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 طوير دور المراجعة القضائية لمواجهة الغش واالحتيالت
 والفساد المالي بمنظمات االعمال وتحقيق مصداقية

 دراسة اختبارية –المعلومات المحاسبية 
 (1) ابراهيم خليل د/ محمد أحمد

 

 ملخص البحث:
تمثل الهدف الرئيسي للبحث في: صياغة إطار فكري مقترح لتطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من ي     

 الغش واالحتيال والفساد المالي وتحديد انعكاس ذلك على مصداقية المعلومات المحاسبية.
تقدمها واالليات التي تعتمد  وتحقيقا لهذا الهدف تناول البحث مفهوم المراجعة القضائية وطبيعة الخدمات التي     

عليها لمواجهة االنواع المختلفة من الغش واالحتيال والفساد المالي بمنظمات االعمال المختلفة، وذلك من خالل 
صياغة مجموعة من الفروض التي يعتمد عليها البحث ، الختبار مدى صالحية االطار الفكري المقترح لتطوير 

:  البعد االولعلى مشكلة البحث، والذي يعتمد على اربعة ابعاد رئيسية وهى : دور المراجعة القضائية للتغلب 
ضرورة توفر متطلبات تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة القضائية ، وذلك من خالل ستة متطلبات يجب توافرها 

البعد الشأن،  منها : االهتمام المستمر بتقديم خدمات البحث والتقصي، واصدار معيار مراجعة متخصصة في هذا
: تحديد أنواع الغش واالحتيال والفساد  البعد الثالث: تحديد الصفات الواجب توافرها في المراجع القضائي،  الثاني

: تحديد انعكاس تطوير المراجعة القضائية على مصداقية المعلومات  البعد الرابعالمالي التي يجب مواجهتها، 
 المحاسبية .

من خالل الدراسة االختبارية على عينة مكونة من  المقترح للتطوير وض المعبرة عن اإلطاروقد تم اختبار الفر      
( مفردة ممثلة لثالثة فئات تعكس االطراف المختلفة المرتبطة بمشكلة البحث، وباستخدام االساليب االحصائية 114)

صحة اإلطار الفكري المقترح ثبت صحة فروض البحث، وبالتالي قد ف ،Mann Whitneyالمناسبة، ومنها اسلوب 
 لتطوير المراجعة القضائية، وبالتالي القدرة على تحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية.

 : الكلمات المفتاحية
المراجعة القضائية، الغش واالحتيال والفساد المالي، خدمات الدعم القانوني، المراجع القضائي، مصداقية      

 المعلومات المحاسبية.

                                                           

   جامعة بنها -كلية التجارة  -استاذ المحاسبة المساعد  (1) 

 : mkhalil163@hotmail.com MailE.  
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Developing the Role of the Forensic Auditing to Prevent 

Fraud Financial Corruption in Business Organizations  

and Achieve Credibility Accounting Information  

Empirical Study 

Dr. Mohammed Ahmed Ibrahim Khalil 

Abstract: 
     The main objective of Search is drafting an intellectual framework of a proposal to 

develop the role of the Forensic Auditing to prevent or reduce fraud and financial 

corruption and determine its impact on the credibility of accounting information. 

     In order to achieve this aim, the research contains the concept of the Forensic 

Auditing and the nature of the services provided by mechanisms that depend on them to 

meet the different types of fraud and financial corruption organizations various 

business. Through the formulation of a set of hypotheses of research, to test the validity 

of an intellectual framework of a proposal to develop the role of the Forensic Auditing 

to solve the problem of the research, which is based on four main dimensions. Namely:  

     The first dimension: the need to provide the requirements for achieving the effective 

exercise of the Forensic Auditing, and through the six requirements, such as: constant 

attention to provide search services and investigation, and the issuance of standard 

specialized review in this regard.  

     The second dimension: identify the Characteristics that should be available in the 

Forensic Auditor.  

     The third dimension: identify the types of fraud and financial corruption. 

     The fourth dimension: the reflection of development of the Forensic Auditing to 

determine the credibility of accounting information. 

     Through empirical study has been hypotheses that expresses of the proposed 

framework for the development of a test on a sample of (114) single representative of 

the three categories reflect the various parties associated with the problem of searching. 

using appropriate statistical methods, such as: Mann Whitney, has been proven correct 

research hypotheses , and thus frame the health intellectual proposal for the 

development of the Forensic Auditing, and therefore the ability to achieve the 

credibility of accounting information. 
 

Keywords: 

     The Forensic Auditing, Fraud and Financial Corruption, Services of Research and 

Investigation, The Forensic Auditor, The Credibility of Accounting Information. 
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 )1( – اإلطار العام للبحث

 :المشكلة وطبيعة المقدمة- 1/1
في اعداد التقارير  تعانى منه الكثير من دول العالم من تفشي حاالت الغش واالحتيال والتضليل في ضوء ما     

صاحب ذلك من انتشار المخاطر واالزمات وحدوث الكثير من االنهيارات المالية للعديد من  والقوائم المالية ، وما
منظمات االعمال العالمية الكبرى ، وقد عبر عن هذا الوضع أحد الكتاب بقوله " بلغت خسائر الغش بالعالم حوالى 

مليار  100التجارة العالمية ، بلغ نصيب العالم العربي منها  إجمالي% من  7 ادلما يع أيتريليون دوالر سنويا ، 
                          اشارت اليه دراسة ( ، يضاف الى ذلك ما 1:  2016دوالر سنويا ) الكبيسي ، 

(Siriwardane,et al., 2014)  بداية االلفية الجديدة يتم االعالن عن فضيحة محاسبية  نذبأنه في كل عام م
 واحدة جديدة على االقل في مكان ما في العالم .

وقد ترتب على ذلك كثرة الدعاوى والمنازعات القضائية نتيجة فقد المصداقية في المعلومات المحاسبية وانعدام      
مهنة المراجعة في موقف صعب وتحدى لكيفية مواجهة  أصبحت وبالتالييقوم به المراجعون،  الذيالثقة في الدور 

 منه منظمات االعمال المختلفة. تعاني ذيال المالياالنواع المختلفة لكل من الغش واالحتيال والفساد 
 اصبحت الحاجة ملحة للبحث عن آليات ووسائل حديثة لمواجهة كل من الغش واالحتيال والفساد وبالتالي     

ولذا  القضائية،حول الدعاوى  الرأي إلبداءجة الى االستعانة بخبرات متخصصة ومهارات متميزة ، وكذلك الحاالمالي
هناك طلب متزايد لخدمات المراجعة القضائية نتيجة زيادة ممارسة االحتيال والغش في معظم  أن:اشار البعض الى 

 (.Enofe, et al.,2015:1األخيرة ) اآلونةالشركات والمؤسسات حول العالم في 
تقوم به المراجعة القضائية للكشف عن  الذيومع زيادة وتنوع الفساد زادت الحاجة الى دراسة متعمقة في الدور      

وكيفية تطوير هذا الدور لتجنب حدوث مثل هذه  وغيرهم،من الغش واالحتيال والفساد  الصورمواجهة هذه و 
تسعي الى التحقيق في الغش بهدف جمع أدلة االثبات  خاصة وأن المراجعة القضائية مستقبال،االعمال االجرامية 

سبب في تع هذا الغش من خالل تحديد وتصحيح االحداث التي يمكن أن تنالتي يمكن تقديمها للمحكمة، وكذلك م
 حدوثه.

 لمكافحة الغش : آداهمهارات المراجعة القضائية تمثل  ن:إلى أولذا اشار البعض      
Forensic Auditing Skills as a Tool to Combat Fraud (Ogutu & Ngahu, 2016:76)  

تقوم به المراجعة القضائية في مواجهة الغش واالحتيال  الذيلذا تتمثل مشكلة البحث في التعرف على الدور      
وكيف يمكن تطوير هذا الدور لمنع حدوث مثل هذه الظواهر السلبية والتي ال تؤثر فقط  ،الحد منها أساليبوالفساد و 

 .على مصالح المساهمين، ولكن تؤدى ايضا الى انهيار منظمة االعمال ككل
 التالية:  البحثية ولذا يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤالت     
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 ؟الماليوكيف تساهم في الكشف عن الغش واالحتيال والفساد الخدمات التي تقدمها المراجعة القضائية  ماهي – 1
في منظمات االعمال  الماليهل يمكن تطوير دور المراجعة القضائية لمنع حدوث الغش واالحتيال والفساد  – 2

 المختلفة؟ 
لومات على مصداقية المع ،بمكوناته المختلفة الماليتطوير دور المراجعة القضائية لمنع الفساد أثر  ما – 3

 المحاسبية؟
 ؟الماليمتطلبات تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد  ماهي – 4
القضائية  المراجعةحتى يصبح أحد آليات تطوير  القضائيالمواصفات الواجب توافرها في المراجع  هيما  – 5

 ؟الماليلمنع حدوث الغش واالحتيال والفساد 
 

 :البحث هدف- 1/2
صياغة إطار فكري مقترح لتطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد  في:يتمثل الهدف الرئيسي للبحث      

ويتم تحقيق هذا ، من الغش واالحتيال والفساد المالي وتحديد انعكاس ذلك على مصداقية المعلومات المحاسبية
 الهدف من خالل االهداف الفرعية التالية:

 .الماليعلى طبيعة خدمات المراجعة القضائية ودورها في مواجهة الغش واالحتيال والفساد التعرف  – 1
بمنظمات االعمال وتأثيرها السلبي على المعلومات  الماليالتعرف على بعض أنواع الغش واالحتيال والفساد  – 2

 المحاسبية.
بمنظمات  الماليتحديد مقترحات تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد  -3

 االعمال.
 

 :البحث أهمية- 1/3
احتيال أو  تنبع أهمية البحث من دوره في مواجهة ممارسة الفساد بأشكاله المختلفة سواء كان في شكل غش او     

 - دى الى انهيار العديد منهاأملحوظة في الكثير من منظمات االعمال بل و والذى انتشر بصورة  –غير ذلك 
فان االهتمام بتطوير دور المراجعة القضائية  وبالتاليويمثل أحد االسباب الرئيسية لحدوث االزمة المالية العالمية، 

عادة الثقة مستقبال يؤدي الى إ هاتجنب والعمل على، المالي الغش واالحتيال والفساد الجرائم الناتجة عنلمعالجة هذه 
لمراجع ويظهر الدور الهام والفعال ل ة لدور المراجعين،بفي المعلومات المحاسبية من خالل اعادة الثقة والهي

 القضائي في معالجة هذه الظواهر ذات االثار السلبية على كل من منظمات االعمال والمجتمع معا.
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  منهج وأسلوب البحث:- 1/4
 االستنباطيا وهما: المنهج مالمتعارف عليه العلميالبحث  منهجياعتمد الباحث في اعداد هذا البحث على      

، وذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة البحث وخاصة الدراسات التي االستقرائيوالمنهج 
، وصوال الى وضع  المالي الغش واالحتيال والفسادتتناول العالقة بين المراجعة القضائية، وبين أساليب مواجهة 

، واشتقاق المالياطار فكرى لمقترحات تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد 
التوصية باالستفادة  ، ومدى إمكانيةلحكم على مدى صالحيته للتطبيقل، واختبارها طارالفروض المتعلقة بهذا اإل

ة االختبارية والتي تم ، وأسلوب الدراساسلوب الدراسة النظرية المكتبية من ه، وذلك من خالل اتباع كلعميمتمنه و 
: وهى الفئة المسئولة عن تقديم الفئة االولى: م( مفردة ممثلة لثالثة فئات وه114اجراؤها على عينة مكونة من )

اجعة الكبرى في مصر ويمثلها صاحب المكتب أو خدمات المراجعة القضائية وتتمثل في مكاتب المحاسبة والمر 
: وهى الفئة المستخدمة للمعلومات المحاسبية ويمثلها مديري ادارة االئتمان ومديري الفئة الثانيةشريك المراجعة ، و 

الجهات الرقابية التي تقوم بمواجهة  إلحدى: وهى الممثلة  والفئة الثالثةادارة االستثمار أو من ينوب عنهم بالبنوك ، 
 للمحاسبات . المركزيالغش واالحتيال والفساد وهم مراقبي الحسابات بالجهاز 

