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 المستخلص

وكان أبرزها تلك المحاوالت التي نادت دقيق محاوالت عدة لتطوير التدقيق، ظهر في مجال الت

الدعوات  تمحورتومن هنا  ،من جهة وبين احتياجات القضاء من جهة أخرىقيق والقانون بالربط بين التد

، وهذا المفهوم الجديد يختلف عن القضائيفي عدد من البلدان المتقدمة حول الحاجة الى خدمات التدقيق 

بين الحسابات والمحاس مراقبيالتدقيق الخارجي الذي تمارسه األجهزة الحكومية الرسمية أو مكاتب 

إصدار األحكام بحق  الىتقارير ترشد القضاة القانونيين في القطاع الخاص، فمخرجات التدقيق القضائي 

 األطراف المتنازعة حول القضايا المالية . 

لى مجموعة من الخبرات المتعددة ألنها وقد انبثقت مشكلة البحث من أن التدقيق القضائي يحتاج ْا

 ، ودعم الدعاوي القضائية، وتسويتهاوتتضمن أعمال التحقيقات، تخصصاتتقوم بتغطية مساحة كبيرة من ال

يكون  نأ قضائي بالمعرفة التدقيقية، كما أنه من الضرورين يتمتع المدقق الوهذا يتطلب أ ،وفق المنازعات

 . التحقيق عن اإلجراءات القانونية وأساليب ةجيد معرفةلديه 

في  ،تناول األول بيان ماهية التدقيق القضائي ،مباحث ثالثة هدف البحث تم تقسيمه على ولتحقيق 

سبل تفعيل التدقيق القضائي في  تضمنحين تناول الثاني إجراءات ومراحل التدقيق القضائي أما الثالث فقد 

 بيئة العمل العراقية . 

 

ات التدقيق مخرج ،مكاتب مدققي الحسابات، التدقيق القضائي ،بيئة العمل العراقية : الكلمات المفتاحية
 القضائي. 

 

Abstract 
Several attempts have been made in the area of auditing, including the attempts to 

link the audit to the law, on the one hand, and the needs of the judiciary on the other. 

Hence, calls have been made in a number of developed countries about the need for 

forensic auditing services. Which are carried out by official government agencies or the 

offices of auditors and accountants in the private sector. The results of the judicial review 

are reports that guide judges in passing judgment on the conflicting parties on financial 

issues. The problem of research has emerged from the fact that judicial review requires a 

range of expertise because it covers a large area of specialization, including 

investigations, supporting forensic proceedings, and settling disputes. This requires that 

the forensic auditor have auditory knowledge and that he should have a good concept on 

legal procedures and methods of investigation. To achieve the goal of the research was 

divided into three topics addressed the first statement of the nature of judicial review, 

while the second dealt with the procedures and stages of judicial review and the third has 

identified ways to activate judicial scrutiny in the Iraqi work environment. 

Keyword s:forensic auditing ,the iragi work, the offices of auditovs and accountanta, the 

result of the forensic auditing  review arerpots   

 المقدمة 

في اآلونة األخيرة الكثير من األحداث الهامة التي ترتبط بمجال األعمال التجارية شهد العالم 

ى العالم التي لها تأثير التجاري على مستو والتعامالت بين المنظمات االقتصادية واتساع النطاق

االنهيار ، ويتمثل ذلك في امة وعلى مهنة التدقيق بصفة خاصةبيئة األعمال بصفة ع كبير على

وغيرها من الشركات التي اهتز وضعها ( Enronالمالي لبعض الشركات العالمية الكبرى مثل )
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ً على مهنة التدقيق وا، المالي كما ان لمستثمرين والمساهمين والمقرضين، وكان لها تأثير واسعا

من  0222الهجوم على مدققي الحسابات كما حدث لشركة التدقيق )ارثراندرسون( في أوائل عام 

ً على ذلك فقد زادت شكوك  قبل رجال القانون، قد أثر في سمعة جهاز التدقيق الخارجي وتأسيسا

عالوة على ذلك ل في القوائم المالية المستثمرين والمساهمين والمقرضين حول وجود غش وتضلي

 الدعاوى، كما ارتفع معدل في معدل الجرائم المالية وارتفع ،ازدادت عمليات غسيل األموال

، ومن ثم زاد احتياج القضاء الى خبراء أو مستشارين مدققين يمكن االستفادة والمنازعات القضائية

القضائية التي تختص  حول الدعاوى وعمقها وإبداء آرائهممن خبراتهم، ومهارة تحرياتهم 

مجال التدقيق القضائي بومن هذا المنطلق اهتمت العديد من الدول  ،بالمخالفات والجرائم المالية

Forensic Auditing  الذي يطلق عليه أحيانا التدقيق القضائي أو االستقصائي والذي يقوم بتفسير

  واألدلة بطريقة واضحة معززة باآلراءمعطيات الحاضر بواقعه المعقد وغير المفهوم وعرضه 

 .  التقصي المتصلة بالقضايا محل النزاع أو 

  البحث مشكلة

  خالل التساؤالت البحثية االتية: يمكن عرض مشكلة البحث من

القضائي في بيئة العمل  هل هنالك وضوح في االطار المفاهيمي والتنفيذي الخاص بالتدقيق .1

 ؟العراقية

هارات الواجب توافرها في المدقق القضائي حتى يواكب التطور في بيئة المواصفات والم ما  .0

 العمل العراقية؟

 ؟لما معمول به في الدول المتقدمة مامدى حاجة بيئة العمل العراقية الى التدقيق القضائي طبقا .3

 همية البحث أ

لى تدقيق تنشأ أهمية البحث من أهمية موضوع التدقيق القضائي وحاجة بيئة العمل العراقية ا

وحماية المال  ،يسهم في تأييد الدعاوى القضائية وتخفيف الجرائم المالية بصفة عامة والحد منها

 العام من سوء االستخدام بصفة خاصة . 

