥0.05)عند مستوى معنوية 

تبار الفرضية أعاله، الخ (ONE SAMPLE T- TEST)لعينة واحدة  Tلقد تم استخدام اختبار 

 حيث تم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

 

 (H04اختبار الفرضية الفرعية الرابعة ) (12-4جدول )

 

، كما 7.91ا الجدولية التي تبلغ أكبر من قيمته 11.96البالغة   (T)يشير الجدول أعاله أن قيمة

يعكس  3.91ن المتوسط الحسابي البالغ أ، كما 0.02أقل من  Sig. - Tأنها ذات داللة إحصائية كون 

متوسط  كونه أعلى من ةالفرضية الفرعية الرابع فراد عينة الدراسة نحويجابية ألتجاهات اإلاالمعنوية 

وبالتالي يتم رفض الفرضية  ،(α≤0.05)قل من أية ( وعند مستوى معنو 4االختبار المرجح البالغ )

لجنائية "تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة ا :العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على

لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني في المحاكم 

 (".α≤0.05)األردنية عند مستوى معنوية 

 

 Sig. – T الجدولية T Tقيمة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

77.99 7.91 0.00 4.97 0.22 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 تمهيد

تطبيق  مدى توفر مقوماتيتضمن هذا المبحث عرضا  للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة حول 

 جهة نظرو من  ،فض النزاعات ذات الطبيعة الماليةللمساعدة في ردنية كم األفي المحا الجنائيةالمحاسبة 

كما  ،مسجلين كشاهد خبير في المحكمةوالردنية لتدقيق األا المدققين القانونيين العاملين في مكاتب

 .ل أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسةيتضمن هذا الفص

 نتائج الدراسة 5-1

 د تم التوصل إلى النتائج التالية:حصائي فقفي ضوء التحليل اإل

 النزاعات لفض ةالجنائي المحاسبة تطبيق مقومات تبين من خالل اختبار الفرضية الرئيسية أنه تتوفر -1

، "يةاألردن المحاكم في القانوني الحسابات مدقق نظر وجهة من عادلة بصورة المالية الطبيعة ذات

 ودراسة (0072 ،شعبان) ودراسة( 0072 ،غلبر ) دراسة من كل مع الفرضية هذه نتيجة واتفقت

 ,Akkeren, Buckby & MacKenzie) دراسةو ( 0072 ،عبيد) ودراسة( 0079، الكبيسي)

 .(Sani, Ibrahim & Sule, 2019) دراسةو  (Kaur, 2014)ودراسة  (2013
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جها فيما ئوقد تم التوصل إلى هذه النتيجة من خالل اختبار الفرضيات الفرعية والتي تم استعراض نتا

 يلي:

تبين من خالل الفرضية الفرعية األولى أنه تتوفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبة الجنائية لفض  -0

النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني في المحاكم 

فحص المادي ألدلة االثبات (، يقوم المحاسب الجنائي بالα≤0.05األردنية عند مستوى معنوية )

ئي المحاسب الجنا يستخدمكما ، كالجرد الفعلي في النزاعات المالية التي تتطلب ذلك الفحص

المصادقات من طرف ثالث كقرائن لتأكيد رأيه لفض النزاعات في الدعاوي الجنائي األساليب 

ائية خدمة في الدعاوي الجناإلحصائية ومنها أسلوب العينات للتأكد من خلو البيانات المالية المست

كما يحدد المحاسب الجنائي يقوم المحاسب الجنائي في إجراء المقابالت ، من األخطاء والتحريفات

مع الجهات التي من المتوقع أن تساعده في الوصول إلى أدلة االثبات الالزمة في فض النزاعات 

 ,Sorunke) ودراسة( 0072 ،عبيد)دراسة  واتفقت نتيجة هذه الفرضية مع كل من ،الجنائية

كما عدالة، ة بيدلة والبيانات المالية لفض النزاعات المالهمية توفر األأ وبحيث اتفقوا على  (2018

تقنيات المحاسبة الجنائية  ان بينت والتي (0079 ،الله عبدو ، صياماتفقت هذه النتيجة مع دراسة )

خراج كمية المصصمة تلقائيا  الست برامجال المستخدمة فيقواعد البيانات بفة كتشاف المعر  ترتبط با

يتفق  وهو ما كبيرة من البيانات المتكاملة للحصول على معلومات جديدة أو خفية أو غير متوقعة،

ليها المحاسب يحصل عان توفر األدلة المالية التي  مع ما تم التوصل اليه في هذه الدراسة والتي بينت

قيام في المهام دلة والبيانات الضرورية للتقديم األفي  هنات تساعدتنقيب البيا الجنائي باستخدام تقنية

 المطلوبه منه بنزاهة.
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تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي يل الفرضية الفرعية الثانية أنه تبين من خال -3

نظر  ةبالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجه

(، فالمحاسب الجنائي α≤0.05مدقق الحسابات القانوني في المحاكم األردنية عند مستوى معنوية )

يلم بمتطلبات وارشادات المعايير المحاسبية الدولية لتقديم األدلة الالزمة لدعم رأيه في حل الدعاوي 

تأييد يد أدلة االثبات لالجنائية، كما أن لدى المحاسب الجنائي المعارف المحاسبية من تحليل وتفن

رأيه في الدعاوي الجنائية، كما يتوفر لديه الخبرة العملية الكافية لفحص نظام الرقابة الداخلي وتحديد 

 راسةتيجة هذه الفرضية مع كل من دنقاط القوة والضعف فيه بما يعزز موقفه القانوني، واتفقت ن

(3102  (Prabowo, ودراسة(Oyedokun, 2015). 

تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي يل الفرضية الفرعية الثالثة أنه خالتبين من  -4

بالمهارات الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات 

(، حيث يتوفر لدى المحاسب الجنائي α≤0.05القانوني في المحاكم األردنية عند مستوى معنوية )

رات إعداد التقرير عن المهمة المكلف بها مدعم باألدلة القانونية الكافية والتي تعزز قراره، كما مها

يتمتع بمهارات التقصي واستقصاء األدلة المحاسبية في النزاعات المالية باالضافة إلى مهارات التحليل 

ضية مع كل ر ة هذه الفالمنظم للحقائق لتشكيل رأي فني محايد في النزاعات الجنائية، واتفقت نتيج

 .(Oyedokun, 2015)ودراسة ,Prabowo)  3102)دراسة من 

تبين من خالل الفرضية الفرعية الرابعة أنه تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعية في المحاسبة الجنائية   -5

لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني في 

تقوم جمعية مدققي الحسابات األردنية حيث  ،(α≤0.05دنية عند مستوى معنوية )المحاكم األر 
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بدورها في تنظيم مزاولة مهنة التدقيق الخارجي وحماية استقاللية المدقق الخارجي وبما يهيئ البيئة 

المناسبة للمحاسب الجنائي في فض النزاعات المالية، كما أن المحاسب الجنائي يعمل في بيئة تلتزم 

لدولة بها بدورها في القيام باإلصالحات الالزمة لتحقيق الشفافية والمساءلة الالزمة لفض النزاعات ا

ذات الطابع المالي، كما تتسم هذه البيئة بعدالة القضاء ونزاهته مما يمكنه من فض النزاعات المالية 

 ,Sorunke) سةدرا(، و 0079 ،الكبيسي)واتفقت نتيجة هذه الفرضية مع كل من دراسة  ،بعدالة

2018). 

 توصيات الدراسة 5-0

 في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:

 العمل المشترك بين جمعية المدققي الحسابات األردنيين ونقابة المحامين األردنيين، إلعداد ورشات -1

دنية، من محاكم األر تدريبية لتمكين المحاسبين القانونيين وخاصة المسجلين كشاهد خبير في ال

 جراءات القانونية التي تمكنهم من القيام بمهامهم بأفضل وجه.اإل

الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية وجمعية مدققي الحسابات  -قيام المنظمات المهنية ومنها  -0

دقيق، وتعزيز لتبتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وبما يضمن االلتزام بمعايير المحاسبة وا - ردنيةاأل

توفير المقومات الضرورية للمحاسبين الجنائيين من مؤهالت ومعايير وقواعد السلوك المهني، لالرتقاء 

 ردنية.بدور المحاسب الجنائي في المحاكم األ

مواصلة و ضرورة اعتماد مادة المحاسبة الجنائية ضمن مناهج التعليم األساسية في الجامعات األردنية،  -3

جيال أخرج وبحيث تتطورات العصر التي تتناسب مع تطور وسائل االحتيال المالي،  التقدم باتجاه
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من المحاسبين يمتلكون مهارات استخدام البرامج الحاسوبية في النزاعات المالية اإللكترونية وقرصنة 

 األنترنت والمعلومات.

أدوات  مهارات التعامل معقيام المحاسب القانوني األردني بااللتحاق بدورات تدريبية تنمي إلمامه ب -4

ي مستند مالي أكترونية و لرصدة اإلالصيرفة اإللكترونية لتمكنه من التعامل مع البيانات المالية واأل

 مام القضاء لفض النزاعات المالية التي يكون المصرف طرف فيها.أيستند اليه 

ي ردنية تبحث فاأل ردنية باستحداث وظيفة مدقق جنائي في المحاكمضرورة قيام وزرة العدل األ -5

دارة في الشركات المساهمة، مع تفعيل جوانب المسؤولية المدنية لكل من مدققي ومجالس اإل

شاعة إالتشريعات القانونية الالزمة لتطبيق الجزاءات الرادعة على المخالفين الذين يساهمون في 

 ظاهرة الفساد في الشركات المساهمة العامة األردنية.

 المحاسبة على يعتمد بحيث الرقابي النظام على تفعيل ردنفي األ الضريبية رةاإلدا تركيزضرورة  -0

 .سواء حد على والمكلفين المالية الدولة حقوق  على المحافظة عاتقه على ويأخذ الجنائية

طريق مطالبة  عن التزام مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات المهنية بالقيام بدورها في محاربة الفساد -7

جراء االصالحات الالزمة ومشاركتها في حل قضايا الفساد ذات الطابع المالي التي تمس إالحكومة ب

 الحق العام والخاص والحد من الفساد المالي في المحاكم.
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 كما يقترح الباحث دراسات مستقبلية أخرى مثل:

نية من وجهة دإجراء دراسات تتعلق باآلثار المترتبة على تطبيق المحاسبة الجنائية في المحاكم األر  -1

 ردنية.نظر أعضاء الهئية التدريسية في الجامعات األ

إجراء دراسات أخرى تتعلق بتطبيق موضوع الدراسة في قطاعات أخرى مثل الوزارات األردنية  -0

 ومتغيرات جديدة كمعوقات تطبيق المحاسبة الجنائية في المحاكم األردنية.
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 قائمة المراجع باللغة العربية 

 ،«الماليور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات الفساد د»(. 0074) محمد علي د، خالدحمأ -1