 

 :فروض البحث- 1/5
رض التغلب على مشكلة البحث، فان البحث سوف يعتمد غب ،تحقيقا للهدف الرئيسي واالهداف الفرعية للبحث     

 :وهيالمقترح للبحث،  اإلطارقها من على الفروض التالية والتي تم اشتقا
توجد عالقة ايجابية بين توفر متطلبات ممارسة المراجعة القضائية وتطوير دورها لمنع أو الحد من الغش  – 1

 االعمال.بمنظمات  الماليواالحتيال والفساد 
الصفات الواجب توافرها في المراجع القضائي وبين تطوير دور المراجعة تحقق توجد عالقة ايجابية بين  – 2

 بمنظمات االعمال. الماليالقضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد 
على التالعب في القوائم  فقط التي تواجهها المراجعة القضائية المالي ال تقتصر أنواع الغش واالحتيال والفساد – 3

 االعمال. لمنظماتمالية والتقارير ال
المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد المالى يساعد على تحقيق مصداقية  تطوير دور – 4

 المعلومات المحاسبية.
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 البحث:استقراء وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع  – (2)
لمعالجة أوجه القصور التي تعرضت لها مهنة المراجعة في الوقت مع توجه االهتمام بالمراجعة القضائية      

المحاسبية، واالستفادة من دورها المميز في معالجة  المعلوماتفي  والمصداقيةالثقة د نتج عنها من فق الراهن، وما
م بها، وذلك أوجه الغش واالحتيال والفساد التي تعرضت لها منظمات االعمال المختلفة، فقد تعددت مجاالت االهتما

 : التاليعلى النحو 
 

 الدراسات التي تناولت الجوانب المختلفة للمراجعة القضائية:- 2/1
 ضمن: تالمراجعة القضائية والتي ت طبيعة الخدمات التي تقدمها ( تحديدAve, 2003فقد تناولت دراسة )     
  والتقصي خدمات البحثInvestigation Services  الغش والخداع  الخدمات المسئولة عن اظهار وهى

 وتحديد االطراف المسئولة عن حدوث ذلك. المالي
  القانوني خدمات الدعمLitigation Support   شاهد ك القضائيوهى الخدمات المتعلقة بدور المراجع

  .كمستشار لتقديم المساعدات وتوفير االدلة المطلوبة للفصل في الدعاوى القضائية خبير او
على بيئة  باإليجاباالشارة الى أهمية تنوع وتميز خدمات المراجعة القضائية والتي ستنعكس  روهنا تجد     

ستساعد في الحد من الجرائم المختلفة  وبالتالياالعمال الداخلية والخارجية الخاصة بمنظمات االعمال المختلفة، 
 التي قد تمارس داخل هذه المنظمات. 

( أحد AICPA, 2004 (م 2004للمحاسبين القانونيين عام  األمريكيتمثل الدراسة التي قام بها المعهد كما      
لقت الضوء على المراجعة القضائية باعتبارها خدمة مهنية تجمع بين المهارات القضائية أأهم الدراسات التي 

عات بين االطراف المختلفة، كما أنها للوصول الى دليل يستخدم في حل المناز  والتقصيومهارات البحث والتحقق 
 . بمنظمات األعمال الماليتهتم في المقام األول بكشف الغش في القوائم المالية والفساد 

 أي  Full Forensic Auditكاملة على أن المراجعة القضائية قد تكون مراجعة قضائية وقد أكدت الدراسة      
وذلك عن طريق منشأة المراجعة التي تقدم خدمات  ،مستقل قضائينها مراجعة مستقلة تمارس من خالل مراجع أ

المراجعة لمنظمة االعمال، أو عن طريق منشأة مراجعة أخرى، وقد تكون المراجعة القضائية جزء من المراجعة 
ه ريق المراجعة أو خبير متخصص يتم االستعانة به للقيام بهذفعضو في  القضائييعتبر المراجع  وبالتاليالمالية 

 المهمة . 
وهنا يري الباحث أنه على الرغم من تناول الدراسة ألساليب ممارسة المراجعة القضائية، وبيان دورها في      

نها لم تتناول األهداف االخرى الهامة والكثيرة التي تسعى أال إ ،الكشف عن الغش والفساد بمنظمات األعمال
 المراجعة القضائية الى تحقيقها 
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 An Expertخبير شاهد ك القضائي( دور المحاسب Sanchez and Trewin, 2004تناولت دراسة )ولذا      
Witness  يجب أن يتصف به من المعرفة  الجنائية، ومافي مساعدة المدعى في كسب قضيته لدى المحاكم

 ها.والمهارة والخبرة والتدريب والثقافة الكافية بجانب االلمام بالقواعد القانونية المعمول ب
بجانب المهارات االخرى مثل  القضائيلذا يرى الباحث ضرورة توفر الخبرات والمهارات القانونية في المراجع      

يمكن أن  أمامه، حيثعلى االتصال واالستماع بشكل جيد وفعال والبحث في جميع البدائل المتاحة  االبداع والقدرة
 يمارس دوره بشكل فعال ومميز.

 : إلى( خدمات المراجعة القضائية Crumbley and Apostolou, 2006اسة )ت در فولقد صن     
  خدمات الحقة Reactive Services  عن العمليات واالنشطة المشتبه فيها،  للتقصيأو عالجية وذلك

 . القانونيوتقديم خدمات الشاهد الخبير وخدمات الدعم 
  وقائية خدمات سابقة أوProactive Services  عناصر نظام الرقابة الداخلية وتحديد  وتهتم بفحص

المساعدة في منع حدوث الجرائم وضمان تطبيق القوانين ذات  وبالتالي ،أكثر االنشطة تعرضا للغش
 العالقة .

وكل ذلك يمثل من وجهة نظر الباحث مجاالت حيوية وهامة تقوم بها المراجعة القضائية، وتعزز من دورها      
 ية في المعلومات المحاسبية لدى مختلف المستخدمين لها. في تدعيم الثقة والمصداق

( أساليب المحاسبة القضائية والتي تتمثل في المراجعة التفاعلية التي تهتم 2006كما تناولت دراسة )السيسي،      
الداة وام، بإجراء التحريات عن األنشطة غير القانونية، والمراجعة التشريعية، ومراجعة االلتزام بالقوانين واالحكا

التميز والخبرة العالية والقدرة على  القانونيصية، كما أشارت الدراسة الى ضرورة أن يتوفر لدى المحاسب يشختال
االبداع ومهارات االتصال الفعال وبراعة اجراءات التحريات والتفهم العميق للعمليات المحاسبية والمقدرة على الجدل 

 القضائية.والتحليل والتقييم وتأييد الدعاوى 
زيادة كفاءة وفعالية المراجعة على توصلت الدراسة الى أن تطبيق أساليب المحاسبة القضائية يساعد  وقد     

 القوائم المالية بعدم وجود غش بها. مستخدميالخارجية ويؤدى الى طمأنة 
، القانونيالمالي  التقصي( بأن هناك اختالف بين خدمة 2010وضحت دراسة )سالم، أ ،الى ذلك باإلضافة     

يستلزم بعض المؤهالت العلمية  القانوني الماليوخدمة مراجعة محتوى التقارير المالية، كما أن أداء خدمة التقصي 
 محتوي التقارير المالية.  مستخدميوالمتطلبات الخلقية، وأن هناك احتياج شديد اليها من قبل 

الدراستين السابقتين لمصطلحين مختلفين وهما المحاسبة وهنا يري الباحث أنه على الرغم من استخدام      
، اال ان المضمون المستخدم للتعبير عنهما يشير الى المراجعة القضائية، القانوني المالي يقصتوخدمة ال القضائية،

 المالي يقصتخاصة وان ممارسة المراجعة القضائية يتطلب القيام بممارسة المحاسبة القضائية وممارسة خدمة ال
 .القانوني
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( دور المراجعة القضائية في الحد من وتقليل الجرائم Akenbor & Tennyson, 2013وقد تناولت دراسة )     
 .ية، مؤكدة على ضرورة انشاء قسم للمراجعة القضائية في البنوكير جيالمالية ومخاطرها بالبنوك الن

لقضائية وهى المراجعة القضائية الداخلية دون وبذلك فان هذه الدراسة اهتمت بنوع مختلف من المراجعة ا     
دون التعرض لضغوط  االشارة الى كيفية تحقيق االستقالل الالزم لها للقيام بالدور المرتقب منها وأبعاد هذا الدور

 .إدارة منظمة األعمال
 ( الى أن المراجعة القضائية تؤدى الى تحسينOmodero & Enyioko, 2015توصلت دراسة )كما      
ومساعدة أعضاء لجنة  الخارجيوتعزيز استقاللية المراجع   Management Accountabilityاالدارية لة اءالمس

 المراجعة في أداء وظيفتهم الرقابية. 
يمكن االشارة الى المالحظات  ،في ضوء الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات التي اطلع عليها الباحث     

 التالية: 
بأن ظهور  ليمكن القو  هالقضائية اال ان من عدم االتفاق على مفهوم أو تعريف محدد للمراجعة على الرغم – 1

 طبيعيالمراجعة القضائية واالهتمام بها هو تلبية لحاجة ملحة لها، لتدعيم الخدمات األخرى للمراجعة وامتداد 
راجعة والقانون، بجانب تجمع بين مهارات متخصصة ومتكاملة في كل من المحاسبة والم فهيلها، ولذا 

 .القضائيوغيرها من المهارات االخرى التي يقوم بممارستها المراجع  والتحريمهارات البحث والتحقق 
 يمكن للباحث وضع مفهوم شامل للمراجعة القضائية على أنها:  – 2

واالمور القانونية  يعتمد على المعرفة المتكاملة بكل من المحاسبة والمراجعة الذي" أحد فروع علم المراجعة 
وغيرها من المهارات  والتحريواالتصال والبحث والتحقق  كاإلبداعبجانب مجموعة من المهارات الخاصة 

المستقل من  المهني الرأيفي الحصول على األدلة المناسبة وابداء  القضائيالمتنوعة التي تساعد المراجع 
كالفصل في المنازعات وتأييد الدعاوى القضائية والحد خالل تقديم تقرير، وذلك لتوفير الكثير من الخدمات 

 وتحقيق المصداقية في المعلومات المحاسبية ". المالي من الغش واالحتيال والفساد
الى: خدمات التقصي،  ث طبيعتهايحتعدد الخدمات التي تقدمها المراجعة القضائية والتي يمكن تقسيمها من  – 3

على أنواع فرعية متعددة من الخدمات االخرى، كما  ينطوي، علما بأن كل نوع منهما القانونيخدمات الدعم 
  وقائية.وخدمات سابقة أو  عالجية،بها الى: خدمات الحقة أو  حيث توقيت القياميمكن تقسيمها من 

ية ، المراجعة ان ممارسة المراجعة القضائية يتضمن ممارسة أنواع أخرى من المراجعة مثل : المراجعة التفاعل – 4
كما أن الجهة الممارسة للمراجعة القضائية قد تكون جهة  ،التشريعية ، ومراجعة االلتزام ، االداة التشخيصية

مستقل أو  قضائيخارجة عن منظمة االعمال سواء كانت مراجعة قضائية كاملة مستقلة من خالل مراجع 
بالمنظمة يمارس المراجعة  داخليل وجود قسم داخلية من خال أوجههجزء من فريق عمل المراجعة المالية، 

لديها االستقالل التام  ال يتوفرالقضائية الداخلية، ولكن يجب مراعاة أن المراجعة القضائية الداخلية قد 
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عالوة على عدم توفر الخبرة الكافية لممارسة هذا النوع  المتخصص  ،لممارسة الخدمات المتعددة الخاصة بها
يفضل الباحث أن تكون المراجعة القضائية خارجية ومستقلة وتمارس من خالل مراجع  من المراجعة، ولذا

 لمنظمة االعمال.  الخارجيمتخصص ومستقل عن المراجع  مهني قضائي
أن الشخص الممارس للمراجعة القضائية وهو المراجع القضائي يجب أن يتوفر لديه مجموعة من المهارات  – 5