 البحث   فرضية
هدافه يستند البحث على الفرضيتين االساسيتين والً الى حل مشكلة البحث وتحقيق أوص

 :االتيتين

ار المفاهيمي والتنفيذي الخاص بالتدقيق القضائي في بيئة العمل عدم وجود وضوح في االط .1

 العراقية .

 المواصفات الواجب توافرها في المدقق القضائي حتى يواكب التطور في بيئة العمل العراقية .ما .0

 البحث  هدف
 :  ةاآلتي هدافتحقيق األيسعى البحث الى 

 بيان ماهية التدقيق القضائي .   -

 لتدقيق القضائي . إجراءات ومراحل ا  -

 سبل تفعيل التدقيق القضائي في بيئة العمل العراقية .   -

  البحثمنهج 
لما كان البحث يتكون من جانبين )نظري وتحليلي( فقد اعتمدت الباحثة على المنهجين 

 . اآلتيين لغرض اتمامه

لى الشبكة طاريح والتصفح ععلى الكتب والبحوث والدراسات واألالمنهج الوصفي باالعتماد  .1

  .الدولية للمعلومات التي كتبت عن الموضوع
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المنهج التحليلي من خالل تحليل معلومات والبيانات التي تم الحصول عليها عن طريق استخدام  .0

جابت عليها عينة البحث والمتعلقة بالمعلومات مارة استبيان المتضمنة مجموعة األسئلة التي أاست

عن المعلومات المتعلقة بتحقيق اهداف البحث واختيار فضالً  ،الشخصية عن المبحوثين

 فرضياته.

 البحث  خطة 
أما المحور  ،ماهية التدقيق القضائي ولالمحور األ محاور يحدد ثالثة اشتمل البحث على

التدقيق  تفعيلسبل يحدد  الثالث والمحور ،الثاني فيتناول إجراءات ومراحل التدقيق القضائي

 . العراقية  القضائي في بيئة العمل

 السابقة الدراسات 

( AICPA, 2004) 0222الدراسة التي قام بها المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين عام  تعد .1

هم الدراسات التي القت الضوء على التدقيق القضائي باعتباره خدمة مهنية تجمع بين أحد أ

الى دليل يستخدم في حل  المهارات القضائية ومهارات البحث والتحقيق والتقصي للوصول

مالية ول بكشف الغش في القوائم الكما انها تهتم في المقام األ ،المنازعات بين االطراف المختلفة

 عمال .والفساد المالي بمنظمات األ

 FULL) كامآلآ  قضائي آتدقيق  ي قد يكونئالقضاتدقيق ال نكدت الدراسة على أوقد أ

Forensic Audit) وذلك عن ، مستقلالل يمارس من خالل المدقق القضائي نه تدقيق مستقاي ا

 ،خرىو عن طريق منشأة تدقيق أأ مة األعمالظلمنت التدقيق طريق منشأة التدقيق التي تقدم خدما

آ في فريق المدقق القضائي عضو من التدقيق المالي، وبالتالي يعد آوقد يكون التدقيق القضائي جزء

 .عانة به للقيام بهذه المهمةالستو خبير متخصص يتم االتدقيق أ

وبيان  ألساليب ممارسة التدقيق القضائي، نه على الرغم من تناول الدراسةوهنا ترى الباحثة أ

خرى الهامة اال أنها لم تتناول األهداف األ غش والفساد بمنظمات األعمال،دورها في الكشف عن ال

 والكثيرة التي يسعى التدقيق القضائي الى تحقيقها .

 –( دور المحاسبة القضائية في الحد من ظاهرة الغش في القوائم المالية 0222) يراسة السيسد. 0

 .ميدانية دراسة 

التي تهتم بأجراء التحريات عن ساليب المحاسبة القضائية التي تتمثل في التدقيق التفاعلي أ

واالداة التشخيصية  ،حكامالوتدقيق االلتزام بالقوانين وا ،نشطة غير القانونية والتدقيق التشريعياأل

فر لدى المحاسب القانوني التميز والخبرة العالية والقدرة كما أشارت الدراسة الى ضرورة أن يتوا

على االبداع ومهارات االتصال الفعال وبراعة اجراءات التحريات والتفهم العميق للعمليات 

 وى القضائية .المحاسبية والمقدرة على الجدل والتحليل والتقييم وتأييد الدعا

فاءة ساليب المحاسبة القضائية يساعد على زيادة كوقد توصلت الدراسة الى أن تطبيق أ

 دي الى اطمئنان مستخدمي القوائم المالية بعدم وجود غش بها .وفعالية التدقيق الخارجي، ويؤ

نظيم الطلب على الخدمة والت ،( خدمة التقصي المالي القانوني في مصر0212دراسة )سالم  .3

بين خدمة التقصي المالي القانوني وخدمة  آن هناك اختالفلها في بيئة الممارسة المهنية بأ المهني

وني يستلزم بعض داء خدمة التقصي المالي القانان أوكما  ،تدقيق محتوى التقارير المالية

مي محتوى اليها من قبل مستخد آشديد آوان هناك احتياج ،المؤهالت العلمية والمتطلبات الخلقية

 التقارير المالية .