 بني سويف، مصر. ،سويفول في المحاسبة والمراجعة، جامعة بني المؤتمر الدولي األ 

ة مجل ،«في البيئة االقتصادية وأثرهجنبي األاالستثمار »(، 0070خضير، حال )و ، قحمد، موفأ -0

 .729-749، الصفحات 20 العدد، 7المجلد ، صاددارة واالقتاإل

دور المحاسبة الجنائية وحوكمة الشركات والعالقة التكاملية بينهما  (.0072برغل، ليندا مصطفى ) -3

 )رسالة ماجستير غيرردنية، داري في الشركات المساهمة العامة األ في الحد من الفساد المالي واإل

 ردن.األ ان،منشورة(، جامعة الشرق االوسط، عم  

ور المحاسبة القضائية في اكتشاف عمليات د»(. 0074صالح ) الخالدي،و  ،الجبوري، نصيف -4

-321الصفحات ، 10عدد ، ال79مجلد ، المجلة العلوم االقتصادية واالدارية، «المالياالحتيال 

314. 

ة ة تنميمجل ،«مكانية تطبيقها في العراقإالمحاسبة القضائية و (. »0070حمد )أالجليلي، مقداد  -5

 .07-9، الصفحات 701، العدد 43مجلد ال، قتصاددارة واالالرافدين، كلية اإل

المفاهيمي للمحاسبة القضائية ومتطلبات تطبيقها في البيئة  اإلطار(. 0070جميل، رافي نزار ) -0

 ، )رسالة ماجستير غير منشور(، جامعة الموصل، الموصل، العراق.المالية العراقية

مقترح للمحاسبة القضائية ودورها في اكتشاف عمليات  إطار(. 0070ي )الخالدي، صالح هاد -7

 طروحة دكتوراة غير منشورة(، جامعة بغداد، بغداد، العراق.أ، )االحتيال المالي
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تطوير دور المراجعة القضائية الغش واالحتيال والفساد المالي (. 0072حمد ابراهيم )أخليل، محمد  -8

معة ، جا)رسالة ماجستير غير منشور(، ة المعلومات المحاسبيةعمال وتحقيق مصداقيلمنظمات األ

 بني سويف، بني سويف، مصر.

بداعية ودور المحاسب القانوني في مواجهتها المحاسبة اإل»(. 0070يمان محمد )إسعد الدين،  -9

دارة اإلمجلة المحاسبة و ، «دراسة تحليلية – بالتطبيق على قطاع االتصاالت والتكنولوجيا المصري 

 .409-022الصفحات ، 12عدد ال، مينألتوا

دور المحاسبة القضائية في الحد من ظاهرة الغش في القوائم » (.0009حمد )أالسيسي، نجوى  -12

-44، الصفحات 7العدد ، 7المجلد ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، «دراسة ميدانية - المالية

23. 

الكتشاف حاالت  القضائيةلمحاسبة مدى توافر مقومات تطبيق ا(. 0072نعام )أشعبان،  -11

زة، غ)دراسة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية،  ،االحتيال المالي في الوحدات االقتصادية

 فلسطين.

المحاسبة القضائية في بعض البلدان العربية الواقع » (.0072شنقراوي، مصطفى طاهر ) -10

 .22-99الصفحات ، 73 العدد، 3جلد الممجلة الدراسات العليا جامعة نيلين، ، «والطموحات

 في الجنائية المحاسبة تقنيات تطبيق أثر»(. 0079الله، منى حسن ) وعبد ،صيام، وليد زكريا -13

 المحاسبين نظر وجهة من األردنية العامة المساهمة الشركات في األرباح إدارة ممارسات عن الكشف

 .002-799، الصفحات 0، العدد 1جلد الم، المجلة العالمية لالقتصاد واألعمال، «القانونيين
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مجلة العلوم المحاسبة القضائية وجودة التقارير المالية، (. 0072)زهراء ناجي ، عبيد -14

 .920-910، الصفحات 03، العدد701األقتصادية واإلدارية، المجلد

داء المالي للمؤسسة فعالية نظام المعلومات المحاسبية في األ(. 0074عجيلة، حنان ) -15

 ورقلة، الجزائر. ،)دراسة ماجستير غير منشورة(، جامعة قاصدي مرباح، يةاالقتصاد

مدى إدراك هيئة التدريس في الجامعات الليبية بأهمية (. 0072العرفي، فتحي موسى ) -10

جامعة  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(المحاسبة الجنائية وضرورة اضافتها لمناهج التعليم العالي، 

 بنغازي، بنغازي، ليبيا.

في الشركات الصناعية  القضائيةدور تطبيق المحاسبة (. 0079عليمات، طارق رشيد ) -17

 القانونيين المحاسبين نظر وجهة من) - المساهمة األردنية في الحد من التهرب الضريبي

 ردن.، )دراسة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، المفرق، األاألردنيين(

تكامل الستخدام المراجعة القضائية في منع واكتشاف م إطارنحو (. 0073غنيم، محمود ) -18

 جامعة بنها، مصر.)رسالة ماجستير غير منشورة(، ، الغش في البيئة المصرية

المحاسبة القضائية ضرورة المساهمة في حل المنازعات (. »0077الستار ) الكبيسي، عبد -19

 قطر. ،ن القانونيين القطريةندوة علمية حول المحاسبة القضائية جمعية المحاسبي، «بصورة عادلة

من وجهة نظر القضاء، )دراسة القضائية واقع المحاسبة » (.0079الكبيسي، عبد الستار ) -02

