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 ممخص الدراسة
مدػ إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية  معرفة فيمشكمة الدراسة   تتمخص     

 ىدفتبالمنطقة الشرقية بأىمية المحاسبة الجنائية وضرورة إضافتيا لمناىج التعميـ العالي، وبذلؾ 

إلى تطوير التعميـ المحاسبي العاـ في الجامعات الميبية لتكوف مخرجاتو فيما بعد قادرة عمى  الدراسة

ؿ اكتشاؼ الغش واالحتياؿ والتالعب في القوائـ المالية، وذلؾ بتعزيز مواجية التحديات في مجا

قدرة الخريجيف وتزويدىـ بأدوات حديثة تساعدىـ عمى مواكبة التغيرات في بيئة األعماؿ المتطورة، 

وذلؾ مف خالؿ تقديـ مفيـو المحاسبة الجنائية الذؼ يوفر آليات جديدة غير موجودة لدػ خريجي 

 في الوقت الحالي .أقساـ المحاسبة 

ولتحقيق ىدؼ الدراسة تـ االعتماد عمى المنيج العممي الحديث الذؼ يجمع بيف المنيجيف     

مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات مجتمع الدراسة  االستقرائي و االستنباطي، وقد تكوف 

   ، ىذا وقد  تـ توزيع الميبية بالمنطقة الشرقية )أقساـ المحاسبة كميات االقتصاد وكميات القانوف (

( استمارة استبياف فبمغت نسبة 111( استمارة استبياف عمى عينة الدراسة، استرجع منيا )158) 

( استمارات استبياف لعدـ اكتماليا، فكاف عدد 2%(، وقد تـ استبعاد عدد )70.2االسترجاع )

%( مف االستمارات 68.9ة ) ( استمارة استبياف بنسب109االستمارات المستوفاة والتي تـ تحميميا )

الموزعة، حيث تـ استخداـ أساليب اإلحصاء الوصفي واالستداللي، وقد تـ اختبار فرضيات الدراسة 

 .Wilcoxon Signe Rankو   One-Sample T Testمف خالؿ اختبارؼ 

مف مف أىميا  انو يوجد إدراؾ ألىمية المحاسبة الجنائية النتائج وتوصمت الدراسة إلى بعض     

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية، كما توصمت الدراسة إلى انو مف الضرورؼ إيجاد  

كيفية إلضافة المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي بأقساـ المحاسبة، بحيث يتـ تخصيص 

شعبة فرعية ضمف قسـ المحاسبة لتدريس عموـ وميارات المحاسبة الجنائية، ولكف توجد بعض 



 ي 
 

لمعوقات التي تعيق تطبيق ذلؾ مف أىميا ضعف االتصاؿ بالجامعات األجنبية والييئات المينية ا

لمدوؿ األخرػ مثل المعيد األمريكي لممحاسبييف المعتمديف وغيره األمر الذؼ يحد مف مواكبة 

التطور و إضافة المحاسبة الجنائية لممناىج المحاسبية، و كذلؾ عدـ  و جود برامج  لتطوير 

ضاء ىيئة التدريس حتى يتمكنوا مف تدريس المناىج المحاسبية وفق تخصصات دقيقة منيا أع

المحاسبة الجنائية، وعدـ وجود خطط محددة وواضحة لكيفية إضافة المحاسبة الجنائية في مناىج 

التعميـ العالي، كما أظيرت الدراسة وجود إدراؾ ألىمية المحاسبة الجنائية مف وجية نظر أعضاء 

 التدريس في كميات القانوف كذلؾ .  ىيئة

الدراسة بالعمل عمى تقوية االتصاالت بالجامعات أوصت ولغرض تحقيق ىدؼ الدراسة      

األجنبية والييئات المينية لمدوؿ األخرػ مثل المعيد األمريكي لممحاسبييف المعتمديف وغيره األمر 

الذؼ مف يؤدؼ إلى مواكبة التطور في مجاؿ المحاسبة والمراجعة، و العمل عمى وضع  البرامج 

الميبية  حتى يتمكنوا مف تدريس المناىج المحاسبية وفق  لتطوير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

تخصصات دقيقة منيا المحاسبة الجنائية، كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد مف البحوث في ىذا 

المجاؿ، مما يساعد  في وضع  خطط واضحة لكيفية  إضافة المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ 

ية  في الدولة االىتماـ وتقديـ الدعـ الكافي إلضافة مناىج العالي، و يجب عمى الجيات التنفيذ

عمى مواكبة إضافية لمراحل التعميـ العالي حتى يتـ تزويد الخريجيف بأدوات حديثة تساعدىـ 

 . غيرات في بيئة األعماؿ المتطورةالت
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 اِلول الفصل
 اإلطار العام لمدراسة

 -المقدمة : 1-1
شيدت اآلونة األخيرة وعمى مدار القرف الماضي تطورات ميمة في مجاؿ بيئة األعماؿ كنظـ       

، وقياـ الشركات بأشكاليا المختمفة باإلفصاح عف واستخداـ وسائل االتصاؿ الحديثة المعمومات

و  نتائج النشاط وعرض المركز المالي بيدؼ خدمة أصحاب العالقة ودخوؿ األسواؽ العالمية 

المحاسبة كنظاـ لممعمومات لـ تعد مجرد وسيمة لتسجيل األحداث  إف، كما االتجاه نحو العولمة

أصبحت ميمتيا  إنما، و الحاسوب أو باألسموب اليدوؼ خداـ المالية في السجالت المنتظمة باست

األساسية مواجية التحديات الكبيرة التي تعيق المحاسبيف في توفير المعمومات المفيدة في اتخاذ 

وألىمية  المحاسبة وفروعيا المختمفة اىتمت (، 2012، ) جميمي القرارات عمى مختمف المستويات

ومة التعميـ المحاسبي العالي بمحاكاة التطورات والتغيرات التي مف دوؿ العالـ ومف خالؿ منظ كثيراً 

 تطرأ عمى ىذا المجاؿ بتطوير المناىج المحاسبية .

، المحاسبة في مجاؿ المحاسبة ية و الحديثةالفروع أو المجاالت الحيو  أىـ ومف      

التي يعتبر ضميا في المناىج الدراسية الخاصة بالتعميـ      Forensic  Accountingالجنائية*

في مناىج الدراسات العميا في مجاؿ المحاسبة خطوة في سبيل تطوير ىذه المناىج  أوالعالي 

 . (2014، )قمبر واالستفادة مف ىذا الفرع الميـ لخدمة احتياجات المجتمع الميبي

عديدة الحتياجات  المحاسبة الجنائية تعتبر مف اىـ المجاالت الحديثة التي تحمل فرصاً  إف    

، كما إنيا تمثل بات األساسية في المحاسب الجنائي، وتحدد الميارات المطموبة والمتطمالمستقبل

بالدعاوؼ  واكثر ارتباطاً  عمى تقديـ تحريات اكثر عمقاً  لممحاسبة والقانوف، لمعمل معاً  متكامالً  إطاراً 

                                                           
سيستخدـ الباحث في دراستو ىذا المصطمح، وىناؾ مسميات أخرػ استخدميا بعض الباحثيف، كالمحاسبة القضائية، المراجعة  - *

 التحقيقية، المراجعة العدلية، المراجعة االستقصائية القضائية، الفحص القانوني، المراجعة القضائية .
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مف  عمى مستوػ عالي قضائياً  تيسر الطريق لممحاسب الجنائي لكي يكوف مستشاراً  فيي، القضائية

، يقوـ بإجراء جيداً  و فاحصاً  قادر لكي يكوف خبيراً الجنائي المحاسب ال، وتعمل عمى إعداد الميارة

تقديـ ويمكنو ، أداء عممةعند  الخارجي مما يقوـ بو المراجع  اكثر عمقاً دقة وشمولية بتحريات 

، التي تساعد عمى تأييد الدعاوؼ القضائية وتنوير القضاء  و مدعـ باألدلة القانونية الكافية تقرير

 . ( 2014، ) قنديل الحق وتحقيق العدالة إقرارمساعدتو عمى 

ليذه الدراسة يمكف توضيح المقصود بالمحاسبة الجنائية، حيث عرفيا المجمع  وتأسيساً     

بانيا تنطوؼ عمى ميارات خاصة في المحاسبة و تدقيق الحسابات  ألمريكي لممحاسبيف القانونييفا

والشؤوف المالية و األساليب الكمية و أجزاء مف القانوف والبحوث والميارات التحقيقية لجمع وتحميل 

 .  (2009) عمي،  النتائج والتقرير عنيا وتقييـ أدلة اإلثبات وتفسير

 وتقنية المعموماتالمحاسبية  لممبادؼ استيعاببانيا " Hera Antoniadesكما عرفيا     

، كما أف لممحاسبة إلى ما بعد األرقاـ النظر ، وجوىر المحاسبة الجنائية ىو التحقيق مياراتو 

 .(Antoniades, 2009, P.7)  "الجنائية دور في دعـ القضاء

التعميـ المحاسبي في الجامعات الميبية لتكوف  لتطويرومف خالؿ ما سبق تسعى الدراسة     

مخرجاتو فيما بعد قادرة عمى مواجية التحديات في مجاؿ اكتشاؼ الغش واالحتياؿ والتالعب في 

، ومعرفة المعوقات التي تمنع إضافتيا القوائـ المالية وذلؾ مف خالؿ تقديـ مفيوـ المحاسبة الجنائية

، ؿ ىذا الفصل مشكمة الدراسة، وىدؼ الدراسة، و أىميتياسيتناو ، و إلى مناىج التعميـ العالي

 .، والطرؽ المتبعة في تحميل البيانات مع الدراسة وعينتيا، ومجتومنيجية الدراسة
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 -مشكمة الدراسة : 1-2
، ألنيا تقوـ بتغطية موعة مختمطة مف الخبرات المتعددةمج إلىف المحاسبة الجنائية تحتاج إ     

التحقيقات وتكنولوجيا المعمومات القضائية و دعـ  أعماؿمساحة كبيرة مف التخصصات وتتضمف 

ف مياـ المحاسبة أؼ إ ،(11، ص 2012) جميمي،  الدعاوؼ القضائية و تسوية وفض المنازعات

رؼ عف عمميات التح، ذات العالقة األطراؼالجنائية تيتـ بالتحقق مف االدعاءات المزعومة مف قبل 

الممارسات  أواكتشاؼ حاالت التيرب مف االلتزامات المالية  إلى، باإلضافة االحتياؿ واكتشافيا

 أو، وتحديد مقدار الخسائر ؿ التالعب في السجالت المحاسبيةالخاطئة التي ترتكب مف خال

قوية لدعـ  أدلةالمالية التي ستكوف بمثابة  األدلةالمحتممة وجمع  أواالقتصادية المتكبدة  األضرار

المفقودة بغرض استردادىا  األصوؿتتبع وتحديد موقع  إلىالمتطمبات القانونية الستردادىا باإلضافة 

مف صحة احتساب مبمغ  لمتحقق التحقيق والتحميل إجراء، حديد المسئوؿ عف ارتكاب االحتياؿوت

) الجبورؼ و  ذلؾ األمرالمحاكـ اذا تطمب  أماـؿ المحكمة والمثو  أماـالتعويض المطالب بو 

 .       (2013، الخالدؼ

، إذ إف زة وميارات متطورة في التحقيقف يتمتع المحاسب بميارات محاسبية ممتاوىذا يتطمب أ    

في  العمل فطبيعة   ،والبديييات بسرعة األفكار ادراؾف يكوف قادرا عمى المحاسب الجنائي يحتاج أ

، ومف متخصصةال ف يتمتع المحاسب الجنائي بالمعرفة المحاسبيةتتطمب أ المحاسبة الجنائية

، وعمى الرغـ مف التحقيق أساليب القانونية و اإلجراءاتف يكوف لدية مفيـو جيد عف الضرورؼ أ

ومناىج التأىيل الخاص بالمحاسبييف  أساليبف إلى أاحدػ الدراسات  أشارتفقد  ىذه الخصوصية

 القانونييف في العالـ العربي عموما غير قادرة عمى توفير المتطمبات الالزمة لتأىيل المحاسبيف لمقياـ

 . (2012، ) جميمي بمياـ المحاسبة الجنائية 
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أف مينة المراجعة واجيت مشاكل كثيرة جراء قضايا الفساد المالي مف أىميا فقد ثقة  وبما    

                    الجميور في مينة المراجعة، كاف يجب أف يكوف ىناؾ تطوير في ىذه المينة 

 .(2013، ) احمد

القضائية في ليبيا وجد مينة المحاسب الجنائي  إال أف ىناؾ قانوف منظـ لمخبرة تليبيا ال  في    

، الذؼ أشار في المادة  (2003لسنة  1وعدؿ )بالقانوف رقـ   1956-8-15والذؼ صدر في 

، ت كافةاألولى بأف مف يقوـ بأعماؿ الخبرة أماـ المحاكـ ىـ خبراء متخصصوف في المجاال

و المادة ، كما نصت المادة الخامسة مف القانوف يـ الفني أو العممي عند االقتضاءيستعاف برأي

أف يكوف الخبير حاصاًل عمى المؤىالت الدراسية التخصصية مع   الثانية مف الئحة التنفيذية

خبرة عممية تحددىا لجنة الخبراء وذلؾ ضمف الشروط الواجب توفرىا فيمف يقيد اسمو في جدوؿ 

 الخبراء ) الخبير القضائي( .

 تـ التطرؽ إليوسية لـ يكف بالمفيوـ العممي الذؼ إال أف مفيوـ الخبير القضائي في البيئة الميبي     

المحاسبة مثل مشاكل التركات أو الخصومات بيف  ببعض أعماؿ، بل كاف مجرد القياـ الحقاً 

 الشركاء لتحديد أنصبتيـ في التصفية أو أحيانًا مراجعة لمشركات أثناء حدوث خصومة . 

عمى الرغـ مف مساىمة مؤسسات التعميـ العالي في سد احتياجات المجتمع الميبي إال أف و      

تزايد حاالت المناىج العممية التي يتمقاىا الطالب لـ تتغير ولـ تتطور بالشكل المطموب لمواجية 

 (، 2013، ) زكرؼ والتعميـ االكاديمي العممي ، وأف ىناؾ فجوة بيف التطبيقالغش والفساد المالي

وىذا ما أكدتو الدراسة االستطالعية التي قاـ بيا الباحث إلقساـ المحاسبة في الجامعات الميبية 

                                                           
 -  ( لسنة 1القانوف رقـ )الخبرة القضائية ، مؤتمر الشعب العاـ . ـ(، بتنظيـ2003و.ر )1371 
 -  ( لسنة 305قرار المجنة الشعبية العامة رقـ )و.ر   1371( لسنة 1ـ( بشأف إصدار الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ )2009و.ر)1377

 بتنظيـ الخبرة القضائية .
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بالمنطقة الشرقية، حيث اتضح عدـ وجود مناىج المحاسبة الجنائية مف ضمف المناىج المعتمدة 

قضايا  ؼالكتشاليات المحاسبة الحديثة آف المحاسبة الجنائية اعتبرت مف اىـ إلدييا، بالرغـ مف 

 .(2009) عمي، الفساد 

ىيئة التدريس في الجامعات  أعضاء إدراؾفاف مشكمة الدراسة تتمخص في معرفة مدػ وعميو،     

، وعمية يمكف صياغة في مناىج التعميـ العالي إضافتيا الميبية بأىمية المحاسبة الجنائية وضرورة 

 -التالية : األسئمةمشكمة الدراسة في 

بأىمية  ىيئة التدريس في الجامعات الميبية ) كميات المحاسبة و القانوف( أعضاء إدراؾما مدػ  -1

 ؟المحاسبة الجنائية 

الجامعات  فيمناىج التعميـ العالي  إلىالمحاسبة الجنائية  إضافة المقومات التي تدعـ ىيما  -2

 ( ؟القانوف كميات المحاسبة و  ميبية)ىيئة التدريس بالجامعات ال الميبية مف وجية نظر أعضاء

مناىج التعميـ العالي في  إلىالمحاسبة الجنائية  التي تحد مف إضافة المعوقات ىيما  -3

 ؟   المحاسبيف والقانونييف ()ىيئة التدريس بالجامعات الميبية أعضاءالجامعات الميبية وجية نظر 

 -ىدف الدراسة : 1-3
العاـ في الجامعات الميبية لتكوف اليدؼ الرئيسي لمدراسة ىو تطوير التعميـ المحاسبي      

في  مخرجاتو فيما بعد قادرة عمى مواجية التحديات في مجاؿ اكتشاؼ الغش واالحتياؿ والتالعب

) خدمات التقاضي و خدمات  ، وذلؾ بتعزيز قدرة الخريجيف وتزويدىـ بأدوات حديثةالقوائـ المالية

وذلؾ مف خالؿ  تساعدىـ عمى مواكبة التغيرات في بيئة األعماؿ المتطورة،  البحث و التقصي (،

تقديـ مفيوـ المحاسبة الجنائية الذؼ يوفر آليات جديدة غير موجودة لدػ المراجعيف في الوقت 

تسميط الضوء عمى  موضوع المحاسبة الجنائية الذػ تزايد  إلىتيدؼ الدراسة كذلؾ كما  ،الحالي
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التعرؼ عمى المفاىيـ األساسية لممحاسبة مف خالؿ  األخيرةي والعربي بو في اآلونة االىتماـ العالم

 . الجنائية وبياف أىميتيا و أىدافيا و معرفة مكونات وعناصر و أساليب المحاسبة الجنائية 

 -فرضيات الدراسة : 1-4
 -اسة كما يمي :بناء عمى ما ورد في مقدمة ومشكمة الدراسة فقد تـ صياغة فرضيات ىذه الدر     

بأىمية المحاسبة الجنائية لدػ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  إدراؾيوجد  -: الفرضية اِلولى

 الميبية ) كميات المحاسبة والقانوف (.

توجد مقومات تؤثر تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج  -: الفرضية الثانية

 التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية )المحاسبيف و القانونييف(.  

توجد معوقات تؤثر تأثيرًا جوىريًا سالبًا عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج  -: الفرضية الثالثة

 التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية )المحاسبيف و القانونييف(.  

 -أىمية الدراسة : 1-5  
الموضوع  أىميو، حيث برزت يتناوؿ البحث موضوعا يعتبر مف الموضوعات الحديثة نسبياً       

فقط بل عمى المستوػ  منذ انييار الشركات الكبرػ وزيادة الجرائـ المالية والفساد المالي ليس عالمياً 

، كذلؾ ىناؾ ندرة كما ظير في تقارير ديواف المحاسبة الصادرة في السنوات السابقة أيضاً المحمى 

، كذلؾ وعربياً  المتزايد بيذا الموضوع عالمياً  في البحوث عمى المستوػ المحمي بالرغـ مف االىتماـ

مجاؿ البحث في كونو مف المجاالت الالزمة والضرورية لتطوير التعميـ المحاسبي  أىميةتكمف 

، مما يساعد يات وتمبية حاجات المجتمع الميبيعمى  مواجية التحد هقادر  مخرجاتو كوف تالعالي ل

في الحد مف الغش والفساد المالي في الشركات ودعـ الدعاوؼ القضائية وتخفيض معدؿ  مستقبالً 

ة عند المؤسسات التعميمية والميني تثير االىتماـ قدف ىذه الدراسة ، كما إالجرائـ االقتصادية
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عمى مينة المحاسبة  إيجابياً  لالىتماـ بيذا الفرع مف فروع المحاسبة والذؼ سوؼ يكوف لو انعكاساً 

 في المجتمع .

 -منيجية الدراسة : 1-6
لمنيجيف االستقرائي و وىو منيج حديث يجمع بيف ا العممي تعتمد الدراسة عمى المنيج    

ة في مف قبل مجمس معايير المحاسبة المالي 1973، وقد استخدـ ىذا المنيج منذ عاـ االستنباطي

         وراء نجاح دراسات المجمس منذ ذلؾ التاريخ ىذا المنيج ، ويقفالواليات المتحدة األمريكية

 . (2012، ) راضي

ويعتمد المنيج عمى مسح لممراجع ، كما استخدـ في العديد مف الدراسات في البيئة الميبية    

، ثـ تكويف االطار باإلسيامات العممية التي تناولتوالعممية ذات الصمة بموضوع الدراسة لتعزيزه 

أداة االستبياف الختبار ثـ يتـ جمع البيانات مف خالؿ ، اشتقاؽ الفروضو  النظرؼ لمدراسة

االستنتاجات  ) النتائج ( لمدراسة و لمقارنة بيف االستنتاجات العممية، و أخيرًا تتـ االفرضيات

، فاف الدراسة تكوف لعممية تؤيد االستنتاجات النظرية، فاذا كانت االستنتاجات االنظرية ) الفروض (

، أما في حالة وجود مية يؤيد ما ورد بأدبيات الدراسةعمميًا مف واقع البيئة المح دليالً  افتقد أض

 اختالؼ فاف الباحث يجب أف يبيف األسباب التي تقف وراء ذلؾ مف وجية نظره .

 -مجتمع وعينة الدراسة : 1-7 
المحاسبة ( و كميات يتكوف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس في كميات االقتصاد )قسـ    

لصعوبة تبني أسموب المسح الشامل لكل مفردات المجتمع فقد  ، ونظراً نوف في الجامعات الميبيةالقا

  عمر المختار –في الجامعات التالية ) بنغازؼ   اقتصرت الدراسة عمى كميات االقتصاد والقانوف 

الممكف المتواجديف و ، عمى أف يتـ توزيع االستبياف عمى أعضاء ىيئة التدريس جدابيا (أ –طبرؽ  –

 الوصوؿ إلييـ .  
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 -محددات الدراسة : 1-8
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية بالمنطقة الشرقية اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة مف 

  الكتفاء بجامعات المنطقة الشرقيةاالتوزيع الجغرافي الكبير لمجامعات الميبية لذلؾ تـ وذلؾ بسبب 

كبر حجـ مجتمع الدراسة، ونتيجة لموضع  كما أف  ) بنغازؼ، عمر المختار، طبرؽ، إجدابيا (،

قيود التكمفة والوقت والجيد وصعوبة  باإلضافة إلىالمضطرب التي تمر بو البالد،   األمني

  .ختيار عينة ممثمة لممجتمع ككل االتصاؿ بجميع مفردات الدراسة، تعذر عمى الباحث القياـ با

 -أداة جمع البيانات وتحميميا : 1-9 
االقتصاد )كميات  ىيئة التدريس المستيدفيف أعضاءعمى  تـ توزيعوحيث تـ تصميـ استبياف     

في لمعمـو االجتماعية  اإلحصائيةالحزمة  ـااستخد ىذا وقد تـ، القانوف (كميات و قسـ المحاسبة 

و تـ استخداـ  قياسال أداة( بيدؼ التحقق مف ثبات كرو نباخألفا ) نموذجاستخدـ و  عممية التحميل 

 وقد ،تحقق مف اعتدالية توزيع البياناتلم Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي 

اسة لالستعانة بيا في وصف التوزيعات التكرارية لمخصائص الشخصية لمعينة محل الدر  استخدمت

لمتوسط  Tاستخداـ اختبار تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  تـ، كما العينة

 تـو  ،تتبع التوزيع الطبيعي التيالختبار فرضيات الدراسة   One-Sample T Testعينة واحدة 

، ال تتبع التوزيع الطبيعيالتي الختبار الفرضيات  Wilcoxon Signed Rankـ اختبار ااستخد

الختبار معنوية الفروؽ بيف إجابات  Independent- Samples  Testاستخداـ اختبار  تـكما 

المشاركيف في الدراسة والتي تعزػ إلى تخصص المشارؾ ) محاسبة أو قانوف ( وذلؾ في البيانات 

الختبار  Mann-Whitneyاستخداـ اختبار كذلؾ تـ ، التي يتوفر فييا شروط االختبار المعممي

            معنوية الفروؽ بيف إجابات المشاركيف في الدراسة والتي تعزػ إلى تخصص المشارؾ 

 إيجاد و ) محاسبة أو قانوف ( وذلؾ في البيانات التي ال يتوفر فييا شروط االختبار المعممي،
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لعينة الدراسة بيف المتغيرات المتمثمة في الخصائص الشخصية و اختبار مربع كأؼ معامل االرتباط 

محاور عدد سنوات العمل في التدريس الجامعي ( و  -الدرجة العممية  -مثل )المؤىل العممي 

مناىج التعميـ  إلى إضافتياوالقناعة بضرورة  –وىي ) القناعة بأىمية المحاسبة الجنائية  الدراسة

 مناىج التعميـ العالي (  . إلىالمحاسبة الجنائية  إضافةمعوقات  وتحديد –العالي 

، والتعرؼ عمى أساليبيا و أىدافيا ونشأتيا والتعريف بالمحاسبة الجنائية  تتناول الفصول التالية

                   الميتمة بيا  المنظمات الجامعات بتعميـ المحاسبة الجنائية و اىتمامات الدوؿ و

ابقة ذات العالقة وتكويف االطار النظرؼ لمدراسة ، كما تـ استعراض الدراسات الس) الفصل الثاني (

و أخيرًا تـ تناوؿ طرؽ تجميع وتحميل البيانات الالزمة ، صياغة فرضياتيا ) الفصل الثالث (و 

 الختبار فرضيات الدراسة وصياغة النتائج والتوصيات ) الفصل الرابع ( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 الفصل الثاني
 المحاسبة الجنائية

احل و إجراءات ، وأساليب ومر اسبة الجنائية ونشأتيا و أىدافياالفصل مفيوـ المحيتناوؿ ىذا    

 .اىتماـ الدوؿ والجامعات بتعميـ المحاسبة الجنائية  ، كما سيتناوؿالمحاسبة الجنائية

  -: مفيوم المحاسبة الجنائية 2-1
 ، إال إف ىناؾ ليذه الرسالة الجنائية كتأسيسبعض التعريفات عف المحاسبة  إلى التعرضسبق      

ضع تعريف محدد لممحاسبة عمى و الدراسات ، حيث اختمفت تعريفات عديدة لممحاسبة الجنائية

ىذا النوع مف الخدمات التي  أىمية ، ولكف األىـ مف تحديد التعريف ىو تحديد قيمة والجنائية

 .( 2009) عمي ،  تقدميا مينو المحاسبة والمراجعة

مجاال حديثا في الواقع العممي   Forensic Accountingويعتبر مجاؿ المحاسبة الجنائية      

ولمتعرؼ عمى مفيوـ المحاسبة الجنائية  يستعرض الباحث بعض  ،لمينو المحاسبة والمراجعة

: حيث عرفيا المعيد  (2012) الجّماؿ،  التعريفات التي وردت ليذا المفيوـ عمى النحو التالي

المحاسبة يقوـ عمى تحميل محاسبي  أنواعنوع مف "بأنيا  2006سنة  محاسبيف القانونييفالكندؼ لم

كما عرفيا االتحاد الدولي ، "في حل المنازعات األساسلممحكمة التي تشكل  يقّدـ مناسب

نشاط يتضمف جمع وتشغيل وتحميل البيانات والتحقق مف صحتيا "بانيا  2007سنة  لممحاسبيف

تقرير  إعداد المتعمقة بالمخالفات والمنازعات المالية والقضائية و األدلةعمى بيدؼ الحصوؿ 

عممية "بانيا  2008سنة مركز الخدمات المالية الدولية  ياعرفو  ،"التصحيحي المالئـ باإلجراء

بالمؤشرات والبرامج المختمفة لمغش في المجاؿ الذؼ يتـ فحصة  اإللماـمراجعة الغش مف خالؿ 

 كما ذكر المعيد األسترالي لممحاسبيف القانونييف، "مخاطر الغش إلدارةالالزمة  األنشطةوتحديد 

المحاسبة الجنائية عبارة عف خدمة تقوـ بتوفير المعمومات الحقيقية باالعتماد "بأف   2008سنة 

حسابات  أعماؿ، وعرفيا مجمس الرقابة عمى "قضية معينة أوعمى الخبرة المحاسبية لحل نزاع 
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خدمة تسعى لتحقيق ىدؼ معيف يحدده موكل "بأنيا  2009سنة  األمريكية العامةالشركات 

الميمة التي يقوـ بيا المحاسب  أوالمحاسب الجنائي وتختمف المحاسبة الجنائية باختالؼ الحالة 

  . "الجنائي

الذؼ موب  تطبيق لميارات استقصائية وتحميمية لغرض حل قضايا مالية باألس"رفت بانيا كما عُ     

، وىي خميط مف الميارات الخاصة في المحاسبة والمراجعة والمالية يساعد احتياجات القضاء

الكمية وبعض جوانب القانوف والميارات الخاصة بجمع وتحميل البيانات وتقييـ القضايا  واألساليب

رفت بأنيا كما عُ  . (  Hopwood. Jo,et.al, 2008, P.3)  "النتائج إبالغ المالية وتفسير و

، تستخدـ عمـ وميارات المحاسبة والمراجعة والتحقيق مف اجل كشف حقل مف حقوؿ المحاسبة"

  .األضرار االقتصادية و إعداد اآلراء في التحقيقات القانونية لدعـ عمميات التقاضي واالستقصاء 

 ( 3، ص.2016) الكبيسي، 

  -:التالي مف خالؿ التعريفات السابقة يمكف لمباحث أف يستخص      

 وتمثل تطوراً  ،خدمات مينو المحاسبةتضاؼ إلى  متجددهالمحاسبة الجنائية ىي خدمة   -1

 .                                                                 معاً متكاماًل لممحاسبة والقانوف 

بالدعاوؼ القضائية وتساىـ في زيادة  واكثر ارتباطاً  تقدـ نظره اكثر عمقاً المحاسبة الجنائية   -2 

 .كفاءة  و فعالية المراجعة الخارجية 

تقـو بجمع وتحميل  و ،خدمات التي تقدميا مينة المراجعةتوسيع لتشكيمة ال المحاسبة الجنائية  -3

 أف يكوف عمى حيث يجب عمى المحاسب الجنائي  ،وتوصيل النتائج لمستخدمييا األدلةوتقييـ 

 األساليبوالقدرة في التعامل مع  مجاؿ المحاسبة و المراجعة وبعض الجوانب القانونية بدراية  

  الكمية .
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 اإلشارةمف األىمية بمكاف وحتى يتـ فيـ مفيوـ المحاسبة الجنائية بشكل اكثر وضوحًا يجب    

 . بمفيـو المحاسبة الجنائية( 2014) لطفي،  بعض المصطمحات ذات العالقة إلى

، ستخداـ وسائل أو طرؽ غير قانونيةىو ا -: Fraud( 2005) كريـ و الطاىر،  المالي االحتيال

، وما يتضمف ذلؾ مف سرقة أمواؿ و أصوؿ عمى منافع غير عادلة مف شخص  أخرلمحصوؿ 

، واالحتياؿ أو الغش قد يكوف احتياؿ خارجي عمى عممية السرقة بشتى األساليب وتحويميا والتغطية

، الف معظـ المنظمات الذؼ يرتكبو شخص مف خارج المنظمة، وىو األقل حدوثاً وىو االحتياؿ 

، وعمى سبيل المثاؿ فاالحتياؿ نسبياً  تتبنى أنظمة لحماية أصوليا ما يجعل االحتياؿ الخارجي صعباً 

، وتزييف المخزوف و الممتمكات و المعمومات، أو سرقة يحدث في عمميات التوريد خارجي قدال

الذؼ يقوـ بو ، وىو االحتياؿ وقد يكوف االحتياؿ أو الغش داخمي،  لقوائـ المالية لمشركات المشتراةا

، و سميف ىما : غش واحتياؿ الموظفيف، وينقسـ االحتياؿ الداخمي إلى قأشخاص داخل المنظمة

 تياؿ اإلدارة .غش واح

يتضمف بصفة عامة سرقة موارد المنشأة التي  -: Employee Fraud الموظفين احتيالحيث أف 

، وبالطبع فإف المنشأة  محاسبية إلخفاء مثل ىذه السرقاتيصاحبيا أخطاء متعمدة بالسجالت ال

 تعتمد عمى نظاـ الرقابة الداخمية بيا لتخفيض حدوث مثل ىذه االحتياالت .

، فيو يتضمف ىو االحتياؿ المرتكب مف اإلدارة -: Management Fraud اإلدارة احتيالأما 

ز المالي بصفة عامة األخطاء المتعمدة بالسجالت المحاسبية وذلؾ بغرض تحريف وتغيير المرك

ؿ المالي ىي : ، كما أف ىناؾ أسباب تؤدؼ إلى القياـ بعممية االحتيالممنشأة ونتائج أعماليا

 ، و التبريرات .الدوافع، الفرصالضغوط أو 

االحتياؿ والمحاسبة  ةيمكف ىنا التمييز والتفرقة بيف مراجع -: Fraud Auditing االحتيال مراجعة

، حيث بيدؼ مالحظة الغش ل متخصصمنيج ومدخ مراجعة االحتياؿ  تتضمفحيث   ،الجنائية
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يتمثل اليدؼ في إثبات أو عدـ  و، والحصوؿ عمى دليل إثبات عف الغش ف المراجع يسعى لمبحثإ

بيذا الدور المحاسبوف  وتاريخيًا قاـ، خاصة إجراءاتوذلؾ بتطبيق إثبات مدػ وجود الغش 

 ف المحاسبوف الجنائيوف لدييـ الخبرة والتدريب والمعرفة بكافة العمميات المختمفةأ، وباعتبار الماليوف 

تقارير  ، ولدييـ الخبرة في كتابةبالغش و مقابمة األطراؼ ذات الصمة مف الغشلعممية التحقيق 

ونتيجة  ، اإلثبات أدلةالعمل كشاىد خبير والمعرفة بقواعد  إلى باإلضافة، فعالة لمعمالء والمحاكـ

،  األمر الذؼ ثةلمتوسع في ىذا المصطمح ) مراجعة االحتياؿ (  المقاـو لمغش  في السنوات الحدي

ق مف الغش ضمف المحاسبة طمحات المرتبطة بالتحقأدػ إلى إدخاؿ ىذا المصطمح و كافة المص

  المحاسبة الجنائية ضمف عممياتعممية فرعية  االحتياؿتعتبر عممية مراجعة ، بمعنى أخر  الجنائية

فيما عدا  االحتياؿعف مراجعة  ختمف كثيراً تال  -: Fraud  Investigation الغش عن التقصي

مف عممية مراجعة  ، وىي اكثر اتساعاً اإلثبات غير الماليةزيد مف أدلة تشمل الم التقصيإف عممية 

، وتمتد ألبعد مف ذلؾ حيث االحتياؿالغش تتضمف عممية مراجعة  التقصي عف، فعممية االحتياؿ

  تشمل عممية جمع أدلة إثبات قضائية غير مالية .

يشير إلى قياـ المحاسب الجنائي بمساعدة ودعـ  -: Litigation Support التقاضي دعم

ف ، حيث يمكف أظل النظاـ القانوني الدفاع عف قضية معينة في أوالدعوػ  إجراءاتالمحامييف في 

لذلؾ  نتيجة ، ويمتمكيا المحاسب الجنائي ستفادة مف مجموعة الميارات التي يتضمف ذلؾ الدعـ اال

 . Expert Witnessحة القضاء كشاىد خبير في سا رأيويمكف لممحاسب الجنائي تقديـ 
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 -نشأة المحاسبة الجنائية : 2-2
عمى الرغـ ، المصرييف القدماء إلىويرجع تاريخيا  الميف القديمة مفالمحاسبة الجنائية  تعتبر     

مف انو في تمؾ الفترة لـ يكف يطمق عمييا المحاسبة الجنائية بل كاف يطمق عمى مف يقـو بيا 

القمح أو يعتبر الحارس األميف عمى مخزوف  الذؼالممؾ الفرعوني،  (عيوف و أذافمصطمح )

  درة في التعامل مع مراكز التأثير، وكاف ذلؾ الشخص محل ثقة وذو قالذىب أو األصوؿ األخرػ 

 ال تعتبر مجاالً   ف المحاسبة الجنائيةأ األخرػ  ذكرت بعض الكتابات وكذلؾ ، (2014، ) لطفي

في  جنائي محاسب قاـ، حيث سنة سابقة 200يث يتجاوز تاريخيا ، حمف مجاالت المحاسبة جديداً 

بإحدػ الصحف بانو محاسب متخصص يقدـ شيادتو   باإلعالف عف نفسةـ  1824عاـ  إسكتمندا

 انتشارىا و بيا االىتماـ بدأينما ب، (Ramaswamy, 2007, P 32) في المحكمة كشاىد خبير

نجمترا المتحدة الواليات في    Maurice E. Peloubetأوائل القرف العشريف حيث كتب  في وا 

وفي  ،ـ1942وكاف ذلؾ في عاـ  اليوـ االقتصاد في  مكانيا ودراسة بعنواف المحاسبة الجنائية 

بكتابة مقالة بعنواف المحاسبة الجنائية : المحاسب  Francis C.Dykmanقاـ    1982عاـ 

 .(2015) بشير،  كشاىد خبير

، وازداد النصف الثاني مف القرف العشريف أثناءوبعد ذلؾ بدأ نمو المحاسبة الجنائية كمينة      

في اآلونة األخيرة كرد فعل لمواجية   في الواليات المتحدة األمريكيةاالىتماـ بالمحاسبة الجنائية 

حيث أصبح المحاسب  ،(2011، راضي( الفساد الذؼ حدث في العديد مف الشركات الكبرػ 

، وقد أولت الييئات (583، ص 2009، ) عمي وظيفة في الوقت الحاضر الجنائي مف اىـ عشريف

 . الحقاً  نتناولوىذا ما سوؼ و بالمحاسبة الجنائية في اآلونة األخيرة  واضحاً  المينية اىتماماً 
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 -أىداف المحاسبة الجنائية : 2-3
          ، وتتمثل ىذه األىداؼ فيما يميمجموعة مف األىداؼجنائية بتحقيق تيتـ المحاسبة ال    

 -:(2006، السيسي  2009، عمي  2012) الجّماؿ  

لنظاـ ا ، باعتبارىا الجسر الذؼ يربطالقانونية لألغراضمحاسبية  أوقديـ معمومات مالية ت -

الحتياجات القضاء  ، ومف ثـ توفير التحميل المحاسبي المعد  وفقاالمحاسبي بالنظاـ القانوني

 . والمحاكـ 

الكافية  األدلة، وتجميع ونية التي تساعد عمى ارتكاب الغشغير القان األنشطة المناطق و تحديد -

 .الدعاوؼ القضائية  تأييدوتقديـ تقرير يتضمف رايا فنيا مينيا محايدا يساعد عمى 

متخصصوف تتوافر لدييـ المعرفة المتكاممة بالمحاسبة والمراجعة  جنائيوف  محاسبوف توفير  -

 تأييدمستشاريف يساىموف في  أو، ليكونوا خبراء التقصي في ضوء المعرفة القانونيةوميارات 

 .الحق وتحقيق العدالة  إقرارالدعاوؼ القضائية ومعاونة القضاء عمى 

اىمة في زيادة كفاءة وفعالية وظيفة المراجعة حماية الماؿ العاـ مف الغش وسوء االستخداـ والمس -

 الخارجية .

حتى ، الي المنتشر في الشركات المختمفةتوفير دليل يساعد عمى كشف الغش ومحاربة الفساد الم -

 . (39، ص 2010) مشابط،  يساعد في دعـ القضاء

الدؼ ) الجبورؼ و الخ لممحاسبة الجنائية منيا أخرػ  أىداؼ إلىكما تطرؽ بعض الكّتاب    

 -: (2014، غنيـ 2013

لتحقق مف االدعاءات المزعومة مف قبل األطراؼ ذات العالقة، إذ أف ىدؼ المحاسب الجنائي ا -

يعتمد عمى الغرض مف تكميفو  فقد تكوف ميمتو التحرؼ عف عمميات االحتياؿ واكتشافيا أو 

 اكتشاؼ اختالس ما  وتحديد كميتو .



16 
 

تحديد مقدار الخسائر أو األضرار االقتصادية المتكبدة أو المحتممة وجمع األدلة المالية التي  -

ستكوف بمثابة أدلة قويو لدعـ المطالبات القانونية الستردادىا، فضال عف تتبع تحديد موقع األصوؿ 

 المفقودة لغرض استردادىا وتحديد المسؤوؿ عف ارتكاب االحتياؿ. 