 ،نه على الرغم من استخدام الدراستين السابقتين لمصطلحين مختلفينوهنا ترى الباحثة أ

 ان المضمون المستخدم للتعبير عنهماال أ ة التقصي المالي القانوني،وهما المحاسبة القضائية وخدم
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ئي يتطلب القيام بممارسة المحاسبة ن ممارسة التدقيق القضاير الى التدقيق  القضائي والسيما أيش

 القضائية وممارسة خدمة التحقق المالي القانوني .

( دور التدقيق القضائي في الحد من تقليل الجرائم Akenbor and Tennyson, 2013دراسة ) .2

مؤكدة على ضرورة انشاء قسم التدقيق القضائي في  ،المالية ومخاطرها بالبنوك النيجرية

وهي التدقيق ، القضائي ،فان هذه الدراسة اهتمت بنوع مختلف من التدقيق وبذلك ،البنوك

لها للقيام بالدور المرتقب منه القضائي الداخلي دون االشارة الى كيفية تحقيق االستقالل الالزم 

 بعاد هذا الدور دون التعرض لضغوط ادارة منظمة االعمال .وأ

غش واالحتيال والفساد المالي بمنظمات ة لمواجهة الدراسة )خليل( تطوير دور المراجعة القضائي .5

 دراسة اختبارية . –عمال وتحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية األ

الل هذه الدراسة في مؤكدة على ضرورة االستفادة من مكونات االطار المقترح والمقدم من خ

في هذا المجال، نظراً  آبيرخ آهدآ او شامتخصص آقضائي آو تأهيل المدقق ليصبح مدققمرحلة اعداد أ

ألهميته الشديدة في هذه االوقات التي انتشرت فيها الصور المختلفة للفساد المالي واالداري ومنها 

 الغش واالحتيال .

 ماهية التدقيق القضائي 

 مفهوم التدقيق القضائي  -أوآل

 : هناك عدة تعاريف توضح مفهوم التدقيق القضائي ومنها اآلتي 

قوم على أساس المعرفة المتكاملة بكل من أساسيات مجاالت المحاسبية الذي تأحد ال أنة  .1

فهي تركز على ، المحاسبة والتدقيق ومهارة التحريات في ضوء المعرفة باألمور القانونية

إليها عند وجود شكوك مهنية الحاجة فحص الماضي إللقاء نظرة على المستقبل وتزداد 

 يم تقرير يساعد على تأييد الدعاوىوتقد ،مستقل مهني أيقضائية تتطلب اإلدالء بر ودعاوى

 . (33، 0222، )السيسيالمحكمة على إقرار الحق وتحقيق العدالة ، وتنوير ومساعدة القضائية

مور المحاسبة والتدقيق واأل ملة بكل منحد فروع التدقيق الذي يعتمد على المعرفة المتكاأ انه .0

ت الخاصة كاالبداع واالتصال والبحث والتحقيق القانونية بجانب مجموعة من المهارا

دلة المدقق القضائي في الحصول على األالتي تساعد والتحري وغيرها من المهارات المتنوعة 

وذلك لتوفير الكثير من الخدمات  ،المناسبة وابداء الرأي المهني المستقل من خالل تقديم تقرير

 (191 ،خليلة )ازعات وتأييد الدعاوى القضائيكالفصل في المن

ويعرف على أنه عملية التحقق من المعامالت والوثائق الخاصة بالقضية محل التحقيق سليمة  .3

من الناحية القانونية وبالطريقة التي توفر المصداقية لألطراف المعنية التي تتطلب في بعض 

أو محامون  نالتدقيق القضائي هم موظفواألحيان شهادة الخبراء الماليين، وان القائمين بعمل 

العدل على المحاكم شعبة أو وحدة التدقيق القانونية أو وزارة مثال ذلك  ،أصحاب خبرة بالقانون

 ( . 02،  0210التابعة لها )جميل، 

كما عرفه المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين بأنه استخدام المهارات الخاصة بالمحاسبة  .2

من أجل تجميع  انون، ومهارات البحث والتقصيوالق والتدقيق والتمويل واألساليب الكمية

، 0222، 15االتحاد الدولي، للمحاسبين، وتحليل وتقييم األدلة وتفسير وتوصيل نتائج البحث )

AICPA)  . 

هو عملية تفسير وتلخيص وعرض المسائل المالية المعقدة بوضوح وبايجاز ووقائع في كثير  .5

في  تمة باستخدام االنضباط المحاسبي للمساعدةمن االحيان في محكمة قانونية كبيرة وهي مه

 (Aken bor and Tennyson, 2013, 51عمال التجارية )تحديد قضايا الوقائع في دعاوى األ

 تبين للباحثة : مما سبق ي
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 : ريفه قد ركزت على الجوانب اآلتيةع تعايعدم وجود تعريف محدد ودقيق للتدقيق القضائي وجم .1

 مهنة التدقيق . كامتداد لخدمات خدمات تدقيقية  يمثل التدقيق القضائي    .أ

 .  الخارجي يختلف عن التدقيق  آمفهومالتدقيق القضائي بوصفه  .ب

الهدف من التدقيق القضائي هو جمع وتحليل وتقييم األدلة القضائية وتوصيلها الى  .ت

 األطراف المعنية . 