، الصفحات 7العدد  ،70، المجلد ردنية في إدارة االعمالجلة األ الم، «ميدانية استطالعية في األردن

7-09. 
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خطيطية في الحفاظ على البيئة التشريعات والمعايير الت ةهميأ » (.0070المدحجي، محمد ) -01

 .72-4الصفحات ، 0 العدد، 72المجلد ، مجلة العلوم والتكنولوجيا ،«الحضرية

مراقب الحسابات في الكشف عن الغش واالخطاء في القوائم مسؤولية (. 0072منصر، جمال ) -00

 ئر.، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الوادي، الجزا)رسالة ماجستير غير منشورة(، المالي

دور المحاسبة القضائية في الحد من »(. 0072وسالمة، رأفت سالمة ) ،الهنيني، إيمان أحمد -03

، 4، العدد 9، المجلد مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، «أساليب اإلحتيال المالي في األردن

 .707-21الصفحات 
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 الملحقات

(ستبانةأداة الدراسة )اال( 1ملحق رقم )  

 محكمي أداة الدراسة )االستبانة( السادة قائمة بأسماء( 0ملحق رقم )

 اإلحصائي مخرجات برنامج التحليل( 3ملحق رقم )
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 (ستبانة( أداة الدراسة )اال1ملحق رقم )

 

 جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

 اسبة/ قسم المح كلية األعمال

 بسم الله الرحمن الرحيم

 / األخت الفاضلة األخ الفاضل

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

قومات مدى توفر مبدالسالم محمدسعيد الحيالي بإجراء دراسة ميدانية بعنوان: "مصطفى ع يقوم الباحث

ستير رجة الماجاستكماال  لمتطلبات الحصول على د "،تطبيق المحاسبة الجنائية في المحاكم األردنية

 .في المحاسبة

لذا، فإنني أرجو تعاونكم في التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة المرفقة، وذلك بوضع في المكان المناسب 

يتم ، علما  بأن المعلومات التي س(✓) إشارةإشارة مقابل كل فقرة، حسب درجة اتفاقك مع مضمون الفقرة 

 .لن تستخدم إال ألغراض البحث العلميالحصول عليها سوف تعامل بسرية تامة، و 

 

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير
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 العامة معلومات - األول الجزء 
 (✓) إشارة بوضع عامة معلومات تتضمن التي األسئلة على اإلجابة يرجى

 العمر: -1
 ▢ سنة 42من  أقل – 32 ▢ سنة 32من  أقل – 02
 ▢ سنة فأكثر 52 ▢ سنة 52من  أقل – 42

 

 العلمي: لالمؤه -0
 ▢ بكالوريوس ▢ متوسطدبلوم 

 ▢ ةدكتورا ▢ ماجستير
 

 قانوني: كمدقق الخبرة -3
 ▢ سنوات 12من  أقل – 5 ▢ سنوات 5أقل من 

 ▢ سنة فأكثر 15 ▢ سنة 15من  أقل – 12
 

 المحكمة: في خبير كشاهد الخبرة -4
 ▢ سنوات 12من  أقل – 5 ▢ سنوات 5أقل من 

 ▢ فأكثرسنة  15 ▢ سنة 15من  أقل – 12
 

 المحكمة؟ في خبير شاهدك مسجل أنت هل -5
 ▢ ال ▢ نعم

 

 ؟مهنية شهادة تحمل هل -0
 ▢ ال ▢ نعم

 .........................في حال اإلجابة )نعم(، أذكر نوع الشهادة ...............
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 الثاني الجزء 

لمحاكم األردنية"، مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية في افيما يلي مجموعة من العبارات خاصة "ب

بعد  نظرك وجهة عن يعبر الذي المكان في (✓)يرجى التكرم باختيار اإلجابة المناسبة ووضع إشارة 

 قراءة العبارات اآلتية:

 

 لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة ائيةجنال توفر البيانات المالية )األدلة( للمحاسبةالمحور األول: 

موافق  رةمضمون الفق الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

فض لائي على اإلجراءات التحليلية بتطبيق أسلوب المقارنات جنيعتمد المحاسب ال -1
 النزاعات المالية بعدالة.

     

0- 
ات جرد الفعلي في النزاعالائي بالفحص المادي ألدلة االثبات كجنيقوم المحاسب ال

 ذلك الفحص.المالية التي تتطلب 
     

3- 
ائية نجائي من متانة نظام الرقابة الداخلي للشركة لفض النزاعات الجنيتأكد المحاسب ال

 بعدالة.
     

مة للتوصل إلى األدلة الالز  ةبرامج الكمبيوتر المصممائي على جنيعتمد المحاسب ال -4
 ائية.جنلفض النزاعات في الدعاوي ال

     

5- 
ير اليدوية واإللكترونية الكتشاف الثغرات غالمراسالت ي بمراجعة ائجنيقوم المحاسب ال

 القانونية إن وجدت.
     