التحقق مف صحة احتساب مبمغ التعويض المطالب بو أماـ المحكمة ضد الشركة إجراء التحميل و  -

فضال عف المثوؿ أماـ المحكمة إذا تطمب األمر ذلؾ، وىنا قد يتـ االستعانة بالمحاسب الجنائي،  

ضوء ذلؾ قد يكوف  وفيمف قبل احد األطراؼ قيد النزاع  أؼ المتضرر أو الذؼ احدث الضرر، 

أماـ  المسئولية موضع  فياألسباب واألفراد المسئوليف عف وضع الشركة  تحديدمف الضرورؼ 

 .القضائيةالدعاوػ 

ضفاء نوع      ويتضح لمباحث مما سبق إف اىـ أىداؼ المحاسبة الجنائية ىو دعـ مينة المراجعة وا 

مع تطور وتعقد النشاط  ،  خصوصاً يابيف ىذه المينة والمستفيديف مف خدمات والشفافية  مف الثقة

 .، وزيادة حاالت الغش والتالعب واالختالس  االقتصادؼ

 المحاسبة الجنائية : أو خدمات مكونات 2-4
تشمل ، حيث ات عمى مكونات المحاسبة الجنائيةىناؾ اتفاؽ في معظـ الكتابات والدراس      

       التقاضي ىما خدمات TWG (Technical Working Group, 2007) مكونيف رئيسييف

  .( و خدمات البحث والتقصي الدعـ القانوني) 

  -:  خدمات التقاضي 2-4-1  
قاضي التحقيق  أماـالقانونية    أوالتشريعية  اإلجراءاتفي مساعدة التوفير تتضمف حيث       

 تتيحف خدمات التقاضي ، كما أاألطراؼ المختمفةحل لممنازعات بيف  إلىبغرض الوصوؿ 

وكيل النيابة في البداية  أو، حيث يقوـ المحامي كجزء مف الفريق القانوني العمل الجنائي ممحاسبل

المحاسب الجنائي ، وبالتالي يتـ استدعاء األعماؿخبير في مجاؿ  أوبتحديد الحاجة لخبير مالي 

  : ، كما تحتوؼ خدمات التقاضي عمىلتقديـ المساعدة
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  -: خدمات الشاىد الخبير  2-4-1-1
 .المحكمة في القضية محل النزاع  أماـ رأيووىي الخدمات التي يقـو فييا المحاسب بتقديـ      

 -: الخدمات االستشارية 2-4-1-2
القضايا الخاصة بموضوع  أوحوؿ الحقائق  رأيووىي الخدمات التي يقدـ فييا المحاسب      

 .المحكمة  أماـ، وال يكوف االستشارؼ شاىد خبير معيف

 -: األخرػ الخدمات  2-4-1-3
خبير ك العمل أووىي الخدمات التي يعمل فييا المحاسب كقاضي خبير أو محكـ خاص      

 .(2008، ) نمير عمى تصرفات العميل حكـي أو أو وسيط  مثمف

، قد يكوف التعاقد خبيركما أف دور المحاسب الجنائي ال يقتصر عمى دعـ التقاضي أو كشاىد     

، ولتحديد ما إذا كاف ىناؾ الداخمية لمشركةمع المحاسب الجنائي الستعراض وتعزيز الضوابط 

، أو الكتشاؼ ما إذا كاف قد تـ تطبيق القوانيف الضريبية والقواعد المحاسبية بشكل مفقودةأصوؿ 

لتحديد ما إذا كاف قد وقع ، وغالبا ما يتـ التعاقد مع المحاسب الجنائي الشركةصحيح في معامالت 

 ,Telpner and Mostek) ، كـ المفقود وكيف تـ ذلؾكذلؾ، و إذا كاف األمر أو الاختالس 

2003) . 

  -: التقصيو خدمات البحث  2-4-2 
 التقاضي  بخدماتمتعمقة  األخرػ والغيرتشمل كل خدمات المحاسبة الجنائية         

(Hopwood. Jo,et.al, 2008) ، (2011، ) راضي  المجاالت التاليةتتضمف :- 

 أدلةتقرير معيف بيدؼ تقديـ  إعدادلتقصي الجنائي : حيث يطمب مف المحاسب الجنائي ا -1

 بطريقة مختصرة ومينية .
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نازعات عمميات الشركة والمساىميف : حيث يطمب مف المحاسب الجنائي القياـ بتحميل م -2

 المكافاةة بيدؼ حل المنازعات الخاصة بقضايا لمسجالت المحاسبيمفصل لعدد مف السنوات 

  عمميات الشركة . أصحاب أووالمنافع لممساىميف 

    : كأف يقوـ المحاسب الجنائي بمراجعة تفاصيل وثيقة التأميف األعماؿانقطاع  أعماؿ -3

 . وخسائر حقوؽ الممكية

وحاالت الغش المفقودة واستعادتيا  األصوؿوتحديد  األمواؿالقياـ بتعقب كلتقصي عف الغش : ا -4

  .في القوائـ المالية

، ومصادرة حاالت منازعات العقود والمقاوالتتقييـ الخسائر االقتصادية لألعماؿ : وذلؾ في  -5

األمواؿ وانتياؾ براءات االختراع أو العالمات التجارية والخسائر الناتجة عف فسخ االتفاقيات أو 

  حاالت اإلىماؿ الميني .

 المحاسبة الجنائية : أساليب 2-5
أو   عند تقديـ خدمات التقاضيالمحاسب الجنائي  يقوـ بيا يمكف أفالتي  أساليبتتعدد     

 : ( 83، ص 2011( ) المنوفي، 336، ص 2012)عبدالعزيز،  تتمثل فيما يمي و، التقصي

  -المراجعة التفاعمية : 2-5-1
المشكوؾ فييا  وأغير القانونية  األنشطة أوتيدؼ إلى إجراء التحريات الالزمة عف المناطق     

 األدلةالمسئوليف عف ذلؾ وتجميع  األشخاصعدـ وجود غش بيا وتحديد  أومف وجود  لمتأكد

 في الحسباف النقاط التالية األخذ، وفي ىذه الحالة يجب لمقبولة لتأييد الدعاوػ القضائيةالمناسبة وا

  : (75ص ، 2014) لطفي، 

 وثيق المعمومات المالئمة وحماية كافة السجالت الرئيسية المرتبطة بالقضية .ت -

 ف يكوف ىناؾ سرية في المعمومات .يجب أ -
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 لمتأكد مف مقبولية ودقة السجالت . اإلثبات ، والنظر في قواعد دليلاإلثباتتقييـ دليل  -

 تقديـ المشورة القانونية عندما يكوف ذلؾ مالئما . -

 التقرير عف النتائج بطريقة تفي بالمتطمبات القانونية . -

   -:البعدية المراجعة  2-5-2
 : (2006)السيسي،  ما يميص مف عدة مظاىر مختمفة وىي تتضمف الفح إلىتيدؼ      

مف مدػ التزاـ الوحدة  التأكديستخدـ في حالة المراجعة الحكومية حيث يتـ  اللتزاـ المنظـ :ا -

 المدفوعات الحكومية . إثباتوالتشريعات عند الصرؼ و  األحكاـبالقوانيف و 

 األصوؿمف حماية  التأكد ، والرقابة الداخمية المراجعة التشريعية : تقـو عمى دراسة وتقييـ -

 والموارد المختمفة .

، والتركيز لتحديد المخاطر الناتجة عف الغش فحوص إلجراءالتشخيصية : وىي تستخدـ  األداة -

 عمى فحص المناطق المستيدفة .

 التحريات الالزمة عف الشكاوؼ و االدعاءات المقدمة .  إجراءالتحرؼ عف االدعاءات : حيث يتـ  -

  (2006) السيسي، ف يقوـ بيا المحاسب الجنائيأخرػ يمكف أ أساليبف ىناؾ كما أ     

التحميمية وىي تتضمف دراسة ومقارنة  اإلجراءات إلى باإلضافة، كالمقابمة الشخصية مع المسئوليف

تمؾ  أنواع، ومف أخطاء أوعالقات غير عادية  أواتجاىات  إليجاداكثر  أوالعالقة بيف مقياسيف 

  -التحميمية : اإلجراءات

  .والراسي  األفقيحميل تال -

  .التبايف تحميل  -

 .القياس المقارف  -

 .تحميل النسب المئوية   -
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 .المشكوؾ فييا  األنشطة أو، التي تستخدـ لتجميع المعمومات عف المناطق قوائـ االستبياف  -

 أساليب، كما يمكف لممحاسب الجنائي استخداـ لغشومف ثـ تحميل النتائج واستخداميا في ضبط ا 

 . المراجعة الخارجية وبصفة خاصة االستفسار والتتبع والفحص والمعاينة

 -المقارنة بين دليل المراجعة الخارجية و دليل إجراءات المحاسبة الجنائية : 2-6
االختالؼ بيف دليل المراجعة  أوجولممحاسبيف القانونييف بدراسة  األمريكيالمعيد  قاـحيث     

 Generally Accepted Auditingطبقًا لمعايير المراجعة المقبولة قبواًل عامًا الخارجية 

Standards (GAAS)  (1-2المحاسبة الجنائية وفقًا لمجدوؿ ) إجراءاتدليل  و                   

 . (2011، ) راضي

 -طبيعة ونوع خدمات المحاسبة الجنائية : 2-7
حتى يتـ وضع تصنيف مناسب لخدمات المحاسبة الجنائية، ومف ثـ توصيفيا في المكاف     

المالئـ مف بيف الخدمات التي تقدميا مينة المراجعة، فانو مف الضرورؼ عرض تصنيف مختصر 

 (    2010لتشكيمة خدمات مينة  المراجعة، حيث إف خدمات المراجعة الحالية قد تكوف  ) مشابط، 

  : وىي خدمات تيدؼ إلى تحسيف جودة المعمومات لخدمة متخذ القرار، ويشترط  كيديةخدمات تأ

 في المراجع أف يكوف مستقاًل بحيث يضفي الثقة والمصداقية عمى القوائـ المالية .

: ىي خدمات مينية ثنائية األطراؼ، يقدـ المراجع استنتاجاتو في شكل  خدمات غير تأكيدية

توصيات وال يشترط أف يكوف مستقاًل، واالف  يمكف أف نتعرؼ عمى طبيعة ونوع خدمة المحاسبة 

 ( .2011) راضي،  ،(1-2الجنائية وذلؾ مف خالؿ الشكل )
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 ودليل إجراءات المحاسبة الجنائية GAASالفرؽ بيف دليل المراجعة الخارجية  (1-2 ) الجدوؿ
 

الممارنةوجه   دلٌل المراجعة طبما لمعاٌٌر 
المراجعة الممبولة لبوال عاماً 

GAAS 

المحاسبة الجنائٌة إجراءاتدلٌل   

 األدلةالحصول على  -1
والمستندات ممابل فحص 

لألدلة المصادر العامة 
 والمستندات

الحصول على أدلة إثبات متمثلة فً 
سواء داخلٌة أو خارجٌة مستندات 

تؤٌد المعامالت االلتصادٌة الناتجة 
من أنشطة األعمال مثل الصكون 

 والفواتٌر والمصادلات .

فحص المصادر العامة للمستندات و 
أداء  عملٌات فحص أساسٌة عن 

األساسٌٌن مثل المالن  األفراد
, وعن العاللات مثل والعاملٌن

, لعاللةالمنافسٌن و األطراؾ ذات ا
عن التعامالت مثل أنشطة و

التعامالت فً األسهم والتعامالت مع 
األطراؾ ذات العاللة وعن الشركة 
 مثل الملكٌة والعمالء والصناعة .

االستفسار ممابل  -2
 إجراء الممابالت

االستفسار عن اإلجراءات المتعلمة 
بأنظمة الرلابة الداخلٌة والتحمك من 
 التؽٌرات فً العملٌات والسٌاسات أو
فلسفة اإلدارة, وٌتضمن االستفسار 
منالشة التملبات ؼٌر المتولعة عند 

 أداء اإلجراءات التحلٌلٌة .

إجراء ممابالت مع األشخاص 
الكتشاؾ أو للحصول على أدلة عن 
األنشطة المشتبه فٌها مثل تجاوزات 
وهٌمنة اإلدارة وتحدٌد مدى ضعؾ 
بٌئة الرلابة, وبالرؼم من إن إجراء 

ن ضمن اإلجراءات الممابالت م
األساسٌة فً المراجعة, ؼٌر أن 

الطرٌمة المتبعة عند إجراء الممابالت 
فً المحاسبة الجنائٌة تجعلها اكثر 
عمماً وتركٌزاً, حٌث ٌكون المحاسب 
الجنائً مدرب وله خبرة كبٌرة فً 
إجراء الممابالت وتنظٌمها و ماهر 
فً طرح األسئلة المناسبة  و 

ٌة والؽٌر مالحظة الردود الشفو
شفوٌة من الشخص الذي ٌتم ممابلته, 
حٌث إن رد الفعل ٌمكن أن ٌشٌر إلى 
خداع الفرد مما ٌشكن فً مصدالٌته 

  

المصادلات ممابل -3  
المصادر البدٌلة 
 للمعلومات .

عادة ما تكون التأكٌدات المطلوبة من 
لبل اطراؾ خارجٌة متعلمة بأرصدة 

وتعامالت محددة مثل أرصده 
و أرصدة الموردٌن ورصٌد  العمالء

المصرؾ والتً ٌتم تأكٌدها عن 
 طرٌك المصادلات

ٌتم تكوٌن عاللات مع ممدمً 
المعلومات والحصول على مصادر 
موثولة بدٌلة للمعلومات أو مصادر 
سرٌة من داخل الشركة وخارجها 
والمتعلمة بمشاكل الرلابة الداخلٌة أو 

األخطاء المانونٌة و األخاللٌة 
أو إما عن طرٌك الشركة  المرتكبة

 عن طرٌك العاملٌن بها, وتشمل
 مصادر المعلومات

 ) العاملٌن والعمالء و الموردٌن (
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الفحص المادي ممابل  -4
التحلٌل المعملً لألدلة 

 المادٌة .

الفحص المادي لألصول الملموسة 
الموجودة فً لائمة المركز المالً 

 للتأكد من وجودها و حالتها .

أداء تحلٌل معملً للدلٌل المادي 
لتحدٌد المستندات المزورة أو 

المشتبه فٌها أو للتأكد من صحتها, 
وٌتم ذلن عن طرٌك البحث عن 
المستندات المفمودة  و المستبدلة  

 والمضافة ....... الخ, حٌث
أن المحاسب الجنائً مدرب 

الستعمال البرامج السترجاع البٌانات 
لدلٌل والتً ٌمكن أن تكشؾ ا

اإللكترونً المعدل أو المحذوؾ أو 
 وثائك تجرٌمٌه فً صٌؽة إلكترونٌة 

إعادة األداء ممابل  -5
 التحلٌل اإللكترونً لألدلة

لد ٌموم المراجع بإعادة أداء بعض 
العملٌات المتعلمة بالنشاط االلتصادي 
للشركة, لتحدٌد صحتها رٌاضٌا, 

وٌفحص لٌود دفتر الٌومٌة لمالحظة 
شًء ؼٌر عادي لد ٌشٌر  أي

 لالحتٌال.

تحلٌل الدلٌل اإللكترونً المالً 
وؼٌر المالً للبحث عن أي عالمات 
تدل على وجود أنشطة متصفة 

بالؽش من خالل تحلٌل لٌود الٌومٌة 
وفحص العملٌات الكتشاؾ نواحً 
الضعؾ واي تجاوزات فً أنظمة 

 الرلابة .

المشاهدة ممابل  -6
الدلٌمة .المرالبة المادٌة   

مشاهدة أو مالحظة العملٌات الرلابٌة 
والمحاسبٌة و اإلجراءات للتأكد من 
وجود فصل بٌن المهام ذات الطابع 

 المتعارض

استخدام مرالبة مادٌة وإلكترونٌة أو 
إنشاء عملٌات سرٌة الكتشاؾ 

العملٌات ؼٌر الصحٌحة وٌكون ذلن 
من خالل استخدام كامٌرات مرالبة 

للتأكد من وجود داخلٌة, و أٌضا 
اطراؾ فعلٌة داخلٌة للتعامالت من 
خالل التأكد من صحة العناوٌن و 

 أرلام التلٌفونات والفاكس .

اإلجراءات التحلٌلٌة  -7
طبماً لمعاٌٌر المراجعة 

ً  لبوالً الممبولة  ممابل  عاما
 التحلٌالت ؼٌر التملٌدٌة .

أداء إجراءات تحلٌلٌة لتحدٌد مناطك 
لات الصحٌحة بٌن االهتمام أو العال

البٌانات المالٌة وؼٌر المالٌة مثل 
 المعدالت والتحلٌل األفمً والراسً .

استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة 
 للمراجعٌن والمحللٌن األخرٌن مثل
) أنشطة التعامالت باألسهم و 
إٌرادات المبٌعات والمسموحات 
والبائعٌن ( الكتشاؾ األنشطة 

 المشتبه فٌها .
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 (1-2الشكل ) خدمات المحاسبة الجنائٌةونوع  طبٌعة

 

 

 ةنوع خدمات المحاسبة الجنائٌ                                        

 

                                

      

     

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظر إلٌها كخدمة 

 مستملة
النظر إلٌها كإجراء   

  من إجراءات المراجعة     
 السنوٌة التملٌدٌة

 خدمة مهنٌة ثنائٌة األطراف بٌن
و المحاسب ) الموكل (  العمٌل
, وإن كان ال ٌمنع أن تكون  الجنائً

ثالثٌة األطراف عندما تكون 
 المحكمة هً الطرف الثالث .

. الهدف منها كشف الغش والفساد 
 تمرٌر  المحاسب الجنائًٌمدم

ٌحتوي على استنتاجاته فً شكل 
 توصٌات ولٌس رأي محدد .

ولة تحسٌن جودة المعلومات محا
مها فً الممدمة للعمٌل الستخدا
 اتخاذ المرارات المناسبة 

 ًٌشترط فً المحاسب الجنائ
 االستمالل .

. تتطلب مهارات ومعارف معٌنة 

الجنائً  المحاسب
ٌكون خبٌر أو 
متخصص ٌتم 
االستعانة به فً 
عملٌة المراجعة 
وٌكون فً حكم 
المستشار وٌلتزم 

بمعاٌٌر 

 االستشارات 

المحاسب الجنائً 
ٌكون عضو فً 
فرٌك المراجعة 
وٌلتزم بمعاٌٌر 
المراجعة 

 المتعارف علٌها

 أو

 أو

بمثابة خدمة تأكٌدٌة غٌر 
ر تحسٌن , ألنها توفتصدٌمٌة

, كما لجودة المعلومات الممدمة
سب الجنائً البد أن أن المحا

, وغٌر تصدٌمٌة ٌكون مستمالً 
الن المحاسب الجنائً غٌر كذلن 

ملزم بتمدٌم تمرٌر مكتوب ٌوضح 
نتاجاته فٌه رأٌه حٌث ٌمدم است

فً شكل توصٌات ال تحتوي على 
 رأي

 خدمة غٌر تأكٌدٌة
خدمة تأكٌدٌة 

 باستثناء تصدٌمٌة

اذا أدت إلى تحسٌن 
 جودة المعلومات التً
تمدمها المحاسبة 
الجنائٌة لفرٌك 

 المراجعة

خدمة تأكٌدٌة غٌر 

 تصدٌمٌة
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جراءات المحاسبة الجنائية : 2-8  -مراحل وا 
المراجعة الخارجية مية إف مراحل عممية المحاسبة الجنائية ال تختمف كثيرا عف مراحل عم     

، ولكف االختالؼ يكمف في إجراءات كل مرحمة مف مراحل المحاسبة الجنائية عف إجراءات التقميدية

، وذلؾ الف إجراءات المحاسبة الجنائية غير احل المراجعة الخارجية التقميديةكل مرحمة مف مر 

دؼ منيا ) مشابط ، عة و الينمطية وتختمف مف عممية مراجعة ألخرػ تبعا لمجاؿ ىذه المراج

،  كما إف المراحل التي يقوـ بيا المحاسب الجنائي تختمف مف حالة ألخرػ في طبيعتيا (2010

، إال انو في المجمل ستحتوؼ كل حالة عمى المراحل التالية و رتيبيا وفقا لظروؼ وطبيعة الحالةوت

 -(:2008، ) نمير Manning, 2011, P.584-585)إجراءاتيا ) 

 : قبوؿ التكميف  2-8-1
النقاط و ىذه  عض النقاط عند االتفاؽ مع العميل،يجب أف يقوـ المحاسب الجنائي بتحديد ب    

، وطبيعة والنطاؽ العاـ لمعمل المتفق عميو، والغرض مف ىذه الميمة ىي : دور المحاسب الجنائي

، عمى أف تحدد ىذه ولتقرير المعد مف المحاسب الجنائي، ومكاف تنفيذ التكميف، وبنوده و شروطا

، وأف لمحاسب الجنائي عمى خطاب لمتكميف، واف يحصل اكجزء مف القبوؿ المبدئي لمتكميف النقاط

، كما يجب أف يكوف الوقت الالـز ألداء ىذا التكميف يضمف أف فريق عممو لدية الخبرة والتأىيل و

، واال ح ىذه الحاالت لمعميلي قد تؤدؼ إلى فقداف االستقاللية، مع إيضاعمى معرفة بالحاالت الت

، ويجب عمى المحاسب عمى استكماؿ الميمة  ألؼ سبب كافيقبل التكميف اذا توقع عدـ قدرتو 

، وفي حالة االنسحاب يجب أف يسمـ تبار احتماؿ االنسحاب مف التكميفالجنائي األخذ في االع

مى أف يتعاوف مع أؼ ، عذلؾ أوراؽ العمل وجميع المستنداتلمعميل جميع المعمومات بما في 

 ممارس أخر قد يأتي الستكماؿ ىذا التكميف .
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 : تخطيط  وتحديد نطاؽ العمل  و اإلشراؼ  2-8-2
عمى المحاسب الجنائي أف يقـو بطرح العديد مف األسئمة لتخطيط و تحديد نطاؽ العمل و    

الداخمي  عمل المراجع، وقد يتـ تحديد المشكمة مف خالؿ عة المشكمة موضوع البحث والدراسةطبي

، عدـ إظيارىا باالتفاؽ مع اإلدارة، لينشأ الغش والخداع، ولكف قد يتـ أو عمل المراجع الخارجي

يخطط أعماؿ التكميف وعمى المحاسب الجنائي أف يقوـ أوال بتخطيط أعماؿ التكميف مع مراعاة أف 

ؿ عمى فيـ كافي لمبيئة ، عمى أف يشمل التخطيط تحديد أىداؼ التكميف والحصو بشكل مالئـ ً 

، بمعنى يجب فيـ التي تسببت في وجود ىذا التكميف المحيطة لمتكميف ولمظروؼ و األحداث

، وتحديد العالقة بيذا التكميفاإلجراءات القضائية والقوانيف والتشريعات والتعاقدات والسياسات ذات 

الموارد الالزمة  تقييـ ، ويجبيق العمل عند البحث عف المعموماتأؼ قيود قد يتعرض ليا فر 

لظروؼ و البيئة المحيطة ، ويجب وضع الفرضيات اذا امكف ذلؾ لغرض مواجية االستكماؿ العمل

التكميف ، وتحديد المداخل و اإلجراءات و األليات التي تسمح لفريق العمل بتحقيق أىداؼ بالتكميف

اإلشراؼ المالئـ في حاؿ تفويض ، ثـ يجب عمى المحاسب الجنائي القياـ بوفق قيود الوقت والتكمفة

، الف المحاسب اعديف أو الوكاالت أو المتعاقديفجزء مف التكميف لمجموعة مؤىمة مف المس

، وتختمف أو الوكاالت أو المتعاقديفالجنائي ىو المسئوؿ عف العمل الذؼ يقوـ بو المساعديف 

 اص المكمفيف بأداء العمل .  طبيعة وتوقيت ىذا اإلشراؼ وفقا لدرجة تعقيد التكميف وخبرة األشخ

 :   تجميع وتحميل المعمومات  2-8-3
، في تحديد ومتابعة ؿ فترة التكميف الفكر االستقصائييجب أف يستخدـ المحاسب الجنائي خال    

ات ، مع مراعاة إمكانية أف تكوف تمؾ المعموملمعمومات ذات الصمة بيذا التكميفوتحميل وتقييـ ا

مات التي تظير خالؿ ، كذلؾ يجب مراعاة مدػ مالئمة كل المعمو غير كاممةمتحيزة أو مزيفة أو 

، مع القياـ بتطوير واختبار الفرضيات كمما ييتـ بجوىر المعمومة وليس بشكميا، واف أداء التكميف

اتساؽ ىذه تطمب األمر لغرض تقييـ القضايا محل التكميف مع القياـ بتقييـ مدػ معقولية و 
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القياـ  ، وقد يقوـ المحاسب الجنائي بمجموعة مف اإلجراءات الفرعية عندراتاالفتراضات والتقدي

تجميع المعمومات   )أ( ، وتكمف اإلجراءات الفرعية في النقاط التالية :  بتجميع وتحميل المعمومات

مى أؼ مستندات قد تكوف تحت الحجز، مثل مستندات الممكية، و أصوؿ : يجب أف يتـ االطالع ع

، ويجب عمى المحاسب الجنائي أف يقـو ؼ عناصر أخرػ ذات عالقة بالتكميفوا، المستندات

بوضع إجراءات إدارية ورقابية مالئمة لضماف موثوقية وسالمة وحماية كل المستندات والعناصر 

، كما ينبغي ف يحتفع بنسخ مف يقوـ بإعدادىا خالؿ أداء التكميفاألخرػ التي يحصل عمييا أو 

، مع ت التي توصل ليا المحاسب الجنائيقة بنتائج البحث واالستنتاجاالمستندات ذات العال

تحديد مدػ تعارض المعمومات  )ب(، ل المعمومات الشفوية ذات العالقةاالحتفاظ بسجل مالئـ لك

لمعمومات المستممة أثناء والنظريات البديمة : ينبغي أف يقوـ المحاسب الجنائي بفحص كل ا

، كما يجب أف ييتـ تماليا و إمكانية االعتماد عميياعقوليتيا ومالئميا واك، واف ييتـ بمدػ مالتكميف

 ويتعامل مع النظريات والمداخل ومنيجيات البحث البديمة المقبولة والتي تكوف وثيقة الصمة بأعمالو               

ميف عمى تحديد درجة االعتماد عمى أعماؿ األخريف : قد يعتمد المحاسب الجنائي أثناء التك )ج(

، لذلؾ يجب أف يقوـ بتقييـ الخبرة التي ليا عالقة بالتكميف أشخاص أو شركات تمتمؾ نوع مف

الجنائي وجود أؼ  ، فاذا تبيف لممحاسبعتماد عمى عمل ومعمومات األخريفطبيعة ومستوػ اال

 ، وفيلمواجية أو التعامل مع ىذا الخطر، ينبغي أف يقوـ بإجراءات إضافية مستوػ مف الخطر

، يجب عمى المحاسب الجنائي قناعة بمعمومات و أعماؿ األخريف حالة التوصل إلى تأكيد وعدـ

 عدـ اعتماد عمى أعماؿ األخريف واف يقوـ باإلفصاح عف أسباب عدـ اقتناعو ىذا .

 : توثيق الممفات  2-8-4
ينبغي أف يكوف ىناؾ مصدر أو مرجعية لكل أوراؽ العمل التي يستخدميا أو يعتمد عمييا      

المحاسب الجنائي عند تنفيذ أو أداء التكميف ) والتي تتضمف المستندات أو الممخصات والتي عادة 
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ما يتـ الحصوؿ عمييا عف طريق البحوث والسجالت المحاسبية والبنكية واالتفاقيات وسجالت 

، وخطابات التكميف التشريعية والجنائية و القانونيةألعماؿ األخرػ والمرافعات والييئات ا

ل التفسيرات و والمراسالت األخرػ والتقارير المصدرة والجداوؿ والحسابات بما في ذلؾ ك

يتـ أدائيا ونتائج ، وتوقيت اإلجراءات التي ػ، كذلؾ يجب تسجيل طبيعة ومداإليضاحات الالزمة

العمل المؤدػ عف طريق  ، وتسجيلويات األفراد التي تقـو بالتكميف، وتسجيل ىجراءاتىذه اإل

، ويجب عمى المحاسب الجنائي أف فاظ بأوراؽ العمل بطريقة منتظمة، كذلؾ يجب االحتالمساعديف

يقـو بإجراءات معقولة لضماف حماية أوراؽ العمل واالحتفاظ بيا لمقابمة متطمبات التكميف ولموفاء 

 ؼ متطمبات قانونية ذات صمة باالحتفاظ بالسجالت .بأ

 : إعداد التقرير  2-8-5

، وفق جاتو مف خالؿ تقرير يقـو بإعدادهيقوـ المحاسب الجنائي بتوصيل نتائج بحثة واستنتا     

األشكاؿ المتعارؼ عمييا سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسودات أو في شكل مجموعة مف النقاط 

، عمى أف يتـ ذلؾ بطريقة مف السيل تفسيرىا مف رسمية أو شيادات خطية أو خطابات أو أشكاؿ

 أصحاب المصمحة .

، لغرض واالستخداـ المتوقع لمتقرير، امحاسب الجنائي عند إعداد التقريروينبغي أف يراعي ال    

و بموضوعية و جاتواف يساعد المحكمة في إجراءاتيا اذا امكف ذلؾ بحيث يقدـ نتائج بحثة و استنتا

، واف نتاجات عمى المسألة محل االىتماـ، واف تقتصر نتائج البحث و االستأسموب غير متحيز

، ويجب أف أثير عمى نتائج بحثو واستنتاجاتوييتـ بكل المعمومات ذات العالقة والتي قد يكوف ليا ت

 يتضمف التقرير أيضا المعمومات التالية : 

و ظروؼ التكميف والغرض ائي وتاريخ التقرير و أىداؼ التقرير اسـ ومؤىالت المحاسب الجن     

، العتماد عمييا عند إعداد التقرير، ونوعية المستندات ومصادر المعمومات التي تـ امف إعداده
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لتي تـ أدائيا عند ، و األليات و اإلجراءات ابيا االعتماد عمى أعماؿ األخريف والدرجة التي تـ

، والمفاىيـ الخاصة باب االعتماد عمى ىذه االفتراضاتضات األساسية و أس، واالفتراإعداد التقرير

الستنتاجات التي تـ ، ونتائج البحث واأو إيضاحات مستخدمة في التقرير  باؼ مصطمحات فنية

، والمعمومات الضرورية أؼ تحميالت وخرائط مؤيدة ، كما يجب أف يرفق مع التقريرالتوصل إلييا

جنائي مف ربط نتائج البحث واالستنتاجات بالتحميالت، و اإلشارة إلى أؼ التي مكنت المحاسب ال

 عمى نتائج البحث و االستنتاجات .قيود قد تؤثر عمى التقرير أو 

 -: ةالتقنيات االستقصائية الجنائية السبع 2-9
تستخدـ ىذه التقنيات في جمع األدلة القضائية و البيانات بشكل منظـ، حيث أف المحاسبيف        

الجنائييف يتدربوف بشكل دائـ لالستفادة مف العديد مف التقنيات المختمفة مف ضمنيا التقنيات 

االستقصائية االستقصائية السبعة المعترؼ بيا والتي تستعمل لجمع الدليل الجنائي وتتمثل التقنيات 

  (2010) رمضاف ،  -:  ( في االتيAICPAالسبعة وفقًا لممجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف )

 مراجعة الوثائق العامة والبحث المستند عمى خمفية استقصائية : 2-9-1
في بداية التحقيق، قد يجرؼ المحاسب الجنائي أو يكمف محاسب جنائي أخر بإجراء تحقيقات     

إلى خمفية استقصائية عف العمل والموظفيف و المنافسيف و األطراؼ ذات العالقة، و أية  لموصوؿ

أىداؼ أخرػ محتممة مف التحقيق، والخمفية االستقصائية قد تميز المعمومات التاريخية و الحالية و 

المعمومات األخرػ ذات العالقة في السجالت األصمية لمممكية الشخصية، و سجالت الشركة 

ركاء، والسجالت المدنية و الجنائية، و أنشطة تجارة األسيـ لعضو اإلدارة أو أعضاء مجمس والش

اإلدارة، كل ىذه المعمومات وغيرىا قد تكوف مساعدة لممحاسبيف الجنائييف، ومف خالؿ مراجعة 

فع السجالت العامة المتوفرة، فإف المحاسبيف الجنائييف قد يكونوا قادريف عمى تحديد أو فيـ الدوا

 المحتممة ) الحوافز أو الضغوط ( لممارسة االحتياؿ .
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 مقابمة األشخاص واسعي االطالع :  2-9-2
اليدؼ األساسي لممقابمة ىو جمع األدلة مف الحقائق التي يتـ كشفيا والمعمومات األخرػ      

المقدمة مف قبل الشيود،  فالمقابالت تجرؼ خالؿ كامل عممية التحقيق، و يجب عمى المحاسب 

الجنائي خالؿ المقابالت المتالحقة أف يحصل عمى معمومات مف الشيود، وموضوع التحقيق، 

، حيث أف المستجوبمف التحقيق، لكف يجب عمى المحاسب الجنائي أف ال يقوـ بدور واليدؼ 

لمموضوعية إف قاـ بدور المستجوب  فاقداً المحاسب الجنائي يعتبر باحث عف الحقيقة وقد يظير 

ل الذؼ حصل عمية في حيف أف االعتراؼ قد ينتزع مف خالؿ الدلي لمحصوؿ عمى االعترافات،

حيث أف االستجواب يتـ مف خالؿ متخصصيف مثل كاشفي الكذب أو  ،المحاسب الجنائي

المسئوليف عف تطبيق القانوف، وبشكل عاـ فإنو ينبغي عمى المحاسب الجنائي أف يغطي مف خالؿ 

 المقابمة كل جوانب التحقيق وبشكل متتابع .   

 المصادر السرية : 2-9-3
ي تقديـ المعمومات شرط أف ال يتعرؼ عمييـ في كل المنظمات تقريبًا ىناؾ أشخاص يرغبوف ف     

السرية مف خالؿ الياتف ربما أفضل مصادر المعمومات  أحد ويظموا مجيوليف، وفي بعض األحياف

أو الرسائل المجيولة، كذلؾ الموظفيف السابقيف يمكف أف يقدموا معمومات قيمة مف خالؿ رسائل 

السرؼ ربما تكوف لو دوافع مخفية وراء تقديـ االستقالة و مقابالت نياية الخدمة، ولكف المصدر 

المعمومات، وعمى المحاسب الجنائي أف يوازف بيف الفائدة مف االعتماد عمى الدليل مقابل مخاطر 

الضرر المحتمل في حاؿ أف تكوف المعمومات التي تـ االعتماد عمييا كاذبة، كما يجب عمى 

 ؾ مينية عالية .    المحاسب الجنائي أف يكوف متعقاًل ويتبنى نزعة ش

 التحميل المختبرؼ لمدليل المادؼ و اإللكتروني : 2-9-4
إف المحاسب الجنائي لدية أدوات متنوعة ومتوفرة لمقياـ بالتحميل المختبرؼ لمدليل المادؼ و     

اإللكتروني، فيما يتعمق بالدليل المادؼ فإف التحميل المختبرؼ يكوف مف خالؿ تحميل بصمة 
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تواقيع المزورة والوثائق المعدلة، أما التحميل المختبرؼ لمدليل اإللكتروني فيكوف مف األصابع وال

خالؿ استخداـ برامج الكمبيوتر التي تسمح بأداء إجراءات عديدة، فمدػ المحاسبيف الجنائييف القدرة 

ل عمى استرجاع الممفات والمستندات المحذوفة و البحث في البريد اإللكتروني لمحصوؿ عمى دلي

لالحتياؿ عف طريق استخداـ تقنية الحاسوب، الذؼ يساعد كذلؾ في تحميل عدد كبير مف 

متحقيقات وفحص الدفاتر لمبحث لالتعامالت المالية، واستخراج العينات اإلحصائية وتييئة البيانات 

 عف إشارات تدؿ عمى وجود االحتياؿ أو أؼ تحريف ألرصدة القوائـ المالية .  

 المادية و اإللكترونية :  المراقبة  2-9-5
المحاسبيف الجنائييف قد يوصوا بالمراقبة المادية أو اإللكترونية المالئمة، اذا تطمبت الظروؼ     

استخداـ إحدػ ىذه التقنيات أو كالىما، حيث يمكف لممحاسب الجنائي استخداـ التقنيات المماثمة 

ـ المراقبة  في مراقبة األماكف أو األشياء بعد ساعات العمل الرسمي، فعمى سبيل المثاؿ قد تت

لتحديد فيما اذا كاف المخزوف والمعدات يتـ التخمص منيا بدوف إذف، حيث إف المحاسب الجنائي 

قد يوصي العميل بتركيب اآلت تصوير لحماية أماكف معينة مف الشركة، مثل أماكف التخزيف، 

 وأماكف صرؼ النقدية .   

 العمميات السرية : 2-9-6
نيـ االتصاؿ المباشر مع مرتكبي االحتياؿ المحتمميف، يمكف أف إف وجود محققوف خاصوف يمك    

تكوف طريقة فعالة لمحصوؿ عمى المعرفة المباشرة  مف خالؿ التفاصيل المحيطة بمخطط 

االحتياؿ، وفي أكثر الحاالت قد ال يشارؾ المحاسبوف الجنائيوف في العممية السرية، ولكنيـ قد 

 .  يوصوف العميل باستخداـ ىذه التقنية

 تحميل المعامالت المالية : 2-9-7
إف معرفة المحاسب الجنائي لمخططات ومؤشرات االحتياؿ تتيح لو العديد مف اإلجراءات     

التحميمية، وتتضمف ىذه اإلجراءات التحميمية تحميل دفاتر اليومية وتحميل نسب المقارنة، أو فحص 
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قات اليوية وتقييـ الجرد، كما قد تشير وتحقي المالية بالمعامالت ليا عالقةفرد أو مجموعة 

مبيعات، فالمحاسبيف الجنائييف لدييـ خبرة بالمحاسبة ال حركة المسموحات ومردودات المبيعات إلى

 والمراجعة التي تمكنيـ مف أداء ىذه التقنيات .

  المحاسبة الجنائٌةتعلٌم ب اهتمام الدول والجامعات 2-11

بعض االنتقادات بيف الحيف و األخر نتيجة اكتشاؼ بعض   والمراجعة  تواجو مينة المحاسبة     

وعقب حدوث ىذه اإلخفاقات تبدأ مينة ، عدد مف الشركات عمى مستوػ العالـاإلخفاقات المالية ل

، ونظرًا الجودة المرتفعة لخدمات المراجع مف دلمتأكالمحاسبة والمراجعة بالقياـ  ببعض الخطوات 

، فإف االتحاد الدولي ت المتالحقة في البيئة التنظيميةفي بيئة األعماؿ والتغييرالمتطورات السريعة 

عمى تطوير معموماتيـ وميارتيـ المختمفة بما المينة  إلىلممحاسبيف يرػ ضرورة أف يعمل المنتموف 

 . (2009، أحمد ) ينعكس عمى تحسيف كفاءتيـ المينية 

كاف ىناؾ العديد مف  الفضائح المالية والمحاسبية  التي أدت إلى انييار  21ومع بداية القرف      

، ونتيجة لذلؾ كاف ىناؾ زيادة ممحوظة في الطمب عمى ديد مف الشركات في أنحاء العالـالع

 جنائيةتبدأ في منح  شيادة بكالوريوس في المحاسبة ال  الجامعاتالمحاسبة الجنائية ما جعل بعض 

(Hidayat and Al Sadiq, 2014 األمر الذؼ زاد مف اىتماـ الدوؿ والجامعات بتعميـ ،)

 المحاسبة الجنائية .