 بإجراءأو كشاهد خبير يقوم  ية حتى يستطيع ممارسة عمله كفاحص قانونوالخبرات والخصائص المتنوع
تحريات اكثر عمقا وشموال ودقة من تحريات مراقب الحسابات، ويفضل أن يكون حاصال على شهادة خبرة 

  .Certified Fraud Examiners (CFE)  لغشا يمهنية مثل شهادة فاحص
 

واالحتيال والفساد المالي بمنظمات االعمال وكيفية الدراسات التي اهتمت بتناول الغش  – 2/2
 . أو الحد منها منعها

أن الغش في القوائم المالية لمنظمات االعمال هو محاولة متعمدة من إلى ( Rezaee, 2005أشارت دراسة )     
القوائم المالية المنشورة من خالل التحريف والتعديل والتالعب في هذه  مستخدميقبل القائمين على المنظمة لتضليل 

 االرباح.  إلدارةالقوائم واستخدام أساليب غير مشروعة 
 ولذا يجد الباحث أن ممارسة الغش في المعلومات المحاسبية وغيرها يعتمد على ثالثة عناصر تعبر عن ما     

الضلع منه في الدوافع أو الضغوط الرتكاب الغش، بينما يتمثل  الضلع األوليسمى بمثلث الغش، حيث يتمثل 
 وهذا يؤكد ما ،منه عن وجود مبررات لمرتكبي الغش الضلع الثالثفي توفير الفرصة الرتكاب الغش، ويعبر  الثاني

 الفرصة،و ، (أو الرغبة)( والتي لخصت دوافع ارتكاب الغش في الحاجة Krell, 2002سبق وأشارت اليه دراسة )
 القدرة. و 

ن أشارت الى أحيث  ،( الفرق بين الغش والفسادHouck, et  al., 2006وقد أوضحت دراسة كل من )     
فعال احتمالية يتم القيام بها للحصول على مزايا باالعتماد على افتراضات خاطئة، في حين ان الفساد أالغش هو 

 هو سلوك معيب يقوم به أحد االشخاص مثل الرشوة والهبات غير القانونية واستغالل التعارض في المصالح .
وقد عرف  ،ل هو أحد وسائل الفساد( بأن الغش في القوائم المالية لمنظمة االعماKhan, 2006كما بين )     

(Gardner, 2007.الفساد بأنه اساءة استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ) 
( بأن الغش في محتوى التقارير المالية قد يتم ارتكابه بواسطة ادارة منظمة 2010وقد أوضحت دراسة )سالم،      

وذلك من خالل التحريفات المتعمدة لمحتوى  ،منظمة (االعمال ) غش االدارة (، أو بواسطة العاملين بها) غش ال
 الماليإساءة استخدام أصول المنظمة، ويتطلب القضاء على ذلك الحاجة الى خدمات الفاحص  والتقارير المالية، أ

 . القانوني
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كما أن االحتيال وهو جريمة اقتصادية يتضمن نوعا من الغش أو الخداع ويعتمد على تشويه وتزييف      
 معلومات والحقائق من أجل تحقيق منافع خاصة.ال

فساد بأنه عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام من أجل تحقيق لوقد عرفت منظمة الشفافية الدولية ا     
ن الكشف عن الغش واالحتيال والفساد أ( الى Arens, et  al., 2011لذا أشارت دراسة ) ،مصلحة خاصة ذاتية

 المهنيبصفة الشك  التحليبعض المهارات الخاصة مثل :  القضائيأن يتوفر في المراجع  يتطلب واإلداري المالي
لحل المشكالت، وفهم  المنهجيعند تنفيذ برنامج المراجعة، وااللمام الكافي بالقوانين والتشريعات والقدرة على التفكير 

الكشف عنها، بجانب فهم طرق وأساليب  طرق وأساليب المحاسبة االبداعية سواء االيجابية منها أو السلبية وطرق
 التحريات والتقصي الخاصة  بالمراجعة القضائية. 

، كما العقالنيشارت الى أنها تعتمد على التفكير أ( مراجعة الغش و 96: 2014كما تناولت دراسة )لطفي،     
 يركز مراجعوا الغش بشكل أكثر على االستثناءات واالمور الشاذة والمخالفات المحاسبية وانماط السلوك. 

او  الماليبذلك يرى الباحث أن مراجعة الغش او االحتيال بغرض الكشف عنها أو الحد منها هو عالج للفساد      
يقوم به شخص بقصد غير مقبول بهدف الحصول  ( بأنه تصرف 40 :2016، بسيونيوالذى عبر عنه )  اإلداري

 على بعض المنافع له أو ألقاربه . 
 االحتيال،الغش أو  مفهوميم وأشمل من عيشير الباحث الى ان مفهوم الفساد هو مفهوم أ ما سبقفي ضوء      

ى الى خداع وتضليل يتضمن جانبا من الفساد في القوائم او التقارير المالية ويسع وبالتالي يتضمنهما،ولذا فهو 
المعلومات المحاسبية لتحقيق منافع خاصة، مما يتطلب البحث عن االساليب المالئمة الكتشافه وعالجه  مستخدمي

 واهمها ممارسة المراجعة القضائية. 
 

 الماليوالفساد  الدراسات التي تناولت دور المراجعة القضائية في الحد من الغش واالحتيال 2/3
 .بمنظمات االعمال

ثار المترتبة على تزايد حاالت الغش والفساد في منظمات االعمال، ( األCrumbleg, 2005دراسة ) تتناول     
وأهمها زيادة االتجاه نحو المحاكم لحل المشكالت والفصل بين االطراف المختلفة، وكذلك زيادة الحاجة الى خدمات 

وقد أظهرت الدراسة قيام عدد من شركات المراجعة الكبرى المراجعة القضائية ، خاصة مع تعدد وتعقد التشريعات ، 
( مراجع  300( والتي استعانت بعدد )  KPMG باالستعانة بالمراجعين القضائيين كمساعدين للمراجعين، ومنها ) 

وذلك نتيجة قصور  ،قضائي للمساعدة في الكشف عن الغش في القوائم المالية، والفساد في منظمات االعمال
ن في القيام بهذا الدور، وقد توصلت الدراسة الى ان المراجعة القضائية تقوم بدور هام في الكشف عن المراجعي
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مثل هذه لالغش والفساد والطرق االحتيالية المستخدمة لممارسته، وكذلك توفير االدوات والوسائل المانعة والكاشفة 
 الجرائم. 

م للمراجعة القضائية والذى يجب أن يمارس جنبا الى جنب يري الباحث ان هذه الدراسة أوضحت الدور الها     
 أهمية مهنة المراجعة بصفة عامة، وما فيمع المراجعة المالية التقليدية ألنه يعالج العجز في هذا الدور ويعيد الثقة 

 تقوم به للمساعدة في الحفاظ على أموال المستثمرين بصفة خاصة.
( الى ضرورة استخدام مدخل المراجعة القضائية كوسيلة للكشف Ramaswamy, 2007لذا أشارت دراسة )     

بمنظمات االعمال، ألنها تتضمن مهارات جديدة تستخدم كأداة للبحث  الماليعن الغش في القوائم المالية والفساد 
قوانين وغسيل ريب، وعدم االلتزام بالهالرشوة والت مثل:والتحقيق والمالحقة القضائية لممارسة االنشطة االجرامية 

 . القانونيكما أنها تمثل حلقة الوصل بين النظام المحاسبي والنظام  ...،االموال 
وتتميز هذه الدراسة من وجهة نظر الباحث في تأكيدها على الدور الهام للمراجعة القضائية وخاصة في      

واالحتيال والفساد بمنظمات االعمال بين الممارسة المحاسبية والجوانب القانونية لمواجهة الغش  معالجة الفجوة
 المختلفة.

باعتبارها  ،يل مبادئ حوكمة الشركاتع( على دور المراجعة القضائية في تف2011وفي، نوقد أكدت دراسة )الم     
تمتع المراجع القضائي باالستقاللية التامة  منها:أحد أهم ادوات وآليات الحوكمة نظرا لما تتمتع به من مزايا متعددة 

كما يحق للمراجع  وادارتها،خارجة عن المنظمة  إشرافيةمن جهة محايدة  الدراسة(وجهة نظر  )منألنه يعين 
أمور متعلقة بالغش والخطأ بمنظمة االعمال محل المراجعة، كما أن تقرير  أي من تحققالفحص و القيام بالالقضائي 

 . الخارجيالمراجع  ماال يحققهقضائي انجاز المراجعة القضائية على مستوى الفحص الشامل يتيح للمراجع ال
الدول  ان( الى أن كل من المحاسبة والمراجعة القضائية سوف يساعدEfiong, 2012كما توصلت دراسة )     

 على مكافحة حاالت الغش واالحتيال والفساد بأشكاله المختلفة. 
  Proactive Approach( المنهج االستباقي   Akenbor & Tennyson, 2013كما تناولت دراسة )     

الجريمة المالية في البنوك النيجيرية، وقد توصلت الى و للمراجعة القضائية في دراسة العالقة بين المراجعة القضائية 
الحد  وبالتالي ،الحد من وتقليل الجرائم المالية ومخاطرها في البنوك النيجيريةعلى أن استخدام هذا المنهج يساعد 

 من ظاهرة الفساد في هذه البنوك.
في ممارسة  االستباقيتركز على اظهار أهمية استخدام المنهج  هاويالحظ الباحث على هذه الدراسة أن     

، دون االشارة الى أهمية المناهج الماليساعدها في التغلب على الصور المختلفة للفساد أنه يو  ،المراجعة القضائية
 ,Akenbor & Ironkwe)عتمد عليها المراجعة القضائية لتحقيق اهدافها، لذا أكدت دراسةواالساليب االخرى التي ت

 Proactive and Reactiveالالحقة و بأن استخدام اسلوبي المراجعة القضائية، وهما : المراجعة السابقة   (2014
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Forensic Auditing  النيجيرية، مع مراعاة أن سيؤدى الى الحد من الممارسات االحتيالية في المؤسسات العامة
 لزامية وليست اختيارية. إتكون المراجعة القضائية 

يؤكد الباحث على الدور الهام والفعال للمراجعة القضائية، في القضاء على أو الحد من  ما سبقفي ضوء      
سينعكس  والذيينتج عنه ممارسة الغش واالحتيال في هذه المنظمات  بمنظمات االعمال، وما الماليالفساد 

جودة القرارات التي سيتم اتخاذها باستخدام هذه  وبالتاليعلى تحقيق جودة المعلومات المحاسبية  باإليجاب
هذه المعلومات من االطراف المختلفة داخل وخارج  مستخدمييزيد من الثقة والمصداقية لدى  وبالتاليالمعلومات، 

 منظمات االعمال. 
أنها لم تحدد بشكل واضح طبيعة االنشطة والخدمات التي يجب ان السابقة لدراسات ومن المالحظ على هذه ا     

الواجب توافره في  والعملي العلمي، كما لم تظهر طبيعة التأهيل ومدى حاجتها للتطوير تقوم بها المراجعة القضائية
ية وكذلك دور الجمعيات ومدى أهمية وجود معيار مراجعة متخصصة ينظم عمل المراجعة القضائ القضائيالمراجع 

 القضائيالشروط الواجب توافرها بشكل محدد وواضح في المراجع  هي وما الشأن،المهنية المتخصصة في هذا 
بمنظمات  الماليالقيام بدوره في القضاء على أو الحد من الغش واالحتيال والفساد  من خالل توافرهاستطيع يحتى 

تناوله في االجزاء القادمة بجانب  ما سيتموهو  ،ن غيرها من الدراساتهذه الدراسة بي ما يميزوهذا  ،االعمال
 تطبيقها في بيئة االعمال المصرية .