9- 
ائي المصادقات من طرف ثالث كقرائن لتأكيد رأيه لفض جنالمحاسب ال يستخدم

 .ائيةجنالنزاعات في الدعاوي ال
     

عالقات ال الستنتاجنماط والعالقات الموجودة في البيانات ائي األجنيحدد المحاسب ال -7
      ائية.جنال ي بين المتغيرات في الدعاو 

8- 
ائي على تمثيل البيانات المالية في خرائط ورسوم بيانية لتسليط جنيعتمد المحاسب ال

 لفض النزاعات المالية بعدالة.الضوء على األدلة والقرائن الهامة 
     

9- 
المراجعة المستمرة للمستندات  ائي عن أدلة االثبات من خاللجنيتحرى المحاسب ال

 وفي الحدود المسموح بها قانونيا .
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12- 
إجراء المقابالت مع الجهات التي من المتوقع أن تساعده  فيائي جنالمحاسب ال يقوم

      النزاعات الجنائية.في الوصول إلى أدلة االثبات الالزمة في فض 

حصائية ومنها أسلوب العينات للتأكد من ائي على األساليب اإلجنيعتمد المحاسب ال -11
      ائية من األخطاء والتحريفات.جنخلو البيانات المالية المستخدمة في الدعاوي ال

10- 
ائي تحليل النسب المالية للتأكد من عدم وجود بنود غير اعتيادية جنالمحاسب ال يسنخدم

 ي عاو ير المؤكدة في الداكتشاف البيانات الهامة وغ تساعده فيفي البيانات المالية 
 ائية.جنال

     

ائي على نماذج التنبؤ للتأكد من تقدير النتائج التي يتوجب جنيعتمد المحاسب ال -13
 ائية.نجالحصول عليها في البيانات المالية كأدلة في فض النزاعات في الدعاوي ال

     

انات حرافات في البياكتشاف االن الذكاء الفطري في ائي علىجنيعتمد المحاسب ال  -14
 ائي.جنالمالية التي يتم جمعها والمتعلقة بالنزاع ال

     

15- 
ائي البرامج الحاسوبية المصممة السترداد البيانات المالية التي جنالمحاسب ال يستخدم

 تساعده في الوصول إلى أدلة لفض النزاعات المالية.
     

بالمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لفض النزاعات ذات  ائيجنال المحاسب تمتع األشخاص المكلفين بمهمةالمحور الثاني: 
 الطبيعة المالية بصورة عادلة

موافق  مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

1- 
ائي شهادات مهنية من منظمات عالمية أو محلية للقيام جنالمحاسب ال يتوفر لدى

 المطلوبة لفض الشكاوى واالدعاءات المقدمة.بواجبات المهنة 
     

      .متحانات مهنية تمكنه من مزاولة المهنةاائي إلى جنيخضع المحاسب ال -0

3- 
ائي المعارف المحاسبية من تحليل وتفنيد أدلة االثبات لتأييد رأيه جنالمحاسب اللدى 

 ائية.جنفي الدعاوي ال
     

4- 
الالزمة للسير في إجراءات التقاضي وحل  الجنائيةعارف لميلم باائي جنالمحاسب ال

 القضايا المالية في المحاكم.
     

5- 
بمتطلبات وارشادات المعايير المحاسبية الدولية لتقديم األدلة  يلمائي جنالمحاسب ال

 ائية.جنالالزمة لدعم رأيه في حل الدعاوي ال
     

 الكافية لفحص نظام الرقابة الداخلي يةالعمل ائي الخبرةجنالمحاسب ال يتوفر لدى -0
 وتحديد نقاط القوة والضعف فيه بما يعزز موقفه القانوني.
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7- 
ائي خبرات تدقيق الحسابات الكافية والالزمة في حالة تقديم جنالمحاسب ال يتوفر لدى

 ائية.جنالمدقق القانوني تقرير غير مقنع في النزاعات ال
     

اة ائي خبرات استشارية كافية لتقديم االستشارات الالزمة للقضجنب الالمحاس يتوفر لدى -8
      في النزاعات المالية.

9- 
ائي لدورات تدريبية متعلقة في اإلجراءات القانونية وأدلة االثبات جنيخضع المحاسب ال

 القاطعة.
     

12- 
ائية جني الدعاو ائي يلم بالقوانين والتشريعات التجارية ذات الصلة بالجنالمحاسب ال

 ذات الطابع المالي.
     

11- 
ائي الخبرات المحاسبية الكافية الكتشاف األخطاء جنالمحاسب ال يتوفر لدى

      والتجاوزات في القضايا المالية.

10- 
نه من ائية تمكجنائي خبرات عملية في مجال المحاسبة الجنالمحاسب ال يتوفر لدى

 منه. بةالقيام في المهام المطلو 
     

المهارات الالزمة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية ب ةائيجنال تمتع األشخاص المكلفين بمهمة المحاسبالمحور الثالث: 
 بصورة عادلة من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني

موافق  مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

1- 
تلك مهارات فحص واكتشاف األدلة اإللكترونية في فض النزاعات ائي يمجنالمحاسب ال

 ائية في بيئة األعمال اإللكترونية.جنال
     

0- 
ائية وتقديم الرأي جنائي يمتلك مهارات التحقيق في النزاعات الجنالمحاسب ال

 ائية.جنواالستشارات ال
     

نزاعات لتمييز والفصل في الائي مهارة التفكير االنتقادي جنالمحاسب ال يتوفر لدى -3
 وي على حاالت الغش والتالعب.طالمالية التي تن

     

ائي مهارات التحليل المنظم للحقائق لتشكيل رأي فني محايد جنالمحاسب ال يتوفر لدى -4
 ائية.جنفي النزاعات ال

     

5- 
اعات ز ائي يتمتع بمهارات التقصي واستقصاء األدلة المحاسبية في النجنالمحاسب ال

 المالية.
     

0- 
ائي يتمتع في مهارات استخدام البرامج الحاسوبية في النزاعات المالية جنالمحاسب ال

 اإللكترونية وقرصنة األنترنت والمعلومات.
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7- 
ائي مهارات تقييم األصول واألضرار التي تنطوي عليها جنالمحاسب ال يتوفر لدى

 القضايا ذات الطبيعة المالية.
     