 -: الجنائية المحاسبة مقرر لتدريس اإليجابية اِلثار دراسة 2-10-1
وىو عضو ىيئة تدريس في جامعة والية فموريدا وكبير مراجعي شركة    Carpenterحاوؿ    

 برامج مقررات ضمفآرثر أندرسف، دراسة األثار اإليجابية لتدريس مقرر المحاسبة الجنائية 

 أخذ تـ حيث ،الميني  والشؾ بالغش المرتبطة الطالب وقرارات أحكاـ عمى في الجامعات المحاسبة

                      الزمف مف متباعدة فترات ثالث عبر الجنائية  المحاسبة قررم الذيف يدرسوف  الطالب آراء

  تقييـ أف  التخرج (، وتبيف مف شيور 7 بعد المقرر، انتياء تدريس بعد المقرر، دراسة بداية ) قبل
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 مف كانت أعمى المبدئي لمخطر بالنسبة الجنائية  المحاسبة في تدريب عمى الحاصميف الطالب

الطالب  تزويد  بعد أنو تبيف أيضا  ،الجنائية المحاسبة ميارات عمى حصوليـ قبل  تقديراتيـ

 المعدلة تقديراتيـ فإف الغش لخطر المحتممة والمؤشرات العوامل مجموعة عف  إضافية  بمعمومات

 قبل  تقديراتيـ مف أعمى كانت الجنائية   المحاسبة ميارات عمى حصوليـ بعد لمخطر المبدئي

 الحاصميف الطالب وقرارات أحكاـ جوىريا تختمف لـ عاـ وبشكل ،ىذه الميارات عمى حصوليـ

 الخبراء مجموعة وقرارات أحكاـ عف الغش خطر بتقييـ يتعمق فيما المحاسبة الجنائية  ميارات عمى

 الدراسة انتياء مف شيور 7 فترة انقضاء بعد ، وبالمثلالجنائية عند المقارنة بينيما المحاسبة في

 تبيف حيث مستمرة، مازالت الخريجيف وقرارات عمى أحكاـ الجنائية المحاسبة ميارات آثار أف تبيف

 بعد القضائية المحاسبة ميارات عمى الطالب الحاصميف وقرارات أحكاـ في اختالؼ وجود عدـ

 المرتبطة العوامل التقديرات، لمخطر، مالئمة المبدئي التقييـ (مف لكل شيور 7 ب تخرجيـ

 المحاسبة مقررات تدريس أف يعنى التخرج وىذا بعد تقييميـ عف  )التقديرات في التعديل بالخطر،

 ميارات وأف ،الميني بالشؾ الطالب المرتبطة وقرارات أحكاـ مستوػ  زيادة إلى أدػ الجنائية 

 والشركات المينييف مف كل الذػ يشجع األمر الخريجيف، مع مستمرة مازالت الجنائية المحاسبة

  . (2013) أحمد ،  الجنائية المحاسبية ميارات ذوػ  مف الخريجيف وتوظيف جذب عمى

  -: استقراء تجارب بعض الجامعات في كيفية تدريس المحاسبة الجنائية 2-10-2
 ، فقد أشارت نتائج استطالع أراء االكاديمييفية تدريس مقرر المحاسبة الجنائيةكيفب فيما يتعمق    

( لوجود Rezaee et al, 2004( ودراسة ) Rezaee et al, 1996والممارسيف في دراسة )

 -: ىما مدخميف لتدريس المحاسبة الجنائية

، حيث يرػ يـ مقرر مستقل لممحاسبة الجنائيةالمدخل تقد أصحاب ىذا يؤيد -: المدخل اِلول -

ف تقديـ مقرر مستقل لممحاسبة الجنائية سيزيد مف التركيز عمى موضوعات أأصحاب ىذا المدخل 
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، ويعيب عمى ىذا المدخل عدـ الموضوعات المتعمقة بقضية الغش المحاسبة الجنائية خصوصاَ 

، ونقص اإلمكانيات والوسائل ممحاسبة الجنائيةلمستقل وجود الكوادر والكميات المؤىمة لتقديـ مقرر 

، ونقص الدعـ اإلدارؼ وندرة الكتب والمواد التعميمية التي لتقديـ مثل ىذا المقرر ة الالزمةالتعميمي

 .تناولت الموضوع 

باقي مقررات  أما المدخل الثاني ييدؼ لتكامل مقرر المحاسبة الجنائية مع -المدخل الثاني : - 

 ألساسيةاف ذلؾ سيضمف تغطية كل الجوانب أىذا المدخل  أصحاب، ويرػ المحاسبة والمراجعة

، ويعيب عمى ىذا سية الموجودةمقرر جديد لممقررات الدرا إلضافةلممحاسبة الجنائية دوف الحاجة 

المدخل قمة عدد كتب ومراجع المحاسبة والمراجعة الموجود بيا موضوع المحاسبة الجنائية ضمف 

، فضاَل عف أف إضافة مقرر المحاسبة الجنائية لمقررات المحاسبة والمراجعة األساسيةمحتوياتيا 

الموجودة سيكوف بمثابة عبء إضافي عمى كل مف الكمية والطمبة وسيكوف عمى حساب المقررات 

 .الدراسية الحالية 

ف يكوف كما أشارت اآلراء في الدراسات السابقة إلى أف تقديـ مقرر المحاسبة الجنائية ينبغي أ     

في مرحمة الدراسات العميا وذلؾ لضماف حصوؿ الطمبة عمى فيـ كافي لممفاىيـ األساسية لممحاسبة 

، ذ مقرر المحاسبة الجنائية ) نميروالمراجعة والقانوف في مرحمة البكالوريوس قبل السماح ليـ بأخ

المؤىالت أنو مف المناسب توفر    Messmerو دراسة   Gameكذلؾ أوضحت دراسة  ،(2008

أو إدارة أعماؿ مع  ( : بكالوريوس محاسبة2011، في المحاسب الجنائي ) راضي العممية التالية

ي القانوف وعمـ ، وأف يجتاز دورات فقانونَا لممارسة مينة المراجعة ، وأف يكوف مجازدراسات مالية

لتأىيل يتطمب توفير ، وأف يكوف لديو شيادة فاحص في الغش القانوني ومثل ىذا االجريمة والتحكيـ

في الواليات المتحدة األمريكية ف  ة،أقساـ ومقررات دراسية متخصصة في مجاؿ المحاسبة الجنائي

مثاًل تمنح عدة منظمات  مينية  شيادات  تخوؿ الميني  ليكوف محاسبًا  جنائيًا، و ذلؾ  بعد 
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إنشاء ىيئة وطنية تـ إتمامو  لعدة  متطمبات  تتضمف اكتسابو  لميارات وعموـ متنوعة، حيث 

لممحاسبيف الجنائييف تقـو ىذه الييئة بمساعدة األعضاء في عمميـ كما يتـ منح التدريب المطموب 

و تحديد الميارات المطموبة لجعل المراجع الخارجي محاسبَا جنائيَا، كما قدـ مجمع المحاسبيف 

    ائية تتعمق بالجوانب المالية شيادة جديدة في المحاسبة الجن 2008القانونييف األمريكي في سنة 

،  كما يوجد  عدد كبير مف الجامعات األمريكية التي تقدـ برامج تعميمية في (2010) مشابط، 

المحاسبة الجنائية حيث أف واحد وعشروف كمية  وجامعة في الواليات  المتحدة  تقدـ فصوؿ  

عمى شركات المحاسبة القانونية دراسية  متنوعة  في المحاسبة الجنائية، و أف مجمس اإلشراؼ 

األمريكي أصدر تعميماتو إلى مكاتب المحاسبة القانونية بضرورة  وجود فريق متكامل مف 

المحاسبيف الجنائييف فييا، و ىذا سيزيد الطمب عمى دراسة  المحاسبة  الجنائية  لسد مثل ىذه 

      (.2014االحتياجات ) قمبر، 

، تـ الجنائية لمناىج التعميـ العالي بشأف كيفية إضافة المحاسبةوسط ىذا الجدؿ القائـ      

لدراسية عمى مواقعيا بعض الجامعات التي قامت بنشر تفاصيل خططيا ا االطالع عمى

لمرفع ، مج منفصل خاص بالمحاسبة الجنائيةجامعة جورجتاوف بإنشاء برناحيث قامت  ،اإللكترونية

) مبادغ المحاسبة مقررات وىي  8يشمل البرنامج ف مف مستوػ المراجعيف الخارجييف عمى أ

    تقنيات المحاسبة الجنائية المتقدمة  -التقارير المالية االحتيالية  -فحص االحتياؿ  –الجنائية 

االحتياؿ في البيئة الحكومية  –التصميـ المناسب لمضوابط الداخمية لمشركات وكشف التالعب   -

ألباني  بتخصيص ، كما قامت جامعة تحميل القضائي الرقمي (ال –تقنيات التحقيق الجنائي  –

      الجنائية في مرحمة البكالوريوس وىي ) فحص االحتياؿبالمحاسبة  خاصة ثالث مواد مستقمة

إضافة إلى  تقنيات التحقيق في المحاسبة الجنائية ( -المحاسبة الجنائية والكشف عف الغش  -

، عمى أف ماجستير خاص بالمحاسبة الجنائية الجامعة برنامج، كما تقدـ مادة مراجعة الحسابات
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ائية لممحاسبة الجنائية األساليب اإلحص -البرنامج المواد التالية :ساعة ويشمل  30يجتاز الطالب 

       التحميل القضائي الرقمي  –الغش المالي و حوكمة الشركات  –فحص االحتياؿ  – والتأميف

حمقة  –مراجعة النظـ المحاسبية المتقدمة  –إدارة التكاليف المتقدمة  –تحميل البيانات المالية  –

جامعة إمبرؼ  أما ،لطالب باختيار مادتيف إضافيتيفعمى أف يقوـ ا  –دراسية في المحاسبة الجنائية 

وىي ، "عموـ المحاسبة الجنائية ومعاينة االحتياؿ"فإنيا تمنح درجة البكالوريوس في  ريدؿ  –

 120تاز عمى الطالب أف يج و، د األمريكي لممحاسبيف القانونييفلتمبية متطمبات المعيمصممة  

)المحاسبة  ، ونذكر ىنا بعض المواد التي يشمميا ىذا البرنامج فصوؿ دراسية 8ساعة خالؿ 

جراءات المراجعة  –المحاكـ  و العدالة الجنائية  –الجنائية ومعاينة االحتياؿ  تقنيات  –مبادغ وا 

، كما تقوـ جامعة ىارفارد  بتخصيص قانوف اإلجراءات واألدلة ( –ء المقابالت والتكتيكات إجرا

حيث أف ، لمحاسبة الجنائية و فحص االحتياؿ، تحت اسـ االوريوسشعبة مستقمة ضمف مرحمة البك

تقـو أما جامعة ليدز ، منفصمةالشعبة مستقمة عف شعبة مراجعة الحسابات التي تقدـ كمادة  ىذه

، كما تقـو اسـ المحاسبة الجنائية والمالية ، تحتبة مستقمة ضمف مرحمة البكالوريوسبتخصيص شع

، تحت اسـ المحاسبة الجنائية والمالية المتقدمة ، مف مرحمة الماجستيربتخصيص شعبة مستقمة ض

المواد و يشمل البرنامج  تقدـ  برنامج ماجستير خاص بالمحاسبة الجنائية  ىالـشيفيمد جامعة  أما

البحوث  –الشاىد الخبير في الدعاوؼ القضائية  –) مقدمة في المحاسبة الجنائية  التالية

حوكمة  –الجريمة اإللكترونية  –تطبيقات المحاسبة الجنائية  –واالستشارات في مجاؿ التمويل 

ويبستر ، أما جامعة ( تيرثـ يقدـ الطالب رسالة الماجس -طرؽ البحث  –الشركات و أخالقيتيا 

المراجعة والمسئوليات  –وىي كاالتي ) المراجعة  فيي تقدـ ثالث مواد خالؿ مرحمة البكالوريوس

تحت ، كما تقدـ الجامعة برنامج ماجستير راجعة الداخمية وتقنية المعموماتمقدمة في الم –المينية 

امج المواد التالية  ويشمل البرن ساعة  37"، عمى أف يجتاز الطالب المحاسبة الجنائية مسمى "عموـ
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و األخالقيات المينية في المحاسبة الجنائية القانونية  اإلجراءات –) مقدمة في المحاسبة الجنائية 

      تحميالت المحاسبة الجنائية  –موضوعات خاصة في محاسبة التقاضي  –تقييـ األعماؿ  –

  ىد الخبير في الدعاوؼ القضائية الشا –دراسة حالة في المحاسبة الجنائية  –المراجعة الداخمية  –

التحقيق في االحتياؿ  – المحاسبة الجنائية المتقدمة –مقدمة في المحاسبة الجنائية اإللكترونية  –

   . (عمى أف يقـو الطالب باختيار مادتيف إضافيتيف  – المالي

وجد مينة المحاسب الجنائي  إال أف ىناؾ قانوف منظـ لمخبرة القضائية في تفي ليبيا ال  أما     

، الذؼ أشار في المادة (2003لسنة  1وعدؿ )بالقانوف رقـ   1956-8-15ليبيا والذؼ صدر في 

، خبراء متخصصوف في المجاالت كافة األولى بأف مف يقوـ بأعماؿ الخبرة أماـ المحاكـ ىـ

، كما نصت المادة الخامسة مف القانوف و المادة لعممي عند االقتضاءيـ الفني أو ايستعاف برأي

الثانية مف الئحة التنفيذية  أف يكوف الخبير حاصاًل عمى المؤىالت الدراسية التخصصية مع خبرة 

عممية تحددىا لجنة الخبراء وذلؾ ضمف الشروط الواجب توفرىا فيمف يقيد اسمو في جدوؿ الخبراء 

 . ) الخبير القضائي(

إال أف مفيوـ الخبير القضائي في البيئة الميبية لـ يكف بالمفيوـ العممي الذؼ تـ التطرؽ إليو     

سابقًا، بل كاف مجرد القياـ ببعض أعماؿ المحاسبة مثل مشاكل التركات أو الخصومات بيف 

 الشركاء لتحديد أنصبتيـ في التصفية أو أحيانًا مراجعة لمشركات أثناء حدوث خصومة . 

، إذ يعمل لتحديات التي تواجو مجاؿ األعماؿإف الحاجة إلى المحاسبة الجنائية فرضتيا ا     

، ويتوقع منو أف يكوف لديو كحد أدنى معرفة وميارات لخارجي وفق معايير مينية وقوانيفالمراجع ا

الغش  ، ولكف متخصصي المحاسبة الجنائية وفحصالغش المادؼ في القوائـ المالية كافية الكتشاؼ

يارات ، كما يمكنيـ استخداـ ىذه المأقدر عمى ذلؾ  يمتمكوف مجموعة مف الميارات التي تجعميـ
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 مجاؿ  تعميـ و  تنظيـ في واسعة خطوات تحقيق تـ المتقدمة الدوؿ في ، وفي مجاالت متعددة

 . الجنائية  المحاسبة

 -المنظمات المينية الميتمة بالمحاسبة الجنائية : 2-11
اىتمت العديد مف المنظمات المينية بالمحاسبة الجنائية نتيجة ألىميتيا واعتبارىا مجااًل جديدًا     

مف مجاالت المحاسبة والمراجعة، و أصدرت ىذه المنظمات بعض اإلصدارات المينية التي توضح 

ا أوضحت ىذه فييا معنى المحاسبة الجنائية و أنواعيا ومجاالتيا ومنتجيا الميني واليدؼ منيا، كم

المنظمات ما يقوـ بو المحاسب الجنائي والصفات والميارات الواجب توفرىا فيو حتى يستطيع أداء 

ممحاسبيف األمريكي لمجمع  -: (2010، ) مشابطعممو بكفاءة، ومف أىـ ىذه المنظمات 

األمريكية، والمعيد الكندؼ  العامة القانونييف، مجمس الرقابة عمى أعماؿ حسابات الشركات 

 .   لممحاسبيف القانونييف، والمعيد األسترالي لممحاسبيف القانونييف

المزيد مف قامت كذلؾ و ألىمية المحاسبة الجنائية وتطورىا السريع في السنوات األخيرة،     

ع، حيث المنظمات والمعاىد بتنظيـ ىذه الخدمة لتتوفر فييا المصداقية وتحوز عمى ثقة المجتم

)كريـ و الطاىر،  يمكف ذكر أنواع الييئات و المعاىد التي تيتـ بالمحاسبة الجنائية ومف أىميا

2005 ( )Hopwood and  et, al. 2008)  :-  جمعية المحاسبة األمريكية،  جمعية

المتخصصيف القانونييف في مراجعة االحتياالت، مجمس معايير المحاسبة المالية، لجنة تبادؿ 

مجمس معايير المراجعة والتاميف الدولي، االتحاد الدولي لممحاسبيف، مجمس معايير ، األوراؽ المالية

المحاسبة الحكومية، جمعية فاحصي االحتياؿ المعتمديف، الجمعية الوطنية لمحممي التقييـ 

مجموعة ، المعتمديف، جمعية خدمات الدعـ القضائي الوطنية، المجمس األمريكي لممحاسبة الجنائية

 . العمل الفني لمتعميـ عف االحتياؿ و المحاسبة الجنائية
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، أف نذكر بعض فصل عمى تعميـ المحاسبة الجنائيةىذا ال في تركيزالمف األىمية وبسبب  وولعم   

المعاىد لغرض تجييز المراجعيف وفقًا لمتطمبات تدريبية  الييئات و تمنحيا الشيادات المينية التي 

وتعميمية معينة لتوفير محاسبوف جنائيوف قادروف عمى كشف كل أنواع االحتياؿ ومواجية الغش 

 .والفساد المالي 

   -: (156، ص 2005ما يمي )كريـ و طاىر، الشيادات المينية  ومف ىذه 

  . أخصائي لمراجعة االحتياؿ معتمد شيادة   

 . شيادة محاسب جنائي معتمد  

 . معتمد شيادة محاسب قانوني جنائي  

 -: (3122) راضً ,  متطمبات تفعيل مينة المحاسبة الجنائية 2-12

الشؾ أف وجود تنظيـ ميني لخدمات المحاسبة الجنائية يحقق جودة عالية  في ظل تعدد     

ئية تتطمب أف المحاسبة الجنا بما، الجنائيةيا خدمات مينة المحاسبة المجاالت التي تتطرؽ إلي

، مقومات محددة وسمات وخصائص مميزة، فضال عف ضرورة توافر وجود تأىيل عممي وعممي

باإلضافة إلى مجموعة مف التشريعات الحاكمة التي تعمل عمى توفير الضوابط والضمانات الالزمة 

 لتقديـ تمؾ الخدمة بجودة عالية .

 تطمبات تفعيل مينة المحاسبة الجنائية كما يمي :وعميو يمكف استعراض م

  -: متطمبات التأىيل العممي واالكاديمي 2-12-1
، وأف مف الناحية العممية يكوف مؤىالَ إف الذؼ يمارس خدمة المحاسبة الجنائية ينبغي بداية أف     

 بالتشريعات القضائية والضريبية والفيـ الواعي لمعايير المحاسبة المالية و ممماَ  يكوف كحد ادنى

جعة الخارجية ، وكذلؾ الفيـ الواعي لمعايير المراجعة ودور المراعالقتيا بالعرض و اإلفصاح العاـ

، وكذلؾ اإللماـ بقواعد ومفاىيـ ثقة في القوائـ المالية المنشورةفي تحقيق المصداقية و إضفاء ال

، باإلضافة ات عمى أساس سميـ شرعًا وقانوناً ، و أسس التقويـ والفصل في المنازعوتحكيـ ومبادئال
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وىذا التأىيل يتطمب توفير أقساـ  يل وتوضيح الحقائق و إبداء الراؼ،إلى القدرة عمى البحث والتحم

، ومنح نيمحاسبة الجنائية و الغش القانو ومقررات دراسية متخصصة في مجاؿ الفحص القانوني وال

ويجب أف يتوفر كوادر بشرية مف أعضاء ىيئة التدريس ، شيادات متخصصة في تمؾ المجاالت

 مؤىمة ومدربة لتدريس مثل ىذه المقررات .

 لمتأىيل العممي لمينة المحاسبة الجنائية فإنو المعرفة والميارات المطموبة لمستوػ وبالنسبة     

  -:( TWG,2007) ف تشمل ما يمي ينبغي أ

  -: المعرفة الضرورية أو األساسية :أوالً 
وتشمل أساسيات المحاسبة متمثمة في التعرؼ عمى القوائـ المالية األساسية و تأثير الديوف     

، و ت و حساب النسب المالية األساسيةو تحميل الحساباواالعتمادات عمى أرصدة الحسابات 

الشؾ الميني و معايير المراجعة و الييئات  التعرؼ عمى مفاىيـ المراجعة األساسية المتمثمة في

والمنظمات المينية و أنواع أدلة المراجعة وأساسيات اإلجراءات المالية لمصفقات والرقابة الداخمية و 

، باإلضافة إلى وتكنولوجيا المعمومات أساسيات قانوف العمل و الميارات األساسية لمكمبيوتر

 أو مكتوبة ( و التعرؼ عمى أخالؽ المينة وااللتزاـ بيا .ضرورة معرفة ميارات االتصاؿ ) شفوية 

  -:لممحاسبة الجنائية : المعرفة العامة  ثانياً 
وتشمل تعريف االحتياؿ وتعريف المحاسبة وىي التعرؼ عمى أساسيات المحاسبة الجنائية      

لجنائية ومواجية الجنائية ، ومناقشة أساسية لدور المراجعيف والمينييف المختصيف في المحاسبة ا

        مثمث االحتياؿكذلؾ التعرؼ عمى االحتياؿ ونظرة عامة عف مف يرتكب االحتياؿ ولماذا ، و 

االحتياؿ والتحقيق فيو  ، والمناقشة لمنع وردع و كشف) وىى الفرصة والضغوط و التبرير(

 والتقارير المالية، باإلضافة لنظرة عامة ألفعاؿ االحتياؿ وتتضمف اختالس الممتمكات ومعالجتو
                                                           

 - ضرة عند حدوث عمميات االحتياؿ عمى جميع المستويات ينطوؼ حدوث االحتياؿ عمى مجموعة مف العوامل المشتركة التي تكوف حا
وفي أؼ وحدة اقتصادية، لقد تعارؼ عمى تسمية ىذه العوامل بمثمث االحتياؿ، وقد أشار المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف إلى ىذه 

 ( . 2013لخالدؼ، ( ، ) الجبورؼ و ا التبرير، الضغوط، الفرصةالعناصر الثالثة  المكونة ليذا المثمث وىي ) 
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ائية ، والتعرؼ عمى المقاضاة الجنومناقشة معالجة االحتياؿ ، ومناقشة اإلشارات الحمراءالمضممة

  ، وكذلؾ مناقشة أنواع االرتباطات االستشارية الجنائية والقضائية .  والمدنية والرقابة الداخمية

 -المعرفة المتعمقة لممحاسبة الجنائية ::  ثالثاً 

، والتعرؼ عمى وعمـ النفس المحاسب الجنائي أف تكوف لو معرفة متعمقة في عمـ األجراـ عمى     

أساليب اختالس الممتمكات  عمى، والتعرؼ العميق القضايا األخالقية القانونية و البيئة التنظيمية و

ة لبيئ، والتعرؼ عمى االحتياؿ والمحاسبة الجنائية في ايف واالحتياؿ في القوائـ الماليةوالتحر 

، وكذلؾ عمى المحاسب الجنائي التعرؼ بعمق عمى الخدمات االستشارية القضائية الرقمية

ولكي يتمكف المحاسب الجنائي مف تحقيق أىداؼ المحاسبة الجنائية يجب أف تتوفر لدية ، والجنائية

 :  (2012) الجّماؿ، ، وىذه الميارات تشملميارات إلى جانب المعارؼ السابقةالعديد مف ال

وتحديد فرص ، ميارات تحميل ضعف الرقابة الداخمية اكتشاؼ الغش في القوائـ المالية ميارات    

، ميارات حمميا المنشأة بسبب الغش والفساد، ميارات تقييـ الخسائر التي تتاألعماؿ غير المشروعة

اؼ اؿ مع األطر ، ميارات التواصل واالتصيف المختمفة وربطيا ببعضيا البعضتفسير القوان

واع ، ميارات تحميل ومقارنة األنستخداـ السجالت القانونية العامة، ميارات في كيفية االمختمفة

اوػ اإلدارية ، ميارات عرض النتائج باألسموب الذؼ يدعـ الدعالمختمفة لممعمومات ومصادرىا

القانوني  ، ميارات في كيفية استخداـ النظاـوالمدنية والجنائية، القدرة عمى العمل بروح الفريق

صة لدعـ عممية االستقصاء الستدعاء سجالت المصارؼ وتقارير االئتماف وسجالت األعماؿ الخا

ومف وجية نظر أخرػ يمكف تحديد مؤىالت المحاسب ، ، الميارات السموكية و اإلداريةعف الغش

 -: (2006، )السيسي الجنائي كما يمي
                                                           

 -   اإلشارات الحمراء : وىي المؤشرات التي تدؿ عمى حدوث الغش مثل وجود عمميات محاسبية شاذة أو أحداث غير مفسرة أو عناصر
 غير عادية لمعممية المالية قد تؤدؼ إلى أرباح غير عادية، أو تغيرات سموكية  أو تغير في نمط الحياة ...الخ .
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متعمقة في المحاسبية و  عممية ومينية وعمميةيجب أف يكوف لدػ المحاسب الجنائي خمفية      

وفيـ أساسيات البيئة القانونية، وميارات االتصاؿ ، معرفة متكاممة بالرقابة الداخمية، و المراجعة

، ويجب أف يكوف المحاسب الجنائي مبدعًا ومتميزًا وكيفية إدارة المخاطر وضبط الغش ،والتحرؼ 

دية إصرار ومثابرة ، كما يجب أف يكوف لفة وتفيـ األمورولدية فضوؿ لمعر  ،عممةوذو ثقة بأدائو و 

، ويجب أف افسة والجدؿ في الدعاوػ القضائية، وأف يكوف لدية المقدرة عمى المنفي أداء العمل

، ويجب أف يكوف عمى المعمومات وذكاء وقوة مالحظةيكوف لديو خبرة عالية في الحصوؿ 

خبرة مينية تميزه لكي يكوف محاسبًا جنائيًا وفاحصًا المحاسب الجنائي مؤىاًل وحاصاًل عمى شيادة 

 لمغش . 

 -:متطمبات التأىيل العممي  2-12-2
مما ال شؾ فيو أف إجراءات المحاسبة الجنائية تتطمب قدرًا مف الحكـ الشخصي، ومف ثـ فإنو      

بغض النظر عف قدرة التعميـ األساسي و األكاديمي الذؼ حصل عميو المحاسب الجنائي، فإنو لف 

يكوف كافيًا وحدة دوف الحصوؿ عمى الخبرة الكافية و التأىيل العممي الذؼ يمكنو مف ممارسة 

لتقديرات الشخصية و الحكمية الالزمة حاؿ أداء ميامو، األمر الذؼ يحتاج معو المحاسب الجنائي ا

إلى الحصوؿ عمى قدر كافي مف التدريب العممي، عمى أف يكوف ىذا التدريب في المجاؿ 

 المحاسبي و القانوني .

  -:متطمبات شخصية و سموكية  2-12-3
ة و السموكية ينبغي توافرىا في مف يرغب مزاولة ىذه ىناؾ مجموعة مف المتطمبات الشخصي    

مف المعارؼ و الميارات المينية والتي يمكف تناوليا  المينة، فضاًل عف أف ىناؾ أيضا مجموعة

 : (2008) نمير ،  عمى النحو التالي

مثل : المعرفة العميقة بمبادغ و أساليب المحاسبة والمراجعة، و  المعرفة و الميارات المينية -

المعرفة المتعمقة بعناصر القوائـ المالية و القدرة عمى تحميميا و المراجعة االنتقادية ليا، باإلضافة 
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إلى القدرة عمى فيـ أنظمة الرقابة الداخمية والضوابط الخاصة بمنع الغش و المخاطر المحتممة، 

يكوف ىناؾ معرفة بالكمبيوتر و تكنولوجيا المعمومات، وفيـ إجراءات المراجعة مف  كما يجب أف

كما يجب امتالؾ  خالؿ الكمبيوتر، باإلضافة إلى المعرفة بأساليب الغش و أنواعو وطرؽ اكتشافو،

أف المعرفة الكافية بالقانوف المدني والجنائي و المعرفة بإجراءات المحكمة والنظاـ القانوني، و يجب 

 يكوف ىناؾ فيـ شامل لسياسات حوكمة الشركات و القوانيف و القواعد التي تحكـ ىذه السياسات . 

: الصبر والمثابرة في حل المشاكل وتحميميا و القدرة عمى التفكير و  مثلالميارات الشخصية  -

المشكمة و القدرة عمى التفكير المتعمق في إلى الفضوؿ وحب االستطالع و  األبداع، باإلضافة

التفكير بأسموب مرتكبي الغش و الفساد، وتحميل الدوافع و األىداؼ، كما يجب أف يكوف لدػ 

 المحاسب الجنائي القدرة عمى إصدار أحكاـ صحيحة و أراء مينية تستند عمى القانوف .

  -: مينيةو  تشريعيةمتطمبات  2-12-4
حيث يجب أف تكوف ىناؾ قوانيف وتشريعات ممزمة تحدد واجبات و مسئوليات المحاسب      

الجنائي وتمـز جميع أصحاب المصمحة باالستعانة بو، باإلضافة إلى متطمبات مينية تتمثل في 

إصدار معايير لتنظيـ تمؾ المينة، و إنشاء تنظيمات مينية ترعى المينة و تنظـ االختبارات و 

 لتدريب كمتطمبات لمزاولة المينة .برامج ا

الدراسات التطبيقية السابقة وتكويف االطار النظرؼ لمدراسة وصياغة مراجعة سيتناوؿ الفصل الثالث 

 فرضياتيا
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 الفصل الثالث
 الدراسات التطبيقية السابقة وتكوين االطار النظري لمدراسة وصياغة فرضياتيا

يتناوؿ ىذا الفصل استعراض لمدراسات السابقة وتكويف االطار النظرؼ لمدراسة وصياغة     

 فرضياتيا .

 -الدراسات السابقة : 3-1
 المحاسبة الجنائية . أجريت حوؿيستعرض ىذا الجزء بعض الدراسات السابقة التي 

( دور المحاسبة القضائية في الحد مف ظاىرة الغش في القوائـ المالية   2006نجوػ السيسي ) -1 
 دراسة ميدانية . –

ىدفت الدراسة إلى تحديد ماىية و أىمية و أىداؼ المحاسبة القضائية ومدػ اختالفيا عف      

متطمبات األساسية في ، وتحديد اىـ الكانية تطبيقيا في البيئة المصريةالمراجعة الخارجية و إم

، وتحديد دور المراجع الخارجيالمحاسب القضائي ومدػ اختالفيا عف المتطمبات األساسية في 

،  وذلؾ ف ظاىرة الغش في القوائـ الماليةالمحاسب القضائي في تأييد الدعاوػ القضائية والحد م

ات و إدارة ؼ لممحاسبعف طريق إجراء المقابالت الشخصية مع المسئوليف بكل مف الجياز المركز 

ات مف مكاتب ، مع إعداد استمارة استبياف الستطالع اآلراء وتجميع البيانالخبراء بوزارة العدؿ

ضائية و ، وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ اختالفًا بيف مفيوـ المحاسبة القالمحاسبة والمراجعة

الحالي غير كاؼ و ال  الخارجي لممراجع، كما أف التأىيل العممي والعممي مفيوـ المراجعة الخارجية

، ـ التقرير والشيادة أماـ النيابةيتضمف المعرفة باألساسيات القانونية وال يؤىمو إلى إبداء الراؼ وتقدي

وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ مشاكل تعوؽ تطبيق المحاسبة القضائية في البيئة المصرية وىي 

باإلضافة لعدـ  لممراجع الخارجيل العممي والعممي تتمثل في عدـ الوعي بأىمية زيادة كفاءة التأىي

توفر اإلمكانيات الالزمة وجود تشريع أو جية معينة ممزمة بتطبيق المحاسبة القضائية وعدـ 

كما قدمت الدراسة توصيات أىميا ضرورة أف يكوف ىناؾ تطوير لمناىج المحاسبة في ، لمتأىيل
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، وضرورة أف يكوف ألعداد محاسبيف قضائييفالمتخصصة الكميات والجامعات ومراكز التدريب 

المزاوليف لمينة المحاسبة القضائية وتكوف بمثابة لجنة  لممراجعيف الخارجييفىناؾ قائمة محددة 

، ويتـ اختيار الخبير مف بينيا في حالة وجود شكوؾ حوؿ ستشارية متعارؼ عمييا لدػ القضاءا

 وجود غش في القوائـ المالية . 

( مدػ توفر المقومات األساسية لممراجع الخارجي الميبي لمعمل 2010)مريـ رمضاف  -2
 كمحاسب ومراجع جنائي .

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كاف المراجع الخارجي الميبي لديو مقومات العمل       

، وتمثل مجتمع الدراسة في المراجعيف و القياـ بالعمل كخبير حسابي كمحاسب ومراجع جنائي

رجييف الذيف يزاولوف المينة مف خالؿ مكاتب خاصة في مدينة بنغازؼ و المراجعيف الخارجييف الخا

ي محكمتي الشماؿ والجنوب بجياز المراجعة المالية فرع بنغازؼ و الخبراء المقيديف بالجدوؿ ف

مل ( يجب تنظيـ دورات لممراجعيف الخارجييف لمع1) -، وقدمت الدراسة التوصيات التالية :ببنغازؼ 

ف تنظـ الجيات المينية المنظمة لمينة المحاسبة في ليبيا دورات أ( يجب 2في ىذا المجاؿ )

تدريبية مكثفة لممراجعيف مف اجل تنمية مياراتيـ في تقنية المعمومات والبرامج المختصة لمكافحة 

ع ( كما أوصت الدراسة بضرورة تناوؿ موضو 3اإللكترونية، )االحتياؿ و التزوير في البيئة 

  المحاسبة و المراجعة الجنائية ضمف مقررات المحاسبة في كمية االقتصاد .

 (  المحاسبة القضائية و إمكانية تطبيقيا في العراؽ .2012مقداد جميمي ) -3 
فقد ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى المفاىيـ األساسية لممحاسبة القضائية وبياف        

 و إظيار الفرؽ بيف المحاسبة القضائية و المراجعة الخارجية ،أىدافيا وخصائصياأىميتيا و 

، كذلؾ سعت الدراسة إلى توضيح اليدؼ مف المحاسبة القضائية ودور ومراجعة الغش واالحتياؿ

، وكذلؾ التعرؼ عمى مجاالت تطبيق والسمات الشخصية التي يتميز بيا المحاسب القضائي

، حيث قاـ الخبير في محاكـ البيئة العراقيةيا وبيف مينة المحاسبة القضائية في العراؽ والفرؽ بين
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، حيث قدـ راسة المحاكـ و الجيات الضريبيةالباحث بدراسة نظرية عمى البيئة العراقية وشممت الد

( ضرورة وجود تشريع يحدد واجبات المحاسب 1) -الباحث مف خالؿ دراستو التوصيات التالية :

، وتطوير عمل الخبير بما جاف االعتراض بدوائر الضرائبفي لالقضائي في كل مف المحاكـ و 

( تطوير المناىج المحاسبية في أقساـ المحاسبة 2، )سب مع متطمبات المحاسبة القضائيةيتنا

بالجامعات العربية ومراكز التدريب المتخصصة بيدؼ إعداد محاسبيف قضائييف مؤىميف لمعمل 

( تحقيق 3، )قضاء و معاونتو في تحقيق العدالةوير الكخبراء ومستشاريف في الدعاوؼ القضائية وتن

التعاوف الكامل بيف المراجع الخارجي والمحاسب القضائي لتفعيل الدور في تأييد الدعاوؼ القضائية 

(  إعادة النظر في إجراءات دوائر الضريبة والقياـ 4) ،والمحاسبيةالتي تتعمق باألمور المالية 

 وائـ المالية التي تقدـ مف المكمفيف .بتكميف محاسب قضائي لفحص الق

( دور المحاسب القضائي في الكشف والتصدؼ لعمميات 2012مقداد جميمي و رافي جميل ) -4
 دراسة حالة مف مكتب التحقيقات الفيدرالي . –غسيل األمواؿ 

نع ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ المحاسبة القضائية والدور الذؼ تمعبو في كشف وم     

عمميات غسيل األمواؿ مف خالؿ التعرؼ عمى الميارات التي يمتاز بيا المحاسب القضائي فضال 

، حيث اعتمد الباحثاف عمى المنيج الوصفي مف لعممية و المينية التي يتمتع بياعف المؤىالت ا

خالؿ االطالع عمى الكتب والدوريات والرسائل الجامعية ذات الصمة بالموضوع والتصفح عمى 

( ،  وقدمت الدراسة التوصيات التالية  FBIإلنترنت ودراسة حالة مف مكتب التحقيقات الفيدرالي )ا

( باعتبار الجامعات رافدا أساسيا يرفد سوؽ العمل بالخريجيف تقع عميو مسئولية االرتقاء ببرامج 1)

ونخص ىنا البرامج التعميـ المحاسبي وفق متطمبات سوؽ العمل بما يواكب التغيرات البيئية العالمية 

( إنشاء وحدة 2، )محاسبة القضائية ضمف تمؾ البرامجالتعميمية المحاسبية و إدخاؿ مفاىيـ ال

المحاسبة القضائية في كل دوائر محاكـ ىيئة النزاىة العراقية والبنؾ المركزؼ العراقي ومسجل 

وفير بيئة مناسبة لعمل الشركات ودوائر الييئة العامة لمضرائب وسوؽ العراؽ لألوراؽ المالية وت
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، العمل عمى االستفادة مف تجارب بعض الدوؿ المتقدمة في مؾ الدوائرالمحاسب القضائي في ت

 مواجية عمميات غسيل األمواؿ باستخداـ المحاسبيف القضائييف كجزء ميـ في عممية المواجية . 

( تطوير مناىج التعميـ المحاسبي في العراؽ ودورىا 2013عبدالرحمف زىير و رافي جميل ) -5
 مدخل المحاسبة القضائية واالستقصائية . –في الحد مف الفساد المالي و اإلدارؼ 

ىدفت الدراسة إلى طرح احدػ المعالجات الخاصة بظاىرة الفساد المالي و اإلدارؼ في العراؽ      

عريف والتدريب عمى تقنيات المحاسبة القضائية واالستقصائية، والمطالبة بإدخاليا مف خالؿ الت

ضمف المقررات الدراسية في التعميـ المحاسبي بكافة مستوياتيا الدراسية في مؤسسات التعميـ 

العراقية المعنية في مجاؿ المحاسبة والتدقيق، حيث اعتمد الباحثاف عمى المنيج الوصفي في ىذه 

ترونية ذات الصمة مف خالؿ االعتماد عمى الكتب و الرسائل و البحوث والمواقع اإللك الدراسة

، وتوصمت الدراسة إلى أف اقرب اختصاص في العراؽ لتخصص المحاسبة بموضوع الدراسة

القضائية ىو حامل شيادة المحاسبة القانونية الذؼ يؤدؼ دورا ميما في عممية التدريس أو التدريب 

اسبة القضائية بعد إكمالو شروط منح ىذه الشيادة، و أوصت الدراسة بانة عمى تخصص المح

يجب االىتماـ بتخصص المحاسبة القضائية و إدخالو ضمف المقررات الدراسية في مراحل التعميـ 

، بكالوريوس، دبموـ عالي، ماجستير، دكتوراه ( عمى غرار ما ىو موجود في  المحاسبي كافة )دبمـو

ف خالؿ االستفادة مف تجارب ىذه الدوؿ نظرا لتأثيره اإليجابي في عممية رفد الدوؿ المتقدمة م

المجتمع بمحاسبيف مؤىميف وذوؼ خبرة في عمميات التقصي والتحقيق في التعامالت التجارية 

 والمالية واالقتصادية .

عميـ ( مدػ ادراؾ أىمية المحاسبة الجنائية وضرورة دمجيا في مناىج الت2014جميمة قمبر ) -6
 العالي لدػ أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ المحاسبة في الجامعات الميبية بالمنطقة الغربية.      