تخصصة ومتكاملة في كل من حد فروع التدقيق الذي يجمع بين مهارات مهو أالتدقيق القضائي  .0

المحاسبة والتدقيق والقانون بجانب مجموعة من المهارات الخاصة كاالبداع واالتصال والبحث 

 . ق القضائي بممارستها المدق وغيرها من المهارات االخرى التي يقوم

 زيادة االهتمام بالتدقيق القضائي أهمية ومبررات -ثانيا   

محدودية عمليات تدقيق الحسابات الداخلية  ئي على غراراجة الى التدقيق القضاالحظهرت 

 ،للمشاريع  والخارجية عالوة على ذلك تشعب العمليات المالية بين الشركات والتطور االقتصادي 

وتعدد الوظائف المالية وما صاحبها من ظهور لبعض حاالت الفساد اإلداري والمالي والحاجة الى 

  هم بتزايد الطلب على التدقيق العاملين كل ذلك أس لدى األفراددعم مستويات األداء 

بل  التدقيقاالهتمام بهذا النوع من لزيادة  التي تمثل مبررالقضائي وفيما يأتي االسباب ا

 ولعل أهم هذه األسباب هي : وأهمية القيام به 

  استشراء الفساد والغش. 1

جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة  ظاهرة الفساد والغش ظاهرة عالمية شديدة االنتشار ذات تعد

إذ  ،، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع الى آخرز بينهايالتميتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب 

كاالقتصاد حظيت ظاهرة الفساد في اآلونة األخيرة باهتمام الباحثين في مختلف االختصاصات 

 ( . 2،  0222، ياسة واالجتماع )شاميهالس وعلى والقانون 

تقييم بعض  بالغة فيمالمعالجات الخاطئة لالصول غير الملموسة او ال د فيايتمثل الفسو

ليل في اعداد القوائم والتقارير المالية وسوء استغالل ضوالتالعب والت عناصر االصول والخصوم،

ساليب التمويل خارج واستخدام أ ،وظفين والمديرين لهاموارد البيئة من خالل غش وفساد الم

خالل رباح من ، والتالعب في األوعمليات غسيل االموال ،في القوائم الماليةلتالعب وانية الميزا

وسوء استخدام مرونة السياسات والمبادئ المحاسبية في معالجة  اساليب المحاسبة االبتكارية،

ية والهدايا للتستر على العمليات غير القانون ة وخاصة االيرادات وتقديم الرشاوىالعمليات المالي

 .(010 ،بجانب االختالس والتزوير والتحايل على اللوائح والقوانين ومخالفتها )خليل

 . فجوة التوقعات 2

مكن أن يقوم به المدققون وبين ي و مابأنها الفرق بين مايقوم به أتعرف فجوة التوقعات 

 ،راضي) ن على اساس توقعات المجتمع المطلوبة منهمبه المدققون يقوم ماينبغي أو مايتوقع أ

0222)  . 

والفساد الذي يتم في الشركات القوائم المالية بأن يقوم المدقق باكتشاف الغش  يتوقع مستخدمو

ال تمكنه فضالً عن تأهيل المدقق العلمي والعملي  ،التدقيق القائمةان معايير في حين  ،أنواعهبكافة 

 . ذلكمن تحقيق 

اصة فيما ق على وجود فجوة التوقعات وخمن الدراسات في مجال التدقي العديدولقد أكدت 

 : ( 12، 0222العبيدي، )هي  يتعلق بخمس قضايا رئيسة

 المدقق كضامن .  .1

 الوحدة االقتصادية .  هياراإلنذار المبكر بفشل وان .0

 اكتشاف الغش والتقرير عنه .  .3
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 غير القانونية واالفصاح عنها . اكتشاف التصرفات  .2

 التشريعية . واجب المدقق تجاه إبالغ السلطات  .5

قضائي جديد يعمل على تضييق فجوة التوقعات في الى تدقيق الحاجة ظهرت ومن ثم 

المهنية وتوصيات مجلس الرقابة على أعمال  يماتظالذي انعكس على جهود التنوهو األمر  ،التدقيق

ق التدقيق المتحدة في ضرورة تطبيمدققي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة في الواليات 

فقد تم زيادة واتساع  خر.الى ابصورة دورية منتظمة أو بصورة مفاجئة من حين قضائي سواء ال

تحسين مهارات اكتشاف الغش لديهم.  لغرضدور الفاحصين القانونيين وتطوير المناهج المحاسبية 

 ة.في اآلونة األخيراألمر الذي أدى الى تنامي الطلب على خدمات الفحص القانوني 

غش رغم المسؤولية الملقاة على لدور التقليدي لمدقق الحسابات على اكتشاف العدم قدرة ا. 3

 عاتقه
 فني على إبداء رأي فقط مقتصرةالوقت الحاضر ولم تعد  لقد تطورت مسؤولية المدقق في

مدى صدق وعدالة عن  بل تعدت ذلك الى تقديم تأكيد معقول ،عن صدق وعدالة القوائم المالية

الى تقديم تاكيد معقول عن خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية  ل تعدت ذلك بالقوائم المالية، 