ائي مهارات التعامل مع أدوات الصيرفة اإللكترونية لفض جنالمحاسب ال يتوفر لدى -8
      النزاعات المالية التي يكون المصرف طرف فيها.

9- 
ائي مهارات إعداد التقرير عن المهمة المكلف بها مدعم جنلدى المحاسب اليتوفر 

 باألدلة القانونية الكافية والتي تعزز قراره.
     

      ائي بمهارات تحليل دوافع األطراف المحركة للنزاع القانوني.جنيتمتع المحاسب ال -12

11- 
الدفاع  التي تمكنه منالكتابية و مهارات االتصال الشفوية و  يمتلكائي جنالمحاسب ال

 ائية.جنعن األدلة الثبوتية في الدعاوي ال
     

10- 
بية التي تؤهله على فحص الوثائق ائي المهارات المحاسجنالمحاسب ال يتوفر لدى

 والمستندات واألدلة القانونية الالزمة لفض النزاعات بعدالة.
     

ائي مهارات التحكيم لفض النزاعات المالية التي ال تزال محل جنالمحاسب ال يتوفر لدى -13
      خالف بين األطراف المتنازعة.

ادلة لفض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة ع ائيةجنالية في المحاسبة هل تتوفر بيئة تنظيمية وتشريعالمحور الرابع: 
 من وجهة نظر مدقق الحسابات القانوني

موافق  مضمون الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

من  يعززما بائي كطرف محايد ومستقل عن األطراف المتنازعة و جنيعمل المحاسب ال -1
      المحاكم.في  اهد خبيردوره كش

0- 
ائي يعمل في بيئة أعمال إلكترونية مما يتطلب منه استخدام تكنولوجيا جنالمحاسب ال

 ائية.جنالمعلومات في فض النزاعات ال
     

3- 
ائي يعمل في بيئة تتسم بالتعاون والمشاركة وبحيث يتم اطالعه على جنالمحاسب ال 

من حصوله على كامل األدلة والبيانات الالزمة لفض  جميع المستندات والوثائق للتأكد
 النزاعات المالية بعدالة.

     

ائي يعمل في بيئة تتسم بعدالة القضاء ونزاهته مما يمكنه من فض جنالمحاسب ال -4
 النزاعات المالية بعدالة.
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5- 
حات الالزمة الائي يعمل في بيئة تلتزم الدولة بها بدورها في القيام باإلصجنالمحاسب ال

 لتحقيق الشفافية والمساءلة الالزمة لفض النزاعات ذات الطابع المالي.
     

ائي ضمن قوانين وتشريعات تضمن حماية المال الخاص والعام جنيعمل المحاسب ال -0
      ائية.جنال ي وبما يحفظ الحقوق وتحقيق العدالة في الدعاو 

7- 
ه بقيام المدقق الحسابات بدورة في إبداء رأيائي في بيئة تتصف جنيعمل المحاسب ال

 .ةونزاهة مما يساعده على فض النزاعات المالية بعدال ةبعدال
     

8- 
تعليمات هيئة األوراق المالية تضمن الدور التنظيمي والرقابي في السوق المالي وتنظم 

زاعات نائي في فض الجنقضايا االستثمار الداخلي والخارجي وبما يساعد المحاسب ال
 ذات الطابع المالي.

     

9- 
تقوم جمعية مدققي الحسابات األردنية بدورها في تنظيم مزاولة مهنة التدقيق الخارجي 

ائي في نجوحماية استقاللية المدقق الخارجي وبما يهيئ البيئة المناسبة للمحاسب ال
 فض النزاعات المالية.

     

12- 
ائي نجبالوضوح والبساطة وبما يساعد المحاسب ال تتسم إجراءات سير القضايا القانونية

 في فض النزاعات المالية بعدالة.
     

خاصة ائي باإلصالحات االقتصادية المستمرة و جنة التي يعمل بها المحاسب الئتتسم البي -11
      في مجال القضاء وبما يساعد على فض النزاعات المالية بعدالة.
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 (ستبانةأداة الدراسة )اال محكمي السادة بأسماءقائمة ( 0ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل التخصص الرتبة العلمية أسم المحكم الرقم

دكتور أستاذ خليل إبراهيم الدليمي 7  جامعة إربد األهلية المحاسبة 

ةمحمد ابراهيم النوايس 0 مشارك أستاذ   جامعة الزيتونة األردنية المحاسبة 

شاركأستاذ م أسامة سميح شعبان 4  جامعة الزيتونة األردنية المحاسبة 

 جامعة جرش المحاسبة أستاذ مشارك أسامة عبد المنعم عبد الجبار 3

 جامعة الشرق األوسط المحاسبة أستاذ مشارك عبد الله أحمد الدعاس 2

 جامعة إربد األهلية المحاسبة أستاذ مشارك علي مصطفى المقابلة 9

مساعدأستاذ  إبراهيم يوسف العبادي 1 جرشجامعة  المحاسبة   

علقممحمد  2  جامعة البترا المحاسبة أستاذ مساعد 
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  مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي( 3ملحق رقم )

Frequencies 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:17:27 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES 

VARIABLES=age edlevel 

experaudit exper q5 q6 q6a 

/ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Frequency Table 

 

 

 

 

Statistics 

 age edlevel 
Experaud

it 
exper q5 q6 q6a 

N 
Valid 124 124 124 124 124 124 104 

Missing 0 0 0 0 0 0 20 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1.00 28 22.6 22.6 22.6 