ىدفت الدراسة إلى قياس مدػ ادراؾ أىمية المحاسبة الجنائية وضرورة دمجيا في مناىج التعميـ    

المعوقات التي  العالي لدػ أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ المحاسبة في الجامعات الميبية وتحديد
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يمكف أف تمنع أو تحد مف دمج المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء 

، يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة قساـ المحاسبة بالجامعات الميبيةىيئة التدريس بأ

صمت الدراسة لبعض النتائج وتو  ،معات الميبية في المنطقة الغربيةالتدريس في أقساـ المحاسبة بالجا

أىميا : يوجد إدراؾ لدػ ىيئة التدريس بأقساـ المحاسبة بالمنطقة الغربية ألىمية المحاسبة الجنائية، 

كما أف ىناؾ إدراؾ لضرورة دمج المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي، وأشارت الدراسة 

ة وضرورة دمجيا في مناىج التعميـ العالي كذلؾ إلى أف مستوػ اإلدراؾ ألىمية المحاسبة الجنائي

وقدمت الدراسة  عدد سنوات الخبرة، : المؤىل العممي، الدرجة العممية،  األتيةيعزػ إلى المتغيرات 

( وجوب تعزيز ادراؾ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية بأىمية 1) -التوصيات التالية :

حث العممي داميا في مجاالت األعماؿ المختمفة وتشجيع البالمحاسبة الجنائية وتعريفيـ بمزايا استخ

( يجب البدء في العمل عمى إيجاد ألية لكيفية دمج المحاسبة الجنائية 2، )والعممي في ىذا المجاؿ

العربية  في مناىج التعميـ العالي وتخصيص ميزانيات لتنفيذ ىذه األلية واالستفادة مف الخبرات

( ضرورة البدء في تدريب الكوادر البشرية التي سيكوف ليا دور في 3، )والدولية في ىذا المجاؿ

تعميـ المحاسبة الجنائية بالجامعات الميبية في الدوؿ التي ليا خبرة كبيرة في مجاؿ المحاسبة 

 الجنائية .

( نحو اطار متكامل الستخداـ المراجعة القضائية في منع و اكتشاؼ 2014محمود غنيـ ) -7
 المصرية .الغش في البيئة 

ىدفت الدراسة إلى تقديـ اطار متكامل مقترح الستخداـ المراجعة القضائية في منع واكتشاؼ     

الغش في البيئة المصرية ويتفرع ىذا اليدؼ إلى أىداؼ فرعية أىميا تحميل التأصيل والتوصيف 

شاؼ الغش مة اكتالميني لممراجعة القضائية كأحد األركاف اليامة والجوىرية مف أركاف منظو 

، مع تحميل واقع الممارسة المينية لممراجعة القضائية و استقصاء أراء عينات واالحتياؿ المالي
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واكتشاؼ الغش في البيئة  الدراسة عمى االطار المتكامل الستخداـ المراجعة القضائية في منع

المصرية و ، وتمثل مجتمع الدراسة في مراقبي الحسابات بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية

 االكاديمييف  ومراقبي الحسابات بالجياز المركزؼ لممحاسبات ومستخدمي القوائـ المالية . 

اجع ( ضرورة أف يكوف ىناؾ تكامل بيف عمل المر 1) -و قدـ الباحث التوصيات التالية :   

ب العممي والعممي لمراق ، كمرحمة انتقالية حتى يتـ التأىيلالقضائي وعمل مراقب الحسابات

( ضرورة إضافة خدمة 2، )عمل المراجع القضائي بصفة مستقمة، لكي يتمكف مف القياـ بالحسابات

المراجعة القضائية ضمف تشكيمة الخدمات التي تقدميا مكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر 

، ي فحص وكشف ومنع الغش في الشركاتمسايرة لمتوجو العالمي في استخداـ الوسائل الحديثة ف

رورة أف تقوـ الجامعات المصرية بتفعيل متطمبات االطار المقترح والخاص بتخصيص ( ض3)

، مع اىج تخصص المحاسبة بكمية التجارةمنيج مستقل لممحاسبة والمراجعة القضائية ضمف من

الغش  توجيو االىتماـ المناسب ألعضاء ىيئة التدريس لمناقشة الحاالت العممية التي تناولت حاالت

، كما أوصى الباحث بأىمية أجراء المزيد مف البحوث العممية في مجاؿ الي في الشركاتوالفساد الم

 المراجعة القضائية .  

 ( مدػ إدراؾ الخبير الحسابي الميبي لمتطمبات المحاسبة القضائية .2015أحميد السنوسي ) -8
ىدفت إلى دراسة مدػ إدراؾ الخبراء الحسابييف ضرورة أف تتوفر في الخبير الحسابي الميبي     

السمات والخصائص المطموبة في المحاسب القضائي باإلضافة إلى توفر الميارات المستحسنة و 

الخبراء  وتكوف مجتمع الدراسة مف    ،تي تحتاجيا مينة المحاسب القضائيالالميارات البرمجية 

سابييف المقيديف في جدوؿ الخبراء بمحكمة استئناؼ مصراتو و المحاكـ االبتدائية في مدف الح

( حث الخبراء 1) -، وقدمت الدراسة التوصيات التالية :وبف وليد والجفرة وسرت و إجدابيامصراتو 

بيف القضائييف في الدوؿ الحسابييف عمى التحمي بالسمات والخصائص المطموبة في المحاس
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في و المستحسنة المطموبة  األساسية( مطالبة الخبراء الحسابييف بامتالؾ الميارات 2، )مةالمتقد

( تحفيز الخبراء الحسابييف عمى إتقاف استخداـ 3، )بيف القضائييف في الدوؿ المتقدمةالمحاس

         األدوات البرمجية التي تحتاجيا الخبرة القضائية .

( دور المحاسبة القضائية في الحد مف ممارسة 2015عادؿ دمحم و عبدالرحمف عبدهللا )  -9
 أساليب المحاسبة اإلبداعية .

،  و معرفة مساىمة لمحاسبة القضائيةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تعريف و أىداؼ ا    

ة أساليب المحاسبة مارسعمميات التحرؼ التي يمكف أف يقوـ بيا المحاسب القضائي في الحد مف م

،  و معرفة مساىمة عمميات التقييـ التي يمكف أف يقوـ بيا المحاسب القضائي في الحد اإلبداعية

عامميف ، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع المراجعيف المارسة أساليب المحاسبة اإلبداعيةمف م

رورة تبني المحاسبة ( ض1) -، و قدمت الدراسة التوصيات التالية :بمكاتب المراجعة بالسوداف

ينة المحاسبة والمراجعة القضائية كمينة جديدة في مجاؿ المحاسبة مف قبل مجمس تنظيـ م

( 3، )مينة المحاسبة القضائية( ضرورة عمل شيادة المحاسب القضائي لمزاولة 2، )بالسوداف

االحتياؿ  ضرورة أف ينشئ مجمس تنظيـ المينة مراكز لمتدريب عمى عمميات التقييـ والتحرؼ عف

 والمخالفات المالية .  

01 - Seda  and Kramer ( "2002 ) The Emergence of Forensic Accounting 

Programs in Higher Education" . 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيف قامت بعض الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية       

، والتعرؼ عمى الجامعات التي تقدـ برنامج التعميـ المحاسبينائية في مناىج بدمج المحاسبة الج

، والتعرؼ عمى الكميات والجامعات التي ال تقـو جنائية ضمف مناىج التعميـ العاليالمحاسبة ال

، حيث تكوف مجتمع ىجيا الدراسية وما ىي معوقات ذلؾبتغطية المحاسبة الجنائية ضمف منا

أكاديمي  1000اختيار ، و قاـ الباحث بأقساـ المحاسبةىيئة التدريس في  الدراسة مف أعضاء

مف المشاركيف في  150% )15، وكاف معدؿ االستجابة الصالحة لالستعماؿ بشكل عشوائي
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المحاسبة الجنائية كمسار  % مف الجامعات تقدـ34، وتوصمت الدراسة إلى أف االستبياف (

% مف الجامعات تقدـ 34، المحاسبة جنائية كمسار في برنامج% تقدـ المحاسبة ال 7،  منفصل

 تغطي المحاسبة % مف الجامعات ال25، ية ضمف مناىج المحاسبة والمراجعةالمحاسبة الجنائ

، وكانت أسباب عدـ تغطية المحاسبة الجنائية لدػ بعض الجامعات تتمثل في الجنائية حالياً 

ء ىيئة تدريس مؤىميف ، وعدـ وجود أعضالدورات إضافية في منيج المحاسبة محدودية الغرؼ

، كما يرػ اإلدارة وعدـ وجود الدعـ الكافي ، وعدـ اىتماـتدريس موضوعات المحاسبة الجنائيةل

تضمينيا في مناىج التعميـ العالي، وندره البعض انو ال توجد أىمية كبيرة لممحاسبة الجنائية ليتـ 

لجنائية ضمف المناىج الدراسية ، و أوصت الدراسة  بضرورة إدراج المحاسبة االموارد التعميمية

، لما لذلؾ مف فائدة لمؤسسات التعميـ العالي وبرامج المحاسبة ستوييف الجامعي والدراسات العميالمم

 واالكاديمييف والممارسيف والطالب واالقتصاد والمجتمع بشكل عاـ .

00 - Davis and et,al  (2002 , ). "Characteristics and Skills Forensic 

Accountant". 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الميزات والخصائص الرئيسية والميارات األساسية التي يتوقع     

، وتكوف مجمع الدراسة مف المحاسبيف القانونييف  والمحامييف مف المحاسبيف الجنائييف امتالكيا

، قابمة لمتحميل ورقة استبياف 779 واالكاديمييف في مجاؿ المحاسبة  وتكونت عينة الدراسة

مف المحاسبيف وتوصمت الدراسة إلى أف الخصائص التحميمية ىي الميزة الرئيسية التي يتوقع 

، كما أف ميارات االتصاؿ والقدرة عمى تبسيط األمور والقدرة عمى تقديـ اآلراء الجنائييف امتالكيا

الدراسة لمجمعيات ، كما أوصت ير ميـ عمى نجاح المحاسب الجنائيلمجيات القضائية ليا تأث

المتخصصة والمؤسسات األكاديمية بضرورة التوسع في برامج المحاسبة لتمكيف المحاسب الجنائي 

 مف مقابمة وتجاوز توقعات السوؽ . 
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01 - Modugu and  Anyaduba  (2013 ) "Forensic Accounting and Financial 

Fraud in Nigeria: An Empirical Approach" .  

ىدفت الدراسة إلى تحديد ما اذا كاف ىناؾ اتفاؽ عمى فعالية المحاسبة الجنائية في اكتشاؼ      

، حيث ليتيا في تحسيف الرقابة الداخمية، ومدػ فعاحسيف جودة إعداد القوائـ الماليةاالحتياالت و ت

ثل في محاسبي ورقة استبياف قابمة لمتحميل مف مجتمع الدراسة المتم 143تكونت عينة الدراسة مف 

، حيث ظفي اإلدارة العميا ليذه الشركاتالشركات و مراجعوف داخميوف وخارجيوف باإلضافة إلى مو 

توصمت الدراسة باف ىناؾ اتفاؽ عمى فعالية المحاسبة الجنائية في اكتشاؼ االحتياالت المالية 

، و أوصت الدراسة داخميةفعالة في تحسيف الرقابة ال، كما أنيا حسيف جودة إعداد القوائـ الماليةوت

بضرورة أف يقوـ معيد المحاسبيف القانونييف النيجيرؼ ولجنة الجامعات الوطنية بتشجيع ووضع 

، كما يجب عمى الحكومة المحاسبة  في الجامعات النيجيريةحقل المحاسبة الجنائية في تخصص 

وجود فساد أو عمميات  أف تيتـ بالمحاسبة الجنائية مف اجل المراقبة والتحقيق في أؼ شكوؾ عف

  احتياؿ مالي .   

02 - Kaur  (2014 ) "FINANCIAL FORENSICS: WAY TO ABATE 

CORRUPTION". 

، وتحديد كامل لممحاسبة الجنائية في اليندىدفت الدراسة إلى معرفة ما اذا كاف ىناؾ تبني       

، لمعرفة بأىمية المحاسبة الجنائية، وما مدػ احاجة لممحاسبة الجنائية في اليندما اذا كاف ىناؾ 

في التحرؼ عمى مختمف عمميات وركزت الدراسة عمى استعماؿ المحاسبة الجنائية لتحديد دورىا 

، حيث كانت عينة حاسبيف لدػ بعض الشركات في اليند، وتمثل مجتمع الدراسة في المالغش

ال يعرؼ  ستبياف بأف بعضيـ، حيث لوحع مف خالؿ االورقة استبياف 40القابمة لمتحميل الدراسة 

، وكاف ىناؾ شعور يعرفوف معناىا ويعتقدوف بأىميتيا، ولكف العديد منيـ معنى المحاسبة الجنائية

، حيث ومف خالؿ مفيوـ المحاسبة الجنائية يعتقد ة مستعجمة ليذه المينة في اليندبأف ىناؾ حاج

، لذلؾ فقد أوصت ى وضع حد لمفسادلجنائية تساعد عمأغمب  أفراد عينة الدراسة أف المحاسبة ا
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، لوضع حد لمفساد المالي في اليند الدراسة  بتبني نظاـ كامل لممحاسبة الجنائية حتى تكوف طريقاً 

 و أوصت الدراسة  كذلؾ بضرورة القياـ بالمزيد مف البحوث لالرتقاء بالمحاسبة الجنائية لألفضل .

 03  - Hidayat and  Al sadiq (2014) "A Survey on the Need to Offer 

Forensic Accounting Education in the Kingdom of Bahrain"  . 

حوؿ توقعات  استكشفت الدراسة مدػ معرفة الممارسيف لممحاسبة الجنائية ووجيات نظرىـ     

لمحاسبة الجنائية و ، و أىمية الفائدة المرجوة مف التعميـ المحاسبي في مجاؿ االطمب عمييا مستقبال

، وتمثل مجتمع الدراسة في ممارسو الخاصة بيا في المناىج المحاسبيةأىمية دمج بعض المواضيع 

، وتوصمت الدراسة إلى أف محاسب 73نة الدراسة مف مينة المحاسبة في البحريف وتكونت عي

المحاسبة الجنائية واف مصادر معموماتيـ حوؿ ف عمى دراية بالمحاسبة الجنائية غالبية المستطمعي

ب عمي المحاسبة الجنائية ، ويتوقعوف زيادة الطملدراسة تمييا ورش العمل والمجالتىو فصوؿ ا

، و أكدت الدراسة أف المؤىل العممي والخبرة العممية تؤثر عمى مستوػ الوعي مف حيث مستقبال

اسبة الجنائية في الفوائد المرجوة مف المحاسبة الجنائية و عمى أىمية  إدماج موضوعات المح

، و أوصى الباحثاف بضرورة تدريس المحاسبة الجنائية ج المحاسبية لمجامعات في البحريفالمناى

، و أوصى الباحثاف أيضا بإجراء بحوث مستقبمية اؿ مستقبالمف اجل تغطية الطمب عمى ىذا المج

المحاسبة الجنائية لمعرفة رأؼ أعضاء ىيئة التدريس في قسـ المحاسبة بضرورة تقديـ دورات في 

 في الجامعات البحرينية .

04 – Rokosu ( "2015 ) Integrating Forensic Accounting Core Competency 

into the Study of Accounting. Case of Nigeria Tertiary Institutions" . 

ار المحاسبة ىدؼ الدراسة الرئيسي ىو معرفة ما اذا كاف إدراج المحاسبة الجنائية في مس      

عمى اكتشاؼ الغش ودعـ القضاء وفيـ سيزيد خبرة الطالب مما يساعدىـ  والمراجعة الحالية

، وتكوف مجتمع لتي تؤثر عمى المحاسبة بشكل افضلالعوامل القانونية والسياسية و االقتصادية ا

التعميـ الدراسة مف مديرؼ المدارس و االكاديمييف في مجاؿ المحاسبة والطالب داخل مؤسسات 
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، وتوصمت %79.5بنسبة  175ـ يعاد منيا إال ، لنسخة استبياف  220حيث تـ إعداد  العالي 

% مف 45، و فضل ؤدؼ إلى زيادة الخبرة لدػ الطالبالدراسة إلى أف إدراج المحاسبة الجنائية ي

الدراسة إلى ، وتوصمت نائية في مناىج المراجعة الحاليةاالكاديمييف المستيدفيف دمج المحاسبة الج

، و أوصت جتمع في تعميـ المحاسبة الجنائيةأف منيج المحاسبة الحالي ال يغطي كافة متطمبات الم

الدراسة بضرورة صياغة خطة لتطوير مناىج التعميـ العالي قد تؤدؼ إلى إسقاط بعض المواضيع 

 في المحاسبة الحالية مف اجل إضافة مواضيع جديدة تتعمق بالمحاسبة الجنائية .

05 - Al Hadrami and Hidayat (2015) "Obstacles to Integrating Forensic 

Accounting in the Accounting Curriculum : The Case of Bahrain"  .  

استيدفت الدراسة معرفة رأؼ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات البحرينية بشأف المعوقات      

،  و تكونت عينة ج الدراسية لمجامعات في البحريفلمناىالرئيسية لدمج المحاسبة الجنائية في ا

، وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أستاذ جامعي في مجاؿ المحاسبة 34الدراسة مف 

، واف المعوقات ادة الطمب عمى المحاسبة الجنائيةأىميا إف غالبية أعضاء ىيئة التدريس يتوقعوف زي

اىج و أعضاء ىيئة التدريس( ىي اىـ المعوقات التي تحوؿ دوف المتعمقة بالجانب االكاديمي ) المن

، وقد المحاسبة الجنائيةتقديـ قسـ المحاسبة في مختمف الجامعات في البحريف لبرامج أو دورات في 

توصمت الدراسة إلى وجود فرؽ كبير بيف أفراد العينة بالنسبة لممعوقات التي تحوؿ دوف دمج 

، ينة الدراسة وفقا لمدرجة العمميةىج المحاسبية عندما يتـ تجميع عالمحاسبة الجنائية في المنا

وتوصمت الدراسة إلى عدـ وجود اعتقاد لدػ أعضاء ىيئة التدريس بأىمية أف يكوف لممحاسبة 

، ويرػ الباحث ررات المراجعة والمحاسبة الماليةالجنائية مسار مستقل بل يمكف إدراجيا ضمف مق

ي الوعي لدػ أعضاء ىيئة التدريس حوؿ فوائد تقديـ المحاسبة الجنائية بأف ىذه النتيجة تعني تدن

، و أوصى الباحث بضرورة إجراء مقرر مستقل في المناىج المحاسبيةبشكل منفصل في شكل 
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، وكذلؾ يجب إجراء المزيد مف البحوث لمقياـ بمقارنة وورش عمل حوؿ المحاسبة الجنائية ندوات

 ة الجنائية كمقرر مستقل أو ضمف مقررات المحاسبة القائمة حاليا بيف فوائد وعيوب وضع المحاسب

 -:استقراء الدراسات السابقة * 
تناولت الدراسات السابقة مدػ أىمية المحاسبة الجنائية وضرورة إدراجيا ضمف المناىج الدراسية،  

و العممي لممراجع الخارجي أف التأىيل العممي  إلى( 2006حيث توصمت دراسة ) السيسي، 

الحالي غير كاؼ و ال يتضمف المعرفة باألساسيات القانونية، لذلؾ أوصت بضرورة أف يكوف ىناؾ 

تطوير لمناىج المحاسبة في الكميات و الجامعات حتى يتـ تعزيز قدرة الخريجيف الحالييف دوف أف 

نائية ضمف المناىج الدراسة، حيث المحاسبة الجتتطرؽ الدراسة إلى الكيفية التي يتـ بيا إدراج 

( 2012( ) جميمي و جميل، 2012( ) جميمي، 2010اتفقت في ذلؾ مع دراسات ) رمضاف، 

(Davis and et,al,2009) إدراج  فيياالتي يتـ  المرحمة الدراسية، فيما تناولت دراسات أخرػ

( بأنو 2013رافي، ضمف المناىج الدراسية حيث توصمت دراسة ) زىير و  المحاسبة الجنائية 

، بكالوريوس،  يجب إدخاؿ المقررات الدراسية لممحاسبة الجنائية في مراحل التعميـ المحاسبي ) دبمـو

( بضرورة Seda and Kramer, 2008توصمت دراسة )  فيما دبموـ عالي، ماجستير، دكتوراه(

فيما يتعمق بإدراج  ، أماتوييف الجامعي و الدراسات العمياضمف المس إدراج المحاسبة الجنائية

 Hidayat( )2014المحاسبة الجنائية ضمف المناىج الدراسية اتفقت بعض الدراسات ) قمبر، 

and Al sadiq, 2014( )Rokosu,2015)(Al Hadrami and Hidayat,2015)  عمى

كما توصمت دراسة  أىمية إدماج موضوعات المحاسبة الجنائية في مناىج المحاسبة الحالية،

(Seda and Kramer, 2008 إلى أف )مف الجامعات األمريكية  تقوـ بإدماج المحاسبة 34 %

( 2014) غنيـ،  دراسة حيث اختمفت ىذه الدراسات مع الجنائية ضمف مناىج المحاسبة والمراجعة،

المحاسبة  أقساـالتي توصمت إلى ضرورة تخصيص منيج مستقل لممحاسبة الجنائية ضمف مناىج 
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% مف الجامعات 34( إلى أف Seda and Kramer, 2008ا توصمت دراسة )في الجامعات، كم

ـ المحاسبة الجنائية كمسار منفصل، كما تطرقت بعض الدراسات إلى معوقات دمج األمريكية تقد

        (2014) قمبر،  دراساتاتفقت حيث أو إضافة المحاسبة الجنائية ضمف المناىج الحالية، 

 (Seda and Kramer,2008 ( )Al Hadrami and Hidayat,2015 عمى وجود معوقات )

كف اختمفت ىذه الدراسات في تعيق دمج أو إضافة المحاسبة الجنائية ضمف المناىج الحالية، ول

حيث توصمت دراسة قمبر أف أىـ عائق ىو عدـ وجود خطط محددة و ىذه المعوقات  أولويات

( فإف أىـ عائق Seda and Kramer,2008ة ) واضحة لكيفية دمج المحاسبة الجنائية، أما دراس

 Al Hadrami andىو محدودية الغرؼ لدورات إضافية في منيج المحاسبة، أما دراسة  ) 

Hidayat,2015 )( المناىج و أعضاء  فإف أىـ عائق ىو المعوقات المتعمقة بالجانب االكاديمي

ؾ ألىمية المحاسبة الجنائية ، كما توصمت دراسة قمبر إلى أف مستوػ اإلدراىيئة التدريس (

وضرورة دمجيا في مناىج التعميـ العالي يعزػ إلى  )المؤىل العممي، الدرجة العممية، عدد سنوات 

 .(  Hidayat and Al sadiq, 2014الخبرة( واتفقت في ذلؾ مع دراسة )

         ( 2014)جميمة قمبر،  ( 2010مريـ رمضاف، ، )أما فيما يتعمق بالدراسات المحمية

لقد اتفقت جميعيا عمى وجوب تناوؿ موضوع المحاسبة الجنائية ضمف  ( 2015)أحميد السنوسي،

الجامعات الميبية، بالرغـ مف اختالؼ أىداؼ تمؾ الدراسات ومجتمعات مقررات المحاسبة في 

   الدراسة . 

 -* ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
باعتبار إف المحاسبة الجنائية تمثل إطارًا متكاماًل لممحاسبة والقانوف، فإف ما يميز ىذه الدراسة     

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية في كميات  أف مجتمع الدراسة يشملفي ليبيا ىو 

لمحاسبة كميات االقتصاد قسـ ا، حيث لـ تكتفي الدراسة بعينة مف أعضاء ىيئة التدريس في القانوف 
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، كما بحاجات القضاء والمحاكـ في ليبيا، وذلؾ الف القانونييف قد يكونوا عمى دراية اكثر  فقط

أعضاء  قمبر  يتكوف مف مجتمع دراسة   في كوف ( 2014تختمف ىذه الدراسة عف دراسة ) قمبر، 

ىذه الدراسة  ىيئة التدريس بأقساـ المحاسبة بالجامعات الميبية بالمنطقة الغربية، في حيف مجتمع

مكوف مف أعضاء ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة وكميات القانوف في الجامعات الميبية بالمنطقة 

 الشرقية . 

 -النظري لمدراسة : اإلطار 3-2
 أدبيات الدراسة و كذلؾ ، وذلؾ اعتمادًا عمى مراجعةالجزء مف الدراسة إطارىا النظرؼ  يتناوؿ ىذا

، حيث يرات المستقمة الرئيسية والفرعية، وذلؾ لمتعرؼ عمى المتغالدراسات التطبيقية ذات العالقة

 األوؿالمتغير المستقل  ،، ومتغيريف تابعيفةمستقم ثالث متغيرات يتكوف اإلطار النظرؼ لمدراسة مف

      األوؿالمحاسبة الجنائية ( الذؼ يؤثر في المتغير التابع  بأىميةىيئة التدريس  أعضاء إدراؾ) 

إضافة المحاسبة   مقومات) المتغير المستقل الثاني كذلؾ فإف، المحاسبة الجنائية ( أىمية) 

يحتمل أف يؤثر عمى المتغير ( مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس الجنائية لمناىج التعميـ العالي

لجنائية لمناىج التعميـ العالي (، كما أف  المتغير المستقل الثالث المحاسبة االتابع الثاني )إضافة 

)معوقات  إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس( 

وذلؾ يحتمل أف يؤثر عمى المتغير التابع الثاني )إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي ( 

  ( . 1-3مى النحو الوارد بالشكل رقـ ) ع

 بأىمية المحاسبة الجنائية ( : أعضاء ىيئة التدريس إدراك) المستقل اِلولالمتغير   3-2-1
يمكف قياس تأثير المتغير المستقل األوؿ عمى المتغير التابع األوؿ ) أىمية المحاسبة الجنائية ( 

 : باستخداـ المتغيرات المستقمة الفرعية التالية

الحقائق و الجوانب الخفيٌة األخرػ  بعضيمكف  لممحاسبة الجنائية أف تسمط الضوء عمى  -1

 .(2013، ) الجبورؼ و الخالدؼ(  2012، )جميمي و جميل الحتيٌاؿ الشركات
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           ( 2011) راضي، تعتبر المحاسبة الجنائية مجاال ميمًا ومفيدا في مجاؿ األعماؿ  -2

 . ( Modugu and Anyaduba , 2013( ) 2014، ) قمبر

إف المحاسبة الجنائية ىي الجسر الذؼ يربط النظاـ المحاسبي بالنظاـ القانوني، و حاجة  -3

  القضاء والمحاكـ لممحاسبة الجنائية  لغرض توفير معمومات مالية ومحاسبية لألغراض القانونية 

 (2012، اؿ( ) الجمّ  2009، ( ) عمي2006) السيسي، 

ضوء التطورات المتسارعة فاف االستعانة بالمحاسب الجنائي الكتشاؼ ومنع والوقاية مف  في -4

        (   2012، ( ) جميمي و جميل2010) مشابط، الغش والفساد المالي يعتبر امر ضرورؼ 

 .(2014 ،) قمبر

تستطيع المحاسبة الجنائية أف تضيق فجوه التوقعات بيف ما تقدمة المراجعة وما يتوقعو  -5

 .( 2011، ( ) راضي2010( ) مشابط،  2006) السيسي، أصحاب المصمحة 

يؤدؼ االعتماد عمى المحاسب الجنائي في مجاؿ تقييـ األعماؿ ألغراض قانونية مثل  -6

أؼ أغراض أخرؼ إلى تحقيق فاعمية وجودة أكبر في  خصومات المساىميف أو تصفية الشركة أو

 .( 2014، ( ) قمبر2010( ) مشابط، 2006) السيسي،  األداء

في القضايا المتعمقة باإلىماؿ الميني يساعد المحاسب الجنائي في تحديد ما إذا كاف ىناؾ  -7

أداءه لعممية المراجعة  مخالفة لألخالقيات المينية ومعايير المراجعة مف قبل المحاسب القانوني عند

في تحديد ما إذا كاف ىناؾ مخالفة لألخالقيات المينية ومعايير المراجعة مف قبل المحاسب 

     ( 2016، ( ) الكبيسي2014، ( ) قمبر2010، مشابط)  القانوني عند أداءه لعممية المراجعة

 (Modugu and Anyaduba , 2013 ). 
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المحاسبة الجنائية تعمل عمى إضفاء قيمة لمشركة مف خالؿ القياـ بتحسيف كفاءة منظومة  -8

 , Muchlmann) الرقابة عمى الشركات وحماية أصحاب المصمحة ضد الغش واالحتياؿ المالي

2012()Modugu and Anyaduba , 2013). 

مفة إلى تسويتيا وتوفير يؤدؼ استخداـ المحاسب الجنائي عند وجود نزاعات بيف أطراؼ مخت -9

 .(Muchlmann , 2012()2016، () الكبيسي2014) قمبر،  لجميع األطراؼ مناسبحل 

إف استخداـ المحاسب الجنائي لمقياـ بالتحقيقات وتقديـ االستشارات القانونية يساعد في  -10

( 2010، ط( )مشاب2006) السيسي،  مقاضاة مف قاـ بالغش والجرائـ المالية األخرػ بشكل أفضل

 .(2014)قمبر، 

االستعانة بالمحاسب الجنائي عند قياـ الشركة بتحقيقات داخمية تخص الجرائـ المالية يؤدؼ  -11

   (        2014) قمبر،  إلى اكتشافيا إف وجدت ومعالجة أؼ قصور في أنظمة الرقابة والمتابعة

 .(Modugu and Anyaduba , 2013( )2016، ) الكبيسي

تكمف أىمية المحاسبة الجنائية كذلؾ في الدور الياـ الذؼ تقوـ بو في مكافحة غسيل  -12

األمواؿ، مف خالؿ امتالؾ المحاسب الجنائي لميارات التحقيق، واستخداـ ميارات التقصي وميارات 

    الخبرة المحاسبية، وا عداد الخطط الالزمة لمراقبة ورصد التحركات المالية التي تكوف موضع شؾ

 Modugu and) (2013الخالدؼ، و الجبورؼ )( 2012، ) جميمي و جميل(2010) مشابط، 

Anyaduba, 2013.)  

يمعب المحاسب الجنائي دورًا ىامًا في حوكمة الشركات مف حيث تفعيل حوكمة الشركات  -13

بشكل عاـ ومنع الغش وخمق بيئة عمل إيجابية و تأسيس خطوط اتصاؿ فعالة و األشراؼ اليقع و 

 .(2011، )المنوفي(2010، ( ) مشابط2009)عمي، البحث والتحرؼ عف الغش والتحقيق بشأنو 
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مقومات  إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميم العالي )المستقل الثاني  المتغير  3-2-2
   ( : من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

الثاني )إضافة المحاسبة الجنائية التابع المتغير  عمى الثانيالمستقل قياس تأثير المتغير يمكف 

  -: التالية ) المقومات (متغيرات المستقمة الفرعية ، باستخداـ اللمناىج التعميـ العالي (

إف مجاؿ مراجعة  االحتياؿ ىو مجاؿ فرعي لممحاسبة الجنائية التي يمكف اعتبارىا مجااًل  -1

 .(2012( ) جميمي، Davis  et, al. 2009)أشمل وأوسع 

تعتبر المحاسبة الجنائية مكممة لممراجعة وليست جزء منيا فالمحاسب الجنائي يبدأ مف حيث  -2

 . (2012( ) جميمي، Davis  et,al. 2009) انتيى مراجع الخارجي

إف دور المراجع الخارجي الحالي يعاني بعض القصور حيث إنو غير مسؤوؿ عف اكتشاؼ  -3

                    يق معايير المراجعة المقبولة عموماً كافة حاالت الغش بل ىو ميني يقوـ بتطب

 .  (Kaur, 2014 ) (2013) زىير و جميل، 

 اإلفصاحإف دور المراجع الخارجي يعاني قصور حيث أف  دوره  حاسـ وميـ في عممية  -4

الواردة بمعايير ، بسبب عدـ كفاية اإلجراءات المالي ولكنو ليس ضامنًا لدقة وموثوقية القوائـ المالية

 (.Kaur, 2014) (2013، ) زىير و جميل المراجعة الدولية

المحاسبة الجنائية ضمف مناىج  بإضافةيمكف التغمب عمى أوجو القصور السابقة وغيرىا  -5

التعميـ العالي إلعداد محاسبيف جنائييف مؤىميف في عدة مجاالت مثل تقييـ األعماؿ وفحص الغش 

تحقيق المحاسبي الجنائي وغيره بما يمبي ويستجيب لمتغيرات والحاجات المتزايدة والجرائـ المالية وال

 .(Kaur, 2014)   في عالـ األعماؿ

مف الضرورؼ إعداد برامج تعميمية تكميمية مف عدة فصوؿ دراسية لممحاسبة الجنائية لخريجي  -6

 .(Rokosu, 2015)  مجاؿالدراسات العميا والجامعات الراغبيف في اكتساب عموـ وميارات ىذا ال
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المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي مثل تخصيص  إلضافةمف الضرورؼ إيجاد كيفية  -7

 .Davis  et, al) شعبة فرعية ضمف قسـ المحاسبة لتدريس عموـ وميارات المحاسبة الجنائية

    . ( 2013( ) زىير و جميل، 2009

  

معوقات  إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميم العالي )  الثالثالمتغير المستقل  3-2-3
 ( :  من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

لجنائية يمكف قياس تأثير المتغير المستقل الثاني عمى المتغير التابع الثاني )إضافة المحاسبة ا

   -التالية : ( معوقات) ، باستخداـ المتغيرات المستقمة الفرعية لمناىج التعميـ العالي (

، تعيق فية إلى المنيج الدراسي لممحاسبةمحدودية األماكف وعدـ القدرة عمى إضافة دورات إضا -1

 Al Hadrami and) (Seda and Kramer, 2008)  إمكانية إضافة المحاسبة الجنائية

Hidayat, 2015). 

برامج لتطوير أعضاء ىيئة التدريس حتى يتمكنوا مف تدريس المناىج المحاسبية  عدـ وجود -2

 ( 2014)قمبر،  (Seda and Kramer, 2008)  وفق تخصصات دقيقة ) المحاسبة الجنائية (

 المحاسبة الجنائية غير ذات أىمية ليتـ إضافتيا في المناىج الدراسية . -3

  عدـ اىتماـ الجيات التنفيذية  في الدولة وعدـ وجود دعـ كافي إلضافة مناىج إضافية  -4

 . Al Hadrami and Hidayat, 2015) ()2014)قمبر، 

 Seda and) ال مصمحة لمطالب في تعممو لذلؾ  ،غياب فرص العمل في ىذا المجاؿ -5

Kramer, 2008). 

    المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي إضافةال توجد خطط محددة وواضحة لكيفية  -6

 . (2014)قمبر، 

 (2014)قمبر، المحاسبة الجنائية ضمف مناىج المحاسبة  إلضافةالتكمفة العالية  -7
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عدـ مشاركة أصحاب المصمحة والمستفيديف مف مخرجات التعميـ المحاسبي في وضع المناىج  -8

 , Seda and Kramer) التقويـ  والبرامج الدراسية والتدريبية واالشتراؾ في عمميات المتابعة و

2008). 

كي ضعف االتصاؿ بالجامعات األجنبية والييئات المينية لمدوؿ األخرػ مثل المعيد األمري -9

ضافة المحاسبة الجنائية لممناىج غيره لممحاسبييف المعتمديف و ، يحد مف مواكبة التطور وا 

 .(Al Hadrami and Hidayat, 2015) المحاسبية

 

 :  شرح العالقة بين المتغيرات  3-3
المحاسبة ر التابع األوؿ )أىمية ، المتغيإلى أف لمدراسة متغيريف تابعيف في البداية يجب اإلشارة    

 يالحعحيث  نائية لمناىج التعميـ العالي (،( و المتغير التابع الثاني ) إضافة المحاسبة الجالجنائية

ف يكوف ليا أيمكف  ذات العالقة  الفرعية المتغيرات المستقمة و  األوؿ ف المتغير المستقلأمما سبق 

، كذلؾ فإف المتغير المستقل ( المحاسبة الجنائية أىميةالمتغير التابع األوؿ )  إيجابي عمى  تأثير

الثاني والمتغيرات المستقمة الفرعية ذات العالقة ) المقومات ( يمكف أف يكوف ليا تأثير إيجابي عمى 

، كما إف المتغير المستقل (مناىج التعميـ العالي إلى المتغير التابع الثاني )إضافة المحاسبة الجنائية

( يمكف أف يكوف ليا تأثير سمبي عمى  المعوقاتالمستقمة الفرعية ذات العالقة ) والمتغيرات  الثالث

ويمكف توضيح العالقة ائية إلى مناىج التعميـ العالي (، المتغير التابع الثاني )إضافة المحاسبة الجن

   بيف المتغيرات المستقمة الرئيسية والفرعية مع المتغيرات التابعة عمى النحو التالي :

 

 

 



62 
 

 

 (1-3شكل )              
 االطار النظري للدراسة              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

المتغٌرات 

 المستملة
                         المتغٌرات المستملة الفرعٌة    

 (الرئٌسٌة) وسائل لٌاس المتغٌرات المستملة 

المتغٌرات 

 التابعة

أعضاء  إدران

هٌئة التدرٌس 

بأهمٌة 

المحاسبة 

 الجنائٌة

 الخفٌة   الجوانب و الحمائك بعض على الضوء تسلط أن الجنائٌة للمحاسبة  ٌمكن -1

 .الشركات  الحتٌا ل األخرى

ً  مجاال الجنائٌة المحاسبة تعتبر -2  األعمال  . مجال فً ومفٌدا مهما

 و, المانونً بالنظام المحاسبً النظام ٌربط الذي الجسر هً الجنائٌة المحاسبة إن -3

 ومحاسبٌة مالٌة معلومات توفٌر لغرض  الجنائٌة للمحاسبة والمحاكم المضاء حاجة

 المانونٌة لألغراض

 ومنع الكتشاف الجنائً بالمحاسب االستعانة فان المتسارعة التطورات ضوء فً -4

 .ضروري  امر ٌعتبر المالً والفساد الغش من والولاٌة

 وما المراجعة تمدمة ما بٌن التولعات فجوه تضٌك أن الجنائٌة المحاسبة تستطٌع -5

  .المصلحة  أصحاب ٌتولعه

 مثل لانونٌة ألغراض األعمال تمٌٌم مجال فً الجنائً المحاسب على االعتماد ٌؤدي -6

 فاعلٌة تحمٌك إلى أخري أغراض أي أو الشركة تصفٌة أو المساهمٌن خصومات

 .األداء  فً أكبر وجودة

 كان إذا ما تحدٌد فً الجنائً المحاسب ٌساعد المهنً باإلهمال المتعلمة المضاٌا فً -7

 عند المانونً المحاسب لبل من المراجعة ومعاٌٌر المهنٌة لألخاللٌات مخالفة هنان

 ومعاٌٌر المهنٌة لألخاللٌات مخالفة هنان كان إذا ما تحدٌد فً المراجعة لعملٌة أداءه

 .المراجعة  لعملٌة أداءه عند المانونً المحاسب لبل من المراجعة

 كفاءة بتحسٌن المٌام خالل من للشركة لٌمة إضفاء على تعمل الجنائٌة المحاسبة -8

 .المالً  واالحتٌال الغش ضد المصلحة أصحاب وحماٌة الشركات على الرلابة منظومة

 إلى مختلفة أطراف بٌن نزاعات وجود عند الجنائً المحاسب استخدام ٌؤدي -9

 األطراف . لجمٌع مناسب حل وتوفٌر تسوٌتها

 المانونٌة االستشارات وتمدٌم بالتحمٌمات للمٌام الجنائً المحاسب استخدام إن -11

 .أفضل  بشكل األخرى المالٌة والجرائم بالغش لام من مماضاة فً ٌساعد

 الجرائم تخص داخلٌة بتحمٌمات الشركة لٌام عند الجنائً بالمحاسب االستعانة -11

 .والمتابعة  الرلابة أنظمة فً لصور أي ومعالجة وجدت إن اكتشافها إلى ٌؤدي المالٌة

 مكافحة فً به تموم الذي الهام الدور فً كذلن الجنائٌة المحاسبة أهمٌة تكمن -12

 واستخدام, التحمٌك لمهارات الجنائً المحاسب امتالن خالل من, األموال غسٌل

 ورصد لمرالبة الالزمة الخطط وإعداد, المحاسبٌة الخبرة ومهارات التمصً مهارات

 . شن  موضع تكون التً المالٌة التحركات

ً  دوراً  الجنائً المحاسب ٌلعب -13  حوكمة تفعٌل حٌث من الشركات حوكمة فً هاما

 فعالة اتصال خطوط تأسٌس و إٌجابٌة عمل بٌئة وخلك الغش ومنع عام بشكل الشركات

 بشأنه . والتحمٌك الغش عن والتحري البحث و الٌمظ األشراف و

 أهمٌة

المحاسبة 

 الجنائٌة
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 (2-4تابع الشكل )                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتغٌرات 

 المستملة

 المتغٌرات المستملة الفرعٌة

 ) وسائل لٌاس المتغٌرات المستملة الرئٌسٌة (
المتغٌرات 

 التابعة

لناعة أعضاء 

هٌئة التدرٌس 

بإضافة 

المحاسبة 

الجنائٌة 

لمناهج التعلٌم 

 العالً 

إضافة 

المحاسبة 

الجنائٌة 

لمناهج التعلٌم 

 العالً

 الممومات

هو مجال فرعً للمحاسبة الجنائٌة التً ٌمكن  االحتٌال مراجعة إن مجال  -1

 اعتبارها مجاالً أشمل وأوسع .