(  99) ،(20في اصدار معياري التدقيق )  AICPAجهودوقد ظهر ذلك في ، الناتجة عن الغش

على ان المدقق يجب  (99كد المعيار )وقد أ. ل للتدقيق واختبار الرقابةفضاجراءات أ نيحققا نذيلوال

بافراد اضافيين  جيب للخطر الناتج عن الغش بمحاولة اكتشافه وذلك عن طريق االستعانةان يست

، الخطر يجاد تفاصيل عن ماهيةافضآل عن  عارف خاصة )مهارات تقصي(لديهم مهارات وم

وهو  بكل التفاصيل، من األحاطة لتحديد المناطق االكثر خطرا لدى العميل حتى يمكن ادارة  الخطر

وكذلك معيار التدقيق ، ل معه ان هذا المعيار ادى الى زيادة الشك المهني لدى المدققيمكن القو ما

حيث اكد  ،( الخاص بمسؤولية  المدقق المرتبطة بالغش في تدقيق القوائم المالية022رقم ) الدولي

على ضرورة ادراك المدقق للغش في القوائم المالية واتخاذ االجراءات التي تمكنه من ذلك والتي 

 (22 ، 0211،والتقصي )راضيمن ضمنها االستعانة بمتخصص في مجال الفحص القانوني 

 ية ومحاسبية لألغراض القانونيةوفر معلومات ماليوفرون  حاجة القضاء والمحاكم الى خبراء. 4

ين م المشاكل وزيادة حدة التعارض والصراع بالفساد وتزايد الغش أدى الى تفاقانتشار 

، وهو األمر الذي أدى الى تزايد االتجاه نحو المحاكم وازدياد ذات العالقةاألطراف المختلفة 

ة تعكس عولمة التجارة وتبادل الخدمات ، والتي تطرقت الى مجاالت مستحدثيةالدعاوى القضائ

، وهو التقاضي تعقد التشريعات وزيادة الضغوط في بيئة ذلك من  يطلبهوالتجارة االلكترونية وما 

بآرائهم  يستأنسونفي هذا المجال الى خبراء أو مستشارين ر مدى حاجة القضاء األمر الذي أظه

 ومن ثم تحقق التكامل بين ،من خالل تقاريرهم حول المخالفات المالية والغش الماليوخبراتهم 

وتحليل جيد وشامل وواضح بما يخدم الدعاوى القضائية المرتبطة  تقصيلتقديم المحاسبة والقانون 

 (.  21، 0211، جميللة )ويحقق العدا

 األهداف  -ثالثا  

 ( . 2، 0222السيسي، الى تحقيق األغراض اآلتية ) القضائييهدف التدقيق 

توفير معلومات مالية ومحاسبية لألغراض القانونية باعتبارها الجسر الذي يربط النظام  .1

الحتياجات القضاء التحليل المحاسبي المعد وفقاً المحاسبي بالنظام القانوني، ومن ثم توفير 

 والمحاكم بغية حسم الدعاوى موضوع النزاع . 

العميل والتي تساعد على تحديد المجاالت أو األنشطة غير القانونية واألكثر خطراً لدى  .0

ً محايدآ الهامة والكافية، وتقديم تقريرلة دارتكاب الغش، وتجميع األ ً مهنيا ً فنيا  يتضمن رأيا

  قضائية وحسم المشاكل المطروحة .لا في الدعاوى على نظريساعد 
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بالمحاسبة والتدقيق متخصصين تتوافر لديهم المعرفة المتكاملة قين قضائيين قمدتوفير  .3

 . في ضوء المعرفة القانونية  ومهارات التقصي

 . في منع واكتشاف الغشالتدقيق الخارجي والوفاء بمسؤولياتها زيادة كفاءة وفعالية وظيفة  .2

ن يقوم به مثلة بين ما يقوم به أو ما يمكن أالتوقعات في التدقيق والمتمحاولة تضييق فجوة  .5

ن على ن يقوم به المدققوي أو ما يتوقع أالمدقق حال أدائه لتدقيق القوائم المالية وبين ما ينبغ

 أساس توقعات المجتمع المطلوبة منهم . 

 الفرق بين التدقيق المالي والتدقيق القضائي  -رابعا   

يحدد مجاالت التفرقة بين كل من الخدمتين كما هو موضح في  اطارآاالتي ول يوضح الجد

 :الجدول

 1الجدول 

 مقارنة بين التدقيق القضائي والتدقيق المالي

 التدقيق القضائي التدقيق المالي وجهة المقارنة

داء عملية توفير دليل مقنع أل دور مقدم الخدمة  -1

التدقيق وفقا لمعايير التدقيق 

 GAASف عليها المتعار

ت والتقارير المالية كشف الغش في السجال

يتم  قد المعلومات التيواستعادة  صولواختالس األ

ء احدى الحقائق واالستفسار الخفاالتخلص منها 

 ومن؟ متى؟ كيف؟ : ماذا؟الّتيةسئلة اعن األ

 بخصوص الواقعة محل الفحص والتقصي القضائي

و سبب الهدف أ -2

 التكليف 

في القوائم المالية ي ابداء الرأ

، او اليركز المدقق على ككل

مفردات أوعناصر أو قائمة بعينها، 

ولكنه يتعامل مع القوائم المالية 

 كوحدة واحدة.