2.00 24 19.4 19.4 41.9 

3.00 20 16.1 16.1 58.1 

4.00 52 41.9 41.9 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

Edlevel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2.00 96 77.4 77.4 77.4 

3.00 20 16.1 16.1 93.5 

4.00 8 6.5 6.5 100.0 

Total 124 100.0 100.0  
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Experaudit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1.00 32 25.8 25.8 25.8 

2.00 16 12.9 12.9 38.7 

3.00 12 9.7 9.7 48.4 

4.00 64 51.6 51.6 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

Exper 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1.00 72 58.1 58.1 58.1 

2.00 20 16.1 16.1 74.2 

3.00 12 9.7 9.7 83.9 

4.00 20 16.1 16.1 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

Q5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1.00 84 67.7 67.7 67.7 

2.00 40 32.3 32.3 100.0 

Total 124 100.0 100.0  
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Q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 20 16.1 16.1 16.1 

2.00 104 83.9 83.9 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

Q6a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Jacpa 80 64.5 76.9 76.9 

CPA 20 16.1 19.2 96.2 

ACCA 4 3.2 3.8 100.0 

Total 104 83.9 100.0  

Missing System 20 16.1   

Total 124 100.0   
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Descriptives 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:18:00 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 

a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 

a14 a15 A 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 124 2.00 5.00 4.0968 .82066 

a2 124 3.00 5.00 4.3548 .60073 

a3 124 2.00 5.00 4.1935 .74000 

a4 124 1.00 5.00 4.0000 .84584 

a5 124 3.00 5.00 4.2661 .57182 

a6 124 3.00 5.00 4.3306 .53680 

a7 124 3.00 5.00 4.1371 .56070 

a8 124 2.00 5.00 3.6855 .94022 

a9 124 3.00 5.00 4.2581 .56842 

a10 124 3.00 5.00 4.3226 .53417 

a11 124 2.00 5.00 4.2258 .75265 

a12 124 2.00 5.00 4.2903 .77328 

a13 124 2.00 5.00 3.6774 .93312 

a14 124 2.00 5.00 3.8065 .86181 

a15 124 2.00 5.00 4.1290 .83586 

A 124 3.27 5.00 4.1183 .46320 

Valid N (listwise) 124     
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Descriptives 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:18:11 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 

a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 

a14 a15 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX 

/SORT=MEAN (D). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a2 124 3.00 5.00 4.3548 .60073 

a6 124 3.00 5.00 4.3306 .53680 

a10 124 3.00 5.00 4.3226 .53417 

a12 124 2.00 5.00 4.2903 .77328 

a5 124 3.00 5.00 4.2661 .57182 

a9 124 3.00 5.00 4.2581 .56842 

a11 124 2.00 5.00 4.2258 .75265 

a3 124 2.00 5.00 4.1935 .74000 

a7 124 3.00 5.00 4.1371 .56070 

a15 124 2.00 5.00 4.1290 .83586 

a1 124 2.00 5.00 4.0968 .82066 

a4 124 1.00 5.00 4.0000 .84584 

a14 124 2.00 5.00 3.8065 .86181 

a8 124 2.00 5.00 3.6855 .94022 

a13 124 2.00 5.00 3.6774 .93312 

Valid N (listwise) 124     
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Descriptives 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:26:01 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=b1 b2 b3 b4 

b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 

B 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b1 124 3.00 5.00 4.2661 .67606 

b2 124 1.00 5.00 3.9677 .97059 

b3 124 3.00 5.00 4.3871 .65902 

b4 124 2.00 5.00 4.1290 .79600 

b5 124 3.00 5.00 4.4194 .61283 

b6 124 3.00 5.00 4.3629 .65437 

b7 124 3.00 5.00 4.3548 .65262 

b8 124 3.00 5.00 4.2903 .63469 

b9 124 3.00 5.00 4.0645 .71842 

b10 124 3.00 5.00 4.1935 .69467 

b11 124 3.00 5.00 4.3226 .59193 

b12 124 3.00 5.00 4.2581 .67319 

B 124 3.00 5.00 4.2513 .49180 

Valid N (listwise) 124     
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Descriptives 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:26:10 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=b1 b2 b3 b4 

b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX 

/SORT=MEAN (D). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b5 124 3.00 5.00 4.4194 .61283 

b3 124 3.00 5.00 4.3871 .65902 

b6 124 3.00 5.00 4.3629 .65437 

b7 124 3.00 5.00 4.3548 .65262 

b11 124 3.00 5.00 4.3226 .59193 

b8 124 3.00 5.00 4.2903 .63469 

b1 124 3.00 5.00 4.2661 .67606 

b12 124 3.00 5.00 4.2581 .67319 

b10 124 3.00 5.00 4.1935 .69467 

b4 124 2.00 5.00 4.1290 .79600 

b9 124 3.00 5.00 4.0645 .71842 

b2 124 1.00 5.00 3.9677 .97059 

Valid N (listwise) 124     
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Descriptives 