 

المقترح لتطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من  الفكري اإلطار – (3)
 .بمنظمات االعمال، واشتقاق فروض البحث الماليالغش واالحتيال والفساد 

 

قبل التعرض لجوانب التطوير المقترحة لدور المراجعة القضائية في مواجهة الغش واالحتيال والفساد المالي،      
( أن الباعث لنشأة المراجعة القضائية هو وجود جرائم الغش 2011دراسة )راضي، عليه أكدت يجب مراعاة ما 

أحد اساليب مكافحة الغش  –ن لم تكن أهم ا –بصفة عامة، والفساد بصفة خاصة، حيث تعتبر المراجعة القضائية 
( حيث أشارت الى أن تدريس مقررات Carpenter, et  al., 2011والفساد، وقد أكدت على ذلك ايضا دراسة )

خاصة بكل من المحاسبة والمراجعة القضائية بالجامعات االمريكية للطالب الدراسين لبرنامج  المحاسبة سوف 
بمنظمات االعمال  الماليبمهارات تساعدهم على منع واكتشاف حاالت الغش والفساد  الخريجينيؤدى الى تأهيل 

 المختلفة. 
( الى أن هناك تزايد في المطالبة من قبل مكاتب المحاسبة  Janet, 2012اشارت ايضا دراسة ) كما      

التصديق على تقرير االدارة وتقرير للقوائم المالية و  الحياديبالمحاسبين والمراجعين القضائيين في الفحص  لالستعانة
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 & Omodero) دراسة الغش وفقا للمتطلبات القانونية، وقد أكد على هذا التوجه دراسات كثيرة اخرى مثل:
Enyioko, 2015،) ودراسة  (Matarneh,et al.,2015) ،  ،( .  2016ودراسة ) الكبيسي 

ئية بهذا الدور الهام والفعال في مكافحة وعالج صور الغش ونتيجة لذلك يري الباحث انه لقيام المراجعة القضا     
على تحقيق  لها بعض المقومات واالدوات الهامة التي تساعدها المختلفة البد أن يتوفر المالي واالحتيال والفساد

نع أو لتطوير دور المراجعة القضائية لم طار فكرى مقترحإكالتالية  يقترح الباحث ضرورة توفر االبعادولذا  ذلك،
 : يبمنظمات االعمال، وه الماليالحد من حاالت الغش واالحتيال والفساد 

 . متطلبات تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة القضائيةتوفر ضرورة : البعد األول
 ويرى الباحث ان هذه المتطلبات يمكن تحديدها من خالل االجراءات التالية:      

 .والتقصيبتقديم خدمات البحث المستمر االهتمام  – 1
نشطة وكذلك عن األ المقدمة،وتهدف هذه الخدمات الى القيام بالتحريات الالزمة عن الشكاوى واالدعاءات      

وتجميع االدلة المناسبة والمقبولة  عدمه،واالعمال غير القانونية والمشكوك فيها للوقوف على مدى وجود الغش من 
  ذلك.عن 

 يقصتالى أن خدمات ال  ) 2011وكذلك دراسة ) راضي ،  ،( James, 2008ارت دراسة ) شوقد أ     
الجنائي، منازعات عمليات الشراكة والمساهمين، والتقصي عن الغش، وادعاءات االذى  يقصتتتضمن: ال

م أمانة الشخصي، وتقييم الخسائر االقتصادية لألعمال وحاالت انقطاع االعمال مثل خسائر حقوق الملكية وعد
 الموظفين بالشركة. 

 .القانونيتوفر خدمات الدعم الحرص على  – 2
 ,AICPA )  2006أشارت اليه الدراسة التي قام بها المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين عام  وهو ما     
تشمل : خدمات الشاهد الخبير من خالل تقديم رأيه أمام المحاكم في القضايا  القانوني( بأن خدمات الدعم 2006

 والخدمات االستشارية، والخدمات االخرى كقاضي خبير أو محكم خبير أو خبير محكمة .  ،محل النزاع

 . المناسب للمراجع القضائي العلميتوفر التأهيل  – 3
والبرامج الدراسية التي تتناول هذا الجانب سواء من الناحية المحاسبية  المقرراتوذلك من خالل توفر       

لك وذ ،كمهارات المحاسبة القضائية أو من ناحية المراجعة كالمراجعة القضائية وايضا المقررات القانونية الالزمة
المحاسبة  خالل المرحلة الجامعية األولى )مرحلة البكالوريوس( أو عمل دبلوم دراسات عليا متخصصة في

، وقد اهتمت الكثير من الدراسات والمراجعة القضائية أو الحصول على دورات تدريبية متخصصة في هذه المجاالت
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)سالم،  ودراسة ،(Fleming, et al., 2008) ودراسة، (Derk and Joseph, 2004)دراسة  بهذا الجانب منها:
  .(Efoing, 2012)(، ودراسة 2010

 

 ".ممارستها  شروطمعيار مراجعة متخصص بعنوان: " المراجعة القضائية و  إصدار – 4
ومجاالت  ،والهدف من ممارستها ،تعريف محدد وواضح للمراجعة القضائيةوضع بحيث يتضمن هذا المعيار      
والدورات التدريبية  ،والمواصفات الواجب توافرها في المراجع القضائي ،والجهات المسئولة عن القيام بها ،عملها

يتضمن المعيار النص على اعتبارها أحد  قضائي، وأنلكى يكون مراجع  العاديالواجب اجتيازها لتأهيل المراجع 
 المالي حوكمة الشركات، والتأكيد على دورها في منع وعالج حاالت الغش واالحتيال والفسادلتطبيق االدوات الهامة 

 المختلفة.
، حيث أصدر مجموعة من المعايير 2006للمحاسبين القانونيين عام  الكنديجراء المعهد وقد قام بهذا اال     

 الخاصة بمزاولة المراجعة القضائية.

 .ممارسة المراجعة القضائية كمهنة خارجية مستقلة – 5
بكافة حيث تمارس كمراجعة تامة مستقلة بعيدة عن قرارات وضغوط ومصالح االدارة وان تتمتع هذه المهنة      

ولقد دعم هذا االتجاه الكثير من المالي،  الصالحيات الالزمة للقيام بدورها في مواجهة الغش واالحتيال والفساد
لطفي ، ) ، ودراسة  (Hermenson, et al., 2007)(، دراسة (Garvez, 2007الدراسات مثل: دراسة 

رة ممارسة المراجعة القضائية ( وجميعها ترى ضرو   (Eliezer & Emmauel, 2015ودراسة     (،2014
بشكل منتظم كل فترة زمنية محددة ولتكن كل ثالث سنوات أو عند    Full Forensic Auditingكمراجعة كاملة 

 لمنظمات األعمال . الماليوجود أحداث هامة ومؤثرة تتطلب وجودها مثل حاالت حدوث الغش أو الفساد 
ستقل عن المراجع المسئول عن مراجعة القوائم المالية لمنظمة ويجب أن تمارس من خالل مراجع خارجي م     

األعمال كضمان لممارستها بشكل جيد وفعال، وأن يتوفر لها الوقت الكافي للقيام بها بعيدا عن األعباء والمهام 
 األخرى التي يقوم بها مراجع القوائم المالية للمنظمة.

  
 للمراجعين القضائيين.إنشاء جمعية مهنية رسمية مستقلة  – 6

اللوائح والتشريعات التي تنظم  اصداروتكون هذه الجمعية مسئولة عن الوفاء بكافة متطلبات ممارسة المهنة و      
وتحديد حقوق وواجبات المراجعة القضائية، واعطاء شهادة مهنية متخصصة في هذا المجال، خاصة  ،العمل بها

( الى أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على شهادة مراجع (Muehlmann, et al.,2012ارت دراسة شوكما أ
ومن المالحظ أن هناك تجارب سابقة في هذا الجانب منها : ، خاصة في حاالت التقاضي الضريبي ،قضائي خبير

والجمعية  ،Examiners (ACFE) Association of Certified Fraudجمعية فاحصي الغش المعتمد به 
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بالواليات  Accountants (NAFA)  National Association of Forensicالقضائيةالوطنية للمحاسبة 
 .المتحدة األمريكية

 

 نشر ثقافة االهتمام بالمراجعة القضائية. – 7 
 ،سواء في المؤسسات التعليمية أو في منظمات األعمال أو بين المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح     

اله المختلفة مع كبأش المالي القضائية في منع واكتشاف حدوث الغش واالحتيال والفسادأهمية المراجعة بيان مع 
حتى تصبح ثقافة عامة يهتم بها الجميع ومثار  ،األثار االيجابية لذلك على كل من الفرد والمجتمع ككل توضيح

 مع.تجمالكل فئات تقدير واهتمام من 
يستطيع  ي تمثل بعض إجراءات تطوير دور المراجعة القضائية،توال في ضوء هذه المتطلبات والتي تم عرضها     

 : التاليوذلك على النحو  اشتقاق الفرض االول للبحثالباحث 

الحد من الغش  منع أول" توجد عالقة ايجابية بين توفر متطلبات ممارسة المراجعة القضائية وتطوير دورها 
  .بمنظمات األعمال " الماليواالحتيال والفساد 

 

 .القضائيتحديد الصفات الواجب توافرها في المراجع : الثانيالبعد 
تناولت بعض الدراسات الصفات أو المهارات أو القدرات التي يجب أن يتحلى بها المراجع القضائي، والتي       

ويحقق تمثل شروط يجب توافرها في المراجع القضائي حتى يستطيع ممارسة مهنته بشكل فعال وايجابي ومؤثر 
 الجبيلي،(، ودراسة )2011)المنوفي،  ودراسة (Jackling,et al.,2007)دراسة :، ومن هذه الدراساتاالهدف منه

 & Eyisiودراسة  ، (Digabriele & Ojo, 2013) (، ودراسة(Muehlmann, 2012(، ودراسة2012
Ezuwore , 2014)   ودراسة ،)Matarneh, et al., 2015)). 

  في:تتمثل  القضائيفي المراجع  الواجب توافرهايري الباحث أن الصفات  الدراسات،تناولته هذه  وفي ضوء ما     
 الفعال.االصرار والمثابرة والقدرة على االتصال  – 1
 المالحظة.الزكاء وقوة  – 2
 القضائية.القدرة على الجدل والتحليل والتقييم وتأييد الدعاوى  – 3
 االبداع.ق والقدرة على توفر مهارات البحث والتحق – 4
 (.CFEالفاحص للغش  )شهادةالتدريب المستمر والحصول على شهادة خبرة مهنية  – 5
 القانونية.االلمام بالمعارف  – 6
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 التحري.توفر الخبرة المالية ومهارات  – 7
 المحاسبية.التميز والفهم المتعمق للعمليات  – 8
 الداخلية.المعرفة المتكاملة بالمراجعة والرقابة  – 9

 واالحتيال.القدرة على ادارة المخاطر وضبط الغش  – 10
من  الثانياشتقاق الفرض يمكن  الصفات التي تساعد على تطوير دور المراجعة القضائية،تلك في ضوء      

  التالي:فروض البحث، وذلك على النحو 
وبين تطوير دور المراجعة القضائية  لقضائيا" توجد عالقة ايجابية بين تحقق الصفات الواجب توافرها في المراجع 

 بمنظمات األعمال ". الماليمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد ل

 تحديد أنواع الغش واالحتيال والفساد المالي التي يجب مواجهتها :الثالثالبعد 
وهو معرفة دوافع الغش ( على أن المراجعة القضائية تمارس لغرض محدد Steinhoff, 2008كدت دراسة )أ     

 والتالعب واكتشاف جوانب القصور في الرقابة الداخلية وجمع األدلة الكافية للمساعدة في حسم المنازعات القانونية.
ولذا يرى الباحث ضرورة الوقوف على بعض صور الغش واالحتيال والفساد التي تواجهها المراجعة القضائية      

 زلط،لذا أشارت دراسة )، و م والفعال التي يمارس من خالل هذا النوع من المراجعةوذلك لمعرفة حقيقة الدور الها
اختالس  تشمل:التي تقاومها المراجعة القضائية  والمالي اإلداري( بأن صور الغش واالحتيال والفساد 2013

الية، الغش المغطى وغير التمثيل الكاذب للقوائم المالية، المحاسبة االبداعية، تضخم بيانات القوائم المو  ،األصول
 لمنظمات االعمال.  اإلداريالمغطى، والفساد في الهيكل 

: ) الغش  والتهرب هي( على أن مجاالت تطبيق المراجعة القضائية  Nick, 2006كما أكدت دراسة )     
 الضريبي والخسائر المحتملة وتقدير االرباح الضائعة وخسائر الشركات ( .