)موضوع  المدقق القضائي باحث عن الحقيقة

وفي سبيل ذلك سيركز حال  و الخالف(النزاع أ

م على تعامالت وعناصر بعينها وسيهت قيامه بدوره

هتمام الذي اهتماما أكثر من االنة معي بعناصر

 تالقيه هذه العناصر عند تدقيق القوائم المالية 

 رير المدقق لخدمة مستخدميتق المنتج النهائي  -3

 م المالية وبصفة خاصةالقوائ

 صحاب المصلحة المستثمرين وأ

أشخاص بعينهما )أطراف تقديم خدمة ألطراف أو 

 و المشكلة ( النزاع أ

بها معلنة ومعروفة اال  قوميالتكون المهمة التي  التدقيق معلنة للجميع عملية  السرية-4

 .طراف محددة بذاتهاأل

يتحدد بناء على األهمية النسبية  - نطاق التدقيق-5

للمخاطر المختلفة التي يستطيع 

المدقق تحديدها بناًء على 

الخبرة المتراكمة الناتجة عن 

تدقيق القوائم المالية لتلك 

 لسنوات السابقة.الشركة في ا

ً قد يعتمد بشكل على  - أيضا

 المزاعم المقدمة من اإلدارة.

نادراً مايستطيع المدقق القضائي تصور كامل  -

لما سيقوم به الختالف كل تكليف عن غيره، 

فضالً عن عدم وضوح من األمور بالشكل الذي 

كامل لما سيقوم به، أي يمكنه من وضع تصور 

نوع وطبيعة  إن كل حالة قائمة بذاتها بحسب

 التكليف.

نادراً مايعتمد أو يثق بالمزاعم المقدمة من  -

اإلدارة والتي تدخل غالباً ضمن مسؤوليات تقييم 

 مدى رشدها في التصرف.

  (92-95، 0211، راضي)على من اعداد الباحثة باالعتماد المصدر: 

 

  إجراءات ومراحل التدقيق القضائي
ير المهنية الصادرة في هذا ي اعتماداً على المعايلقضائاإجراءات ومراحل التدقيق  تم تحديد

ً الصدد،   AICPA 2005, AICPA, 2006, 2002)بعض توجيهات المنظمات المهنية  علىوأيضا

CICA)  النحو األتي وهي على: 
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 قبول التكليف  -أوال  
طاب خوهو يشبه  ،االستثنائيويمثل قبول التكليف نقطة البدء في عملية التدقيق القضائي 

ق القضائي ان دقوهنا من المناسب التأكيد على أنه ينبغي على الماالرتباط في التدقيق المالي، 

ً يحصل على خطاب بالتكليف كلما كا تحديد وتوثيق  وهنا يجب على المدقق القضائي ،ن ذلك ممكنا

 : عدد من النقاط مع العميل )الموكل( حال قبول التكليف مثل 

، ومن ؤولياته ومجال ونطاق العمل المؤدي وطبيعة التقرير المطلوبق القضائي ومسدور المدق .أ

 ن يتضمن ذلك أيضاً مكان التنفيذ وأهم بنود أو شروط تنفيذ التكليف . البديهي أ

ق أنه وفريق عمله إن وجد لديه الخبرة والتأهيل والوقت الالزم ألداء المدق في ن يضمنأ .ب

 التكليف. 

ن يفصح عن ،وأاية بالحاالت التي قد تتسبب في فقده الستقالله ق القضائي على درن يكون المدقأ .ت

 ( . 122-123،  0211تلك الحاالت للعميل )راضي ، 

 تخطيط وتحديد نطاق العمل  -ثانيا   

ق القضائي أو فريق التدقيق القضائي في حالة تم تحديد نطاق العمل الخاص بالمدقن ييجب أ

ع خطة األخرى ذات العالقة ، ويجب العمل على وض ين والتخصيصاتقالعمل كمجموعة من المدق

وان كل التزام في التدقيق  ،لبداية تنفيذ االلتزام أو التكليف مالئمة من حيث المبدأ بوصفها اساساً 

نوعه نظراً ألهمية األمر ومدى سريته في حالة العمل بصورة سرية ففي هذه القضائي يعد فريداً من 

ن يتم تطويرها بتطور ، وأعتبار التعديل المستمر على خطة العملالحالة يجب ان يأخذ بعين اال

 (. 12،  0211، )فرج ف من أجل الوصول الى الحكم المهنياألحداث والظرو

 االشراف على فريق العمل  -لثا  ثا 

قد يفوض ممارسو مهنة التدقيق القضائي أجزاء من العمل الخاص بتنفيذ االلتزام الى أعضاء  .أ

لهذا الجزء أو يتم تفويض عمالء أخرين أو متعاقداً فرعياً مع فريق لمؤهلين فريق العمل من ا

 المرفق القضائي )مثل خبير في الحاسوب( . 