تعتبر المحاسبة الجنائٌة مكملة للمراجعة ولٌست جزء منها فالمحاسب  -2

 الجنائً ٌبدأ من حٌث انتهى مراجع الخارجً 

المصور حٌث إنه غٌر  إن دور المراجع الخارجً الحالً ٌعانً بعض -3

مسؤول عن اكتشاف كافة حاالت الغش بل هو مهنً ٌموم بتطبٌك معاٌٌر 

 . المراجعة الممبولة عموماً 

إن دور المراجع الخارجً ٌعانً لصور حٌث أن  دوره  حاسم ومهم فً  -4

ً المالً ولكنه لٌس ضامن اإلفصاحعملٌة  , لدلة وموثولٌة الموائم المالٌة ا

 . الدولٌة المراجعة بمعاٌٌر الواردة اإلجراءات كفاٌة عدم بسبب

التغلب على أوجه المصور السابمة وغٌرها بدمج المحاسبة  ٌمكن -5

الجنائٌة ضمن مناهج التعلٌم العالً إلعداد محاسبٌن جنائٌٌن مؤهلٌن فً 

عدة مجاالت مثل تمٌٌم األعمال وفحص الغش والجرائم المالٌة والتحمٌك 

المحاسبً الجنائً وغٌره بما ٌلبً وٌستجٌب للتغٌرات والحاجات المتزاٌدة 

 عالم األعمال.فً 

من الضروري إعداد برامج تعلٌمٌة تكمٌلٌة من عدة فصول دراسٌة  -6

للمحاسبة الجنائٌة لخرٌجً الدراسات العلٌا والجامعات الراغبٌن فً اكتساب 

 علوم ومهارات هذا المجال.

من الضروري إٌجاد كٌفٌة لدمج المحاسبة الجنائٌة فً مناهج التعلٌم -7

العالً مثل تخصٌص شعبة فرعٌة ضمن لسم المحاسبة لتدرٌس علوم 

     ومهارات المحاسبة الجنائٌة .

 

 المعولات

محدودٌة األماكن وعدم المدرة على إضافة دورات إضافٌة إلى المنهج -1

 , تعٌك إمكانٌة إضافة المحاسبة الجنائٌة لمحاسبةالدراسً ل

برامج لتطوٌر أعضاء هٌئة التدرٌس حتى ٌتمكنوا من تدرٌس  عدم وجود-2

 المناهج المحاسبٌة وفك تخصصات دلٌمة ) المحاسبة الجنائٌة ( .

 المحاسبة الجنائٌة غٌر ذات أهمٌة لٌتم إضافتها فً المناهج الدراسٌة .-3

الدولة وعدم وجود دعم كافً إلضافة  عدم اهتمام الجهات التنفٌذٌة  فً -4

 مناهج إضافٌة .

 ال مصلحة للطالب فً تعلمه .لذلن  ,غٌاب فرص العمل فً هذا المجال-5

توجد خطط محددة وواضحة لكٌفٌة دمج المحاسبة الجنائٌة فً مناهج ال-6

 التعلٌم العالً .

 التكلفة العالٌة لدمج المحاسبة الجنائٌة ضمن مناهج المحاسبة -7

عدم مشاركة أصحاب المصلحة والمستفٌدٌن من مخرجات التعلٌم -8

المحاسبً فً وضع المناهج والبرامج الدراسٌة والتدرٌبٌة واالشتران فً 

 التموٌم . عملٌات المتابعة و

ضعف االتصال بالجامعات األجنبٌة والهٌئات المهنٌة للدول األخرى مثل -9

, ٌحد من مواكبة التطور غٌره المعهد األمرٌكً للمحاسبٌٌن المعتمدٌن و

 وإضافة المحاسبة الجنائٌة للمناهج المحاسبٌة.
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 -:صياغة الفرضيات   3-4
فإف المتغيرات  وفي ضوء البيئة الميبية ،(1-3ار النظرؼ الوارد في الشكل )مف خالؿ دراسة االط

في البيئة  المستقمة والفرعية الواردة باالطار النظرؼ لمدراسة يمكف أف تؤثر عمى المتغيرات التابعة

، حيث يمكف صياغة الفرضيات ) االستنتاجات النظرية ( مف خالؿ ترجمة العالقات بيف المحمية

لرئيسية والفرعية عمى النحو المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة في شكل مجموعة مف الفروض ا

 التالي :  

المحاسبة الجنائية لدػ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  بأىمية إدراؾيوجد  -: الفرضية اِلولى
 الميبية ) كميات المحاسبة والقانوف (.

 مف خالؿ المتغيرات المستقمة الفرعية التالية : األولىالفرضية الرئيسية ويمكف قياس     
لممحاسبة الجنائية أف تسمط الضوء عمى بعض الحقائق و الجوانب الخفيٌة األخرػ  يمكف  -1

 . الحتيٌاؿ الشركات

 تعتبر المحاسبة الجنائية مجاال ميمًا ومفيدا في مجاؿ األعماؿ  .  -2

إف المحاسبة الجنائية ىي الجسر الذؼ يربط النظاـ المحاسبي بالنظاـ القانوني، و حاجة  -3

 القضاء والمحاكـ لممحاسبة الجنائية  لغرض توفير معمومات مالية ومحاسبية لألغراض القانونية 

 في ضوء التطورات المتسارعة فاف االستعانة بالمحاسب الجنائي الكتشاؼ ومنع والوقاية مف -4

 . الغش والفساد المالي يعتبر امر ضرورؼ 

تستطيع المحاسبة الجنائية أف تضيق فجوه التوقعات بيف ما تقدمة المراجعة وما يتوقعو  -5

  . أصحاب المصمحة

يؤدؼ االعتماد عمى المحاسب الجنائي في مجاؿ تقييـ األعماؿ ألغراض قانونية مثل  -6

أغراض أخرؼ إلى تحقيق فاعمية وجودة أكبر في خصومات المساىميف أو تصفية الشركة أو أؼ 

 األداء .
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في القضايا المتعمقة باإلىماؿ الميني يساعد المحاسب الجنائي في تحديد ما إذا كاف ىناؾ  -7

مخالفة لألخالقيات المينية ومعايير المراجعة مف قبل المحاسب القانوني عند أداءه لعممية المراجعة 

خالفة لألخالقيات المينية ومعايير المراجعة مف قبل المحاسب في تحديد ما إذا كاف ىناؾ م

 . القانوني عند أداءه لعممية المراجعة

المحاسبة الجنائية تعمل عمى إضفاء قيمة لمشركة مف خالؿ القياـ بتحسيف كفاءة منظومة  -8

 . الرقابة عمى الشركات وحماية أصحاب المصمحة ضد الغش واالحتياؿ المالي

خداـ المحاسب الجنائي عند وجود نزاعات بيف أطراؼ مختمفة إلى تسويتيا وتوفير يؤدؼ است -9

 .حل مناسب لجميع األطراؼ 

إف استخداـ المحاسب الجنائي لمقياـ بالتحقيقات وتقديـ االستشارات القانونية يساعد في  -10

 . مقاضاة مف قاـ بالغش والجرائـ المالية األخرػ بشكل أفضل

لمحاسب الجنائي عند قياـ الشركة بتحقيقات داخمية تخص الجرائـ المالية يؤدؼ االستعانة با -11

 . إلى اكتشافيا إف وجدت ومعالجة أؼ قصور في أنظمة الرقابة والمتابعة

تكمف أىمية المحاسبة الجنائية كذلؾ في الدور الياـ الذؼ تقوـ بو في مكافحة غسيل  -12

ئي لميارات التحقيق، واستخداـ ميارات التقصي وميارات األمواؿ، مف خالؿ امتالؾ المحاسب الجنا

 .  الخبرة المحاسبية، وا عداد الخطط الالزمة لمراقبة ورصد التحركات المالية التي تكوف موضع شؾ

يمعب المحاسب الجنائي دورًا ىامًا في حوكمة الشركات مف حيث تفعيل حوكمة الشركات  -13

إيجابية و تأسيس خطوط اتصاؿ فعالة و األشراؼ اليقع و بشكل عاـ ومنع الغش وخمق بيئة عمل 

 . البحث والتحرؼ عف الغش والتحقيق بشأنو
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توجد مقومات تؤثر تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج  الفرضية الثانية
 و القانونييف(.   التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية )المحاسبيف

المتغيرات المستقمة الفرعية ) المقومات ( مف خالؿ  الرئيسية الثانية الفرضيةويمكف قياس     
  التالية :

إف مجاؿ مراجعة  االحتياؿ ىو مجاؿ فرعي لممحاسبة الجنائية التي يمكف اعتبارىا مجااًل  -1

 أشمل وأوسع .

تعتبر المحاسبة الجنائية مكممة لممراجعة وليست جزء منيا فالمحاسب الجنائي يبدأ مف حيث  -2

 انتيى مراجع الخارجي .

إف دور المراجع الخارجي الحالي يعاني بعض القصور حيث إنو غير مسؤوؿ عف اكتشاؼ  -3

 . كافة حاالت الغش بل ىو ميني يقوـ بتطبيق معايير المراجعة المقبولة عموماً 

إف دور المراجع الخارجي يعاني قصور حيث أف  دوره  حاسـ وميـ في عممية اإلفصاح  -4

، بسبب عدـ كفاية اإلجراءات الواردة بمعايير المالي ولكنو ليس ضامنًا لدقة وموثوقية القوائـ المالية

 . المراجعة الدولية

المحاسبة الجنائية ضمف مناىج  بإضافةيمكف التغمب عمى أوجو القصور السابقة وغيرىا  -5

التعميـ العالي إلعداد محاسبيف جنائييف مؤىميف في عدة مجاالت مثل تقييـ األعماؿ وفحص الغش 

والجرائـ المالية والتحقيق المحاسبي الجنائي وغيره بما يمبي ويستجيب لمتغيرات والحاجات المتزايدة 

 في عالـ األعماؿ.

يمية تكميمية مف عدة فصوؿ دراسية لممحاسبة الجنائية لخريجي مف الضرورؼ إعداد برامج تعم -6

 الدراسات العميا والجامعات الراغبيف في اكتساب عموـ وميارات ىذا المجاؿ.

المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي مثل تخصيص  إلضافةمف الضرورؼ إيجاد كيفية  -7

 رات المحاسبة الجنائية .    شعبة فرعية ضمف قسـ المحاسبة لتدريس عموـ وميا
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عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج  جوىريًا سالباً  تؤثر تأثيراً  معوقات توجد -: الفرضية الثالثة 
 )المحاسبيف و القانونييف(.  التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية 

 ويمكف اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة مف خالؿ المتغيرات المستقمة الفرعية ) المحددات ( التالية :

، تعيق فية إلى المنيج الدراسي لممحاسبةمحدودية األماكف وعدـ القدرة عمى إضافة دورات إضا -1

 إمكانية إضافة المحاسبة الجنائية .

تدريس حتى يتمكنوا مف تدريس المناىج المحاسبية عدـ وجود برامج لتطوير أعضاء ىيئة ال -2

 وفق تخصصات دقيقة ) المحاسبة الجنائية ( .

 المحاسبة الجنائية غير ذات أىمية ليتـ إضافتيا في المناىج الدراسية . -3

 عدـ اىتماـ الجيات التنفيذية  في الدولة وعدـ وجود دعـ كافي إلضافة مناىج إضافية . -4

 غياب فرص العمل في ىذا المجاؿ، لذلؾ ال مصمحة لمطالب في تعممو . -5

 المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي . إضافةال توجد خطط محددة وواضحة لكيفية  -6

 المحاسبة الجنائية ضمف مناىج المحاسبة  إلضافةالتكمفة العالية  -7

مخرجات التعميـ المحاسبي في وضع المناىج  عدـ مشاركة أصحاب المصمحة والمستفيديف مف -8

 والبرامج الدراسية والتدريبية واالشتراؾ في عمميات المتابعة و التقويـ .

ضعف االتصاؿ بالجامعات األجنبية والييئات المينية لمدوؿ األخرػ مثل المعيد األمريكي  -9

ضافة المحاغيرهلممحاسبييف المعتمديف و  سبة الجنائية لممناىج ، يحد مف مواكبة التطور وا 

 المحاسبية.

سيتناوؿ الفصل الرابع و األخير تجميع وتحميل البيانات الالزمة الختبار الفرضيات ومف ثـ     

 صياغة النتائج والتوصيات . 
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  الرابعالفصل 
  الدراسة الميدانية

استخداميا عمى ي تـ التي تـ تجميعيا مف خالؿ األداة التيتناوؿ ىذا الفصل تحميل البيانات    

، والكيفية التي تـ بيا األساليب اإلحصائية التي استخدمت كذلؾ ، يتناوؿ ىذا الفصلعينة الدراسة

، كما سيتـ صياغة مجتمع الدراسة واختبار الفرضيات تحميل البيانات المجمعة مع القياـ بوصف

 النتائج والتوصيات .

 أداة جمع البيانات : 4-1
شراؼ عف طريق استمارة استبياف تـ إعدادىا مف قبل الباحث وتحت إ تـ تجميع بيانات الدراسة

 ، واستخدمت في إجراء الدراسة الميدانية .الدكتور المشرؼ عمى الدراسة

 محتوى استمارة االستبيان : 4-1-1
، وقد قاـ الباحث باتباع تبياف وسيمة فعالة لجمع البيانات، وذلؾ لسيولة ىذا األسموبيعتبر االس    

 :طوات التالية عند إعداد وتصميـ االستبياف الخ

طار النظرؼ ، وذلؾ مف خالؿ االلدراسة الستنباط أسئمة االستبيافاالطالع عمى أدبيات ا -1

، بحيث تكوف األسئمة مرتبطة ومتعمقة بموضوع وىدؼ الدراسة ) مدػ قناعة أعضاء ىيئة لمدراسة

قسـ المحاسبة وكميات القانوف ( بأىمية المحاسبة التدريس في الجامعات الميبية ) كميات االقتصاد 

 . الجنائية وضرورة إضافتيا إلى مناىج التعميـ العالي (

  الترتيبيالمقياس ، وىما ث استخدـ الباحث مقياسيف لإلجابة، حياإلجابة تحديد مقياس -2

(Ordinal Scale )شارؾصوؿ عمى معمومات عامة عف الم، حيث تـ استخداـ ىذا المقياس لمح ،

 ( . Lickert Scaleباإلضافة إلى استخداـ مقياس ليكرت ) 

ف أقياس ثبات أداة الدراسة وصدقيا : عند صياغة فرضيات الدراسة يجب أف يراعي الباحث  -3

، كما يجب عمى المناسبة لقياس متغيرات الدراسة أداة القياستكوف قابمة لمقياس وعمية يجب إعداد 
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، حيث و صدقياالباحث أف يتأكد مف جودة أداة القياس  وذلؾ مف خالؿ التحقق مف مدػ ثباتيا 

لمقياس لمرات أخرػ في يعرؼ الثبات بأنو مدػ االتساؽ في عالمة الفرد اذا تـ استخداـ نفس ا

ياس المفيـو في ق )االستبياف ( ، في حيف يعرؼ الصدؽ بأنو مدػ نجاح المقياسنفس الظروؼ

) الفا كرونباخ (  ، ولمتأكد مف ثبات أداة الدراسة تـ أجراء اختبار(2003، قياسو ) عبيد المراد

، ويبيف خذ الجذر التربيعي لمعامل الثباتبأمعامل الصدؽ  اشتقاؽ، كما تـ أسئمة االستبيافلمحاور 

 .( معامالت الثبات والصدؽ لمحاور االستبياف 1-4الجدوؿ رقـ )

 

 (1-4جدول )
 الدراسة  لمحاورالصدؽ والثبات  معامالت

معامل  المحور ر.م

 الثبات

% 

معامل 

 الصدق

% 

عدد 

 األسئلة

 29 354: 9653 الجنائٌة المحاسبة بأهمٌة اإلدران مدى 2

 8 9554 82 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة المحاسبة إضافة تدعم التً الممومات 3

 : 8:53 7358 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة المحاسبة إضافة من تحد التً المعولات 4

 45 3: 9558 المعامالت لجمٌع محاور الدراسة

 

   بيف           %( وتتراوح 60( أف معامالت الثبات عالية وأكبر مف )1-4ويتضح مف الجدوؿ )

، كما أف معامالت مكانية ثبات النتائج عند التطبيق، مما يشير إلى إ%(85.2 -% 62.7) 

%( مما يشير إلى أف أداة الدراسة ) االستبياف ( 92.3 -% 79.2الصدؽ عالية وتتراوح بيف ) 

 تقيس المتغيرات التي نرغب في قياسيا فعاَل .
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 أجزاء االستبيان : 4-1-2
 اربع أقساـ كاالتي :تـ تقسيـ االستبياف إلى 

 العامة والشخصية عف المشارؾ . المعمومات القسـ األوؿ : وىو يختص بجمع -1

القسـ الثاني : ويحتوؼ ىذا القسـ عمى فقرات تتعمق بأسئمة حوؿ مدػ القناعة بأىمية المحاسبة  -2

 الجنائية .

حوؿ مقومات إضافة المحاسبة القسـ الثالث : ويحتوؼ ىذا القسـ عمى فقرات تتعمق بأسئمة  -3

 .الجنائية لمناىج التعميـ العالي

ويحتوؼ ىذا القسـ عمى فقرات تتعمق بأسئمة حوؿ معوقات إضافة المحاسبة الرابع : القسـ  -4

    .الجنائية لمناىج التعميـ العالي

 مجتمع وعينة الدراسة : 4-1-3
يتكوف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية ) كميات االقتصاد قسـ المحاسبة 

ونتيجة ، واالنتشار الجغرافي الواسع لمفرداتو لكبر حجـ مجتمع الدراسةونظرَا وكميات القانوف (، 

، باإلضافة إلى قيود التكمفة والوقت والجيد و صعوبة التي تمر بو البالدلموضع األمني المضطرب 

 ، تعذر عمى الباحث القياـ باختيار عينة ممثمة لممجتمع ككل حيثتصاؿ بجميع مفردات الدراسةاال

 عمى أعضاء ىيئة التدريس في جامعات بنغازؼ وعمر المختار وطبرؽ و لدراسة عينة ا اقتصرت

وبذؿ اقصى جيد ممكف مف أجل توزيع االستبياف ، ف أمكف االتصاؿ بيـ بقدر اإلمكافالذي جدابيا أ

وتوضيح  أؼ ، وحثيـ عمى تعبئة االستبيافدد ممكف مف أعضاء ىيئة التدريس عمى اكبر ع

 والجدوؿ التالي يوضح عينة الدراسة .، لدييـغير واضحة  عبارات
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 (2-4الجدول )
 عينة الدراسة

 المجموع المانون المحاسبة التخصص

 269 68 212 العدد

 

 

 توزيع االستمارات واسترجاعيا : 4-1-4
ىيئة التدريس  أعضاء( استمارة عمى مفردات عينة الدراسة المتمثمة في 158قاـ الباحث بتوزيع )

( 111، ولقد تـ استرجاع ) د قسـ المحاسبة وكميات القانوف (في الجامعات الميبية ) كميات االقتصا

( استمارات لعدـ اكتماليا فكاف 2، تـ استبعاد )%(70.2اف فبمغت نسبة االسترجاع )استمارة استبي

%( مف 68.9ف بنسبة )( استمارة استبيا109عدد االستمارات المستوفاة والتي تـ تحميميا )

 .االستمارات الموزعة 

 .والجدوؿ التالي يبيف عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة التي تـ تحميميا حسب كل تخصص  

 

 (3-4الجدول )
 توزيع االستمارات واسترجاعيا 

عدد االستبٌانات  التخصص

 الموزعة 

عدد االستبٌانات 

 المسترجعة 

 نسبة االسترجاع 

 %8153 82 212 المحاسبة 

 %7757 49 68 المانون

 %:795 :21 269 المجموع
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 المعالجة اإلحصائية : 4-2
، حيث اـ بالعمميات اإلحصائية المناسبةلقد تـ االستعانة بالحاسب اآللي لتحميل بيانات الدراسة لمقي

 Statistical Package For Social لمعموـ االجتماعية اإلحصائيةاستخدمت مجموعة الحـز 

Sciences (SPSS)  و األساليب المشاركيفلتحميل البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف ،

  اإلحصائية التي تـ استخداميا ألغراض التحميل ما يمي : 

 : اإلحصاء الوصفي  4-2-1
، وذلؾ تحديد االتجاىات العامة لإلجاباتييدؼ الباحث مف خالؿ استخداـ اإلحصاء الوصفي إلى 

 :يمي  مامف خالؿ 

 احتساب النسب المئوية لوصف خصائص المشاركيف . -1

 تنظيـ وعرض البيانات في جداوؿ منسقة عمى ىيئة توزيعات تكرارية . -2

  .احتساب المتوسط الحسابي والذؼ يقيس مدػ تمركز البيانات حوؿ قيمة معينة  -3

 الحسابي .  المتوسطاحتساب االنحراؼ المعيارؼ والذؼ يقيس مدػ تشتت البيانات حوؿ  -4

الحسابي وانحرافيا  متوسطيااحتساب معامل االختالؼ والذؼ يقيس مدػ تشتت البيانات حوؿ  -5

 المعيارؼ 

 االستداللي ) االستنتاجي (: اإلحصاء 4-2-2
أساليب اإلحصاء االستنتاجي الختبار فرضيات الدراسة والوصوؿ إلى نتائج متعمقة تـ استخداـ 

 ، وتـ استخداـ أساليب اإلحصاء االستنتاجي التالية :خالؿ دراسة العينة مع الدراسة مفبمجت

مكانية ثبات : تـ استخداـ ىذا االختبار لمتحقق مف إ Cronbach's Alphaاختبار الثبات  -1

، كما تـ اشتقاؽ معامل الصدؽ بأخذ الجذر التربيعي لمعامل الثبات وذلؾ النتائج عند التطبيق

 االستبياف تقيس المفيـو الذؼ نريد قياسو . لمتحقق مف أف أسئمة 
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: تـ استخداـ ىذا االختبار لمتحقق مف  Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي  -2

 اعتدالية توزيع البيانات .

: تـ استخداـ ىذا االختبار    One-Sample T Testلمتوسط عينة واحدة  Tاختبار  -3

، وذلؾ الف البيانات الخاصة بياتيف الفرضيتيف تتبع التوزيع الثالثةالختبار الفرضيتيف األولى و 

 الطبيعي 

، الختبار الختبار الفرضية الثانية: تـ استخداـ ىذا ا Wilcoxon Signed Rankاختبار  -4

 وذلؾ الف البيانات الخاصة بيذه الفرضية ال تتبع التوزيع الطبيعي .

تـ استخداـ ىذا االختبار الختبار معنوية  : Independent- Samples Testاختبار  -5

والتي تعزػ بأىمية المحاسبة الجنائية  اإلدراؾحوؿ مدػ الفروؽ بيف إجابات المشاركيف في الدراسة 

يتوفر فييا  ا االختبار، وذلؾ الف البيانات الخاصة بيذالمشارؾ ) المحاسبة أو القانوف (إلى صفة 

 شروط االختبار المعممي .

: تـ استخداـ ىذا االختبار الختبار معنوية الفروؽ بيف إجابات   Mann-Whitneyاختبار  -6

المقومات التي تدعـ إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي حوؿ المشاركيف في الدراسة 

            والتي تعزػ إلى صفة المشارؾمف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية 

يتوفر فييا شروط االختبار ال  االختبار ااسبة أو القانوف ( وذلؾ الف البيانات الخاصة بيذ) المح

   المعممي .

 تحميل البيانات : 4-3
، وذلؾ باستخداـ كل مف اإلحصاء الوصفي لمبيانات الواردة في االستبياف يتناوؿ ىذا الجزء تحميالَ 

تجاىات خصائص المشاركيف ( وكذلؾ لتحديد االلوصف وتحميل البيانات العامة عف المشاركيف ) 

 ، و اإلحصاء االستداللي الختبار فرضيات الدراسة .العامة إلجابات المشاركيف
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   وصف وتحميل القسم اِلول من االستبيان والخاص بالمعمومات العامة عن المشاركين  4-3-1

 ) خصائص المشاركين ( :

يتضمف ىذا القسـ وصف وتحميل المعمومات المتعمقة بالصفات الشخصية لممشاركيف في الدراسة 

 عمى النحو التالي :

 توزيع المشاركين وفقَا لممؤىل العممي : 4-3-1-1
أف حممة شيادة  ( الخاص بتوزيع المشاركيف وفقَا لممؤىل العممي 4-4نالحع مف الجدوؿ )

، وجاء حممة الدكتوراه بنسبة اقل حيث بمغت مف المشاركيف (%61.5)الماجستير يشكموف نسبة 

 %( .38.5نسبتيـ )

 

 (4-4جدول )
 توزيع المشاركيف وفقَا لممؤىل العممي

 المجموع دكتوراه ماجستٌر المؤهل العلمً

 :21 53 78 العدد

 %211   % 4956  % 7256  النسبة

 

 

 : توزيع المشاركين وفقَا لمدرجة العممية 4-3-1-2   
المشاركيف الذيف الخاص بتوزيع المشاركيف وفقَا لمدرجة العممية أف ( 5-4نالحع مف الجدوؿ )

، %( مف المشاركيف، وىي اعمى نسبة لممشاركيف40.4شكموف نسبة )لدييـ درجة محاضر مساعد ي

 ، ثـ المشاركيف الذيف لدييـ درجة%(33.9لدييـ درجة محاضر بنسبة ) يمييا المشاركيف الذيف

، وجاء %(8.3ف لدييـ درجة أستاذ بنسبة )، والمشاركيف الذي%(11بنسبة )  أستاذ مساعد

 %( .6.4المشاركيف الذيف لدييـ درجة أستاذ اقل نسبة إذ لـ تتعد نسبتيـ ) 
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 (5-4جدول )
 توزيع المشاركيف وفقَا لمدرجة العممية

الدرجة 

 العلمٌة

محاضر 

 مساعد

أستاذ  محاضر

 مساعد

أستاذ 

 مشارن

 المجموع أستاذ

 :21 8 : 23 48 55 العدد

 %211 % 755 %954  %22 %:445 %5155 النسبة

 

 لعدد سنوات الخبرة :توزيع المشاركين وفقَا  4-3-1-3
ف المشاركيف الذيف مدة أ( الخاص بتوزيع المشاركيف وفقَا لسنوات الخبرة 6-4نالحع مف الجدوؿ )

، يمييا كاَل مف المشاركيف %( وىي اعمى نسبة36.7)غت نسبتيـ سنة فاكثر ( بم 15) خبرتيـ 

سنوات إلى اقل مف  5سنوات ( و المشاركيف الذيف مدة خبرتيـ )  5الذيف مدة خبرتيـ ) اقل مف 

وكانت ادنى نسبة لممشاركيف الذيف تصل مدة ، %(22.9نوات ( بنفس النسبة وىي ) س 10

 %( مف المشاركيف 17.5مغت )سنة ( وقد ب 15سنوات إلى اقل مف  10خبرتيـ ) مف 

 

 (6-4جدول )
 توزيع المشاركيف وفقَا لعدد سنوات الخبرة

 6الل من  مدة الخبرة

 سنوات

سنوات إلى الل  6

 سنوات 21من 

سنوات إلى  21من 

 سنة 26الل من 

سنة  26

 فاكثر

 المجموع

 :21 51 :2 36 36 العدد

 %211 %4758 %28.6 %:335 %:335 النسبة

 

 توزيع المشاركين وفقَا لمتخصص : 4-3-1-4
ف المحاسبيف يشكموف نسبة إ، ص بتوزيع المشاركيف وفقَا لمتخصص( الخا7-4نالحع مف الجدوؿ )

 .( مف المشاركيف  %34.9ة اقل بمغت )ب، وجاء القانونييف بنس( مف المشاركيف 65.1%)
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 (7-4جدول )
 توزيع المشاركيف وفقَا لمتخصص

 المجموع المانون المحاسبة التخصص

 :21 49 82 العدد

 %211 %:455 %7652 النسبة

 

 مجامعة :ل اً توزيع المشاركين وفق 4-3-1-5
ف المشاركيف مف جامعة أ، ص بتوزيع المشاركيف وفَق الجامعة( الخا8-4نالحع مف الجدوؿ )

%( 18.3) ييا جامعة عمر المختار بنسبة ، يم%( وىي اعمى نسبة58.8كموف نسبة )يشبنغازؼ 

، ثـ يأتي المشاركوف مف جامعة اجدابيا % (16.5كيف مف جامعة طبرؽ نسبة )بينما يشكل المشار 

 % ( وىي اقل نسبة . 6.4بنسبة )

 (8-4جدول )
 توزيع المشاركيف وفقَا ألسـ الجامعة 

 المجموع اجدابٌا طبرق عمر المختار بنؽازي الجامعة

 :21 8 29 31 75 العدد

 %211 %755 %2756 %2954 %6959 النسبة

 

تحميل البيانات الخاصة باِلقسام اِلخرى ) الثاني والثالث والرابع ( من وصف و  4-3-2
 االستبيان :

المحاسبة  بأىميةبمدػ القناعة المتعمق   الثاني بالقسم يتعمق ىذا الجزء بتحميل البيانات الخاصة 

بالمقومات التي  المتعمق  الثالث القسم، وكذلؾ ( سؤاؿ13ث يحتوؼ ىذا القسـ عمى )حي الجنائية

    ، ( أسئمة7يحتوؼ ىذا القسـ عمى ) إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي حيث تدعـ

التي تحد مف إضافة المحاسبة  بالمعوقاتالمتعمق  الرابع بالقسمتحميل البيانات الخاصة  و أيضاَ 

 . ( أسئمة 9الجنائية لمناىج التعميـ العالي الذؼ يحتوؼ عمى )
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 تحميل البيانات عن طريق اإلحصاء الوصفي : 4-3-2-1
 جراءات معالجة استمارة االستبيان :إ -

 موافق –التالية )موافق بشدة الخماسي والذؼ يتكوف مف اإلجابات االعتماد عمى مقياس ليكرت تـ 

وزف كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ  لكل إجابةال موافق بشدة(، وقد أعطيت  -ال موافق -محايد -

(4-9  .) 

 (9-4جدول )
 توزيع األوزاف عمى إجابات االستبياف

  بشدة أوافك ال أوافك ال محاٌد أوافك بشدة أوافك اإلجابة

 2 3 4 5 6 الوزن
 

تحديد المتوسط النظرؼ لمقياس الدراسة عف طريق المعادلة التالية : المتوسط  يمكف و بالتالي

(، وعمية فإف المتوسط الحسابي 3=15/5النظرؼ يساوؼ مجموع األوزاف مقسومًا عمى عددىا ) 

، كما اعتمد الباحث في اختبار الفرضيات ليذه الدراسة عمى (3النظرؼ لمقياس الدراسة يساوؼ )

وقد  ،(3سط الحسابي اكبر مف أو يساوؼ )تعد الفرضية مقبولة عندما يكوف الو  ىذا المقياس بحيث

تـ تحديد المتوسط الحسابي المرجح لإلجابات عف طريق حساب المدػ بطرح اكبر قيمة لممقياس 

(  0.80=  4/5) عمى اكبر قيمة في المقياس (، ثـ تقسيـ المدػ  4=1-5مف اقل قيمة ) 

  قيمة لممقياس لمحصوؿ عمى المستوػ األوؿ، كما في الجدوؿ رقـ ونضيف ىذه القيمة إلى أقل

(4-10       )                    
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 (10-4جدول )
 مستوػ المتوسط الحسابي المرجح      

 المستوٌات مدى ال

 منخفض جداً  :2.8إلى  2من 
 منخفض :3.6إلى  2591من 
 متوسط :4.4إلى  3571من 
 عالي :5.2إلى  4551من 
 عالي جداً  6511إلى  5531من 

 

 وسيتـ فيما يمي تحميل البيانات عف طريق اإلحصاء الوصفي ضمف النقاط التالية :    

 بأىمية المحاسبة الجنائية : اإلدراكأوال : تحميل إجابات المشاركين حول مدى 
وبنسبة      ( 3.90ة بمغت )( أف قيمة المتوسط الحسابي لألسئمة مجتمع11-4نالحع مف الجدوؿ )

، وىذا يدؿ عمى أف اإلجابات تتمحور فوؽ (0.76انحراؼ معيارؼ عاـ قدرة ) ، وب%(78)

، وبمغ معامل االختالؼ إلجابات المشاركيفكبير يوجد تشتت  و ال ) محايد ( المتوسط 

ويمكننا ، اـ الكبير في إجابة المشاركيف%( حيث تعتبر نسبة قميمة جدَا وتدؿ عمى االنسج19.48)

أف نالحع مف الجدوؿ نفسة أف الوسط الحسابي لكل فقرة مف الفقرات اعمى مف الوسط الحسابي 

حيث لـ تحصل أؼ فقرة مف الفقرات عمى نسبة أقل ، المقاس عميو في ىذه الدراسة المتوسط( 3)

، وقد حصمت ) أوافق ( ) أوافق بشدة (  بل تراوحت الفقرات بيف ) محايد ( مف الفترة المتوسطة

الفترة %( وتقع ضمف 85( وبنسبة )4.25( عمى اعمى قيمة لموسط الحسابي حيث بمغت )3الفقرة )

( فقد تحصمت عمى ادنى 5، أما الفقرة )(5 – 4.20)  ضمف المدػ ) أوافق بشدة ( العالية جداَ 

فترة ( وىذه القيمة تقع ضمف ال73.8( وبنسبة )3.69) يمة لموسط الحسابي في الجدوؿ وىيق

، ومف خالؿ قيـ الوسط الحسابي الموجودة في الجدوؿ (4.19 - 3.40)  ضمف المدػ  العالية

      (  نجدىا جميعيا ضمف الفترات13لى إ 1)مف  والتي تحمل األرقاـ  ( 11 – 4رقـ ) 
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المحاسبة الجنائية ىي عمى أف  ،األعمى ةوىي الفقر  (3) الفقرة تعبرحيث ، أوافق بشدة (  ،)أوافق

الجسر الذؼ يربط النظاـ المحاسبي بالنظاـ القانوني، وىناؾ  حاجة مف القضاء والمحاكـ لممحاسبة 

الجنائية  لغرض توفير معمومات مالية ومحاسبية لألغراض القانونية، وظيرت في المرتبة الثانية 

( 4.19 – 3.40حيث تقع ضمف الفترة العالية ضمف المدػ ) ( 4.06( بوسط حسابي )12ة )الفقر 

عمى أف  أىمية المحاسبة الجنائية  تكمف كذلؾ في الدور الياـ الذؼ تقوـ بو في  ىذه الفقرة وتعبر

مكافحة غسيل األمواؿ، مف خالؿ امتالؾ المحاسب الجنائي لميارات التحقيق، واستخداـ ميارات 

المالية التي التقصي وميارات الخبرة المحاسبية، وا عداد الخطط الالزمة لمراقبة ورصد التحركات 

حيث ( 4.05) ( بوسط حسابي قدرة 10) في المرتبة الثالثة الفقرة رقـ وتأتي ، تكوف موضع شؾ

وتعبر عمى أف استخداـ المحاسب ( 4.19 – 3.40تقع ضمف الفترة العالية كذلؾ ضمف المدػ) 

الغش والجرائـ الجنائي لمقياـ بالتحقيقات وتقديـ االستشارات القانونية يساعد في مقاضاة مف قاـ ب

،  13،  7،  8،  1،  11،  4،  2ثـ عمى التوالي جاءت الفقرات )، أفضلالمالية األخرػ بشكل 

، وكانت الفقرات المذكورة جميعيا ضمف الفترة عشر  الثالثةمف المرتبة الرابعة وحتى  ( 5، 9،  6

 . (4.19 – 3.40) ضمف المدػ  ) أوافق (العالية 

تحميل إجابات المشاركين حول المقومات التي تدعم إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج  ثانيَا :
 التعميم العالي :

(  3.78( أف قيمة الوسط الحسابي العاـ لألسئمة مجتمعة بمغت ) 12 – 4نالحع مف الجدوؿ )

 تتمحور فوؽ  ( وىذا يدؿ عمى أف اإلجابات 0.870( وبانحراؼ معيارؼ عاـ ) 75.6وبنسبة )

ف، وبمغ معامل االختالؼ            ال يوجد تشتت كبير إلجابات المشاركيالمتوسط ) محايد ( و 

، ويمكننا سجاـ الكبير في إجابات المشاركيف%(  وتعتبر نسبة قميمة جدَا وتدؿ عمى االن23.02)

 يأف نالحع مف الجدوؿ نفسة أف الوسط الحسابي لكل فقرة مف الفقرات اعمى مف الوسط الحساب

، حيث لـ تحصل أؼ فقرة مف الفقرات عمى نسبة أقل مف الفترة ( المقاس عمية في ىذه الدراسة3)



80 
 

المتوسطة ) محايد ( بل جاءت جميع الفقرات ضمف الفترة العالية ) أوافق (، وقد حصمت الفقرة 

%( وتقع ضمف الفترة 83( وبنسبو )4.15( عمى اعمى قيمة لموسط الحسابي حيث بمغ )19)

( فقد حصمتا عمى 17، 16( أما الفقرتيف )4.19 – 3.40ية ) أوافق( وتقع ضمف المدػ )العال

%( و ىذه القيمة تقع ضمف 72( وبنسبة )3.60ادنى قيمة لموسط الحسابي في الجدوؿ وىي )

(، ومف خالؿ قيـ الوسط الحسابي  4.19 -3.40الفترة العالية ) أوافق (  أؼ ضمف المدػ ) 

( نجد أنيا جميعيا  20إلى  14(  والتي تحمل األرقاـ )مف 12 – 4الموجودة في الجدوؿ رقـ )

( التي جاءت في المرتبة األولى 19جاءت ضمف الفترة العالية ) أوافق (، حيث عبرت الفقرة ) 

في مناىج التعميـ العالي مثل المحاسبة الجنائية  إلضافةعمى انو مف الضرورؼ إيجاد كيفية 

تخصيص شعبة فرعية ضمف قسـ المحاسبة لتدريس عمـو وميارات المحاسبة الجنائية، وظيرت في 

(،  وتعبر عمى انو يمكف التغمب عمى أوجو 4.05( بوسط حسابي ) 18المرتبة الثانية الفقرة ) 