بل  الدراسات،ذكره في هذه  ما سبقال تقتصر على  الماليويرى الباحث أن صور الغش واالحتيال والفساد      
 والخصوم،المبالغة في تقييم بعض عناصر االصول  الملموسة،المعالجات الخاطئة لألصول غير  أيضا:تتضمن 

الموظفين ارد المنظمة من خالل غش وفساد ء استغالل مو سو  المالية،التالعب والتضليل في اعداد القوائم والتقارير 
وتمويل  ،غسيل األموال المالية، وعملياتاستخدام اساليب التمويل خارج الميزانية للتالعب في القوائم  بها، والمديرين

العمليات االرهابية، التالعب في االرباح من خالل أساليب المحاسبة االبتكارية، سوء استخدام مرونة السياسات 
دئ المحاسبية في معالجة العمليات المالية وخاصة االيرادات، واالتجار بالمعلومات الداخلية لمنظمات والمبا

يل ا، التحوالتزويراالعمال، وتقديم الرشاوى والهدايا للتستر على العمليات غير القانونية، بجانب السرقة واالختالس 
المعلومات المحاسبية من الفئات المختلفة المهتمة  دميمستخعلى اللوائح والقوانين ومخالفتها، عالوة على تضليل 

 بمنظمات االعمال . 



 
 د/ محمد احمد إبراهيم خليل                                 AUJAA –مجلة المحاسبة والمراجعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

213 
 

 اشتقاق الفرض الثالثيستطيع الباحث  وبعد الوقوف على بعض صور الجرائم المالية المختلفة، في ضوء ذلك     
 : التاليمن فروض البحث وذلك على النحو 

على التالعب في القوائم  فقط لتي تواجهها المراجعة القضائيةا المالي " ال تقتصر أنواع الغش واالحتيال والفساد
 االعمال ".والتقارير المالية لمنظمات 

  تحديد انعكاسات تطوير المراجعة القضائية على المعلومات المحاسبية :الرابعالبعد 
أن المراجعة القضائية لها دور فعال ومؤثر في  (Rezaee and Crumbley, 2007)أوضحت دراسة      

امكانية االعتماد على هذه القوائم، وزيادة الثقة في المعلومات  وبالتالي ،تحسين جودة عملية مراجعة القوائم المالية
 المحاسبية من قبل اصحاب المصلحة.

سة المراجعة القضائية لدورها في وغيرها من الدراسات االخرى، على أن ممار  (2012، )شكركما أكدت دراسة      
الحد من أو منع الصور المختلفة لكل من الغش واالحتيال يؤدى الى زيادة درجة الثقة في المعلومات المحاسبية 

 االعمال.التي توفرها القوائم والتقارير المالية التي تعدها منظمات 
قضائية، مع توفر الصفات المختلفة في المراجع ولذا فإن االلتزام بتوفير متطلبات تطوير دور المراجعة ال     

وبالتالي  القضائي سوف يساعد في منع أو الحد من الصور المختلفة للغش واالحتيال والفساد المالي السابق ذكرها،
ذلك الى تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، وبالتالي تحقيق مصداقيتها لدى مختلف المستخدمين لها من سيؤدي 

 منظمات األعمال.    داخل وخارج

 : التاليوذلك على النحو  اشتقاق الفرض الرابع من فروض البحثفي ضوء ذلك يمكن للباحث      

مصداقية تحقيق يساعد على  المالي " تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد
 المحاسبية".المعلومات 

المقترح لتطوير دور المراجعة  الفكري لإلطارسبق يمكن للباحث تلخيص االركان االساسية  على ما بناء       
 :التاليمن خالل الشكل  الماليلحد من الغش واالحتيال والفساد االقضائية لمنع او 
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 (1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :للبحث الدراسة االختبارية – (4)
على مدى صحة أو خطأ الفروض التي يعتمد عليها البحث وذلك  البحث الوقوفيتناول هذا الجزء من      

يهدف الي تطوير دور المراجعة القضائية لمنع او الحد من الغش  والذيالمقترح من الباحث  اإلطارالختبار 
 : التاليبهدف تحديد مصداقية المعلومات المحاسبية، وذلك على النحو  الماليواالحتيال والفساد 

 :اسلوب الدراسة االختبارية- 4/1 
وذلك كما هو موضح  رئيسية االستقصاء بشكل ماعتمد الباحث في اجراء الدراسة االختبارية على استخدام قائ     

على مجموعة من العبارات واالستفسارات والتساؤالت والتي تؤدى االجابة  القائمة(، حيث احتوت 1بالملحق رقم )
عليها الى توفير البيانات الالزمة الختبار فروض البحث، ولذا تعكس محتويات القائمة المتغيرات التي تقوم عليها 

 

 

 

 أركان اإلطار الفكري المقترح لتطوير دور المراجعة القضائية 

المتطلبات السبع لتحقيق 

الممارسة الفعالة للمراجعة 

 القضائية 

الصفات العشر الواجب 

توافرها في المراجع 

 القضائي 

منع أو الحد من 

الصور المختلفة 

للغش واالحتيال 

 والفساد المالي 

 تحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية 

 تهدف الى

 الى  يؤدى           

 بينهمااالرتباط 
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منها الفرض االول  المجموعة االولىربعة مجموعات بحيث تعكس عبارات أتم تقسيم القائمة الى  وقد، هذه الفروض
، وقد والرابعة ةلثالمجموعة الثاللبحث، وهكذا عبارات  الثانيمنها الفرض  المجموعة الثانيةللبحث، وتعكس عبارات 

 النظريتم صياغة عبارات هذه المجموعات بحيث تعكس كل جوانب االطار المقترح والسابق تناوله في الجزء 
 للبحث.

 :مجتمع الدراسة وحجم العينة 4/2
 :هييتمثل مجتمع الدراسة في ثالثة فئات تعكس االطراف المختلفة المتعلقة بمشكلة البحث، وهذه الفئات       

الفئة المسئولة في المقام األول عن تقديم خدمات المراجعة القضائية وتتمثل في مكاتب  وهي: الفئة األولى –أ 
المحاسبة والمراجعة الكبرى في مصر، ويمثل هذه الفئة كل من صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة وشريك 

 المراجعة.
المعلومات  مستخدميية وهى فئة الفئة المستفيدة من تقديم خدمات المراجعة القضائ وهي: الفئة الثانية –ب 

وكذلك مديري ادارة االستثمار بالبنوك  عنهم،بالبنوك أو من ينوب  االئتماندارة إويمثل هذه الفئة مديري  المحاسبية،
 عنهم.أو من ينوب 

ل لكل أوجه الغش واالحتيا التصدي: وهى الفئة التي تمثل احدى الجهات الرقابية والمنوط بها الفئة الثالثة-جـ 
 للحاسبات. المركزيويمثل هذه الفئة : مراقبي الحسابات التابعين للجهاز  والفساد المالي،

وتتمثل عينة البحث التي تم اختيارها من الفئات الثالثة السابقة، وكذلك عدد قوائم االستقصاء التي تم توزيعها      
 : التاليالبيانات المتاحة في الجدول  في اإلحصائيعلى عينة البحث والقوائم المستلمة والصالحة للتحليل 

 (1)جدول رقم 
 مجتمع الدراسة وحجم العينة

 فئات مجتمع الدراسة م
حجم العينة 
وعدد القوائم 

 الموزعة

عدد 
القوائم 
 المستلمة

عدد القوائم 
الصالحة 

 للتحليل
 النسبة

1 

2 

3 

 مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية

 المعلومات المحاسبية مستخدمي

 للمحاسبات المركزيمراقبي الحسابات بالجهاز 

50 

50 

50 

45 

44 

47 

40 

38 

36 

80% 

76% 

72% 

 %76 114 136 150 اإلجمالي -
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قائمة  40 )منهاقائمة  (114اإلحصائي)يتبين أن عدد قوائم االستقصاء الصالحة للتحليل  من الجدول السابق     

قائمة لمراقبي الحسابات بالجهاز  36 ،المعلومات المحاسبية لمستخدميقائمة  38 والمراجعة،لمكاتب المحاسبة 
 البحث.نسبة مرتفعة وتعكس التمثيل الصادق لبيانات عينة  وهي%  76للمحاسبات( وذلك نسبة  المركزي

 والذي، التالي( 2كما يتمثل التوصيف النوعي لمفردات عينة الدراسة في البيانات التي يتضمنها الجدول رقم )     
يعكس تنوع المفردات المعبرة عن الفئات المختلفة لمجتمع الدراسة سواء من حيث الموقع الوظيفي أو من حيث 

أو من حيث سنوات الخبرة، حيث يؤدى هذا التنوع الى الحصول على اجابات موضوعية على  العلميالمؤهل 
وتساعد في الوصول الى نتائج يتم االعتماد  عمليالبشكل يعكس الواقع  المعدة،استفسارات وأسئلة قوائم االستقصاء 

  البحث.عليها الختبار فروض 

 (2)جدول رقم 
لمفردات عينة البحث النوعيالتوصيف   

المؤهل  النسبة العدد الوظيفة
 العلمي

 النسبة العدد سنوات الخبرة النسبة العدد

%22 25 صاحب مكتب مراجعة %4 4 دكتوراه  سنة فأكثر 15   25 22%  

مكتب مراجعة شريك  15 

 

13%  

 

 ماجستير

 

15 

 

13%  

 

أقل10الى من   

سنة 15من    

41 

 

36%  

 

%12 14 مدير االئتمان  

%7 8 نائب من االئتمان دبلوم  
عليادارسات   

25 22% اقل الى  5من  
 من

سنة 10   

30 26%  

%9 10 مدير االستثمار  

%5 6 نائب مدير االستثمار %61 70 بكالوريوس   5من أقل  
 سنوات

18 16%  

 راقب حسابات بالجهاز
للحاسبات المركزي  

 - - اخرى 32% 36

%100 114 اإلجمالي %100 114 اإلجمالي  %100 114 اإلجمالي   
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 :أسلوب تصميم قائمة االستقصاء- 4/3
والذى يتدرج القياس  A Five – Point Likert Scale استخدم الباحث مقياس ليكرت ذو النقاط الخمسة      
 3/  4/  5أوافق تماما / أوافق / محايد / ال أوافق / اطالقا ، وذلك باستخدام األوزان المقابلة وهى /  ما بينفيها 

، وذلك لتحويل االجابات الوصفية الى بيانات كمية يمكن اخضاعها للتحليل االحصائي التواليعلى  1/  2/ 
( عبارة أو  33وقد تضمنت قائمة االستقصاء عدد ) ، فروض البحثالمطلوب الختبار مدى صحة أو خطأ 

 ,X1, X2استفسار أو تساؤل يتعلق بفروض البحث وتعبر عن متغيرات البحث المختلفة ، والذى يرمز لها بالرموز
X3, X4, X5,….., X33.   حيث تعبر المتغيرات منX1  حتىX7  وتعبر المتغيرات من  ،االولالفرض عن

X8  حتىX17  وتعبر المتغيرات من الثاني الفرضعن ،X18  حتىX30  في حين تعبر الفرض الثالثعن ،
 من فروض البحث. الفرض الرابععن  X33حتى  X31المتغيرات من 

( للحكم على قوة العالقة الناتجة  Test Value 3) 3كما يتم استخدام القيمة المعيارية لمقياس ليكرت وهى      
بينما  (،5 : 4.21 ما بين)اذا كانت النتائج  قوية جداتائج االستقصاء، حيث تكون العالقة نلعن الوسط الحسابي 

(،  3.4 : 2.61 ما بين)اذا كانت النتائج  عاديةوتكون قوة العالقة (،  4.2 : 3.41 ما بين)اذا كانت  قويةتكون 
 وتكون العالقة ضعيفة إذا كانت النتائج أقل من ذلك.