مسؤولية على أعمال مساعديهم وعمالئهم دققين القضائيين اإلشراف وتحمل يجب على الم .ب

ع تنوع تعقيد اإلشراف وتوقيته ومداه مومتعاقديهم الفرعيين وسوف تختلف طبيعة مثل هذا 

 ( . 11،  0211، معنيين )فرجالألشخاص اااللتزام وخبره 

 المرحلة السرية  -رابعا   
عن األنشطة المشتبه فيها مع األخذ في االعتبار عدم  فيها المدقق القضائي بعمل تقصييقوم 

والتي ينتج  هذه نظراً ألهمية المباغتة طين أو المشتبه فيهم بعملية التقصيالمتورعلم أو حتى إدراك 

كلما كان ذلك ممكناً قبل شعورهم بأي  ،عنها الحصول على تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات

وهنا يحاول  ،األمر الذي يترتب عليه الوصول الى قناعات ينتج عنها إثبات أو نفي الشك ،شيء

ي قام بفحصها ما إذا كان هناك غش قد وقع بالفعل أم ال بناًء على األدلة التالمدقق أن يحدد 

ً ما يعتمد على أسوأ الفرضيات عندوالمصادر األخرى المالئمة للمعلومات  بنائه ووضعه  وغالبا

 ( . 125-122،  0211، لفرضيات الغش )راضي

 مرحلة التنفيذ أو المرحلة االنتقالية  -خامسا   
ة ن عمليد أالمدقق القضائي الى قناعة تؤك هذه المرحلة في غاية األهمية إذا ما توصل تعد

اذ المبدئية تثبت حاالت االشتباه المبدئية في هذه الحالة ينبغي التوسع في عملية التقصي،  التقصي

 بعد أو بالتزامن مع معرفة األشخاص المتورطين  تحدث مرحلة التنفيذ أو المرحلة االنتقالية مباشرة

صر المفاجأة لألشخاص . وفي تلك المرحلة يستطيع المتقصي الماهر تحقيق عنالتقصي لعملية

 : بالتخطيط الجيد والذي يشتمل على المتورطين من خالل قيامه
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 اختيار الشخص الذي يقوم بمواجهة الشخص المتقصي عنه .  .أ

 تحديد مكان وزمان المواجهة .  .ب

 تحديد أفضل مدخل للمواجهة .  .ت

تائج من خالل التقصي واالستفسار وإجراء المقابالت، حيث يتوصل المدقق القضائي لمعظم الن .ث

 المتنوعة المالحظات الدقيقة واالستفسارات المباشرة وفحص المستندات

ق والمقاييس ائرطفحص نظام الرقابة الداخلية ويتكون هيكل الرقابة الداخلية من مجموعة ال .ج

 (150،  0220، )ساميية : تالتي تصمم وتنفذ بغرض تحقيق األهداف األربعة األ

 ا . حماية األصول والحفاظ عليه -

 اختبار دقة البيانات المحاسبية ومدى االعتماد عليها .  -

 رفع الكفاءة التشغيلية واإلدارية المنظمة .  -

 . سياسات المرسومةتشجيع السير بال -

ن يقوم بتحديد وتحليل ، وأمة كل المعلومات التي تظهر خالل أداء التكليفيتطلب مراعاة مالء. ح

المعلومات وليس صلة مع االهتمام بالتركيز على جوهر كل المعلومات ذات الوتقييم ومقارنة 

ن هناك الكثير من اإلجراءات الفرعية التي يتم القيام بها حال تجميع وتحليل شكلها، والشك أ

 مثل: المعلومات

 جمع المعلومات ذات الصلة .  -

 المعلومات المتناقضة والنظريات البديلة .  -

 االعتماد على أعمال اآلخرين .  -

 . غراض تقييم القضايا محل التكليفن يقوم عندما يتطلب األمر بتطوير واختيار الفرضيات ألأ .خ

 توثيق الملفات  . د
تم  ن تحتوي أوراق العمل الخاصة بالمدققين القضائيين مصدراً لجميع المعلومات التييجب أ

ن يتم كما يجب أيضاً أطريق المساعدين، ، وتسجيل العمل المنجز عن استخدامها في تنفيذ االلتزام

ن يثبت المدقق القضائي إجراءات معقولة لضمان حماية ، وأاالحتفاظ بأوراق العمل بطريقة منتظمة

أوراق العمل واالحتفاظ بها للفترة الزمنية الالزمة لمقابلة متطلبات التكليف وللوفاء بأي متطلبات 

 ( . 13، 0211، ة الصلة باالحتفاظ بالسجالت )فرجقانونية وثيق

 مرحلة الكشف عن النتائج وتوصيلها لألطراف المعنية  - سادسا   
تساعاً للمدقق القانوني، ، وهي أكثر المراحل اد إدراك المتورطين لعملية التقصيتحدث بعو

القانوني وفي تلك المرحلة يقوم المدقق  ،استخدام كثير من آليات التدقيق والتقصي التقليدية ويتم فيها

خرين بإجراء مقابالت مع الشهود وتحليل وإعادة بناء البيانات وتحليل ضاء فريق التدقيق االّ وأع

البيانات والسجالت المالية واألدلة المستندية األخرى وفحص األدلة المادية وإصدار تقرير بنتائج 

  تييناألالتقصي ومخرجات هذه المرحلة االجراءين 

 إعداد التقرير  .أ

عناصر التكليف  أهمها أن يشير المدقق القضائي الىلتقرير النهائي ويجب مراعات إعداد ا

ن يعد التقرير بلغة ، وأبحيث يكون شارحاً ومفسراً لكل عناصر التكليف ووافياً ألصحاب المصلحة

ال يقع القارئ في شك من عدم كفاية المالحظة  اذ يتناول التقرير كافة الحقائق، ن، وأصحيحة ودقيقة

 ( . 150،  0220لمطابقة )سامي ، واالستفسار وا

 ( : 22-23، 0210، ا التقرير المعلومات اآلتية )جميلويتضمن هذ

 أسماء القائمين على إعداد التقارير .  -

 الشخص الموجه إليه التقرير .  -
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 . لتقريرتاريخ ا -