ميـ العالي إلعداد محاسبيف المحاسبة الجنائية ضمف مناىج التع بإضافةالقصور السابقة وغيرىا 

جنائييف مؤىميف في عدة مجاالت مثل تقييـ األعماؿ وفحص الغش والجرائـ المالية والتحقيق 

ثـ ، األعماؿالمحاسبي الجنائي وغيره بما يمبي ويستجيب لمتغيرات والحاجات المتزايدة في عالـ 

، السابعةبة الثالثة إلى ( مف المرت17،  16،  20،  14،  15) جاءت عمى التوالي الفقرات 

 ( . 4.19 -3.40) وكانت الفقرات المذكورة جميعيا ضمف الفترة العالية ) أوافق ( ضمف المدػ
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 (11 - 4جدول )  
  إجابات المشاركيف حوؿ مدػ اإلدراؾ بأىمية المحاسبة الجنائية

 معامل االختالؾ  االنحراؾ المعٌاري % نسبته الحسابًالوسط  الفمرة ر.م
%  

األهمٌة 
  النسبٌة

 األخرى الخفٌة   الجوانب و الحمائك بعض على الضوء تسلط أن الجنائٌة للمحاسبة ٌمكن 2
 .الشركات الحتٌا ل

45:3 8955 15833 29553 8 

ً  مجاال الجنائٌة المحاسبة تعتبر 3  5 29572 :1584 8:55 45:8 األعمال . مجال فً ومفٌدا مهما

 حاجة و, المانونً بالنظام المحاسبً النظام ٌربط الذي الجسر هً الجنائٌة المحاسبة إن 4
 لألؼراض ومحاسبٌة مالٌة معلومات توفٌر لؽرض  الجنائٌة للمحاسبة والمحاكم المضاء
 . المانونٌة

5536 96 15752 26519 2 

 ومنع الكتشاؾ الجنائً بالمحاسب االستعانة فان المتسارعة التطورات ضوء فً 5
 . ضروري امر ٌعتبر المالً والفساد الؽش من والولاٌة

45:6 8: 15954 32545 6 

 ٌتولعه وما المراجعة تمدمة ما بٌن التولعات فجوه تضٌك أن الجنائٌة المحاسبة تستطٌع 6
 . المصلحة أصحاب

457: 8459 15947 33577 24 

 مثل لانونٌة ألؼراض األعمال تمٌٌم مجال فً الجنائً المحاسب على االعتماد ٌؤدي 7
 فاعلٌة تحمٌك إلى أخري أؼراض أي أو الشركة تصفٌة أو المساهمٌن خصومات

 .األداء فً أكبر وجودة

4583 8555 15937 33531 22 

 كان إذا ما تحدٌد فً الجنائً المحاسب ٌساعد المهنً باإلهمال المتعلمة المضاٌا فً 8
 عند المانونً المحاسب لبل من المراجعة ومعاٌٌر المهنٌة لألخاللٌات مخالفة هنان
 .المراجعة لعملٌة أداءه

4589 8655 1.934 33.12 : 

 كفاءة بتحسٌن المٌام خالل من للشركة لٌمة إضفاء على تعمل الجنائٌة المحاسبة 9
 المالً واالحتٌال الؽش ضد المصلحة أصحاب وحماٌة الشركات على الرلابة منظومة

45:3 8955 15833 29553 9 

 تسوٌتها إلى مختلفة أطراؾ بٌن نزاعات وجود عند الجنائً المحاسب استخدام ٌؤدي :
 . األطراؾ لجمٌع مناسب حل وتوفٌر

 4583 8555 15891 315:8 23 
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 (11 - 4تابع جدول )
 معامل االختالؾ  المعٌاري االنحراؾ % نسبته الوسط الحسابً الفمرة ر.م

%  
األهمٌة 
 النسبٌة 

 فً ٌساعد المانونٌة االستشارات وتمدٌم بالتحمٌمات للمٌام الجنائً المحاسب استخدام إن 21
 .أفضل بشكل األخرى المالٌة والجرائم بالؽش لام من مماضاة

5516 92 15849 29533 4 

 المالٌة الجرائم تخص داخلٌة بتحمٌمات الشركة لٌام عند الجنائً بالمحاسب االستعانة 22
 .والمتابعة الرلابة أنظمة فً لصور أي ومعالجة وجدت إن اكتشافها إلى ٌؤدي

45:5 8959 157:3 28567 7 

 ؼسٌل مكافحة فً به تموم الذي الهام الدور فً كذلن الجنائٌة المحاسبة أهمٌة تكمن 23
 مهارات واستخدام, التحمٌك لمهارات الجنائً المحاسب امتالن خالل من, األموال
 التحركات ورصد لمرالبة الالزمة الخطط وإعداد, المحاسبٌة الخبرة ومهارات التمصً
 . شن موضع تكون التً المالٌة

5517 9253 157:9 2852: 3 

ً  دوراً  الجنائً المحاسب ٌلعب 24  حوكمة تفعٌل حٌث من الشركات حوكمة فً هاما
 فعالة اتصال خطوط تأسٌس و إٌجابٌة عمل بٌئة وخلك الؽش ومنع عام بشكل الشركات

 . بشأنه والتحمٌك الؽش عن والتحري البحث و الٌمظ األشراؾ و

4588 8655 15888 31572 21 

  2:559 1587 89 45:1 العام المجموع
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 (12 - 4جدول رقم )
  حوؿ المقومات التي تدعـ إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي إجابات المشاركيف

معامل االختالؾ  االنحراؾ المعٌاري نسبته% الوسط الحسابً الفمرة ر.م
% 

األهمٌة 
 النسبٌة

 اعتبارها ٌمكن التً الجنائٌة للمحاسبة فرعً مجال هو االحتٌال  مراجعة مجال إن 25
 . وأوسع أشمل مجاالً 

457: 8459 15889 32519 5 

 من ٌبدأ الجنائً فالمحاسب منها جزء ولٌست للمراجعة مكملة الجنائٌة المحاسبة تعتبر 26
 . الخارجً المراجع انتهى حٌث

4581 85 15944   33562 4 

 عن مسؤول ؼٌر إنه حٌث, المصور بعض ٌعانً الحالً الخارجً المراجع دور إن 27
 . عموما الممبولة المراجعة معاٌٌر بتطبٌك ٌموم مهنً هو بل الؽش حاالت كافة اكتشاؾ

4571 83 15:84 38514 7 

 فً ومهم حاسم  دوره  أن حٌث, المصور بعض ٌعانً الخارجً المراجع دور إن 28
ً  لٌس ولكنه المالً اإلفصاح عملٌة  كفاٌة عدم بسبب, المالٌة الموائم وموثولٌة لدلة ضامنا

 . الدولٌة المراجعة بمعاٌٌر الواردة اإلجراءات

4571 83 15:84 38514 8 

 ضمن الجنائٌة المحاسبة بإضافة وؼٌرها السابمة المصور أوجه على التؽلب ٌمكن 29
 تمٌٌم مثل مجاالت عدة فً مؤهلٌن جنائٌٌن محاسبٌن إلعداد العالً التعلٌم مناهج

 ٌلبً بما وؼٌره الجنائً المحاسبً والتحمٌك المالٌة والجرائم الؽش وفحص األعمال
 .األعمال عالم فً المتزاٌدة والحاجات للتؽٌرات وٌستجٌب

5516 92 15849 29533 3 

 مثل العالً التعلٌم مناهج فً الجنائٌة المحاسبة إلضافة كٌفٌة إٌجاد الضروري من :2
  الجنائٌة المحاسبة ومهارات علوم لتدرٌس المحاسبة لسم ضمن فرعٌة شعبة تخصٌص

5526 94 15842 28572 2 

 الجنائٌة للمحاسبة دراسٌة فصول عدة من تكمٌلٌة تعلٌمٌة برامج إعداد الضروري من 31
 .المجال هذا ومهارات علوم اكتساب فً الراؼبٌن والجامعات العلٌا الدراسات لخرٌجً

4579 8457 25173 39597 6 

  34513 15981 8657 4589 المجموع العام
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ثالثَا : تحميل إجابات المشاركين حول المعوقات التي تحد من إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج 
 التعميم العالي :

( 3.38( أف قيمة الوسط الحسابي العاـ لألسئمة مجتمعة بمغت )13-4نالحع مف الجدوؿ رقـ ) 

، فعمى الرغـ مف أف قيمة الوسط الحسابي لألسئمة (0.956%( وبانحراؼ معيارؼ )67.6)وبنسبة 

%( 28.28) عنو، وبمغ معامل االختالؼ  النظرؼ إال انو ليس بعيداَ  مجتمعة ظير فوؽ المتوسط

،  حيث يمكننا أف نالحع سجاـ الكبير في إجابات المشاركيفوتعتبر نسبو قميمة جدَا وتدؿ عمى االن

)ما ىو اعمى مف الوسط  مف الفقرات يتراوح بيف كل فقرةمف الجدوؿ نفسة أف الوسط الحسابي ل

وقد جاءت الفقرات ضمف الفترات:   ( المقاس عمية في ىذه الدراسة  وما ىو اقل منو(3الحسابي )

              ( و الفترة المتوسطة ضمف المدػ  2.59 – 1.80الفترة المنخفضة ضمف المدػ ) 

(، والفترة العالية جدَا ضمف المدػ 4.19 -3.40المدػ ) (، والفترة العالية ضمف 2.60-3.39) 

( 4.46( عمى اعمى قيمة لموسط الحسابي حيث بمغ )29(، وقد تحصمت الفقرة رقـ )4.20-5) 

(، أما 5-4.20%( وتقع ضمف الفترة العالية جدَا ) أوافق بشدة ( ضمف المدػ ) 89.2وبنسبة )

( أؼ بنسبة 2.28لموسط الحسابي في الجدوؿ وىي )( فقد تحصمت عمى ادنى قيمة 23الفقرة رقـ )

(، ومف خالؿ قيـ 2.59-1.80)   %( وىذه تقع ضمف الفترة المنخفضة، ضمف المدػ   45.6)

(،  29إلى  21( والتي تحمل األرقاـ ) مف 13- 4الوسط الحسابي الموجودة في الجدوؿ رقـ ) 

الية والمتوسطة والمنخفضة، حيث عبرت نجد أنيا جميعيا جاءت ضمف الفترات العالية جدَا والع

( عمى ضعف االتصاؿ بالجامعات األجنبية والييئات المينية لمدوؿ األخرػ مثل  29)ة  الفقر 

ضافة  المعيد األمريكي لممحاسبييف المعتمديف وغيره، األمر الذؼ يحد مف مواكبة التطور وا 

تي جاءت في المرتبة الثانية فقد عبرت ( ال22، أما الفقرة )المحاسبيةالمحاسبة الجنائية لممناىج 

عمى عدـ وجود برامج لتطوير أعضاء ىيئة التدريس حتى يتمكنوا مف تدريس المناىج المحاسبية 

( التي جاءت في المرتبة الثالثة فقد عبرت عمى انو  ال توجد 26وفق تخصصات دقيقة، والفقرة )
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مناىج التعميـ العالي، ثـ جاءت عمى  المحاسبة الجنائية في إضافةخطط محددة وواضحة لكيفية 

ف المدػ ( في المرتبة الرابعة، وكانت الفقرة المذكورة ضمف الفترة العالية ) أوافق ( ضم24) الفقرة

الخامسة إلى ( فقد جاءت في التراتيب مف  25، 21، 28)(، أما الفقرات الباقية 3.40-4.19)

(، ثـ جاءت 3.39-2.60، ضمف المدػ ) المتوسطةلفترة ، وكانت ضمف االسابعة عمى التوالي

( في التراتيب الثامنة والتاسعة تواليًا، و جاءت ضمف الفترة المنخفضة، أؼ ضمف 23,27الفقرات )

 (. 2.59 -1.80المدػ ) 

 تحميل البيانات عن طريق اإلحصاء االستداللي : 4-3-2-2
إف النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا مف التحميل اإلحصائي الوصفي ىي نتائج مبدئية و ال ترتقي 

إلى مستوػ التعميـ، لذلؾ فإف اليدؼ مف التحميل اإلحصائي االستداللي ىو اختبار فرضيات 

الدراسة  لموصوؿ إلى نتائج أكثر قابمية لمتعميـ، حيث تـ استخداـ االختبارات اإلحصائية عند 

لرفض فرض العدـ  0.05(، بمعنى أنو تـ قبوؿ احتماؿ وقدره  α=  0.05ستوػ معنوية ) م

(H0 ( مع انو صحيح، بحيث اذا كانت القيمة المشاىدة )0.05 ≥ P- Value فإنو يتـ رفض )

( فإنو P-Value>  0.05(، أما اذا كانت ) H1( وعدـ رفض الفرض البديل )H0فرض العدـ )

 ( . H1( ورفض الفرض البديل )H0فرض العدـ ) يتـ فإنو يتـ عدـ رفض
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 (13 - 4جدول رقم )
 إجابات المشاركيف حوؿ المعوقات التي تحد مف إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي 

معامل االختالؾ  االنحراؾ المعٌاري نسبته % الوسط الحسابً الفمرة ر.م
% 

األهمٌة 
 النسبٌة

 الدراسً المنهج إلى إضافٌة دورات إضافة على المدرة وعدم األماكن محدودٌة 32
 . الجنائٌة المحاسبة إضافة إمكانٌة تعٌك, للمحاسبة

4525 7359 251:4 45592 7 

 المناهج تدرٌس من ٌتمكنوا حتى التدرٌس هٌئة أعضاء لتطوٌر برامج عدم وجود 33
 ( . الجنائٌة المحاسبة)  دلٌمة تخصصات وفك المحاسبٌة

5529 9457 15995 32546 3 

 : :5658 25155 5657 3539 . الدراسٌة المناهج فً إضافتها لٌتم أهمٌة ذات ؼٌر الجنائٌة المحاسبة 34

 مناهج إلضافة كافً دعم وجود وعدم الدولة فً  التنفٌذٌة الجهات اهتمام عدم 35
 . إضافٌة

4573 8355 25163 3:517 5 

 8 49586 25192 6659 :358 . تعلمه فً للطالب مصلحة اللذلن  ,المجال هذا فً العمل فرص ؼٌاب 36

 التعلٌم مناهج فً الجنائٌة المحاسبة إضافة لكٌفٌة وواضحة محددة خطط توجد ال 37
 . العالً

5527 9453 15974 31586 4 

 9 45532 15956 5:55 3558 المحاسبة مناهج ضمن الجنائٌة المحاسبة إلضافة العالٌة التكلفة 38

 فً المحاسبً التعلٌم مخرجات من والمستفٌدٌن المصلحة أصحاب مشاركة عدم 39
 المتابعة عملٌات فً واالشتران والتدرٌبٌة الدراسٌة والبرامج المناهج وضع

 . والتموٌم

4544 7757 15:74 395:3 6 

 المعهد مثل األخرى للدول المهنٌة الهٌئات و األجنبٌة بالجامعات االتصال ضعؾ :3
 المحاسبة وإضافة التطور مواكبة من ٌحد, وؼٌره المعتمدٌن للمحاسبٌٌن األمرٌكً
 .المحاسبٌة للمناهج الجنائٌة

5557 9:53 15887 28551 2 

  39539 15:67 7857 4549  العام المجموع
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 الدراسة :اختبار فرضيات  4-3-2-2-1
 الفرضية اِلولى : -1

   يوجد إدراؾ ألىمية المحاسبة الجنائية لدػ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية            

 ) كميات المحاسبة والقانوف ( .

( وذلؾ الف 5)الممحق  One-Sample T Testحيث قاـ الباحث باالعتماد عمى اختبار  

حصائيَا يمكف صياغة الفرضية ( 4تبع التوزيع الطبيعي )الممحق البيانات الخاصة بالفرضية ت ، وا 

 كاالتي :

الفرضية الصفرية  H0 :≤ 3 

 H1: >3    الفرضية البديمة

، وتجدر المالحظة إلى 3لمتوسط النظرؼ ( وىو ىنا يساوؼ تمثل متوسط المجتمع ) ا حيث أف 

، فيما تتماشى الفرضية البديمة مع فرضية ( تتنافى مع فرضية الباحثH0أف الفرضية الصفرية )

 الباحث .

( ) الفرضية الصفرية لمدراسة ( والتي تنص H0) اختبارمف خالؿ ىذه الدراسة  وقد تـ    

( أؼ انو "ال يوجد إدراؾ ألىمية المحاسبة الجنائية لدػ أعضاء ىيئة  ≤ 3إحصائيَا عمى أف ) 

رفض        سيتـ، وبناء عمى ذلؾ ( المستخدـTالختبار )التدريس في الجامعات الميبية" ، وفقَا 

(H0 عندما تكوف القيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار )P-Value  اصغر مف أو تساوؼ مستوػ

( والعكس إذا كانت القيمة االحتمالية المحسوبة  α=  0.05المعنوية المستخدـ لالختبار وىو ) 

( يعني قبوؿ H0، كما إف رفض )(H0) قبوؿ سيتـستخدـ لالختبار اكبر مف مستوػ المعنوية الم

( والتي تقوؿ "يوجد إدراؾ ألىمية المحاسبة >  3( المصاغة إحصائيَا ) H1الفرضية البديمة )

 الجنائية لدػ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية ) كميات المحاسبة و القانوف (" .
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مة االحتمالية المحسوبة لالختبار                   ( أف القي14-4حيث يتضح مف خالؿ الجدوؿ )

 (0.000  =P-Value ( وىي اقل مف مستوػ المعنوية )0.05=α وعمية يتـ رفض الفرضية )

الصفرية التي تنص عمى انو " ال يوجد إدراؾ ألىمية المحاسبة الجنائية لدػ أعضاء ىيئة التدريس 

، أؼ انو " يوجد لصالح الفرضية البديمة والقانوف (" في الجامعات الميبية    ) كميات المحاسبة 

إدراؾ ألىمية المحاسبة الجنائية لدػ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية ) كميات المحاسبة 

 والقانوف (" .

 الفرضية الثانية :  -2
توجد مقومات تؤثر تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف 

 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية )المحاسبيف و القانونييف(.  

( وذلؾ الف  5)الممحق  Wilcoxon Signed Rankحيث قاـ الباحث باالعتماد عمى اختبار  

حصائيَا يمكف صياغة الفرضية (4لخاصة بالفرضية ال تتبع التوزيع الطبيعي )الممحق البيانات ا ، وا 

 كاالتي :

 H0 :≤ 3 الفرضية الصفرية

 H1: >3    الفرضية البديمة

( تتنافى مع فرضية الباحث، فيما تتماشى H0وتجدر المالحظة إلى أف الفرضية الصفرية )

 الفرضية البديمة مع فرضية الباحث .

( ) الفرضية الصفرية لمدراسة ( والتي تنص إحصائيَا H0مف خالؿ ىذه الدراسة اختبار ) د تـوق

( أؼ انو  "ال توجد مقومات تؤثر تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى إضافة المحاسبة  ≤ 3عمى أف ) 

وفقَا ، "الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية 

( عندما H0رفض ) سيتـ( المستخدـ، وبناء عمى ذلؾ Wilcoxon Signed Rankالختبار )
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اصغر مف أو تساوؼ مستوػ المعنوية  P-Valueتكوف القيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار 

( والعكس إذا كانت القيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار  α=  0.05المستخدـ لالختبار وىو ) 

( يعني قبوؿ الفرضية H0، كما إف رفض )(H0) قبوؿ سيتـمستوػ المعنوية المستخدـ  اكبر مف

توجد مقومات تؤثر تأثيرًا جوىريًا  ( والتي تقوؿ انو ">  3( المصاغة إحصائيَا ) H1البديمة )

موجبًا عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

 امعات الميبية " .بالج

( أف القيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار                   14-4حيث يتضح مف خالؿ الجدوؿ )

 (0.000  =P-Value ( وىي اقل مف مستوػ المعنوية )0.05=α وعمية يتـ رفض الفرضية )

الصفرية التي تنص عمى انو " ال توجد مقومات تؤثر تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى إضافة المحاسبة 

   الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية 

توجد مقومات تؤثر تأثيرًا جوىريًا )المحاسبيف و القانونييف( "  لصالح الفرضية البديمة، أؼ انو " 

موجبًا عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

 بالجامعات الميبية )المحاسبيف و القانونييف( ".

 

 الفرضية الثالثة  : -3
توجد معوقات تؤثر تأثيرًا جوىريًا سالبًا عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف 

 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية )المحاسبيف و القانونييف(.  

( وذلؾ الف 5)الممحق  One-Sample T Testحيث قاـ الباحث باالعتماد عمى اختبار  

حصائيَا يمكف صياغة الفرضية (4ة بالفرضية تتبع التوزيع الطبيعي )الممحق البيانات الخاص ، وا 

 كاالتي :
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H0 :≤ 3   الفرضية الصفرية 

H1: >3     الفرضية البديمة 

، وتجدر المالحظة إلى 3 تمثل متوسط المجتمع ) المتوسط النظرؼ ( وىو ىنا يساوؼ  حيث أف 

( تتنافى مع فرضية الباحث، فيما تتماشى الفرضية البديمة مع فرضية H0أف الفرضية الصفرية )

 الباحث .

( ) الفرضية الصفرية لمدراسة ( والتي تنص إحصائيَا H0مف خالؿ ىذه الدراسة اختبار ) وقد تـ

( أؼ انو " ال توجد معوقات تؤثر تأثيرًا جوىريًا سالبًا عمى إضافة المحاسبة  ≤ 3عمى أف )

   الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية 

( عندما H0رفض ) سيتـ( المستخدـ، وبناء عمى ذلؾ T)المحاسبيف و القانونييف(" . وفقَا الختبار )

اصغر مف أو تساوؼ مستوػ المعنوية  P-Valueة االحتمالية المحسوبة لالختبار تكوف القيم

( والعكس إذا كانت القيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار  α=  0.05المستخدـ لالختبار وىو ) 

( يعني قبوؿ الفرضية H0، كما إف رفض )(H0) قبوؿ سيتـاكبر مف مستوػ المعنوية المستخدـ 

توجد معوقات تؤثر تأثيرًا جوىريًا  ( والتي تقوؿ انو ">  3صاغة إحصائيَا ) ( المH1البديمة )

سالبًا عمى إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

 بالجامعات الميبية )المحاسبيف و القانونييف(" . 

( أف القيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار                   14-4حيث يتضح مف خالؿ الجدوؿ )

 (0.000  =P-Value ( وىي اقل مف مستوػ المعنوية )0.05=α وعمية يتـ رفض الفرضية )

الصفرية التي تنص عمى انو " ال توجد معوقات تؤثر تأثيرًا جوىريًا سالبًا عمى إضافة المحاسبة 

جنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية )المحاسبيف ال

لصالح الفرضية البديمة، أؼ انو " توجد معوقات تؤثر تأثيرًا جوىريًا سالبًا عمى    و القانونييف("
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يس بالجامعات إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدر 

 الميبية )المحاسبيف و القانونييف(". 

 (14-4دول )ج
 نتائج اختبار فرضيات الدراسة

 النتٌجة P-Value α الفرضٌة 

 H0رفض   0005 00000 الفرضٌة األولى

 H0 رفض  0005 00000 الفرضٌة الثانٌة

 H0 رفض  0005 00000  الثالثةالفرضٌة 

 

                ومف خالؿ مقارنة االستنتاجات العممية ) النتائج ( لمدراسة و االستنتاجات النظرية

، نالحع أف االستنتاجات العممية  تؤيد االستنتاجات النظرية، وبذلؾ فإف الدراسة تكوف ( ) الفروض

 . قد أضافت دلياًل عمميًا مف واقع البيئة المحمية يؤيد ما ورد بأدبيات الدراسة

 

 اختبار معنوية الفروق بين أراء عينة الدراسة ) المحاسبين والقانونيين ( : 4-3-2-2-2
الدراسة ييدؼ ىذا الجانب إلى اختبار مدػ وجود فروقات جوىرية بيف إجابات المشاركيف في   

، دػ وجود اختالؼ جوىرؼ بيف إجابات، بمعنى أخر اختبار متعزػ إلى تخصص المشاركيف

كميات ، و أعضاء ىيئة التدريس في محاسبة بالجامعات الميبيةالتدريس في أقساـ الأعضاء ىيئة 

حوؿ المقومات  بأىمية المحاسبة الجنائية و اإلدراؾ، وذلؾ حوؿ مدػ القانوف بالجامعات الميبية

التي تدعـ إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

 .عات الميبية ) المحاسبة و القانوف ( بالجام

( بيف أراء عينة الدراسة α=0.05يوجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوػ داللة ) -

 بأىمية المحاسبة الجنائية . اإلدراؾ)المحاسبيف والقانونييف ( حوؿ مدػ 
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( الختبار 5)الممحق  Independent- Samples Testحيث قاـ الباحث باالعتماد عمى اختبار 

            معنوية الفروؽ بيف إجابات المشاركيف في الدراسة والتي تعزػ إلى تخصص المشارؾ 

، وذلؾ الف البيانات الخاصة بيذا االختبار يتوفر فييا شروط االختبار ( ) المحاسبة أو القانوف 

       وسط العينة األولى (  إلى أف الفرؽ بيف متH0، ويشير فرض العدـ )(4)الممحق  المعممي،

، بمعنى أنو ال توجد فروؽ لثانية ) القانونييف ( يساوؼ صفر) المحاسبيف ( ومتوسط العينة ا

بأىمية المحاسبة  اإلدراؾجوىرية بيف إجابات المشاركيف تعزػ إلى تخصص المشارؾ حوؿ مدػ 

حصائيَا يمكف التعبير عنيا كاالتي :الجنائية  ، وا 

H0 : 1 - 2  = 0 

( إلى أف الفرؽ بيف متوسط العينة األولى ) المحاسبيف ( H1في حيف يشير الفرض البديل )

، بمعنى أنو توجد فروؽ جوىرية بيف إجابات نية ) القانونييف ( ال يساوؼ صفرومتوسط العينة الثا

حصائيَا الجنائية بأىمية المحاسبة اإلدراؾالمشاركيف تعزػ إلى تخصص المشارؾ حوؿ مدػ  ، وا 

 يمكف التعبير عنيا كاالتي :

H1:  1 - 2  ≠ 0 

(  عندما تكوف H0المستخدـ سنقوـ برفض ) Independent- Samples Testوفقَا الختبار  

اصغر مف أو تساوؼ مستوػ المعنوية المستخدـ   P-Valueالقيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار 

إذا كانت القيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار اكبر مف  ( والعكس α=  0.05لالختبار وىو ) 

( يعني قبوؿ الفرضية البديمة H0، كما إف رفض )(H0مستوػ المعنوية المستخدـ فإننا نقبل )

(H1( والتي تقوؿ انو يوجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوػ داللة )α=0.05 بيف أراء )

بأىمية المحاسبة الجنائية، بما أف القيمة  اإلدراؾحوؿ مدػ  عينة الدراسة )المحاسبيف والقانونييف (

       ( وىي أكبر مف مستوػ المعنوية       P-Value=0.471االحتمالية المحسوبة لالختبار)
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 (0.05=α وبالتالي قبوؿ الفرضية الصفرية التي تشير إلى "عدـ وجود فروقات جوىرية بيف )

 مشاركيف" ويتـ رفض الفرض البديل .   إجابات المشاركيف تعزػ إلى تخصص ال

( بيف أراء عينة الدراسة  α= 0.05يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة  ) -

المقومات التي تدعـ إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي )المحاسبيف والقانونييف ( حوؿ 

 .ية ) المحاسبة و القانوف ( مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميب

( الختبار معنوية الفروؽ 5)الممحق   Mann-Whitneyحيث قاـ الباحث باالعتماد عمى اختبار 

                     بيف إجابات المشاركيف في الدراسة والتي تعزػ إلى تخصص المشارؾ       

االختبار ال يتوفر فييا شروط االختبار ، وذلؾ الف البيانات الخاصة بيذا ( ) المحاسبة أو القانوف 

       (  إلى أف الفرؽ بيف متوسط العينة األولىH0(، ويشير فرض العدـ ) 4المعممي، )الممحق 

، بمعنى أنو ال توجد فروؽ لثانية ) القانونييف ( يساوؼ صفر) المحاسبيف ( ومتوسط العينة ا

حوؿ المقومات التي تدعـ إضافة رؾ جوىرية بيف إجابات المشاركيف تعزػ إلى تخصص المشا

   المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية

 ، و إحصائيَا يمكف التعبير عنيا كاالتي :) المحاسبة و القانوف (

H0 : 1 - 2  = 0  

العينة األولى ) المحاسبيف (  ( إلى أف الفرؽ بيف متوسطH1في حيف يشير الفرض البديل )

، بمعنى أنو توجد فروؽ جوىرية بيف إجابات ( ال يساوؼ صفر ومتوسط العينة الثانية ) القانونييف

حوؿ المقومات التي تدعـ إضافة المحاسبة الجنائية المشاركيف تعزػ إلى تخصص المشارؾ 

، المحاسبة والقانوف ()عات الميبيةلمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجام

حصائيَا يمكف التعبير عنيا كاالتي :  وا 

   H1:  1 - 2  ≠ 0  
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(  عندما تكوف القيمة االحتمالية H0المستخدـ سنقـو برفض )  Mann-Whitneyوفقَا الختبار  

    اصغر مف أو تساوؼ مستوػ المعنوية المستخدـ لالختبار وىو  P-Valueالمحسوبة لالختبار 

 (0.05  =α  والعكس إذا كانت القيمة االحتمالية المحسوبة لالختبار اكبر مف مستوػ المعنوية )

( والتي تقوؿ انو H1( يعني قبوؿ الفرضية البديمة )H0، كما إف رفض )(H0المستخدـ فإننا نقبل )

المحاسبيف ( بيف أراء عينة الدراسة )α=0.05يوجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوػ داللة )

المقومات التي تدعـ إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية والقانونييف ( حوؿ 

، بما أف القيمة االحتمالية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية ) المحاسبة و القانوف (

( وبالتالي α=0.05( وىي أكبر مف مستوػ المعنوية ) P-Value=0.853المحسوبة لالختبار)

قبوؿ الفرضية الصفرية التي تشير إلى "عدـ وجود فروقات جوىرية بيف إجابات المشاركيف تعزػ 

 إلى تخصص المشاركيف" ويتـ رفض الفرض البديل .   

 دراسة العالقة بين الخصائص الشخصية ومحاور الدراسة : 4-3-2-2-3
    الدرجة العممية -)المؤىل العممي لغرض دراسة مدػ وجود عالقة بيف الخصائص الشخصية  

   بأىمية المحاسبة الجنائية اإلدراؾعدد سنوات الخبرة ( و محاور الدراسة المتمثمة في  )مدػ  -

المقومات التي تدعـ إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء  -

ي تحد مف إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج المعوقات الت  -ىيئة التدريس بالجامعات الميبية 

، تـ تحميل االرتباط  بيف التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية

 المتغيرات كاالتي :

 معامل ارتباط  سيبرمان لمرتب :
مدػ إليجاد ، وذلؾ عمى اعتبار أف البيانات ترتيبية حيث تـ استخداـ معامل ارتباط سيبرماف لمرتب

وتتحدد   -1 ،1، حيث أف قيمة معامل االرتباط تتراوح دائماَ بيف العالقة بيف متغيرات الدراسة

 ( :2007( كاالتي ) القصاص ، 15-4نوعية االرتباط وفقَا لمجدوؿ )
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 (15-4الجدول ) 
 نوعية االرتباط

 نوع االرتباط لٌمة معامل االرتباط

 ارتباط طردي تام ارتباط 1+

 ارتباط طردي لوي 1إلى الل + 007من 

 ارتباط طردي متوسط 007إلى الل من  004من 

 ارتباط طردي ضعٌؾ 004من صفر إلى الل من 

 ال ٌوجد ارتباط صفر
 

مع مالحظة أف ما قيل عف االرتباط الطردؼ ينطبق عمى االرتباط العكسي ) مع وضع إشارة 

 سالبة ( .

( أف جميع معامالت االرتباط التي تـ احتسابيا وفق معامل ارتباط 16-4ونالحع مف الجدوؿ ) 

(  أؼ أف جميع معامالت االرتباط في الجدوؿ تظير -0.111،  -0.291سيبرماف  تتراوح بيف )

،  كما نالحع كذلؾ عدـ الخصائص الشخصية ومحاور الدراسة وجود ارتباط عكسي ضعيف بيف

، عدد الدرجة العممية، الخصائص الشخصية ) المؤىل العمميات داللة إحصائية بيف وجود عالقة ذ

 والمقومات التي تدعـ بأىمية المحاسبة الجنائية ،  اإلدراؾسنوات الخبرة ( ومحاور الدراسة  ) 

لجنائية التي تحد مف إضافة المحاسبة ا والمعوقات، لمناىج التعميـ العاليإضافة المحاسبة الجنائية 

( كما يظير تحميل سيبرماف لالرتباط 0.05، عند مستوػ معنوية )لمناىج التعميـ العالي (

Spearman  Correlation .      
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 (16-4جدول )
 مصفوفة االرتباط لتوضيح العالقة بيف الخصائص الشخصية  و محاور الدراسة

 الخصائص الشخصٌة                                                                      
 
 محاور الدراسة 

 عدد سنوات الخبرة الدرجة العلمٌة المؤهل العلمً

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائٌة

 معامل
 االرتباط

 الداللة
 اإلحصائٌة

 معامل
 االرتباط

 الداللة
 اإلحصائٌة

بأهمٌة المحاسبة  اإلدرانمدى 
 الجنائٌة.

15229-   00223 15222- 00250 15271- 00096 

 إضافة  تدعم التً الممومات
 التعلٌم لمناهج الجنائٌة المحاسبة
 . العالً

15383- 00085 152:6- 00077 15295- 

 
 
 

00056 

التً تحد من إضافة  المعولات
المحاسبة الجنائٌة لمناهج التعلٌم 

 العالً .

1528:- 00063 15369- 00072 153:2- 00066 

  

  -اختبار مربع كأي :
يع مربع ، ولعل مف أشير استخدامات توز رات الميمة في اإلحصاء الالمعممييعتبر احد االختبا    

، وىذا االختبار وكما يتضح مف اسمو يختبر ما إذا كانت العالقة بيف كأؼ ىو اختبار االستقالؿ

 ال . المتغيرات مستقمة أـ

حيث نفترض أف الفرض الصفرؼ ىو " إف محاور الدراسة مستقمة عف الخصائص الشخصية "      

 و الفرض البديل ىو " إف محاور الدراسة غير مستقمة عف الخصائص الشخصية " 

ال توجد عالقة ذات داللة  ( أنو 0.05( ) عند مستوػ معنوية 17-4ونالحع مف الجدوؿ )

أكبر مف  P-Valueإحصائية بيف الخصائص الشخصية و محاور الدراسة، حيث إف كافة قيـ 

وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تقوؿ " إف محاور الدراسة مستقمة عف  0.05مستوػ المعنوية 

          بة الجنائيةبأىمية المحاس اإلدراؾالخصائص الشخصية " أؼ أف محاور الدراسة ) مدػ 

التي تحد مف  المعوقات -إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي المقومات التي تدعـ  –
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              إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي ( مستقمة عف الخصائص الشخصية 

 تتأثر بيا .  عدد سنوات الخبرة ( وال –الدرجة العممية  –) المؤىل العممي 

 (17-4جدول )
 نتائج اختبار مربع كأؼ

 محاور الدراسة   

 

 

الخصائص    

 الشخصٌة

بأهمٌة  اإلدرانمدى 

 المحاسبة الجنائٌة

 الممومات التً تدعم 

إضافة المحاسبة الجنائٌة 

 لمناهج التعلٌم العالً

التً تحد من  المعولات

إضافة المحاسبة الجنائٌة 

 لمناهج التعلٌم العالً

المٌمة  3كا

 االحتمالٌة

المٌمة  3كا

 االحتمالٌة

المٌمة  3كا

 االحتمالٌة

 15563 25699 1517 :21548 15192 65142 المؤهل العلمً

 15765 35561 15183 95698 15355 65563 الدرجة العلمٌة

 151:4 245355 15548 65989 15896 45299 عدد سنوات الخبرة

 

 النتائج والتوصيات 4-4
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية       إدراؾاستيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدػ      

) كميات االقتصاد قسـ المحاسبة و كميات القانوف ( بأىمية المحاسبة الجنائية وضرورة إضافتيا 

 إلى مناىج التعميـ العالي .

، يانات األولية حوؿ موضوع الدراسةلبولتحقيق ذلؾ تـ إجراء دراسة ميدانية لمحصوؿ عمى ا    

، اف تـ التوصل لمجموعة مف النتائجومف خالؿ تحميل البيانات المجمعة بواسطة استمارة االستبي

وبناء عمييا سيتـ تقديـ المقترحات التي يراىا الباحث والتي يأمل في أف تسيـ في حل مشكمة 

 الدراسة .
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 نتائج الدراسة : 4-4-1
بناء عمى الجانب النظرؼ ليذه الدراسة والجانب الميداني يمكف أف نمخص أىـ النتائج التي     

 توصمت إلييا الدراسة في االتي :

أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف المؤىل العممي و الدرجة العممية و عدد سنوات الخبرة ال تؤثر  -1

قومات التي تدعـ إضافتيا  إلى مناىج الممعرفة عمى مستوػ إدراؾ أىمية المحاسبة الجنائية و 

التعميـ العالي و المحددات التي تحد مف ذلؾ، بل أف كافة أفراد العينة وباختالؼ خصائصيـ 

إضافتيا إلى  معرفة المقومات التي تدعـالشخصية كانت عمى ادراؾ بأىمية المحاسبة الجنائية و 

اختمفت الدراسة مع الدراسات السابقة  حيثمناىج التعميـ العالي والمحددات التي تحد مف ذلؾ، 

في أف مستوػ إدراؾ  ، (Hidayat and Al Sadiq, 2014، ) (2008، ، )نمير(2014،)قمبر

المحددات و إلى مناىج التعميـ العالي  ومعرفة المقومات التي تدعـ إضافتياأىمية المحاسبة الجنائية 

العممي، الدرجة العممية، عدد سنوات  التي تحد مف ذلؾ، يرجع إلى الخصائص الشخصية  )المؤىل

 الخبرة ( .

د يوجد إدراؾ ألىمية المحاسبة الجنائية مف أعضاء ىيئة في الجامعات الميبية ) كميات االقتصا -2

  إدراؾحيث تشير النتائج أف معظـ أعضاء ىيئة التدريس لدييـ  ،قسـ المحاسبة وكميات القانوف (

بأف المحاسبة الجنائية ىي الجسر الذؼ يربط النظاـ المحاسبي بالنظاـ القانوني، وىناؾ  حاجة مف 

القضاء والمحاكـ لممحاسبة الجنائية  لغرض توفير معمومات مالية ومحاسبية لألغراض القانونية، 

في مكافحة غسيل كما أظيرت النتائج كذلؾ أىمية المحاسبة الجنائية  في الدور الياـ الذؼ تقوـ بو 

األمواؿ، مف خالؿ امتالؾ المحاسب الجنائي لميارات التحقيق، واستخداـ ميارات التقصي وميارات 

الخبرة المحاسبية، وا عداد الخطط الالزمة لمراقبة ورصد التحركات المالية التي تكوف موضع شؾ، 
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قات وتقديـ االستشارات كما أظيرت النتائج كذلؾ  أف استخداـ المحاسب الجنائي لمقياـ بالتحقي

 القانونية يساعد في مقاضاة مف قاـ بالغش والجرائـ المالية األخرػ بشكل أفضل .

مف تنوع مجتمعات الدراسة في  اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة بالرغـحيث   

في مجاؿ المحاسبة، كاديمييف ، واالمة  في ) أعضاء األجيزة الرقابيةالدراسات السابقة المتمث

، والمحامييف ( إال أنيا اتفقت مع نتائج ىذه والمراجعيف الخارجييف والداخمييف، ومحاسبي الشركات

التي توصل  ، كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع  النتائجي إدراؾ أىمية المحاسبة الجنائيةالدراسة ف

المحاسبة الجنائية في مكافحة غسيل  ( في الدور الياـ الذؼ تقـو بو2012، إلييا ) جميمي و جميل

 األمواؿ .

المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ  إلضافةانو مف الضرورؼ إيجاد كيفية  الدراسةتوصمت  و -3

اتفقت وىذا ما إلعداد محاسبيف مؤىميف العالي مثل تخصيص شعبة فرعية ضمف قسـ المحاسبة 

إضافة المحاسبة الجنائية التي تعيق  المعوقات، ولكف توجد بعض (2014فيو مع دراسة )قمبر، 

مثل ضعف االتصاؿ بالجامعات األجنبية والييئات المينية لمدوؿ األخرػ  لمناىج التعميـ العالي 

ضافة  مثل المعيد األمريكي لممحاسبييف المعتمديف وغيره األمر الذؼ يحد مف مواكبة التطور وا 

ذلؾ عدـ وجود برامج لتطوير أعضاء ىيئة التدريس حتى المحاسبة الجنائية لممناىج المحاسبية، وك

المحاسبة الجنائية، وعدـ وجود   يتمكنوا مف تدريس المناىج المحاسبية وفق تخصصات دقيقة

 المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي . إضافةخطط محددة وواضحة لكيفية 

، حيث اختمفت في أولويات ىذه المعوقات بعض الدراسات السابقة إال أنيامع  واتفقت ىذه النتائج

إضافة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ  يعيقف ما أ إلى (Rokosu, 2015دراسة ) توصمت  

داد الجامعات إلدخاؿ ىو عدـ وجود متخصصيف في الجامعات محل الدراسة وعدـ استعالعالي 

        ( 2013، الدراسات ) زىير و رافيمت إلييا ، كما اتفقت مع النتائج التي توصمناىج جديدة
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  (Hidayat and Al Sadiq, 2014)  (Davis and jo, et.al, 2009( ) 2014، ) غنيـ

حاسبة المحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي بتخصيص شعبة فرعية لمم بإضافةفي ما يتعمق 

(  إف أىـ ما يعيق إضافة 2014وكذلؾ توصمت دراسة )قمبر، ،الجنائية ضمف قسـ المحاسبة

 إضافةالمحاسبة الجنائية لمناىج التعميـ العالي ىو عدـ وجود خطط محددة وواضحة لكيفية 

 المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي .

التي توصمت  (Al Hadrami and  Hidayat, 2015)الدراسة مع دراسة واختمفت نتائج ىذه  

، ويمكف أف تعرض المحاسبة الجنائية لمفصل اإلضافي لممحاسبة الجنائيةإلى انو ال يوجد أماكف 

 ضمف المناىج الحالية لممراجعة والمحاسبة وليست كشعبة مستقمة . تضاؼكفصل اختيارؼ أو 

، يمكف الحد منيا القصور لدػ المراجعيف الخارجييف كما أظيرت الدراسة انو يوجد بعض -4

تدريبية وندوات ومؤتمرات عممية حوؿ المحاسبة  دورات إقامة بتزويدىـ بأدوات حديثة عف طريق 

 (   2006، ت ىذه النتيجة مع دراسة ) السيسيواتفق ،الجنائية

تدعـ إضافة  التي مقوماتال ومعرفةأىمية المحاسبة الجنائية  إدراؾوبينت الدراسة كذلؾ أف  -5

  ، تعتبر نتيجةالجنائية لمناىج التعميـ العالي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريسالمحاسبة 

  مشتركة يشترؾ فييا كاَل مف أعضاء ىيئة التدريس في تخصص المحاسبة وتخصص القانوف.

 التوصيات : 4-4-2
بأدوات حديثة تساعدىـ عمى مواكبة التغيرات في بيئة  قسـ المحاسبة خريجيلكي يتـ تزويد  -1

األعماؿ المتطورة، ومواجية التحديات في مجاؿ اكتشاؼ الغش والتحايل و التالعب في القوائـ 

آليو  ، مف  الضرورؼ إيجادأوجو القصور لدػ المراجع الخارجيالمالية، والتغمب عمى بعض 

شعبة فرعية ضمف قسـ  إنشاء قسـ أوـ العالي مثل المحاسبة الجنائية في مناىج التعمي إلضافة

 المحاسبة لتدريس عموـ وميارات المحاسبة الجنائية .
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العمل عمى تقوية االتصاالت بالجامعات األجنبية والييئات المينية لمدوؿ األخرػ مثل المعيد  -2

في مجاؿ األمريكي لممحاسبييف المعتمديف وغيره األمر الذؼ مف يؤدؼ إلى مواكبة التطور 

 المحاسبة والمراجعة .

العمل عمى وضع  البرامج لتطوير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية  حتى يتمكنوا مف  -3

 تدريس المناىج المحاسبية وفق تخصصات دقيقة ) المحاسبة الجنائية (.

 ، مما يساعد  في وضع  خطط واضحة لكيفية المزيد مف البحوث في ىذا المجاؿ إجراء -4

 المحاسبة الجنائية في مناىج التعميـ العالي . إضافة

يجب عمى الجيات التنفيذية  في الدولة االىتماـ وتقديـ الدعـ الكافي إلضافة مناىج إضافية  -5

بأدوات حديثة تساعدىـ عمى مواكبة  قسـ المحاسبة خريجيلمراحل التعميـ العالي حتى يتـ تزويد 

 التغيرات في بيئة األعماؿ المتطورة .

 -مقترحات لمدراسة : 4-4-3
، حيث يعد موضوع المحاسبة حاسبة الجنائيةاتضح مف الدراسة النظرية والتطبيقية أىمية الم    

لتي العممية ا ، وندرة البحوثعممي وذلؾ لحداثة الموضوع نسبياً الجنائية مجااًل خصبًا لمبحث ال

ترحة في موضوع المحاسبة ، وىناؾ العديد مف مجاالت البحث المقتتناوؿ ىذا الموضوع في ليبيا

 ، حيث يوصي الباحث بأنو يمكف القياـ بالدراسات التالية :الجنائية

 دراسة لبناء نموذج لتطبيق المحاسبة الجنائية لمكافحة الفساد المالي في البيئة الميبية .  -

 مدػ كفاية التشريعات الميبية لالستفادة مف المحاسبة الجنائية في مكافحة الفساد المالي  دراسة  -

 دراسة تحميمية لقوانيف ديواف المحاسبة في ليبيا ومدػ توافقيا مع متطمبات المحاسبة الجنائية . -

 دراسة ألثر استعانة فريق المراجعة بالمحاسب الجنائي عمى جودة المراجعة . -

 دراسة دور المحاسبة الجنائية في مواجية الغش المالي في ظل البيئة اإللكترونية . -
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 قائمة المراجع
 

 -أوال : المراجع العربية :
 العمل ألٌات تطوٌر فً المضائٌة المحاسبة لدور تحلٌلٌة دراسة (,3124) ,, عاطؾاحمد -1

, المصرٌة بالبورصة الممٌدة الشركات على بالتطبٌك اإلداري و المالً الفساد لمكافحة المحاسبً

 . ,AUJAA والمراجعة المحاسبة مجلة

 للمراجع المهنٌة الكفاءة تحسٌن فً المستمر المهنً التعلٌم أثر (,:311) ,أحمد احمد, دمحم -2

  األعمال إدارةو التجارة كلٌة, حلوان جامعة, ماجستٌر رسالة  ,الٌمنٌة الجمهورٌة فً الخارجً

 اكتشاؾ فً المضائٌة المحاسبة دور (,3124) ,, صالحالخالدي ؛ و نصٌؾالجبوري,  -3

 . :2 المجلد, 81 العدد  ,اإلدارٌة و االلتصادٌة العلوم مجلة, المالً االحتٌال عملٌات

 فً المالً الؽش مواجهة فً المضائٌة المراجعة دور (,3123) ,المعز عبد الجّمال, جٌهان -4

 . 3 السنة ,4 العدد, , الماهرةالماهرة جامعة المصرٌة المحاسبة مجلة ,اإللكترونٌة البٌئة ظل

 الموائم فً الؽش ظاهرة من الحد فً المضائٌة المحاسبة دور (,3117) ,, نجوىالسٌسً -5

 العدد, شمس عٌن جامعة  الماهرة  ,والتجارة لاللتصاد العلمٌة المجلة,  مٌدانٌة دراسة – المالٌة

 . األول

, دار مبادئ اإلحصاء والمٌاس االجتماعً, اإلسكندرٌة(, 3118) ,مهدي دمحمالمصاص,  -6

 المعرفة الجامعٌة .

(, دراسة استمصائٌة مٌدانٌة عن المحاسبة المضائٌة 3127) , عبدالستار عبدالجبار,الكبٌسً -7 

لمجلة األردنٌة فً إدارة األعمال, , المضائً فً األردنمن وجهتً نظر المضاء والمحاسب ا

 .  23, المجلد 2األردن, العدد 

,  الشركات حوكمة مبادئ تفعٌل فً المضائٌة المراجعة دور (,3122) ,السٌد المنوفً, رٌهام -8

 . 3 الجزء, 2 العدد, بورسعٌد جامعة, والتجارٌة المالٌة البحوث مجلة

 المحاسبة لمتطلبات اللٌبً الحسابً الخبٌر إدران مدى (,3126) ,السنوسً بشٌر, أحمٌد -9

 . مصراته فرع اللٌبٌة األكادٌمٌة, ماجستٌر رسالة, المضائٌة

 تنمٌة مجلة, العراق فً تطبٌمها إمكانٌة و المضائٌة المحاسبة (,3123) ,, ممدادجلٌلً -11

 . 45 المجلد, 218 العدد, الموصل جامعة العراق, الرافدٌن
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 والتصدي الكشؾ فً المضائً المحاسب دور (,3123) ,, رافً؛ و جمٌل جلٌلً, ممداد -11

, وااللتصاد اإلدارة مجلة, الفٌدرالً التحمٌمات مكتب من حالة دراسة – األموال ؼسٌل لعملٌات

 . 4: العدد

 الجامعً  التعلٌم دار, اإلسكندرٌة, المتمدمة المراجعة موسوعة (,3122) ,سامً راضً, دمحم -12

داد رسائل العلمً فً المجال اإلداري كٌفٌة إع(, منهج البحث 3123) ,راضً, دمحم سامً -13

 , دار التعلٌم الجامعً . الماجستٌر و الدكتوراه, اإلسكندرٌة

 للعمل اللٌبً الخارجً للمراجع األساسٌة الممومات توفر مدى (,3121) ,دمحم رمضان, مرٌم -14

 . االلتصاد كلٌة, لارٌونس جامعة ,بنؽازي, ماجستٌر رسالة, جنائً ومراجع كمحاسب

, اللٌبً الخارجً المراجع كفاءة على تؤثر التً المشاكل (,3124) ,الماسم أبو زكري, دمحم -15

 . فبراٌر, طرابلس, لٌبٌا فً المحاسبة مهنة والع حول مؤتمر

 العراق فً المحاسبً التعلٌم مناهج تطوٌر (,3124) ,, رافًجمٌل ؛ و زهٌر, عبدالرحمن -16

 مجلة,  االستمصائٌة و المضائٌة المحاسبة مدخل – اإلداري و المالً الفساد من الحد فً ودورها

 . الثانً العلمً المؤتمر, اإلدارٌة و االلتصادٌة للعلوم األنبار جامعة

 سوق لمتطلبات المحاسبً التعلٌم مخرجات مالءمة مدى (,3124) ,المبرون سمهود, فتحً -17

, طرابلس,  لٌبٌا فً المحاسبة مهنة والع حول مؤتمر, ( اللٌبٌة البٌئة فً مٌدانٌة دراسة) العمل 

 . فبراٌر

 تحمٌك بهدؾ المضائٌة المحاسبة لمهنة العلمً االطار (,3123) ,محمود عبدالعزٌز, والء -18

 العدد, بورسعٌد جامعة, والتجارٌة المالٌة البحوث مجلة, التجارٌة المنازعات لخبراء األداء جودة

 . 2 الجزء, 3

 متاح على , العلمً البحث مهارات (,3114) ,فؤاد عبٌد, مصطفى -19

At http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/ 

Educational%20and%20Psychological%20Sciences/5073/crs11801/Scientif

ic%20Research%20Skills.pdf. 3127/ 36/23بٌانات الدخول   

 الدار, اإلسكندرٌة, الحدٌثة الخارجٌة المراجعة موسوعة (,:311) ,نصر الوهاب عبد, علً -21

 . الجامعٌة

 واكتشاؾ منع فً المضائٌة المراجعة الستخدام متكامل اطار نحو  (,3125) ,مودؼنٌم, مح -21

 .المحاسبة  لسم التجارة كلٌة, بنها جامعة, المصرٌة البٌئة فً الؽش

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/
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 مناهج فً دمجها وضرورة الجنائٌة المحاسبة أهمٌة ادران مدى (,3125) ,, جمٌلةلمبر -22

, الؽربٌة بالمنطمة اللٌبٌة الجامعات فً المحاسبة بألسام التدرٌس هٌئة أعضاء لدى العالً التعلٌم

 . 2 المجلد, 27 العدد,  , لٌبٌاااللتصاد كلٌة الزاوٌة جامعة, الجامعة مجلة

 لممارسة األردنٌٌن المانونٌٌن المحاسبٌن من المطلوبة المهارات (,3125) ,, ربالندٌل -23

 . المحاسبة لسم جدارا جامعة, األردن, ماجستٌر رسالة, المضائٌة المحاسبة

 والمراجعة المحاسبة (,3116) ,حسٌن , عبدالرازق؛ و الطاهر دمحم كرٌم, عبدالحفٌظ -24

 المحاسبة كلٌة, لٌبٌا, األعمال و المال فً دراسات, المحاسبة مهنة فً حدٌث كمجال الجنائٌة

 . 8 العدد, ؼرٌان

 الدار, اإلسكندرٌة, المضائٌة والمراجعة المحاسبة فً لراءات (,3125) ,السٌد أمٌن, لطفً -25

 . الجامعٌة

 ممارسة من الحد فً المضائٌة المحاسبة دور (,3126) ,عبدالرحمن, عبدهللا و؛  عادل, دمحم -26

 مجلة, المراجعة بمكاتب المراجعٌن نظر وجهة من مٌدانً بحث:  اإلبداعٌة المحاسبة أسالٌب

 . 7 المجلد, 29 العدد, بان أمارا

 تفعٌل فً المضائٌة االستمصائٌة المراجعة لدور ممترح إطار (,3121) ,حرب مشابط, نعمه -27

 . دمنهور فرع اإلسكندرٌة دكتوراه, جامعة رسالة المصرٌة, بالبورصة الممٌدة الشركات حوكمة

 بٌئة على لانونً كفاحص المحاسب دور تأثٌر لتحدٌد دراسة (,3119) ,رمضان أمٌنة, نمٌر -28

 كلٌة, اإلسكندرٌة جامعة, ماجستٌر رسالة, تطبٌمٌة دراسة مع المصرٌة والمراجعة المحاسبة

 . دمنهور فرع التجارة

 

 مراجع أخرى :
 . العام الشعب مؤتمر, المضائٌة الخبرة بتنظٌم م(3114), ر.و2482 لسنة( 2) رلم المانون -1

 الالئحة إصدار بشأن( م:311)ر.و2488 لسنة( 416) رلم العامة الشعبٌة اللجنة لرار -2

 . المضائٌة الخبرة بتنظٌم   ر.و2482 لسنة( 2) رلم للمانون التنفٌذٌة
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 -ثانيا : المراجع اِلجنبية :
1- ALBANY University, state University of new york, at : 

http://www.albany.edu/#/ the entry data 15-2-2017 

2- Al Hadrami, Abdullah . Hidayat, Sutan, (2015) "Obstacles to Integrating 

Forensic Accounting in the Accounting Curriculum : The Case of Bahrain", 

Global Review of Accounting and Finance . 

3- American Institute of Certified Public Accounting (AICPA),at: 

http/www.aicpa.org/ the entry data 29-5-2016 . 

4- Antoniades, Hera , (2009) "A Preliminary Study on the use of Forensic 

Accounting techniques  to determine property agency trust accounting 

compliance", the Pacific Rim Real Estate Society conference Australia in 

Sydney . 

5-Davis, Charles . Farrell, Ramona . Ogilby, Suzanne, (2009) 

"Characteristics and Skills Forensic Accountant",  Under the supervision of 

the American Institute of Certified Public Accountants. Members of the 

Bar Association, including the American Bar Association; and the American 

Accounting Association. at www.c- gcpa.com/.../cng/.../AICPA , the entry 

data 29-5-2016. 

6- EMBRY- RIDDLE, Aeronautical University, at : 

https://prescott.erau.edu/index.html/ the entry data 15-2-2017. 

7-Georgetown University School of Continuing studies , at :                     

http://scs.georgetown.edu/ the entry data 15-2-2017. 

8-Harvard University, at : http://www.harvard.edu/ the entry data 15-2-

2017. 

9- Hidayat, Sutan .  Al sadiq, Amani, (2014) "A Survey on the Need to Offer 

Forensic Accounting Education in the Kingdom of Bahrain", International 

Journal of Pedagogical Innovations . 

http://www.albany.edu/#/
https://prescott.erau.edu/index.html/
http://scs.georgetown.edu/
http://www.harvard.edu/
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10- Hopwood, Wiliam S . Leiner, Jay  J . Young, George R, (2008) "Forensic 

Accounting",  Boston, U.S.A, Published by McGraw-Hill/Irwin . 

11- Kaur, Supreet, (2014) "FINANCIAL FORENSICS: WAY TO ABATE 

CORRUPTION", Journal of Commerce and Management a Peer Reviewed 

International Journal, Volume 1, Issue 5 . 

12- Leeds University, at : http://www.leeds.ac.uk/ the entry data 15-2-

2017. 

13- Manning, George A, (2011) "Financial Investigation and Forensic 

Accounting", New york, USA, Third edition ,  Published by CRC Press With 

Taylor and Francis Group LLS . 

14- Modugu,  Kennedy P .  Anyaduba, J. O, (2013) "Forensic Accounting 

and Financial Fraud in Nigeria: An Empirical Approach", International 

Journal of Business and Social Science, Vol.4 No.7. 

15- Muchlmann, W  Brigitte, (2012) "The use of  Forensic Accounting  

Experts in Tax Cases" Journal of  Forensic and Investigative Accounting .        

16- Ramaswamy, Vinta, (2007) "New Frontiers : Training Forensic 

Accountants Within The Accounting Program" Journal Of College Teaching 

/ Learning September .  

17- Rokosu, Samuel F, (2015) " Integrating Forensic Accounting Core 

Competency into the Study of Accounting. Case of Nigeria Tertiary 

Institutions", Academic Journal of Economic Studies , Vol. 1, No.3 . 

18- Seda, Mike .  Kramer, Bonita, (2008) "The Emergence of Forensic 

Accounting Programs in Higher Education" MANAGEMENT ACCOUNTING 

QUARTERLY  SPRING, VOL. 9, NO. 3 . 

19-Sheffield hallam University, at : https://www.shu.ac.uk/learn-

more/lightbulb-forensics?%25253Fref%25253Dhome-block-1/ the entry 

data 15-2-2017. 

http://www.leeds.ac.uk/
https://www.shu.ac.uk/learn-more/lightbulb-forensics?%25253Fref%25253Dhome-block-1
https://www.shu.ac.uk/learn-more/lightbulb-forensics?%25253Fref%25253Dhome-block-1
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20- Technical Working group on Education in Fraud and Forensic 

Accounting (TWG), (2007), Supported and Approved by the National 

Institute of Justice, by West Virginia University  ,  

at: http/WWW.ncjrs.gov/pdf files 1/grants/217589.pdf. The Entry Date 27-

5-2016 . 

21- Telpner, Zeph . Mostek, Michael, (2003) "Expert Witnessing : A 

Handbook for Lawyers and Accountants in Forensic Accounting", 

Florida,USA , Published  by CRC Press LLC . 

22- The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), at : http/ 

www.investopedia.com/.../Canadian-institute-of-chartered-accountants, 

the entry data 28-5-2016. 

23- The Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA), 

at:http/www.charteredaccountants.com.au/ the entry data 28-5-2016. 

24- The Public Company Accounting Oversight Board ( PCAOB), at : http/ 

www.pcaobus.org / the entry data 29-5-2016 . 

25- Webster University, at : http://www.webster.edu/index.html/ the 

entry data 16-2-2017 .   

http://www.webster.edu/index.html


 

 

 

 

 الدارسة مالحك

 ( : استمارة االستبٌان .1ملحك )

 ( : المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة لمتغٌرات الدراسة .2ملحك )

 الدراسة . لمتغٌرات والتكرارات  المئوٌة ( : النسب3ملحك )

 ( : نتائج اختبارات التحمك من توفر شروط االختبارات المعلمٌة .4ملحك )

    بٌن الفروق معنوٌة ( : نتائج اختبار فرضٌات الدراسة و اختبار5ملحك )

 الدراسة . عٌنة أراء

 للرتب . سٌبرمان ارتباط ( : معامل6ملحك )

 كأي . مربع ( : اختبار7ملحك )

المضائٌة  الخبرة بتنظٌم م(2113ر).و 1371 لسنة( 1) رلم ( : لانون8ملحك )

 مؤتمر الشعب العام و الئحته التنفٌذٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لسم المحاسبة -الدراسات العلٌا  -جامعة بنغازي كلٌة االلتصاد 

 

 

 استمارة استبٌان

 

 أخً الفاضل / أختً الفاضلة :

 

 .......بعد التحٌة والسالم  

 أعضاء إدران مدىإن الهدؾ من هذا االستبٌان هو الحصول على بٌانات ومعلومات حول     

فً الجامعات اللٌبٌة بالمنطمة الشرلٌة ) كلٌات االلتصاد لسم المحاسبة و كلٌات  التدرٌس هٌئة

, كجزء من بحث العالً التعلٌم مناهج إلى إضافتها وضرورة الجنائٌة المحاسبة المانون ( بأهمٌة

 ٌمدم لكلٌة االلتصاد جامعة بنؽازي للحصول على درجة الماجستٌر فً المحاسبة .

وٌأمل الباحث منكم التكرم باإلجابة على أسئلة هذا االستبٌان بدلة وموضوعٌة, حٌث أن ما    

 ستمدمونه من بٌانات ومعلومات لن تستخدم إال ألؼراض البحث العلمً .

 

 

 ونشكركم سلفاً على حسن تعاونكم 

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 

 الباحث : فتحً موسى سالم

 

 

  



 

 ( فً الخانة المناسبة .ٌرجى لراءة المعلومات التالٌة ووضع عالمة ) 

 معلومات عامة عن المشارن  -المسم األول  :

 : المؤهل العلمً -2

 دكتوراه  )   (                     ماجستٌر )   (                

 

 الدرجة العلمٌة : -3

 (    أستاذ مساعد )   (       محاضر )       (  (       أستاذ مشارن )   أستاذ  ) 

       (  محاضر مساعد ) 

 

 عدد سنوات الخبرة : -4

 (    )  26إلى الل من  21(                            من   سنة فاكثر )  26

 (  سنوات  )  6(       منذ الل من   سنوات )  21سنوات إلى الل من  6

 

 التخصص : -5

 (  ) المانون                     )  ( المحاسبة 

 

 ........................................................: أسم الجامعة -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -بأهمٌة المحاسبة الجنائٌة : اإلدرانلمسم الثانً : حول مدى ا
 

 

 

 ال أوافك بشدة ال أوافك محاٌد أوافك أوافك بشدة العبارات

الحمائك  بعضٌمكن للمحاسبة الجنائٌة أن تسلط الضوء على  -2

 و الجوانب الخفٌة  األخرى الحتٌا ل الشركات.

     

      تعتبر المحاسبة الجنائٌة مجاال مهماً ومفٌدا فً مجال األعمال  -3

إن المحاسبة الجنائٌة هً الجسر الذي ٌربط النظام المحاسبً  -4

بالنظام المانونً, و حاجة المضاء والمحاكم للمحاسبة الجنائٌة  

 لؽرض توفٌر معلومات مالٌة ومحاسبٌة لألؼراض المانونٌة .

     

فً ضوء التطورات المتسارعة فان االستعانة بالمحاسب  -5

والولاٌة من الؽش والفساد المالً ٌعتبر الجنائً الكتشاؾ ومنع 

 امر ضروري .

     

تستطٌع المحاسبة الجنائٌة أن تضٌك فجوه التولعات بٌن ما  -6

 تمدمة المراجعة وما ٌتولعه أصحاب المصلحة .

     

 تمٌٌم مجال فً الجنائً المحاسب على االعتماد ٌؤدي -7

 تصفٌة أو المساهمٌن خصومات مثل لانونٌة ألؼراض األعمال

 فً أكبر وجودة فاعلٌة تحمٌك إلى أخري أؼراض أي أو الشركة

 .األداء

     

 الجنائً المحاسب ٌساعد المهنً باإلهمال المتعلمة المضاٌا فً -8

 ومعاٌٌر المهنٌة لألخاللٌات مخالفة هنان كان إذا ما تحدٌد فً

 .المراجعة لعملٌة أداءه عند المانونً المحاسب لبل من المراجعة

     

 خالل من للشركة لٌمة إضفاء على تعمل الجنائٌة المحاسبة -9

 وحماٌة الشركات على الرلابة منظومة كفاءة بتحسٌن المٌام

 . المالً واالحتٌال الؽش ضد المصلحة أصحاب

     

 بٌن نزاعات وجود عند الجنائً المحاسب استخدام ٌؤدي -:

 األطراؾ. لجمٌع مناسب حل وتوفٌر تسوٌتها إلى مختلفة أطراؾ

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال أوافك بشدة ال أوافك محاٌد أوافك أوافك بشدة  العبارات 

 وتمدٌم بالتحمٌمات للمٌام الجنائً المحاسب استخدام إن -21

 والجرائم بالؽش لام من مماضاة فً ٌساعد المانونٌة االستشارات

 .أفضل بشكل األخرى المالٌة

     

 بتحمٌمات الشركة لٌام عند الجنائً بالمحاسب االستعانة -22

 وجدت إن اكتشافها إلى ٌؤدي المالٌة الجرائم تخص داخلٌة

 .والمتابعة الرلابة أنظمة فً لصور أي ومعالجة

     

 الذي الهام الدور فً كذلن الجنائٌة المحاسبة أهمٌة تكمن -23

 المحاسب امتالن خالل من, األموال ؼسٌل مكافحة فً به تموم

 ومهارات التمصً مهارات واستخدام,  التحمٌك لمهارات الجنائً

 ورصد لمرالبة الالزمة الخطط وإعداد, المحاسبٌة الخبرة

 . شن موضع تكون التً المالٌة التحركات

     

ٌلعب المحاسب الجنائً دوراً هاماً فً حوكمة الشركات من  -24

حٌث تفعٌل حوكمة الشركات بشكل عام ومنع الؽش وخلك بٌئة 

عمل إٌجابٌة و تأسٌس خطوط اتصال فعالة و األشراؾ الٌمظ و 

 البحث والتحري عن الؽش والتحمٌك بشأنه .

     



 

 -: العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة المحاسبة إضافة ممومات حول:  الثالث المسم
 
 

 
 
 

 ال أوافك بشدة ال أوافك محاٌد أوافك أوافك بشدة العبارات

هو مجال فرعً للمحاسبة  االحتٌال مراجعة إن مجال  -25

 الجنائٌة التً ٌمكن اعتبارها مجاالً أشمل وأوسع .

     

تعتبر المحاسبة الجنائٌة مكملة للمراجعة ولٌست جزء منها  -26

 مراجع الخارجً .الفالمحاسب الجنائً ٌبدأ من حٌث انتهى 

     

 ,إن دور المراجع الخارجً الحالً ٌعانً بعض المصور -27

حٌث إنه ؼٌر مسؤول عن اكتشاؾ كافة حاالت الؽش بل هو 

 مهنً ٌموم بتطبٌك معاٌٌر المراجعة الممبولة عموما .

     

حٌث أن   ,مصورال بعض إن دور المراجع الخارجً ٌعانً -28

ً المالً ولكنه لٌس ضامن اإلفصاحدوره  حاسم ومهم فً عملٌة   ا

 الواردة اإلجراءات كفاٌة عدم , بسببلدلة وموثولٌة الموائم المالٌة

 الدولٌة المراجعة بمعاٌٌر

     

 بإضافةٌمكن التؽلب على أوجه المصور السابمة وؼٌرها  -29

المحاسبة الجنائٌة ضمن مناهج التعلٌم العالً إلعداد محاسبٌن 

جنائٌٌن مؤهلٌن فً عدة مجاالت مثل تمٌٌم األعمال وفحص الؽش 

والجرائم المالٌة والتحمٌك المحاسبً الجنائً وؼٌره بما ٌلبً 

 وٌستجٌب للتؽٌرات والحاجات المتزاٌدة فً عالم األعمال.

     

المحاسبة الجنائٌة فً  إلضافةمن الضروري إٌجاد كٌفٌة  -:2

مناهج التعلٌم العالً مثل تخصٌص شعبة فرعٌة ضمن لسم 

 المحاسبة لتدرٌس علوم ومهارات المحاسبة الجنائٌة .

     

من الضروري إعداد برامج تعلٌمٌة تكمٌلٌة من عدة فصول  -31

العلٌا والجامعات دراسٌة للمحاسبة الجنائٌة لخرٌجً الدراسات 

 الراؼبٌن فً اكتساب علوم ومهارات هذا المجال.

     



 

 -التً تحد من إضافة المحاسبة الجنائٌة لمناهج التعلٌم العالً: معولاتالمسم الرابع : حول 
 

 ال أوافك بشدة ال أوافك محاٌد أوافك أوافك بشدة العبارات

دورات إضافٌة محدودٌة األماكن وعدم المدرة على إضافة  -32

, تعٌك إمكانٌة إضافة المحاسبة إلى المنهج الدراسً للمحاسبة

 الجنائٌة .

     

برامج لتطوٌر أعضاء هٌئة التدرٌس حتى  عدم وجود -33

      ٌتمكنوا من تدرٌس المناهج المحاسبٌة وفك تخصصات دلٌمة

 ) المحاسبة الجنائٌة ( .

     

المحاسبة الجنائٌة ؼٌر ذات أهمٌة لٌتم إضافتها فً المناهج  -34

 الدراسٌة .

     

عدم اهتمام الجهات التنفٌذٌة  فً الدولة وعدم وجود دعم  -35

 كافً إلضافة مناهج إضافٌة .

     

ال مصلحة للطالب , لذلن ؼٌاب فرص العمل فً هذا المجال  -36

 فً تعلمه .

     

المحاسبة  إضافةال توجد خطط محددة وواضحة لكٌفٌة  -37

 الجنائٌة فً مناهج التعلٌم العالً .

     

المحاسبة الجنائٌة ضمن مناهج  إلضافةالتكلفة العالٌة  -38

 المحاسبة 

     

عدم مشاركة أصحاب المصلحة والمستفٌدٌن من مخرجات  -39

التعلٌم المحاسبً فً وضع المناهج والبرامج الدراسٌة والتدرٌبٌة 

 واالشتران فً عملٌات المتابعة والتموٌم .

     

االتصال بالجامعات األجنبٌة والهٌئات المهنٌة للدول  ضعؾ -:3

األخرى مثل المعهد األمرٌكً للمحاسبٌٌن المعتمدٌن وؼٌره, ٌحد 

 من مواكبة التطور وإضافة المحاسبة الجنائٌة للمناهج المحاسبٌة.

     

 

 

 



 

 

 (: المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة لمتغٌرات الدراسة2الملحك )

 

   Descriptive Statistics                                        

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

N  العبارات 

ٌمكن للمحاسبة الجنائٌة أن تسلط الضوء على بعض الحمائك والجوانب  109 3.92 .722

 الخفٌة األخرى الحتٌال الشركات .

739.  تعتبر المحاسبة الجنائٌة مجاالً مهماً ومفٌداً فً مجال األعمال . 109 3.97 

641. إن المحاسبة الجنائٌة هً الجسر الذي ٌربط النظام المحاسبً بالنظام  109 4.25 

المانونً, وحاجة المضاء والمحاكم للمحاسبة الجنائٌة لؽرض توفٌر 

 معلومات مالٌة ومحاسبٌة لألؼراض المانونٌة .

843. فً ضوء التطورات المتسارعة فإن االستعانة بالمحاسب الجنائً  109 3.95 

 . الكتشاؾ ومنع الولاٌة من الؽش والفساد المالً ٌعتبر أمر ضروري

836. تستطٌع المحاسبة الجنائٌة أن تضٌٌك فجوة التولعات بٌن ما تمدمه  109 3.69 

 . المراجعة وما ٌتولعه أصحاب المصلحة

االعتماد على المحاسب الجنائً فً مجال تمٌٌم األعمال ألؼراض ٌؤدي  109 3.72 826.

لانونٌة مثل خصومات المساهمٌن أو تصفٌة الشركة أو أي أؼراض 

 أخرى إلى تحمٌك فاعلٌة وجودة أكبر فً األداء .

 تحدٌد فً الجنائً المحاسب ٌساعد المهنً باإلهمال المتعلمة المضاٌا فً 109 3.78 832.

 لبل من المراجعة ومعاٌٌر المهنٌة لألخاللٌات مخالفة هنان كان إذا ما

 .المراجعة لعملٌة أداءه عند المانونً المحاسب

 بتحسٌن المٌام خالل من للشركة لٌمة إضفاء على تعمل الجنائٌة المحاسبة 109 3.92 722.

 ضد المصلحة أصحاب وحماٌة الشركات على الرلابة منظومة كفاءة

 . المالً واالحتٌال الؽش

ٌؤدي استخدام المحاسب الجنائً عند وجود نزاعات بٌن أطراؾ مختلفة  109 3.72 780.

 إلى تسوٌتها وتوفٌر حل مناسب لجمٌع األطراؾ .

إن استخدام المحاسب الجنائً للمٌام بالتحمٌمات وتمدٌم االستشارات  109 4.05 738.

المالٌة األخرى بشكل المانونٌة ٌساعد فً مماضاة من لام بالؽش والجرائم 

   أفضل .

االستعانة بالمحاسب الجنائً عند لٌام الشركة بتحمٌمات داخلٌة تخص  109 3.94 692.

الجرائم المالٌة ٌؤدي إلى اكتشافها إن وجدت ومعالجة أي لصور فً 

 أنظمة الرلابة والمتابعة .



 

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

N العبارات 

تكمن أهمٌة المحاسبة الجنائٌة كذلن فً الدور الهام الذي تموم به فً  109 4.06 698.

مكافحة ؼسٌل األموال, من خالل امتالن المحاسب الجنائً لمهارات 

التحمٌك, واستخدام مهارات التمصً ومهارات الخبرة المحاسبٌة, وإعداد 

 الخطط الالزمة لمرالبة ورصد التحركات المالٌة التً تكون موضع شن.

ً فً حوكمة الشركات من حٌث تفعٌل  109 3.77 777. ٌلعب المحاسب الجنائً دوراً هاما

حوكمة الشركات بشكل عام ومنع الؽش وخلك بٌئة عمل إٌجابٌة وتأسٌس 

خطوط اتصال فعالة و اإلشراؾ الٌمظ والبحث والتحري عن الؽش 

 والتحمٌك بشأنه .

إن مجال مراجعة االحتٌال هو مجال فرعً للمحاسبة الجنائٌة التً ٌمكن  109 3.69 778.

 اعتبارها مجاال أشمل وأوسع .

تعتبر المحاسبة الجنائٌة مكملة للمراجعة ولٌست جزء منها فالمحاسب  109 3.70 833.

 الجنائً ٌبدأ من حٌث انتهى المراجع الخارجً.

ٌعانً من بعض المصور, حٌث إنه ؼٌر إن دور المراجع الخارجً  109 3.60 .973

مسؤول عن اكتشاؾ كافة حاالت الؽش بل هو مهنً ٌموم بتطبٌك معاٌٌر 

 ً  . المراجعة الممبولة عموما

.973 

 

 حاسم  دوره  أن حٌث, المصور بعض ٌعانً الخارجً المراجع دور إن 109 3.60

ً  لٌس ولكنه المالً اإلفصاح عملٌة فً ومهم  الموائم وموثولٌة لدلة ضامنا

 الدولٌة المراجعة بمعاٌٌر الواردة اإلجراءات كفاٌة عدم المالٌة, بسبب

738. المحاسبة  بإضافةٌمكن التؽلب على أوجه المصور السابمة وؼٌرها  109 4.05 

الجنائٌة ضمن مناهج التعلٌم العالً إلعداد محاسبٌن جنائٌٌن مؤهلٌن فً 

حص الؽش والجرائم المالٌة والتحمٌك عدة مجاالت مثل تمٌٌم األعمال وف

المحاسبً الجنائً وؼٌره بما ٌلبً وٌستجٌب للتؽٌرات والحاجات 

 المتزاٌدة فً عالم األعمال .

 التعلٌم مناهج فً الجنائٌة المحاسبة إلضافة كٌفٌة إٌجاد الضروري من 109 4.15 .731

 علوم لتدرٌس المحاسبة لسم ضمن فرعٌة شعبة تخصٌص مثل العالً

 . الجنائٌة المحاسبة ومهارات

 دراسٌة فصول عدة من تكمٌلٌة تعلٌمٌة برامج إعداد الضروري من 109 3.68 1.062

 فً الراؼبٌن والجامعات العلٌا الدراسات لخرٌجً الجنائٌة للمحاسبة

 . المجال هذا ومهارات علوم اكتساب

 المنهج إلى إضافٌة دورات إضافة على المدرة وعدم األماكن محدودٌة 109 3.14 1.093

 . الجنائٌة المحاسبة إضافة إمكانٌة تعٌك, للمحاسبة الدراسً

884.  تدرٌس من ٌتمكنوا حتى التدرٌس هٌئة أعضاء لتطوٌر برامج وجود عدم 109 4.18 

 . دلٌمة تخصصات وفك المحاسبٌة المناهج

 . الدراسٌة المناهج فً إضافتها لٌتم أهمٌة ذات ؼٌر الجنائٌة المحاسبة 109 2.28 1.044
 



 

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

N العبارات 

 إلضافة كافً دعم وجود وعدم الدولة فً التنفٌذٌة الجهات اهتمام عدم 109 3.62 1.052

 . إضافٌة مناهج

 . تعلمه فً للطالب مصلحة ال لذلن, المجال هذا فً العمل فرص ؼٌاب 109 2.79 1.081

 مناهج فً الجنائٌة المحاسبة إضافة لكٌفٌة وواضحة محددة خطط توجد ال 109 4.16 .863

 . العالً التعلٌم

  . المحاسبة مناهج ضمن المحاسبة إلضافة العالٌة التكلفة 109 2.47 845.

 التعلٌم مخرجات من والمستفٌدٌن المصلحة أصحاب مشاركة عدم 109 3.33 963.