 االحصائية المستخدمة في التحليل:األساليب - 4/4
مة حز استخدم الباحث مجموعة من االساليب االحصائية المتاحة والمالئمة للهدف من البحث من خالل      

  التالية:اصدار حديث، حيث تم استخدام االساليب  (Spss)البرامج االحصائية المعروفة باسم 
للتحقق من معامل الثبات والصدق على مستوى المقاييس التي  Cronbach Alpha كرو نباخ معامل ألفا – 1

 تتضمنها قائمة االستقصاء المستخدمة.
الفئات الثالثة من الدراسة بشأن  إلجاباتللوقوف على مدى األهمية النسبية  وذلك Mean الحسابي الوسط  – 2

 س االطار المقترح للبحث.المتغيرات التي تتضمنها قائمة االستقصاء التي تعبر عن فروض البحث وتعك
لدراسة بشأن لفي اراء الفئات المختلفة  التشتتلقياس درجة   Standard Deviationالمعياري االنحراف  – 3

 العبارات الواردة بقائمة االستقصاء.
 بين اتجاهات مفردات فئات العينة محل الدراسة. قلمعرفة الفرو  Mann Whitney  وتنياختبار مان  – 4
لدراسة درجة االرتباط بين مكونات االطار  Pearson Correlation Coefficient ل ارتباط بيرسون معام – 5

 عينة البحث.المختلفة للفئات لالمقترح والتي تعكسها الفروض المختلفة للدراسة وذلك بالنسبة 
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 واختبار فروض البحث: اإلحصائيالتحليل - 4/5
 :الثبات والصدق معاملياختبار *

الثبات والصدق لمحتويات قائمة االستقصاء سواء على مستوى كل مجموعة من  معامليتم حساب       
وقد ظهرت النتائج  الداخلي،أو على مستوى القائمة ككل وذلك للتحقق من درجة االتساق  المستخدمة،المجموعات 

  يلي:كما 
 (3)جدول رقم 

 الثبات والصدق معاملينتائج اختبار 
عدد  المجموعات 

 العبارات
معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

 0.993 0.986 7 متطلبات تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة القضائية :األولىالمجموعة 

 0.978 0.957 10  القضائيالواجب توافرها في المراجع  صفاتال :الثانيةالمجموعة 

 وأثر المالي المختلفة للغش واالحتيال والفساد نواعاال :الثالثةالمجموعة 
 معالجتها على تحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية

13 0.964 
 

0.982 
 

توفير متطلبات تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة  :الرابعةالمجموعة 
الغش واالحتيال والفساد  أنواعالقضائية ويساعد على منع او الحد من 

 السابقة المالي 

3 0.968 0.984 

 0.985 0.971 33 اإلجمالي

ومعامل الصدق  0.975يتضح من بيانات الجدول السابق أن معامل الثبات على مستوى القائمة ككل يساوى      
 االستقصاء.قوى بين مكونات المجموعات المختلفة لقائمة  داخليمما يشير الى أن هناك تناسق  ،0.987هو 

 

 للفرض االول: اإلحصائينتائج التحليل * 
ينص الفرض االول للبحث على أنه " توجد عالقة ايجابية بين توفر متطلبات ممارسة المراجعة القضائية      

 بمنظمات االعمال ". الماليالحد من الغش واالحتيال والفساد  منع أولوتطوير دورها 
باستخدام المقاييس  وبتحليل النتائج التي تم الحصول عليها من الفئات المختلفة لعينة الدراسة االختبارية     

 االحصائية المختلفة تم التوصل الى ما يلي:
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 (4جدول رقم )
 نتائج اختبار متغيرات الفرض االول على عينة الدراسة

      
 
 
 

      

  الرمز

 عبارات المجموعة األولى

 مكاتب المحاسبة

 والمراجعة

 مستخدمي المعلومات

 المحاسبية

مراقبي الحسابات 
بالجهاز المركزي 

 تللمحاسبا

Mann-
Whitne

y 

( z ) 

درجة 
المعنوية 

Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

X1 

 

تقديم خدمات البحث 
والتقصي يفعل من دور 
المراجعة القضائية في منع 
أو الحد من الغش 

 واالحتيال والفساد المالي 

4،173 0،394 4،211 0،382 4،013 0،394 0،814 0،412 

X2 

 

توفير خدمات الدعم 
القانوني من خالل 
المراجعة القضائية يساعد 
على منع أو الحد من 
الغش واالحتيال والفساد 

 المالي 

4،321 0،375 4،215 0،375 4،321 0،375 0،815 0،403 

X3 

 

توفير التأهيل العلمي 
المناسب للمراجع القضائي 
يفعل من دور المراجعة 

 القضائية.

4،172 0،393 4،216 0،378 4،014 0،393 0،821 0،395 

X4 

 

 

هناك حاجة إلصدار 
معيار مراجعة متخصص 
بعنوان: المراجعة القضائية 

 وشروط ممارستها.

4،211 0،382 4،213 0،382 4،103 0،396 0،832 0،381 

X5 

 

الواقع العملي يتطلب 
ممارسة المراجعة القضائية 

 كمهنة مستقلة بذاتها. 

4،411 0،372 4،172 0،394 4،012 0،394 0،822 0،390 



 
 د/ محمد احمد إبراهيم خليل                                 AUJAA –مجلة المحاسبة والمراجعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

220 
 

 

     
عبارات المجموعة االولى أو على مستوى يتضح من الجدول السابق أن قيمة الوسط الحسابي لجميع      

( على مستوى المجموعة األولى Z( كما أن قيمة )3المجموعة ككل أكبر من القيمة المعيارية لمقياس ليكرت وهى )
(، وبذلك ال توجد فروض معنوية بين 0،05( أي أكبر من )0.465كما أن مستوى المعنوية )) 0.731ككل هي )

بة لمتطلبات تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد آراء الفئات الثالثة بالنس
 من فروض البحث.  صحة الفرض االولالمالي، وبذلك يتم اثبات 

 

 نتائج التحليل االحصائي للفرض الثاني:*
الواجب توافرها في ينص الفرض الثاني من فروض البحث على أنه " توجد عالقة ايجابية بين تحقق الصفات      

المراجع القضائي وبين تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد المالي بمنظمات 
 االعمال ".

وبتحليل نتائج الدراسة االختبارية بالنسبة لعبارات المجموعة الثانية على فئات الدراسة الثالثة محل التطبيق، تم      
 لنتائج التالية:التوصل الى ا

 
 
 

X6 

 

 

 

ضرورة انشاء جمعية 
مهنية رسمية مستقلة 
وتكون مسئولة عن 
المراجعين القضائيين 
 لتفعيل ممارسة هذه المهنة 

4،174 0،393 4،114 0،391 4،412 0،373 0،824 0،416 

X7  يساعد نشر ثقافة االهتمام
بالمراجعة القضائية على 

اهميتها ودورها في ترسخ 
منع أو الحد من الغش 

 واالحتيال والفساد المالي

4،064 0،384 4،215 0،386 4،281 0،513 0،891 0،327 

X1-
x7 

 أجمالي المجموعة

 االولى

4،328 0،378 4،259 0،376 4،511 0،362 0،731 0،465 
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 (5جدول رقم )
 نتائج اختبار متغيرات الفرض الثاني على عينة الدراسة

 

  الرمز

 عبارات المجموعة الثانية

مكاتب المحاسبة 
 والمراجعة

مستخدمي المعلومات 
 المحاسبية

مراقبي الحسابات 
بالجهاز المركزي 

 للمحاسبات

Mann-
Whitne

y 

( z ) 

درجة 
المعنوية 

Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

X8 

 

يجب أن يتوفر في المراجع 
القضائي االصرار والمثابرة 

 ومهارات االتصال الفعال. 

4،112 0،322 4،331 0،484 4،276 0،462 0،987 0،322 

X9 

 

الزكاء وقوة المالحظة من 
 خصائص المراجع القضائي

4،271 0،462 4،215 0،515 4،321 0،483 0،962 0،353 

X10 

 

القدرة على الجدل والتحليل 
والتقييم وتأييد الدعاوى القانونية 
من مواصفات المراجع 

 .القضائي

4،332 0،481 4،122 0،321 4،266 0،463 0،986 0،325 

X11 

 

 

ضرورة توفر مهارات البحث 
والتحقيق والقدرة على االبداع 

 في المراجع القضائي. 

4،351 0،455 4،413 0،514 4،011 0،381 0،962 0،353 

X12 

 

يجب على المراجع القضائي 
الحرص على التدريب المستمر 
والحصول على شهادة خبرة 

 مهنية 

4،113 0،324 4،511 0،521 4،312 0،475 0،973 0،372 

X13 

 

من أساسيات المراجعة القضائية 
 االلمام بالمعارف القانونية  

4،410 0،513 4،021 0،324 4،113 0،314 0،970 0،365 

X14  توفر الخبرة المالية ومهارات
التحري أمر ضروري للمراجع 

 القضائي 

4،313 0،454 4،511 0،491 4،276 0،461 0،951 0،324 
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بفحص بيانات الجدول السابق سواء على مستوى كل عبارة من عبارات المجموعة الثانية أو على مستوى      

( على مستوى  Zالمجموعة ككل ، يتبين ارتفاع قيمة الوسط الحسابي عن القيمة المعيارية ، كما أن قيمة ) 
صحة ( ، وبذلك يتبين  0.358وكذلك مستوى المعنوية للمجموعة ككل هو )  ) 0.892المجموعة ككل تساوى ) 

من فروض الدراسة ، وبالتالي تظهر أهمية الصفات المقترحة والتي يجب توافرها في المحاسب  الفرض الثاني
فساد القضائي حيث تؤدى هذه الصفات الى تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال وال

 المالي بمنظمات االعمال.
 

 .نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثالث*
ينص الفرض الثالث للبحث على أنه " ال تقتصر أنواع الغش واالحتيال والفساد المالي التي تواجهها المراجعة      

 القضائية على التالعب في القوائم والتقارير المالية لمنظمات األعمال ".
 وبتحليل نتائج الدراسة االختبارية على الفئات المختلفة لعينة البحث تبين ما يلي:     

 
 
 
 
 
 

X15  من الضروري أن يتصف
المراجع القضائي بالتميز والفهم 

 المتعمق للعمليات المحاسبية.

4،501 0،502 4،216 0،462 4،313 0،474 0،945 0،354 

X16  ضرورة المعرفة الكاملة
 بالمراجعة والرقابة الداخلية

4،109 0،336 4،116 0،501 4،115 0،314 0،931 0،372 

X17  القدرة على ادارة المخاطر
 وضبط الغش واالحتيال

4،332 0،492 4،012 0،314 4،273 0،461 0،955 0،380 

X8-
x17 

 أجمالي المجموعة

 الثانية

4،284 0،513 4،313 0،475 4،351 0،491 0،892 0،358 
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 (6جدول رقم )
 نتائج اختبار متغيرات الفرض الثالث على عينة الدراسة

 الرمز
 

 
 عبارات المجموعة الثالثة

مكاتب المحاسبة 
 والمراجعة

مستخدمي المعلومات 
 المحاسبية

مراقبي الحسابات 
بالجهاز المركزي 

 للمحاسبات

Mann-
Whitne

y 
( z ) 

درجة 
المعنوية 

Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
 

 
 
 

X18 
 

* تتعدد صور الغش واالحتيال 
والفساد التي يجب على المراجع 
 القضائي مواجهتها منها ما يلي: 
التالعب والتضليل في اعداد 

 القوائم والتقارير المالية.

 
 
 
 

4،251 

 
 
 
 

0،446 

 
 
 
 

4،331 

 
 
 
 

0،476 

 
 
 
 

4،234 

 
 
 
 

0،632 

 
 
 
 

1،023 

 
 
 
 

0،332 

X19 
 

المبالغة في تقييم بعض عناصر 
 االصول والخصوم.

4،231 0،435 4،234 0،441 4،511 0،501 0،787 0،381 

X20 
 

المعالجة الخاطئة لألصول غير 
 الملموسة 

4،510 0،512 4،311 0،631 4،123 0،415 0،876 0،370 

X21 
 

استخدام أساليب المحاسبة 
 اإلبداعية )االبتكارية( 

4،241 0،435 3،813 0،512 4،231 0،462 0،910 0،365 

X22 

 

سوء استغالل موارد المنظمة 
من خالل الغش وفساد 

 الموظفين االداريين.

4،198 0،624 4،215 0،443 4،516 0،503 0،783 0،392 

X23  التمويل خارج استخدام اساليب
الميزانية للتالعب في القوائم 

 المالية.