 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:27:32 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 

c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 C 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c1 124 1.00 5.00 3.5081 1.16519 

c2 124 1.00 5.00 3.5887 1.20980 

c3 124 1.00 5.00 3.6855 1.19869 

c4 124 1.00 5.00 4.0242 .89682 

c5 124 1.00 5.00 4.1532 .75487 

c6 124 1.00 5.00 3.3548 1.37453 

c7 124 1.00 5.00 3.8629 1.20524 

c8 124 2.00 5.00 3.5806 .98027 

c9 124 2.00 5.00 4.2177 .79183 

c10 124 1.00 5.00 3.8145 1.06203 

c11 124 1.00 5.00 3.7258 1.30875 

c12 124 1.00 5.00 3.8629 1.26449 

c13 124 1.00 5.00 3.4677 1.18552 

C 124 1.82 5.00 3.7742 .89692 

Valid N (listwise) 124     
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Descriptives 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:27:51 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 

c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX 

/SORT=MEAN (D). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c9 124 2.00 5.00 4.2177 .79183 

c5 124 1.00 5.00 4.1532 .75487 

c4 124 1.00 5.00 4.0242 .89682 

c7 124 1.00 5.00 3.8629 1.20524 

c12 124 1.00 5.00 3.8629 1.26449 

c10 124 1.00 5.00 3.8145 1.06203 

c11 124 1.00 5.00 3.7258 1.30875 

c3 124 1.00 5.00 3.6855 1.19869 

c2 124 1.00 5.00 3.5887 1.20980 

c8 124 2.00 5.00 3.5806 .98027 

c1 124 1.00 5.00 3.5081 1.16519 

c13 124 1.00 5.00 3.4677 1.18552 

c6 124 1.00 5.00 3.3548 1.37453 

Valid N (listwise) 124     
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Descriptives 

 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:28:13 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=d1 d2 d3 d4 

d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 D 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

d1 124 1.00 5.00 4.0323 1.28110 

d2 124 1.00 5.00 3.7742 1.09573 

d3 124 1.00 5.00 3.5645 1.23131 

d4 124 2.00 5.00 4.1048 .90902 

d5 124 2.00 5.00 4.1694 .71819 

d6 124 1.00 5.00 3.8065 1.27947 

d7 124 1.00 5.00 3.9274 1.09078 

d8 124 2.00 5.00 3.9032 .99934 

d9 124 2.00 5.00 4.2097 .79913 

d10 124 1.00 5.00 3.9839 1.11154 

d11 124 1.00 5.00 3.5806 1.33189 

D 124 1.82 5.00 3.9142 .85109 

Valid N (listwise) 124     
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Descriptives 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:28:25 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=d1 d2 d3 d4 

d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX 

/SORT=MEAN (D). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

d9 124 2.00 5.00 4.2097 .79913 

d5 124 2.00 5.00 4.1694 .71819 

d4 124 2.00 5.00 4.1048 .90902 

d1 124 1.00 5.00 4.0323 1.28110 

d10 124 1.00 5.00 3.9839 1.11154 

d7 124 1.00 5.00 3.9274 1.09078 

d8 124 2.00 5.00 3.9032 .99934 

d6 124 1.00 5.00 3.8065 1.27947 

d2 124 1.00 5.00 3.7742 1.09573 

d11 124 1.00 5.00 3.5806 1.33189 

d3 124 1.00 5.00 3.5645 1.23131 

Valid N (listwise) 124     
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Descriptives 

 

 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:29:25 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=A B C D 

TOTAL 

/STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX 

KURTOSIS SKEWNESS. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
Skewness 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

A 124 3.27 5.00 4.1183 .46320 .366 .217 

B 124 3.00 5.00 4.2513 .49180 -.668 .217 

C 124 1.82 5.00 3.7742 .89692 -.898 .217 

D 124 1.82 5.00 3.9142 .85109 -.817 .217 

TOTAL 124 2.71 5.00 4.0136 .53876 .124 .217 

Valid N 

(listwise) 
124       
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Reliability 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:29:43 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 124 

Matrix Input  

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

/VARIABLES=a1 a2 a3 a4 

a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 

a13 a14 a15 

/SCALE ('ALL 

VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 124 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 124 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.890 15 
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Reliability 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:29:55 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

/VARIABLES=b1 b2 b3 b4 

b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 

/SCALE ('ALL 

VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 124 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 124 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.906 12 
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Reliability 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:30:09 

Comments  

Input Data C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

124 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

/VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 

c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 

/SCALE ('ALL 

VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 124 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 124 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.962 13 
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Reliability 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:30:24 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 124 

Matrix Input  

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

/VARIABLES=d1 d2 d3 d4 

d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 

/SCALE 

('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 124 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 124 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.935 11 
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Reliability 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:31:12 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
124 

Matrix Input  

Missing 

Value 

Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

/VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

a10 a11 a12 a13 a14 a15 b1 b2 b3 b4 b5 

b6 b7 b8 b9 b10 b11 

b12 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 

c13 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 

/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 124 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 124 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.961 51 
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T-Test 

Notes 

Output Created 04-JUN-2020 22:31:18 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\ 

Mustafa Hayali.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 124 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each analysis 

are based on the cases with 

no missing or out-of-range 

data for any variable in the 

analysis. 

Syntax 

T-TEST 

/TESTVAL=3 

/MISSING=ANALYSIS 

/VARIABLES=TOTAL A B 

C D 

/CRITERIA=CI (.95). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TOTAL 124 4.0136 .53876 .04838 

A 124 4.1183 .46320 .04160 

B 124 4.2513 .49180 .04417 

C 124 3.7742 .89692 .08055 

D 124 3.9142 .85109 .07643 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

TOTAL 20.950 123 .000 1.01360 .9178 1.1094 

A 26.884 123 .000 1.11828 1.0359 1.2006 

B 28.333 123 .000 1.25134 1.1639 1.3388 

C 9.612 123 .000 .77419 .6148 .9336 

D 11.962 123 .000 .91422 .7629 1.0655 