 فً واالشتران والتدرٌبٌة الدراسٌة والبرامج المناهج وضع فً المحاسبً

 .                            والتموٌم المتابعة عملٌات

 مثل األخرى للدول المهنٌة والهٌئات األجنبٌة بالجامعات االتصال ضعؾ 109 4.46 .776

 التطور مواكبة ٌحد, وؼٌره المعتمدٌن للمحاسبٌن األمرٌكً المعهد

 . المحاسبٌة للمناهج الجنائٌة المحاسبة وإضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسة لمتغيرات  والتكرارات المئوية النسب( : 3) ممحق

 العلمً المؤهل

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 61.5 61.5 61.5 67 ماجستٌر 

 100.0 38.5 38.5 42 دكتوراه

Total 109 100.0 100.0  

 العلمٌة الدرجة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 40.4 40.4 40.4 44 مساعد محاضر 

 74.3 33.9 33.9 37 محاضر

 85.3 11.0 11.0 12 مساعد أستاذ

 93.6 8.3 8.3 9 مشارن أستاذ

 100.0 6.4 6.4 7 أستاذ

Total 109 100.0 100.0  

 الخبرة سنوات عدد

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 22.9 22.9 22.9 25 سنوات 5 من ألل 

 45.9 22.9 22.9 25 سنوات 10 من ألل إلى سنوات 5 من

 63.3 17.4 17.4 19 سنة 15 من ألل إلى سنوات 10 من

 100.0 36.7 36.7 40 فأكثر سنة 15

Total 109 100.0 100.0  

 التخصص

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 65.1 65.1 65.1 71 محاسبة 

 100.0 34.9 34.9 38 لانون

Total 109 100.0 100.0  

 الجامعة أسم

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 58.7 58.7 58.7 64 بنؽازي جامعة 

 77.1 18.3 18.3 20 المختار عمر جامعة

 93.6 16.5 16.5 18 طبرق جامعة

 100.0 6.4 6.4 7 اجدابٌا جامعة

Total 109 100.0 100.0  



 

 

 الشركات الحتٌال األخرى الخفٌة والجوانب الحمائك بعض على الضوء تسلط أن الجنائٌة للمحاسبة ٌمكن

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 بشدة أوافك ال 

 3.7 2.8 2.8 3 أوافك ال

 20.2 16.5 16.5 18 محاٌد

 83.5 63.3 63.3 69 موافك

 100.0 16.5 16.5 18 بشدة موافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 

ً  مجاالً  الجنائٌة المحاسبة تعتبر  األعمال مجال فً ومفٌداً  مهما

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.5 5.5 5.5 6 أوافك ال 

 17.4 11.9 11.9 13 محاٌد

 79.8 62.4 62.4 68 أوافك

 100.0 20.2 20.2 22 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 مالٌة معلومات توفٌر لغرض الجنائٌة للمحاسبة والمحاكم المضاء وحاجة ,المانونً بالنظام المحاسبً النظام ٌربط الذي الجسر هً الجنائٌة المحاسبة إن

 المانونٌة لألغراض ومحاسبٌة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 أوافك ال 

 9.2 8.3 8.3 9 محاٌد

 65.1 56.0 56.0 61 اوافك

 100.0 34.9 34.9 38 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 ضروري أمر ٌعتبر المالً والفساد الغش من الولاٌة ومنع الكتشاف الجنائً بالمحاسب االستعانة فإن المتسارعة التطورات ضوء فً

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 2 بشدة أوافك ال 

 8.3 6.4 6.4 7 أوافك ال

 15.6 7.3 7.3 8 محاٌد

 78.9 63.3 63.3 69 أوافك

 100.0 21.1 21.1 23 بشدة أوافك



 

 

 

 المصلحة أصحاب ٌتولعه وما المراجعة تمدمه ما بٌن التولعات فجوة تضٌٌك أن الجنائٌة المحاسبة تستطٌع

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 بشدة أوافك ال 

 9.2 8.3 8.3 9 أوافك ال

 33.9 24.8 24.8 27 محاٌد

 87.2 53.2 53.2 58 أوافك

 100.0 12.8 12.8 14 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 تحمٌك إلى أخرى أغراض أي أو الشركة تصفٌة أو المساهمٌن خصومات مثل لانونٌة ألغراض األعمال تمٌٌم مجال فً الجنائً المحاسب على االعتماد ٌؤدي

 األداء فً أكبر وجودة فاعلٌة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.3 7.3 7.3 8 أوافك ال 

 36.7 29.4 29.4 32 محاٌد

 83.5 46.8 46.8 51 أوافك

 100.0 16.5 16.5 18 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 المحاسب لبل من المراجعة ومعاٌٌر المهنٌة لألخاللٌات مخالفة هنان كان إذا ما تحدٌد فً الجنائً المحاسب ٌساعد المهنً باإلهمال المتعلمة المضاٌا فً

 المراجعة لعملٌة أداءه عند المانونً

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 بشدة أوافك ال 

 8.3 7.3 7.3 8 أوافك ال

 28.4 20.2 20.2 22 محاٌد

 84.4 56.0 56.0 61 أوافك

 100.0 15.6 15.6 17 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 
 واالحتٌال الغش ضد المصلحة أصحاب وحماٌة الشركات على الرلابة منظومة كفاءة بتحسٌن المٌام خالل من الشركة لٌمة إضفاء على تعمل الجنائٌة المحاسبة

 المالً

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.6 4.6 4.6 5 أوافك ال 

 21.1 16.5 16.5 18 محاٌد

 82.6 61.5 61.5 67 أوافك

 100.0 17.4 17.4 19 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  



 

 

 األطراف لجمٌع مناسب حل وتوفٌر تسوٌتها إلى مختلفة أطراف بٌن نزاعات وجود عند الجنائً المحاسب استخدام ٌؤدي

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.5 5.5 5.5 6 أوافك ال 

 36.7 31.2 31.2 34 محاٌد

 85.3 48.6 48.6 53 أوافك

 100.0 14.7 14.7 16 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 أفضل بشكل األخرى المالٌة والجرائم بالغش لام من مماضاة فً ٌساعد المانونٌة االستشارات وتمدٌم بالتحمٌمات للمٌام الجنائً المحاسب استخدام إن

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 بشدة أوافك ال 

 2.8 1.8 1.8 2 أوافك ال

 16.5 13.8 13.8 15 محاٌد

 75.2 58.7 58.7 64 أوافك

 100.0 24.8 24.8 27 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 وجدت إن اكتشافها إلى ٌؤدي المالٌة الجرائم تخص داخلٌة بتحمٌمات الشركة لٌام عند الجنائً بالمحاسب االستعانة

 والمتابعة الرلابة أنظمة فً لصور أي ومعالجة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 بشدة أوافك ال 

 2.8 1.8 1.8 2 أوافك ال

 18.3 15.6 15.6 17 محاٌد

 83.5 65.1 65.1 71 أوافك

 100.0 16.5 16.5 18 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 ,التحمٌك لمهارات الجنائً المحاسب امتالن خالل من ,األموال غسٌل مكافحة فً به تموم الذي الهام الدور فً كذلن الجنائٌة المحاسبة أهمٌة تكمن

 شن موضع تكون التً المالٌة التحركات ورصد لمرالبة الالزمة الخطط وإعداد ,المحاسبٌة الخبرة ومهارات التمصً مهارات واستخدام

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.8 2.8 2.8 3 أوافك ال 

 15.6 12.8 12.8 14 محاٌد

 75.2 59.6 59.6 65 أوافك

 100.0 24.8 24.8 27 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  



 

 

ً  دوراً  الجنائً المحاسب ٌلعب  خطوط وتأسٌس إٌجابٌة عمل بٌئة وخلك الغش ومنع عام بشكل الشركات حوكمة تفعٌل حٌث من الشركات حوكمة فً هاما

 بشأنه والتحمٌك الغش عن والتحري والبحث الٌمظ واألشراف فعالة اتصال

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.4 6.4 6.4 7 أوافك ال 

 31.2 24.8 24.8 27 محاٌد

 85.3 54.1 54.1 59 أوافك

 100.0 14.7 14.7 16 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 وأوسع أشمل مجاال اعتبارها ٌمكن التً الجنائٌة للمحاسبة فرعً مجال هو االحتٌال مراجعة مجال إن

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 بشدة أوافك ال 

 9.2 8.3 8.3 9 أوافك ال

 29.4 20.2 20.2 22 محاٌد

 91.7 62.4 62.4 68 أوافك

 100.0 8.3 8.3 9 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 الخارجً المراجع انتهى حٌث من ٌبدأ الجنائً فالمحاسب منها جزء ولٌست للمراجعة مكملة الجنائٌة المحاسبة تعتبر

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 بشدة أوافك ال 

 11.0 10.1 10.1 11 أوافك ال

 29.4 18.3 18.3 20 محاٌد

 89.0 59.6 59.6 65 أوافك

 100.0 11.0 11.0 12 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 المراجعة معاٌٌر بتطبٌك ٌموم مهنً هو بل الغش حاالت كافة اكتشاف عن مسؤول غٌر إنه حٌث ,المصور بعض من ٌعانً الخارجً المراجع دور إن

ً  الممبولة  عموما

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 2 بشدة أوافك ال 

 16.5 14.7 14.7 16 أوافك ال

 36.7 20.2 20.2 22 محاٌد

 85.3 48.6 48.6 53 أوافك

 100.0 14.7 14.7 16 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  



 

ً  لٌس ولكنه المالً اإلفصاح عملٌة فً ومهم حاسم دوره أن حٌث ,المصور بعض من ٌعانً الخارجً المراجع دور إن , المالٌة الموائم وموثولٌة لدلة ضامنا

 الدولٌة المراجعة بمعاٌٌر الواردة اإلجراءات كفاٌة عدم بسبب

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9. 9. 9. 1 بشدة أوافك ال 

 16.5 15.6 15.6 17 أوافك ال

 39.4 22.9 22.9 25 محاٌد

 83.5 44.0 44.0 48 أوافك

 100.0 16.5 16.5 18 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 مجاالت عدة فً مؤهلٌن جنائٌٌن محاسبٌن إلعداد العالً التعلٌم مناهج ضمن الجنائٌة المحاسبة بإضافة وغٌرها السابمة المصور أوجه على التغلب ٌمكن

 األعمال عالم فً المتزاٌدة والحاجات للتغٌرات وٌستجٌب ٌلبً بما وغٌره الجنائً المحاسبً والتحمٌك المالٌة والجرائم الغش وفحص األعمال تمٌٌم مثل

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.8 2.8 2.8 3 أوافك ال 

 19.3 16.5 16.5 18 محاٌد

 73.4 54.1 54.1 59 أوافك

 100.0 26.6 26.6 29 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 ومهارات علوم لتدرٌس المحاسبة لسم ضمن فرعٌة شعبة تخصٌص مثل العالً التعلٌم مناهج فً الجنائٌة المحاسبة إلضافة كٌفٌة إٌجاد الضروري من

 الجنائٌة المحاسبة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.6 4.6 4.6 5 أوافك ال 

 11.0 6.4 6.4 7 محاٌد

 69.7 58.7 58.7 64 أوافك

 100.0 30.3 30.3 33 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 علوم اكتساب فً الراغبٌن والجامعات العلٌا الدراسات لخرٌجً الجنائٌة للمحاسبة دراسٌة فصول عدة من تكمٌلٌة تعلٌمٌة برامج إعداد الضروري من

 المجال هذا ومهارات

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.8 2.8 2.8 3 بشدة أوافك ال 

 15.6 12.8 12.8 14 أوافك ال

 37.6 22.0 22.0 24 محاٌد

 76.1 38.5 38.5 42 أوافك

 100.0 23.9 23.9 26 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  



 

 

 الجنائٌة المحاسبة إضافة إمكانٌة تعٌك ,للمحاسبة الدراسً المنهج إلى إضافٌة دورات إضافة على المدرة وعدم األماكن محدودٌة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.6 4.6 4.6 5 بشدة أوافك ال 

 32.1 27.5 27.5 30 أوافك ال

 61.5 29.4 29.4 32 محاٌد

 88.1 26.6 26.6 29 أوافك

 100.0 11.9 11.9 13 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 (الجنائٌة المحاسبة (دلٌمة تخصصات وفك المحاسبٌة المناهج تدرٌس من اٌتمكنو حتى التدرٌس هٌئة أعضاء لتطوٌر برامجوجود  عدم

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.3 7.3 7.3 8 أوافك ال 

 16.5 9.2 9.2 10 محاٌد

 57.8 41.3 41.3 45 أوافك

 100.0 42.2 42.2 46 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 الدراسٌة المناهج فً ضافتهاإ لٌتم أهمٌة ذات غٌر الجنائٌة المحاسبة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 22.0 22.0 22.0 24 بشدة أوافك ال 

 68.8 46.8 46.8 51 أوافك ال

 85.3 16.5 16.5 18 محاٌد

 96.3 11.0 11.0 12 أوافك

 100.0 3.7 3.7 4 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 إضافٌة مناهج إلضافة كافً دعم وجود وعدم الدولة فً التنفٌذٌة الجهات اهتمام عدم

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.6 4.6 4.6 5 بشدة أوافك ال 

 11.9 7.3 7.3 8 أوافك ال

 43.1 31.2 31.2 34 محاٌد

 78.0 34.9 34.9 38 أوافك

 100.0 22.0 22.0 24 بشدة أوافك



 

 

 

 

 

 

 تعلمه فً للطالب مصلحة اللذلن ,  المجال هذا فً العمل فرص غٌاب

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.3 7.3 7.3 8 بشدة أوافك ال 

 47.7 40.4 40.4 44 أوافك ال

 74.3 26.6 26.6 29 محاٌد

 91.7 17.4 17.4 19 أوافك

 100.0 8.3 8.3 9 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 العالً التعلٌم مناهج فً الجنائٌة المحاسبة إضافة لكٌفٌة وواضحة محددة خطط توجد ال

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 2 بشدة أوافك ال 

 4.6 2.8 2.8 3 أوافك ال

 15.6 11.0 11.0 12 محاٌد

 62.4 46.8 46.8 51 أوافك

 100.0 37.6 37.6 41 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 المحاسبة مناهج ضمن الجنائٌة المحاسبة إلضافة العالٌة التكلفة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 11.9 11.9 11.9 13 بشدة أوافك ال 

 50.5 38.5 38.5 42 أوافك ال

 92.7 42.2 42.2 46 محاٌد

 98.2 5.5 5.5 6 أوافك

 100.0 1.8 1.8 2 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 المتابعة عملٌات فً واالشتران والتدرٌبٌة الدراسٌة والبرامج المناهج وضع فً المحاسبً التعلٌم مخرجات من والمستفٌدٌن المصلحة أصحاب مشاركة عدم

 والتموٌم

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.4 6.4 6.4 7 بشدة أوافك ال 

 14.7 8.3 8.3 9 أوافك ال

 53.2 38.5 38.5 42 محاٌد

 92.7 39.4 39.4 43 أوافك

 100.0 7.3 7.3 8 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 المحاسبة وإضافة التطور مواكبة ٌحد ,وغٌره المعتمدٌن للمحاسبٌن األمرٌكً المعهد مثل األخرى للدول المهنٌة والهٌئات األجنبٌة بالجامعات االتصال ضعف

 المحاسبٌة للمناهج الجنائٌة

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.6 4.6 4.6 5 أوافك ال 

 8.3 3.7 3.7 4 محاٌد

 41.3 33.0 33.0 36 أوافك

 100.0 58.7 58.7 64 بشدة أوافك

Total 109 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المعممية االختبارات شروط توفر من التحقق اختبارات نتائج( : 4) ممحق

 : اختبار اعتدالية التوزيع )التوزيع الطبيعي(:1

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 327. 109 986. 148. 109 076. الجنائٌة المحاسبة بأهمٌة المناعة مدى

 المحاسبة إضافة الممومات التً تدعم 

 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة
.131 109 .000 .964 109 .005 

 المحاسبة إضافة من تحد التً المعولات

 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة
.076 109 .148 .992 109 .773 

a. Lilliefors Significance Correction     

 

 

 اختبار تجانس التباين : – 2

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 211. 107 1 1.585 الجنائٌة المحاسبة بأهمٌة المناعة مدى

 المحاسبة إضافة  تدعم التً الممومات

 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة
.581 1 107 .448 

 المحاسبة إضافة من تحد التً المعولات

 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة
.054 1 107 .817 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الدراسة فرضيات اختبار نتائج( :5) ممحق

 الفرضية اِلولى : 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 040889. 426893. 3.75331 109 مدى المناعة بأهمٌة المحاسبة الجنائٌة

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 المحاسبة بأهمٌة المناعة مدى

 الجنائٌة
18.423 108 .000 .753313 .67226 .83436 

 

 الفرضية الثانية :

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

  تدعم التً الممومات

 المحاسبة إضافة

 التعلٌم لمناهج الجنائٌة

 العالً

VAR00001-  Negative Ranks 99
a
 54.60 5405.50 

Positive Ranks 6
b
 26.58 159.50 

Ties 4
c
   

Total 109   

a. VAR00001 < العالً  التعلٌم لمناهج الجنائٌة المحاسبة إضافة  تدعم التً الممومات   

b. VAR00001 > العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة المحاسبة إضافة  تدعم التً الممومات   

c. VAR00001 = العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة المحاسبة إضافة  تدعم التً الممومات   

 

Test Statistics
b
 

  VAR00001 -     لمناهج الجنائٌة المحاسبة إضافة  تدعم التً الممومات 

 العالً التعلٌم

Z -8.401
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 



 

 

 :الثالثة الفرضية 
 

 

 

 اختبار معنوٌة الفروق بٌن أراء عٌنة الدراسة ) المحاسبٌن والمانونٌٌن ( 

 Samples Test -Independentاختبار 

Independent- Samples Test 

 Levene’s  Test Equality of 

Variances 

t-test for Equality of means 

F Sig t df 

Sig.         

(2- tailed ) 

Mean 

Difference 

   

Std.Error 

 085994. -062248.- 0.471 107 -724.- 0.211 1.585 الجنائٌة المحاسبة بأهمٌة اإلدران مدى

Equal Variances assumed  
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 المحاسبة إضافة من تحد التً المعولات

 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة
109 3.38022 .482026 .046170 

One-Sample Test 

 Test Value = 3                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 المحاسبة إضافة من تحد التً المعولات

 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة
8.235 108 .000 .380224 .28871 .47174 



 

 Whitney-Mann اختبار

 

Ranks 

 N Mean Rank التخصص 

 المحاسبة إضافة  تدعم التً الممومات

 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة

 55.41 71 محاسبة

 54.24 38 لانون

Total 109  

 

Test Statistics 
a,b

 

 المحاسبة إضافة  تدعم التً الممومات 

 العالً التعلٌم لمناهج الجنائٌة

Chi-Square .034 

df 1 

Asymp. Sig. .853 

a. Mann-Whitney Test 

b. Grouping Variable: التخصص 

  

 

 الفا كرونباخ لجميع المحاوراختبار 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

 

الجنائٌة المحاسبة بأهمٌة اإلدران مدى 18 0.852  

0.710 7 

 لمناهج الجنائٌة المحاسبة إضافة  تدعم التً الممومات

العالً التعلٌم  

 9 

 الجنائٌة المحاسبة إضافة من تحد التً المعولات

العالً التعلٌم لمناهج  

 المجموع لجمٌع المحاور 34 847.

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

     للرتب سٌبرمان ارتباط معامل( : 6) ملحك
 
 

Correlations 

Spearman's rho 

 

 بأهمٌة اإلدران مدى

 الجنائٌة المحاسبة

 إضافة  تدعم التً الممومات

 لمناهج الجنائٌة المحاسبة

 العالً التعلٌم

 من تحد التً المعولات

 الجنائٌة المحاسبة إضافة

 العالً التعلٌم لمناهج

 المؤهل

 العلمً

Correlation Coefficient 15229- 

15334 

21: 

15383- 

15196 

21: 

1528:- 

15174 

21: 

Sig. (2 –tailed) 

N 

 الدرجة

 العلمٌة

Correlation Coefficient 0.111- 

0.250 

109 

0.195- 

0.077 

109 

0.258- 

0.072 

109 

Sig. (2-tailed) 

N 

 سنوات عدد

 الخبرة

Correlation Coefficient -0.160 

0.096 

109 

0.184- 

0.056 

109 

0.291- 

0.066 

109 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 اختبار مربع كأي ( : 7) ملحك

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) المؤهل العلمي/ األهميت

Pearson Chi-Square 5.031
a

 2 .081 

Likelihood Ratio 5.282 2 .071 

Linear-by-Linear Association 4.763 1 .029 

N of Valid Cases 109   

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) المؤهل العلمي/ المقوماث

Pearson Chi-Square 10.379
a

 2 .06 

Likelihood Ratio 10.196 2 .06 

Linear-by-Linear Association 8.698 1 .03 

N of Valid Cases 109   

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) المؤهل العلمي/ المعوقاث

Pearson Chi-Square 1.588
a

 2 .452 

Likelihood Ratio 1.592 2 .451 

Linear-by-Linear Association 1.251 1 .263 

N of Valid Cases 109   

 



 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)  األهميتالدرجت العلميت / 

Pearson Chi-Square 5.452
a

 4 244. 

Likelihood Ratio 5.172 4 .270 

Linear-by-Linear Association 3.305 1 .069 

N of Valid Cases 109   

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) الدرجت العلميت / المقوماث 

Pearson Chi-Square 8.587
a
 4 .072 

Likelihood Ratio 9.681 4 .046 

Linear-by-Linear Association 4.413 1 .036 

N of Valid Cases 109   

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) الدرجت العلميت / المعوقاث 

Pearson Chi-Square 2.450
a
 4 .654 

Likelihood Ratio 2.466 4 .651 

Linear-by-Linear Association 1.835 1 .176 

N of Valid Cases 109   

                                                                                                                                                            

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)  األهميتسنواث الخبرة / 

Pearson Chi-Square 3.188
a
 6 .785 

Likelihood Ratio 3.476 6 .747 

Linear-by-Linear Association 1.740 1 .187 

N of Valid Cases 109   

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) سنواث الخبرة /  المقوماث

Pearson Chi-Square 5.878
a

 6 .437 

Likelihood Ratio 7.456 6 .281 

Linear-by-Linear Association 1.835 1 .176 

N of Valid Cases 109   

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) سنواث الخبرة / المعوقاث

Pearson Chi-Square 13.244
a
 6 .093 

Likelihood Ratio 14.077 6 .029 

Linear-by-Linear Association 4.176 1 .041 

N of Valid Cases 109   



 

 و العام الشعب مؤتمر المضائٌة الخبرة بتنظٌم ر.و 1371 لسنة( 1) رلم لانون( :  8)  ملحك

 . التنفٌذٌة الئحته

 

و.ر وبعد  2481المؤتمرات الشعبٌة األساسٌة فً دور انعمادها السنوي للعام  تنفٌذا لمرارات -

 االطالع على إعالن لٌام سلطة الشعب .

 .الجماهٌر  عصر فً اإلنسان لحموق الكبرى الخضراء الوثٌمة وعلً -

 .الحرٌة  تعزٌز بشأن إفرنجً 2::2 لسنة( 31) رلم المانون وعلً -

 . الشعبٌة واللجان الشعبٌة المؤتمرات بشأن ر.و:247 لسنة( 2) رلم المانون وعلً -

 .وتعدٌالته  التجاري المانون وعلً -

 .وتعدٌالته  والتجارٌة المدنٌة المرافعات لانون وعلً -

 .إفرنجً  2:67\9\26 فً الصادر المضائٌة الخبرة تنظٌم لانون وعلً -

 اآلتً : المانون صاغ

 األولً : المادة

 برأٌهم ٌستعان الذٌن كافة المجاالت فً المتخصصون الخبراء المحاكم أمام الخبرة بأعمال ٌموم

 وفما منهم كل تخصص حسب الجداول فً الخبراء هؤالء لٌد وٌتم االلتضاء عند العلمً أو الفنً

 . المانون هذا ألحكام

 الثانٌة : المادة

 وتبٌن الؽرض لهذا تؤسس تشاركٌات أو مكاتب طرٌك عن الخبرة أعمال تمارس أن ٌجوز

 .الخبراء فً توافرها الالزم الشروط المانون لهذا لتنفٌذٌة الالئحة

 الثالثة : المادة

 أمامها الممبولٌن جدول للخبراء االبتدائٌة والمحاكم االستئناؾ محاكم من محكمة كل فً ٌكون

 من بمرار وتحدد فٌها الرأي إبداء ٌطلب التً المواد بحسب مختلفة ألسام علً الجدول هذا وٌشتمل

 . لسم كل فً الالزمٌن الخبراء وعدد األلسام هذه العام األمن و للعدل العامة الشعبٌة اللجنة أمٌن

 

 

 

 



 

 الرابعة : المادة

 رئٌس من االستئناؾ محاكم فً اللجنة هذه وتشكل الخبراء لجنة تسمً لجنة الجداول وضع تتولً

 الكلٌة النٌابة رئٌس ومن العمومٌة الجمعٌة تعٌنه بالمحكمة ومستشار ممامه ٌموم من أو المحكمة

 تعنٌه ولاض ممامه ٌموم من أو المحكمة رئٌس من االبتدائٌة المحاكم فً وتشكل المختص ,

 . العامة النٌابة وكالء وأحد العمومٌة الجمعٌة

 الخامسة : المادة

 : ٌلً ما الخبراء جدول فً اسمه ٌمٌد من فً ٌشترط

 . العظمى االشتراكٌة الشعبٌة اللٌبٌة العربٌة الجماهٌرٌة بجنسٌة متمتعا ٌكون أن. 2

 . تأدٌبٌه بعموبة أو الشرؾ مخلة جنحة أو جناٌة فً علٌه محكوًما ٌكون إال. 3

  الخبراء. لجنة تحددها عملٌة خبرة مع التخصصٌة الدراسٌة المؤهالت علً حاصالً  ٌكون أن. 4

 السادسة : المادة

 المسم فٌه ٌعٌن كتابٌا طلبا اللجنة لرئٌس ٌمدم أن الخبراء بجدول اسمه لٌد ٌطلب من علً ٌجب

 أٌة تطلب أن الخبراء , وللجنة  العملٌة وخبرته الفنٌة مؤهالته به ٌرفك وأن به المٌد ٌرؼب الذي

 الطلب . فً الفصل لبل إضافٌة معلومات

 السابعة : المادة

 أو االستئناؾ محكمة رئٌس أمام المانونٌة الٌمٌن ٌؤدي أن طلبه لبل الذي الخبٌر علً ٌجب

,  فٌها ٌندب التً المضاٌا جمٌع علً سارٌة الٌمٌن هذه وتعتبر األحوال حسب االبتدائٌة المحكمة

 .المانونٌة الٌمٌن صٌؽة التنفٌذٌة الالئحة وتحدد

 الثامنة : المادة

 .لها التابع المحكمة فً به خاص ملؾ الجدول فً اسمه لٌد تم خبٌر لكل ٌكون

 التاسعة : المادة

 تأدٌته وكٌفٌة انتدابه تم خبٌر عن شهر كل نهاٌة فً تمرٌراً  الدائرة رئٌس أو الجزئً الماضً ٌضع

 لجنة لعمل أساسا التمارٌر هذه جمٌع وتكون الخاصة الخبراء بملفات التمارٌر وتودع لمأمورٌته

 .المانون هذا من العاشرة للمادة طبما الجدول فً النظر إعادة عند الخبراء

 

 

 

 



 

 العاشرة : المادة

 ٌعد خبٌر ال كل اسم منه وتشطب سنة كل فً األلل علً مرة الجدول فً النظر الخبراء لجنة تعٌد

 خالل للخبٌر ٌعلن مسبب بمرار وذلن الخبراء فً توافرها الالزم الشروط من شرط ألي حائزاً 

 .صدوره  تارٌخ من أٌام عشرة

 عشرة : الحادٌة المادة

 علً إعالنه تارٌخ من أٌام عشرة خالل اللجنة لرار من ٌتظلم أن اسمه شطب الذي للخبٌر

 الخبراء لجنة التظلم فً ٌتبعها , وتفصل التً المحكمة كتاب للم لدى الؽرض لهذا المعد النموذج

 المختصة للمحكمة العمومٌة الجمعٌة تعٌنهما األحوال حسب مستشاران أو لاضٌان إلٌها مضافا

 التظلم فً الصادر المرار ٌشتمل أن , وٌجب السرعة وجه علً التظلم هذا فً الفصل وٌتم سنوٌا

ً  وٌعتبر علٌها بنً التً األسباب علً  للجهات المرار هذا فٌه , وٌبلػ الطعن ٌجوز ال نهائٌا

 .العاللة ذات واإلدارٌة المضائٌة

 عشرة : الثانٌة المادة

 االسم شطب علٌه بنً الذي السبب زوال للجنة تبٌن إذا اسمه شطب الذي الخبٌر لٌد إعادة ٌجوز

 .الجداول من

 عشرة : الثالثة المادة

 الخبراء أعمال فً للمحكمة ٌجوز ذلن ومع العامة الوظٌفٌة أعمال و الخبراء بٌن الجمع ٌجوز ال

 أن بشرط المؤهالت تلن علً الحاصلٌن الموظفٌن نبها تكلؾ أن خاصة مؤهالت تتطلب التً

 .بذلن رؤساؤهم لهم ٌصرح

 

 -الخبراء : أتعاب

 عشرة : الرابعة المادة

 :التالً  النحو علً الخبٌر أتعاب تحدد

 .دٌنار  ألؾ مائة ال تجاوز المٌمة كانت إذا الدعوى لٌمة من المائة فً واحد%( 2.)2

 تجاوز وال ألؾ مائة علً تزٌد المٌمة كانت إذا الدعوى لٌمة من المائة فً نصؾ%( 3\2.)3

 . دٌنار ألؾ خمسمائة

 تجاوز ولم دٌنار ألؾ خمسمائة المٌمة جاوزت إذا , الدعوى لٌمة من المائة فً ربع%( 5\2.)4

 . دٌنار ملٌون

 

 



 

 وإذا دٌنار مٌلون عن المٌمة زادت إذا الدعوى لٌمة من المائة فً األلؾ من عشرة%(15121.)5

 .دٌنار مالٌٌن عشرة تجاوز ولم دٌنار ملٌون عن المٌمة زادت

  دٌنار مالٌٌن عشرة عن المٌمة زادت إذا الدعوى لٌمة من المائة فً األلؾ من واحد%( ,112.)6

 .الدعوى لٌمة بلؽت مهما دٌنار ألؾ عشرٌن اإلتعاب تتجاوز أن ٌجوز ال األحوال جمٌع وفً

 محددة ؼٌر الدعاوي فً عمل ٌوم كل عن محدد بمبلػ الخبٌر أتعاب تحدد أن للمحكمة وٌجوز

 الخبٌر من طلب علً بناء بالخبرة المٌام مدة وتحدد الٌوم فً دٌناراً ( 26) ٌجاوز أال علً , المٌمة

 من الممدم بالكشؾ المبٌنة األٌام عدد إنماص لها وٌجوز الدعوى تنظر التً المحكمة واعتماد

 .به لام الذي العمل مع متناسبة ؼٌر كانت إذا الخبٌر

 عشرة : الخامسة المادة

 علً منه للصرؾ المحكمة بخزانة ٌودع النسٌبة األتعاب لٌمة من المائة فً عشرة%( 21) ٌخصم

 .المضائٌة المساعدة من للمستفٌدٌن الخبرة مصارٌؾ

 عشرة : السادسة المادة

 الخصم عاتك علً الخبرة أتعاب تكون المانون هذا من عشرة الخامسة المادة أحكام مراعاة مع

ً  الدعوى ٌخسر الذي خصمه بها ٌرجع أن علً الخبرة طلب الذي ً  للمواعد وفما  هذا فً لانونا

 .الشأن

 عشرة : السابعة المادة

 المصروفات هذه بٌان وٌجب مصروفات من به المنوطة مهمة علً أنفمه لد ٌكون ما الخبٌر ٌسترد

 صرؾ مبلػ كل منها تستبعد أن للمحكمة وٌجوز لها المؤٌدة المستندات إرفاق ٌجب كما بالتفصٌل

 .إلٌها المشار بالمستندات مدعم ؼٌر أو ممتضً بؽٌر

 عشرة : الثامنة المادة

 بأن لضً أو شكله فً لعٌب تمرٌره ألؽً إذا كلها ومصارٌفه أتعابه من الخبٌر تحرم أن للمحكمة

 جاز دفعت لد والمصروفات األتعاب كانت , فإذا خطئه أو إهماله بسبب ذلن وكان نالص عمله

 فً لرارها وٌكون جدٌدة أتعاب بدون واستكماله العمل بإعادة تكلٌفه أو بردها علٌه الحكم للمحكمة

 .نهائٌا كله ذلن

 عشرة : التاسعة المادة

 فً وذلن ممابل بدون بها ٌكلفون التً األعمال ٌؤدوا أن بالجدول أسماؤهم الممٌدة الخبراء علً

 مصروفات المحكمة خزانة من لهم تعطً ذلن ومع , المضائٌة الرسوم من والمعفاة المضاٌا

 . بمعرفتهم صرفت التً االنتمال

 

 



 

 -الخبراء : تأدٌب

 العشرون : المادة

 والجنح الجناٌات مواد فً أحكام من خبٌر أي ضد ٌصدر بما الخبراء لجنة تبلٌػ العامة النٌابة على

 . علٌه المحكوم الخبٌر ملؾ من ذلن وٌحفظ ,

 والعشرون : الحادٌة المادة

 كل المانون هذا من والعشرٌن الرابعة المادة فً علٌها المنصوص التأدٌبٌة العموبات بإحدى ٌعالب

 الواجبات أهمل أو به كلؾ بعمل المٌام عن ممبول سبب بؽٌر امتنع الجدول فً اسمه ممٌد خبٌر

ً  خطأ أخطأ أو علٌه المفروضة ً  المادة هذه أحكام , وتطبك عمله فً جسٌما  الخبٌر على أٌضا

 . الخبرة أعمال من عمل لمباشرة المحاكم ؼٌر من لضائٌة أو إدارٌة هٌئة من المعٌن

 والعشرون : الثانٌة المادة

 أو العامة النٌابة من أو ندبته التً المحكمة من سواء ضده لدمت شكوى كل الخبٌر ملؾ فً تودع

 من أٌام عشرة خالل كتابة الشكوى على ٌرد أن وعلٌه , منها صورة إلٌه وترسل الشأن ذوي من

 أو الشكوى ٌحفظ أن الخبٌر رد على االطالع بعد المحكمة , ولرئٌس للشكوى استالمه تارٌخ

 أن ذلن بعد وله , األحوال حسب  المضاة أو المستشارٌن من ٌندبه بمن أو بنفسه سواء ٌحممها

 على , تأدٌب مجلس بهٌئة منعمدة الخبراء لجنة على بإحالته ٌأمر أو الخبٌر ٌنذر أو الشكوى ٌحفظ

ً  تشكٌلها ٌكون أن  نتٌجة تودع األحوال جمٌع وفً , المانون هذا من عشرة الحادٌة المادة لحكم وفما

 . الخبٌر ملؾ فً الشكوى

 والعشرون : الثالثة المادة

 بخطاب إلٌه الموجهة للتهم الشامل االتهام بمرار إعالنه وجب التأدٌب مجلس على الخبٌر أحٌل إذا

 انعماد مكان اإلعالن فً وٌبٌن األلل على أٌام بعشرة الجلسة لبل الوصول بعلم مصحوب مسجل

ً  ٌوكل أن , وللخبٌر وساعته وٌومه المجلس ً  وٌجوز عنه للدفاع محامٌا  أن التأدٌب لمجلس دائما

ً  ٌوكل لم أو بنفسه ٌحضر لم فإذا , بحضوره ٌأمر  . ؼٌبته فً الحكم جاز محامٌا

 والعشرون : الرابعة المادة

 -: هً الخبراء على تولٌعها ٌجوز التً التأدٌبٌة العموبات

 . اللوم -2

 . سنة على تزٌد ال لمدة العمل عن اإلٌماؾ -3

 . الجدول من االسم شطب -4

 

 



 

 والعشرون : الخامسة المادة

 فٌها المعارضة عندئذ له فٌجوز , الخبٌر ؼٌبة فً تصدر لم ما , نهائٌة التأدٌب مجلس لرارات

 فً المبٌنة بالطرٌمة إعالنه من أٌام عشرة خالل ٌتبعها التً المحكمة كتاب بملم ٌحرر بتمرٌر

 . السرعة وجه على المعارضة فً اللجنة وتنظر , المانون هذا من والعشرٌن الثالثة المادة

 والعشرون : السادسة المادة

 من عمالً  ٌباشر أن بإٌمافه أو اسمه بشطب الصادر المرار فً المعارضة خالل للخبٌر ٌجوز ال

 على الحكم وٌسري انمضت لد اإلٌماؾ مدة تكن لم ما , المعارضة فً ٌفصل حتى الخبٌرة أعمال

ً  اسمه شطب تمرر من  . تظلمه فً النظر ٌتم أن إلى المانون هذا من العاشرة للمادة تطبٌما

 والعشرون : السابعة المادة

 وال , العاللة ذات واإلدارٌة المضائٌة للجهات ٌبلػ بإٌمافه أو الخبٌر اسم بشطب ٌصدر لرار كل

 . الجهات تلن أمام عمله ٌباشر أن أو أخر جدول فً اسمه لٌد ٌطلب أن الحالة هذه فً له ٌجوز

 والعشرون : الثامنة المادة

 بإعمال لاموا إذا العامٌن الموظفٌن على واألتعاب بالتأدٌب المتعلمة المانون هذا أحكام تسري

 . وظائفهم بممتضى الخبرة

 

 -انتمالٌة : أحكام

 والعشرون : التاسعة المادة

ً  المحاكم جداول فً الممٌدون الخبراء ٌستمر ً  أوضاعهم تسوٌة ٌعٌدوا أن على عملهم فً حالٌا  طبما

 . به العمل تارٌخ من أشهر ستة خالل المانون هذا ألحكام

 الثالثون : المادة

 كل ٌلؽى كما , إفرنجً 2:67/  9/  26 تارٌخ فً الصادر المضائٌة الخبرة تنظٌم لانون ٌلؽى

 . المانون هذا أحكام ٌخالؾ حكم

 والثالثون : الحادٌة المادة

 . التشرٌعات مدونة فً وٌنشر , صدوره تارٌخ من المانون بهذا ٌعمل
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The study recommend strengthening communication with foreign 

universities and other professional institution such as the American 

Institute  of   Certified  Public  Accountants  (AICPA)  and  others in order  

to  convey the  development of the  field  of Accounting.  The study  also 

recommend   developing  programs  to  help  teaching  staff   in  order  to  

master  the  teaching of  Forensic Accounting.  Moreover,  the  study  

suggest   further  research   in  this  field, which  help in putting  clear  

plans  of  how to add  Forensic  Accounting in the  curricula of higher 

education.  The  executive   departments  must  pay  attention   and   

present  enough  support  for  adding  additional  programs  to  the stages of 

higher  education.  This  will  supply  the  graduates   with   updated  tools 

to  help  them  face  the  changes  in  the  environment  of  the  developing 

work . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The aim  of  the  study  was  to  investigate  the awareness of  the teaching  

staff  in  the  Libyan  Universities  of  the  importance  and  need to add the 

forensic Accounting  to  the  accounting  curriculum of  higher  education . 

The  objective  of  this  study  is to  assist  in  the development of general 

Accounting education in the Libyan universities to face the challenges in 

the field of  fraud detection and  misrepresentation  in the financial 

statements.   By enhancing the capacity of graduates and providing  them  

with  modern  tools,  they  will be able  to make  changes  in  the  business  

environment. The  introduction  of  the  concept of forensic accounting  

provides  new techniques that are not Known  at  the  present  time.  

 

To achieve the aim of  the study a questionnaire  was conducted. The 

sample of  the study consists of the teaching staff  in the Libyan 

universities in the  Eastern Province, Specifically Accounting departments  

staff  and  the  faculty  of   law in general.  158 questionnaire  was  

distributed  111 was received back, 2 was rejected because  they was not 

completed . The  response  rate was 70.2%. A descriptive  and indicative 

statistical methods  were  used. The hypotheses  of  the study was tested  

through a One-Sample T Test and Wilcoxon  Signed  Rank Test .  

The  results  of  the  study  demonstrated  an awareness  of the importance  

of  Forensic Accounting by the Libyan teaching  staff in the Libyan 

universities.  Moreover, a necessity must be found of  how to implement  

the  forensic Accounting in the curriculum of higher education . A  way 

must be found to have a good communication  with western  universities  

and  the  professional  Accounting  bodies. To get the  needed  assistance,  

further  studies in the area of forensic Accounting  is  recommended  to 

explore the  different techniques  of how to well implement the forensic 

accounting in the accounting curriculum.  However,  there  are  some  

limitations   that  make it difficult  to  apply.  One  of  them is the weakness  

of  communication  with  foreign  universities  and  other  institutions  such  

as  the  American  Institute  of  Certified  Public  Accountants (AICPA) and  

others.  Second,   there   are  no  programs  available  to train the teaching  

staff  in  order to master  the  mechanics of  Forensic Accounting.  

Furthermore,  the  study demonstrated  the awareness of the faculty of   law  

staff  of  the  importance of  teaching  forensic accounting . 
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