4،401 0،463 4،372 0،493 4،311 0،451 0،813 0،315 

X24 .0،411 0،915 0،642 4،231 0،573 3،921 0،437 4،401 االتجار بالمعلومات الداخلية 

X25 .0،392 0،873 0،561 3،813 0،623 4،213 0،513 4،511 السرقة واالختالس والتزوير 

X26  التحايل على اللوائح والقوانين
 ومخالفتها 

4،913 0،562 4،011 0،414 4،321 0،475 0،864 0،307 

X27  تمويل العمليات االرهابية
 وعمليات غسيل االموال.

4،332 0،492 4،012 0،434 4،273 0،461 0،955 0،380 

X28  تضليل مستخدمي المعلومات
 المحاسبية.

4،330 0،630 4،509 0،514 4،370 0،513 0،808 0،329 

X29  تقديم الرشاوى والهدايا للتستر
 على العمليات غير القانونية.

4،251 0،442 3،912 0،552 4،511 0،521 0،873 0،413 

X30  صور اخرى للغش أو االحتيال
 أو الفساد.

- - - - - - - - 

X18-
x30 

 0،398 0،937 0،481 4،631 0،491 4،334 0،462 4،302 أجمالي المجموعة الثالثة
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من فروض البحث، وذلك  صحة الفرض الثالث( يتضح  6بالنظر الى نتائج الجدول السابق ) جدول رقم         
في ضوء نتائج القياسات المختلفة سواء على مستوى كل عبارة من عبارات المجموعة، أو على مستوى المجموعة 

(، مع مراعاة أن 0.398بمستوى معنوية )  ) 0.937( على مستوى المجموعة ككل ) zككل حيث أن قيمة ) 
( لم يدرج في التحليل نظرا لعدم توفر البيانات  X30المتغير االخير في هذه المجموعة والذى يحل الرمز ) 

الفساد المالي  الخاصة به في قوائم االستقصاء المستخدمة ، وبالتالي ال توجد صور أخرى للغش أو االحتيال أو
 بخالف ما تم أدراجه في القائمة وذلك طبقا آلراء الفئات المختلفة التي تم استقصائها. 

 .نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الرابع*
ينص الفرض الرابع على أن " تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش أو االحتيال أو الفساد      

 تحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية ".المالي يساعد على 
وبتحليل نتائج الدراسة االختبارية بالنسبة لعبارات المجموعة الرابعة على الفئات المختلفة للدراسة محل      

 التطبيق، تم التوصيل الى ما يلي: 
 (7جدول رقم )

 نتائج اختبار متغيرات الفرض الرابع على عينة الدراسة
  الرمز

 وعة الرابعةعبارات المجم

 مكاتب المحاسبة

 والمراجعة

 مستخدمي المعلومات

 المحاسبية

 مراقبي الحسابات

 بالجهاز المركزي

 للمحاسبات

Mann-
Whitne

y 

( z ) 

درجة 
المعنوية 

Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

X31 

 

توفير متطلبات تحقيق الممارسة 
الفعالة للمراجعة القضائية يساعد 
على منع أو الحد من صور الغش 

 واالحتيال والفساد المالي 

4،264 0،449 4،323 0،512 4،451 0،509 0،897 0،328 

X32 

 

توفر الشروط المطلوبة في المراجع 
القضائي يساعد على منع أو الحد 

الغش من األنواع المختلفة من 
 واالحتيال والفساد المالي

4،786 0،563 3،912 0،571 4،324 0،522 0،934 0،334 

X33  قيام المراجع القضائي بمنع أو
الحد من صور الغش واالحتيال 
والفساد المالي يساعد على تحقيق 

 مصداقية المعلومات المحاسبية.

3،924 0،569 4،167 0،439 4،611 0،499 0،877 0،315 

X31-
x33 

 أجمالي المجموعة
 الرابعة

4،182 0،452 4،025 0،486 4،310 0،423 0،813 0،328 
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من فروض البحث حيث ظهرت قيمة  صدق الفرض الرابعبالنظر الى بيانات الجدول السابق يتضح         
(Mean على مستوى المجموعة ككل وكذلك على مستوى كل عبارة من عباراتها أعلى من القيمة القياسية ) وهي
( ، 0.328( هي )Sig( ومستوى المعنوية ). 0.813( على مستوى المجموعة ككل كانت )Z(، كذلك فيه )3)

وبذلك يتضح للباحث أن تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد المالي سوف 
 ينعكس باإليجاب على تحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية.

 

 :التحليل اإلحصائي لمعامل ارتباط بيرسوننتائج *
على  Person Correlation Coefficientأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي لمعامل ارتباط بيرسون:      

 مجموعات الدراسة االربعة معا لنتائج الظاهرة في الجدول التالي: 
 

 (8)جدول رقم 
 نتائج ارتباط بيرسون بين المجموعات المختلفة

 
المجموعة  المجموعة الثانية المجموعة الثالثة عة الرابعةالمجمو 

 االولى
 بيــــان

.990** 
.000 
114 

.994** 
.000 
114 

.992** 
.000 
114 

1 
- 

114 

Person co. 
sig.(2tailer ) 
N. 

 المجموعة
 األولى

.983** 
.000 
114 

.985** 
.000 
114 

1 
- 

114 

.992** 
.000 
114 

Person co. 
sig.(2tailer ) 
N. 

 المجموعة
 الثانية

.974** 
.000 
114 

1 
- 

114 

.985** 
.000 
114 

.994** 
.000 
114 

Person co. 
sig.(2tailer ) 
N. 

 المجموعة
 الثالثة

1 
- 

114 

.974** 
.000 
114 

.983** 
.000 
114 

.990** 
.000 
114 

Person co. 
sig.(2tailer ) 
N. 

 المجموعة
 الرابعة

- Correlation is signification at the .01 level ( 2 – tailer ). 
( أن هناك ارتباط قوى بين العبارات المختلفة التي تتضمنها 8يتضح من بيانات الجدول السابق )جدول رقم      

مستوى  المجموعات االربعة المعبرة عن الفروض المختلفة للبحث، وذلك نتيجة معنوية نتائج ارتباط بيرسون عند
 (.0،01معنوية )

وهذه النتائج تؤكد ما سبق التوصل اليه من نتائج اختبارات الفروض المختلفة للبحث، وبالتالي تؤكد صحة      
مكونات اإلطار المقترح لتطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد، وان ذلك يساعد 

 المحاسبية.على تحقيق مصداقية المعلومات 
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 النتائج والتوصيات:-( 5)
 : النتائج-5/1
تبين من استقرار وتحليل الدراسات السابقة أن ظهور المراجعة القضائية هو تلبية لحاجة ملحة لها لتدعيم  – 1

الخدمات االخرى للمراجعة وامتداد طبيعي لها، ألنها تجمع بين مهارات متخصصة ومتكاملة في كل من 
والمراجعة والقانون، بجانب مهارات البحث والتحقق والتحري وغيرها من المهارات التي يجب أن المحاسبة 

 يمارسها المراجع القضائي.
توصل البحث الى أن ممارسة المراجعة القضائية يتطلب ممارسة انواع اخرى من المراجعة مثل: المراجعة  – 2

واالداة التشخيصية، كما تبين أنه من االفضل ممارسة  التفاعلية، المراجعة التشريعية، ومراجعة االلتزام،
المراجعة القضائية من خالل مراجع قضائي خارجي مستقل، حتى يمكن ممارستها كمراجعة قضائية كاملة 

 مستقلة بعيدة عن أي ضغوط اخرى سواء كانت داخلية أو خارجية.
أحد فروع علم المراجعة الذى يعتمد على المعرفة تم التوصل الى تحديد مفهوم للمراجعة القضائية على انها "  – 3

المتكاملة بكل من المحاسبة والمراجعة واالمور القانونية بجانب مجموعة من المهارات الخاصة كاإلبداع 
واالتصال والبحث والتحقيق والتحري وغيرها من المهارات المتنوعة التي تساعد المراجع القضائي في الحصول 

ة وابداء الرأي المهني المستقل من خالل تقديم تقرير ، وذلك لتوفير الكثير من الخدمات على االدلة المناسب
كالفصل في المنازعات وتأييد الدعاوى القضائية والحد من الغش واالحتيال والفساد وتحقيق مصداقية 

 المعلومات المحاسبية.
واالحتيال وأنه ال يقتصر على التالعب تم التوصل الى أن مفهوم الفساد هو أعم واشمل من مفهومي الغش  – 4

واالحتيال في إعداد القوائم والتقارير المالية، بل يمتد ليشمل أنواع اخرى كثيرة تمارس داخل منظمات 
في المراجعة القضائية  Proactive Approachاالعمال، كما تم التوصل الى أن استخدام المنهج االستباقي 

غلب على الصور المختلفة للفساد والتي تمارس داخل منظمات االعمال يساعد بشكل كبير في مواجهة والت
 المختلفة.

قدمت الدراسة إطارا مقترحا لتطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واالحتيال والفساد المالي  – 5
 بمنظمات االعمال معتمدا على ثالثة ابعاد وهي: 

 قيق الممارسة الفعالة للمراجعة القضائية.ضرورة توفر متطلبات تح البعد االول:
 وقد اعتمد هذا البعد على االجراءات التالية: 

 االهتمام المستمر بتقديم خدمات البحث والتقصي. -
 الحرص على توفير خدمات الدعم القانوني. -
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 توفير التأهيل العلمي المناسب للمراجع القضائي. -
 القضائية وشروط ممارستها.اصدار معيار مراجعة متخصصة بعنوان: المراجعة  -
 ممارسة المراجعة القضائية كمهنة خارجية مستقلة. -
 انشاء جمعية مهنية رسمية مستقلة للمراجعين القضائيين. -
 نشر ثقافة االهتمام بالمراجعة القضائية. -

 : تحديد الصفات الواجب توافرها في المراجع القضائي. البعد الثاني
من عشرة صفات يجب أن يتحلى بها المراجع القضائي حتى يستطيع أن وقد تناول اإلطار المقترح أكثر 

 يمارس مهنته بشكل فعال وايجابي ومؤثر ويحقق الهدف منه.
 : تحديد أنواع الغش واالحتيال والفساد المالي التي يجب مواجهتها.البعد الثالث

ي التي تمارس داخل منظمات وقد توصل اإلطار المقترح الى تحديد أنواع الغش واالحتيال والفساد المال
االعمال والتي زاد عددها عن اثنا عشر نوعا، وقد توصل البحث الى أن المراجعة القضائية تساهم في منع 

 هذه األنواع أو الحد منها.
 : تحديد انعكاسات تطوير المراجعة القضائية على المعلومات المحاسبية.البعد الرابع

ألبعاد السابقة يؤدي الى تطوير دور المراجعة القضائية ويساهم بشكل وقد توصل البحث الى أن تحقق ا    
 واضح في تحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية ذات االستخدامات المتعددة.

أثبتت الدراسة االختبارية صحة الفروض االربعة التي اعتمد عليها البحث وبالتالي صحة اإلطار المقترح  – 6
ئية لمنع أو الحد من األنواع المختلفة للغش واالحتيال والفساد المالي في لتطوير دور المراجعة القضا

منظمات االعمال، وبالتالي امكانية االستفادة من هذا اإلطار وتطبيقه بما يعود بالنفع على ممارسة المراجعة 
 القضائية من جانب، ومنظمات األعمال من جانب اخر.

 التوصيات:- 2/  5
مقررات الدراسية التي تدرس بكليات التجارة في مصر سواء في مرحلة البكالوريوس أو اعادة النظر في ال – 1

مرحلة الدراسات العليا، بحيث تتضمن من بينها مقرري المحاسبة القضائية والمراجعة القضائية، وغيرهما من 
هذا النوع المتقدم المقررات الالزمة لتوفير التأهيل العلمي المناسب للخريج بحيث يكون مؤهل لممارسة مثل 

 من خدمات المراجعة.
اعادة النظر في أمر تدريب وتأهيل المراجعين بمكاتب المحاسبة والمراجعة المختلفة بحيث يتضمن التدريب  – 2

والتأهيل على ممارسة المراجعة القضائية سواء من خالل اكتساب معارف وخبرات جديدة أو التدريب على 
 ت الالزمة لتوفير مراجع قضائي متخصص.مجموعة من المهارات او الصفا
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االستفادة من مكونات اإلطار المقترح والمقدم من خالل هذه الدراسة في مرحلة اعداد أو تأهيل المراجع  – 3
ليصبح مراجع قضائي متخصص أو شاهد خبير في هذا المجال، نظرا ألهميته الشديدة في هذه االوقات 

 لفساد المالي واإلداري ومنها الغش واالحتيال.التي انتشرت فيها الصور المختلفة ل
على الجهات التشريعية المختلفة المسئولة عن اعداد معايير المراجعة العمل على صياغة واصدر معيار  – 4

مراجعة متخصصة في هذا الشأن ويقترح أن يحمل اسم "المراجعة القضائية وشروط ممارستها"، كما أشار 
للبحث، بحيث يتضمن تحديد جميع االجراءات الالزمة لممارسة هذا النوع المتميز الى ذلك اإلطار المقترح 

 من خدمات المراجعة، خاصة وأنه يلبي حاجات ملحة كثيرة لدى منظمات االعمال المختلفة.
االهتمام بضرورة إنشاء جمعية مهنية رسمية متخصصة تهتم بتحديد واجبات ومسئوليات المراجعين القضائيين  – 5

 دفاع عنهم وحمايتهم وتوفير متطلبات تطوير ادائهم المهني المتخصص في هذا المجال.وال
 

 دراسات مستقبلية مقترحة: –( 6) 
 يمكن للدراسين والباحثين المهتمين بالمراجعة القضائية، البحث في النقاط التالية:      

 االدارة المالية.أثر ممارسة المراجعة القضائية على قرارات االستثمار في بورصة  – 1
 أثر االفصاح عن تقرير المراجع القضائي على مستخدمي المعلومات المحاسبية. – 2
 دور المراجعة القضائية في الحد من ممارسة ادارة االرباح بمنظمات االعمال. – 3
 . المراجعة القضائية وتطوير االداء المهني لمراقبي الحسابات – 4
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 :مراجع البحث –( 7)
 المراجع باللغة العربية: – 1/  7

(، المحاسبة القضائية وامكانية تطبيقها في العراق، مجلة تنمية الرافدين، 2012الجليلي، د. مقداد أحمد ) -
 .21 – 9، ص ص 34، مجلد107كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العدد 

الحد من ظاهرة الغش في القوائم المالية (، دور ا لمحاسبة القضائية في 2006السيسي، د. نجوى احمد ) -
دراسة ميدانية، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة جامعة عين شمس، العدد األول، يناير،  –

 .65 – 33ص ص 
(، دراسة استقصاء ميدانية عن المحاسبة القضائية 2016الكبيسي، د. عبد الستار عبد الجبار عيدان ) -

 12قضاء والمحاسب القضائي في االردن، المجلة االردنية في ادارة االعمال، المجلد من وجهتي نظر ال
 .1العدد 

 –(، دور المراجعة القضائية في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات 2011المنوفي، أ. ريهام السيد على ) -
 –، يناير  1العدد دراسة نظرية ميدانية، مجلة البحوث المالية والتجارية، كلية التجارة ، جامعة بورسعيد 

 .97 – 7مايو . ص ص. 
(، تأثير الفساد في االداء االقتصادي للحكومة بالتطبيق على بعض 2016بسيوني، د. محمد سعيد، ) -

دول الشرق االوسط وآسيا الوسطى، مجلة الفكر القانوني واالقتصادي، كلية الحقوق جامعة بنها، السنة 
ابريل،  28-27وي العاشر، بعنوان: القانون ومكافحة الفساد، السادسة، عدد خاص بالمؤتمر العلمي السن

 .60 – 38ص ص 
(، موسوعة المراجعة المتقدمة، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية، ص 2011راضي، د. محمد سامي، ) -

 .78-69ص 
د ، دور نظم معلومات المحاسبة القضائية في الحد من صور الفسا2013زلط، أ. عالء عاشور عبد اهلل ) -

المالي في البيئة المصرية، المؤتمر الدولي االول في المحاسبة والمراجعة، بعنوان تفعيل أليات المحاسبة 
 ابريل. 8 – 7والمراجعة لمكافحة الفساد المالي واإلداري، كلية التجارة جامعة بنى سويف، 

لب على الخدمة (، خدمة التقصي المالي القانوني في مصر : الط2010سالم، د. أحمد محمد كامل ) -
التجارة والتمويل ، كلية التجارة جامعة  –والتنظيم المهني لها في بيئة الممارسة المهنية ، المجلة العلمية 

 . 57 – 1طنطا ، العدد االول ص ص
(، دور المراجعة االستقصائية القضائية في تأييد الدعاوى القضائية 2012شكر، أ. ايناس جمعه فهمى، ) -

لخالفات الضريبية واثره على المستوى القومي، المؤتمر الثامن عشر بعنوان: نحو نظام وقضى النزاعات وا
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 – 26ضريبي مالئم لمواجهة التحديات المعاصرة، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، القاهرة،
 .50 –1يونيو، ص ص،  28

القضائية، الدار الجامعية، ص  (، قرارات في المحاسبة والمراجعة2014لطفي، د. أمين السيد أحمد، ) -
 .70-68ص
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 (1)ملحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 كليــة التـجارة                                   -جامعــة بنــها 
 قسم المحاسبة        

 
 ------------------------------------------السيد األستاذ / 

 تحية طيبة وبعد ،،،
في ظل اهتمام أجهـزة الدولـة المختلفـة بمكافحـة الفسـاد بكـل أنواعـه، يقـوم الباحـث بإعـداد بحـث علمـي بعنـوان:       

ـــال والفســـاد المـــالي بمنظمـــات االعمـــال وتحقيـــق مصـــداقية  "تطـــوير دور المراجعـــة القضـــائية لمواجهـــة الغـــش واالحتي
بـــراتكم وكفـــاءتكم المميـــزة، يأمـــل الباحـــث مـــن ســـعادتكم دراســـة اختباريـــة ". واعتمـــادا علـــى خ –المعلومـــات المحاســـبية 

اإلجابة على التساؤالت واالستفسارات الواردة بقائمة االستقصاء المرفقة، وذلـك مـن خـالل اختيـار درجـة االتفـاق التـي 
تتناســب مــع وجهــة نظــركم، وذلــك لمــا لــرأيكم مــن أهميــة الختبــار فــروض البحــث واتمــام الدراســة االختباريــة، والوقــوف 
علــى مــدي صــالحية اإلطــار المقتــرح للتطبيــق، للوصــول إلــى مجموعــة مــن النتــائج والتوصــيات التــي يمكــن االســتفادة 
منهــا علــى المســتويين العلمــي والعملــي، علمــا بــان اإلجابــة التــي ســتقدمونها ســتكون ســرية ولــن تســتخدم إال ألغــراض 

 البحث العلمي فقط.
دق معه في العمل علـى خدمـة البحـث العلمـي، داعيـا  اهلل عـز وجـل أن ويشكر الباحث لسعادتكم تعاونكم الصا      

 يجزيكم خير الجزاء. 
                                               

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام،                                                         
 الباحث                           

 
 

     
 
 

 
 



 
 د/ محمد احمد إبراهيم خليل                                 AUJAA –مجلة المحاسبة والمراجعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

234 
 

 قائمة االستقصاء 
 :لبحث بعنوان

 

"تطوير دور المراجعة القضائية لمواجهة الغش واالحتيال والفساد المالي بمنظمات االعمال وتحقيق 
 دراسة اختبارية " –مصداقية المعلومات المحاسبية 

 

 أوال: البيانات الشخصية:

 ..................................................  )اختياري(: االسم -1
 : ............................................... الوظيفة -2
 : المؤهل الدراسي -3
 

 دكتوراه 

 
 ماجستير

 
 دبلوم دراسات عليا

 
 بكالوريوس

 :عدد سنوات الخبرة -4
  

اقل من خمس 
 سنوات

 سنوات: 5من 
 سنة 10اقل من  

سنوات: اقل  10 من
 سنة 15من 

سنة  15
 فأكثر
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 :التساؤالت واالستفسارات والعبارات التي تعكس فروض البحث: ثانيا
 

 

رمز 
 العبارة

 
 التساؤالت واالستفسارات والعبارات

 درجة االتفاق

أوافق 
 تماما

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال أوافق 
 اطالقا

5 4 3 2 1 
      متطلبات تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة القضائية: المجموعة األولى أ

تقديم خدمات البحث والتقصي يفعل من دور المراجعة القضائية في منع أو الحد  1
 من الغش واالحتيال والفساد المالي 

     

توفير خدمات الدعم القانوني من خالل المراجعة القضائية يساعد على منع أو الحد  2
 من الغش واالحتيال والفساد المالي 

     

      توفير التأهيل العلمي المناسب للمراجع القضائي يفعل من دور المراجعة القضائية. 3
القضائية وشروط هناك حاجة إلصدار معيار مراجعة متخصص بعنوان: المراجعة  4

 ممارستها.
     

      الواقع العملي يتطلب ممارسة المراجعة القضائية كمهنة مستقلة بذاتها.  5
ضرورة انشاء جمعية مهنية رسمية مستقلة وتكون مسئولة عن المراجعين القضائيين  6

 لتفعيل ممارسة هذه المهنة 
     

القضائية على ترسخ اهميتها ودورها في منع يساعد نشر ثقافة االهتمام بالمراجعة  7
 أو الحد من الغش واالحتيال والفساد المالي

     

      : الصفات الواجب توافرها في المراجع القضائيالمجموعة الثانية ب
      يجب أن يتوفر في المراجع القضائي االصرار والمثابرة ومهارات االتصال الفعال.  8
      المالحظة من خصائص المراجع القضائيالزكاء وقوة  9

القدرة على الجدل والتحليل والتقييم وتأييد الدعاوى القانونية من مواصفات المراجع  10
 القضائي.

     

      ضرورة توفر مهارات البحث والتحقيق والقدرة على االبداع في المراجع القضائي.  11
يجب على المراجع القضائي الحرص على التدريب المستمر والحصول على شهادة  12

 خبرة مهنية 
     

      من أساسيات المراجعة القضائية االلمام بالمعارف القانونية   13
      توفر الخبرة المالية ومهارات التحري أمر ضروري للمراجع القضائي  14
القضائي بالتميز والفهم المتعمق للعمليات من الضروري أن يتصف المراجع  15

 المحاسبية.
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 شكرا على تعاونكم ،،،

      ضرورة المعرفة الكاملة بالمراجعة والرقابة الداخلية 16
      القدرة على ادارة المخاطر وضبط الغش واالحتيال 17
: االنواع المختلفة للغش واالحتيال والفساد المالي وأثر المجموعة الثالثة جـ

 تحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية معالجتها على
     

 

* تتعدد صور الغش واالحتيال والفساد التي يجب على المراجع القضائي مواجهتها  18
 منها ما يلي: 

 التالعب والتضليل في اعداد القوائم والتقارير المالية.

     

      المبالغة في تقييم بعض عناصر االصول والخصوم. 19
      المعالجة الخاطئة لألصول غير الملموسة  20
      استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية )االبتكارية(  21
      سوء استغالل موارد المنظمة من خالل الغش وفساد الموظفين االداريين. 22
      استخدام اساليب التمويل خارج الميزانية للتالعب في القوائم المالية. 23
      االتجار بالمعلومات الداخلية. 24
      السرقة واالختالس والتزوير. 25
      التحايل على اللوائح والقوانين ومخالفتها  26
      تمويل العمليات االرهابية وعمليات غسيل االموال. 27
      تضليل مستخدمي المعلومات المحاسبية. 28
      على العمليات غير القانونية.تقديم الرشاوى والهدايا للتستر  29
      صور اخرى للغش أو االحتيال أو الفساد. 30
: توفير متطلبات تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة المجموعة الرابعة د

القضائية يساعد على منع او الحد من أنواع الغش واالحتيال والفساد 
 المالي السابقة.

     

توفير متطلبات تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة القضائية يساعد على منع أو الحد  31
 من صور الغش واالحتيال والفساد المالي 

     

توفر الشروط المطلوبة في المراجع القضائي يساعد على منع أو الحد من األنواع  32
 المختلفة من الغش واالحتيال والفساد المالي

     

المراجع القضائي بمنع أو الحد من صور الغش واالحتيال والفساد المالي قيام  33
 يساعد على تحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية.

     