 . غرض الذي تم ألجله إعداد التقريرأهداف االلتزام التعاقدي للتدقيق القضائي وظروفه وال -

 تحديد نوع المصادر والوثائق التي تم االعتماد عليها إلعداد التقرير.  -

 مدى االعتماد على أعمال اآلخرين.  -

إعداد التقرير والمتضمنة وصف المداخل أو  جراءات التي تم استخدامها في مدةاألساليب واإل -

 ق واألسباب الجوهرية الختيار مثل هذه المداخل. ائالطر

 . االعتماد على مثل هذه االفتراضاتسباب خاصة باالفتراضات المهمة وأ -

 تعريف المصطلحات الفنية والتفسيرات المستخدمة في التقرير.  -

 . ت صلةالنتائج التي تم التوصل إليها وأية تحليالت أو تفسيرات ذا -

 . الت والمعلومات والوثائق الداعمةالمعلومات الكافية لتمكين المستخدم من ربط النتائج بالتحلي -

 ية قيود على استخدام التقرير. أ -

 أي مجاالت أو حدود أخرى مؤثرة على النتائج.  -

 العقاب والردع  .ب

رير وما يتعلق بها من إيضاحات وأدلة الى جهات االمدقق القضائي ما أعده من تقم ديق اذ

 ( .121،  0211ة الالزمة )راضي، التحقيق بهدف اتخاذ اإلجراءات الجنائي

 الجية  المرحلة الع -سابعا   
 وتهدف هذه المرحلة الى تحقيق هدفين هما: 

، وتحديد المسؤول عن هذا ائرتعقب مصدر أو أصل الغش أو الخسبمعنى منابع الغش:  جفيفت .أ

وبة لمنع ن السرعة هنا مطل، وال شك أالمذنب وإنهاء العالقة مع الطرف المتورط أو ،رفالتص

 ( . 122،0211تفاقم الخسائر )راضي، 

و تعقب والكشف منابع الخسائر والغش يكون الهدف التالي ه وبعد تجفيف :األصول تعقب وتتبع .ب

وهذا الهدف بصفة خاصة خالصة عملية  ،ن هذه المرحلة بصفة عامةعن األصول، وال شك أ

يتم معرفة أسباب إساءة استخدام األصول واستعادة الوضع المالي وتسوية ، اذ يقصتال

تطوير األنظمة الرقابية ومعالجة الثغرات لضمان عدم فضالًعن  ت المدنية والجنائية،االلتزاما

يشارك  دقق القضائي ملموساً ومطلوباً اذدور الم يبقىتكرار عمليات الغش. وفي هذه المرحلة 

مع األطراف المتورطة التخاذ التصرف المالئم سواء  ضالتفاو في احتساب المخاطر،

 ي حصلوا عليها دون وجه حق، وتعويضوال التمة أو التفاوض من أجل استرداد األباالستقال

المتورطين في تلك القضايا ة ق، ومالحالتقصينصائح للشركة بناًء على نتائج االالضحايا وتقديم 

القة، وإجراء د من خضوعهم للمساءلة القانونية، وتوفير الدعم القانوني للجهات ذات العوالتأك

المشابهة للمخاطر التي تم  خرىاأل مخاطرلخطر عمليات إساءة التصرف والتدقيق الغش 

متابعة األنشطة المستقبلية ، وتطوير أنظمة الرقابة وتقصيها نتيجة لعملية الالكشف عن

 ( .122،0211، )راضي

 سبل تفعيل التدقيق القضائي في بيئة العمل العراقية 

قدمة في ظل يحقق جودة عالية للخدمات الم مات التدقيق القضائيوجود تنظيم مهني لخدان 

تأهيل علمي وعملي تعدد المجاالت التي تطرقت إليها خدمة مهنة التدقيق القضائي، وتتطلب وجود 

ة وسمات وخصائص مميزة، في من يزاول هذه الخدمة، فضالً عن ضرورة توافر مقدمات محدد

مة والضمانات الالزمجموعة من التشريعات الحاكمة التي تعمل على توفير الضوابط فضالً عن 

 لتقديم تلك الخدمة بجودة عالية . 

 العديد من المتطلبات أهمها: يمكن عرض متطلبات تفعيل مهنة التدقيق القضائي في من هنا 
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 المعرفة المهنية  -أوال  

 : وتتضمن اآلتي
 التعليم والتأهيل  .أ

 الخبرة والتدريب  .ب

ضائي االستقصائي لقللمدقق في التدقيق اضرورية الكثير من المهارات والخصائص ال وهناك

 ( 02،  0210، منها )الجليلي

 الحسابات .  ت المتنوعة في مجال المحاسبة وتدقيقالخبرا .1

 مهارات االتصال )الشفوية والكتابية( .  .0

 رة العملية التجاريةالخب .3

 المعرفة في مجال إجراءات المحاكم والتقاضي في المنازعات المالية والتجارية .  .2

 واإلطالع التام على القوانين واألنظمة .  المعرفة بالنظام القضائي .5

ية منظمة لعملية إعداد الحسابات الختامالمعرفة التامة بالنظم المحاسبية والتطبيقات المالية ال .2

 والميزانية . 

 مهارات التواصل مع المجتمع .  .1

وء القدرة على التحليل والتحقيق فيما وراء األرقام التي تحملها الوثائق التي تقدم عند نش .2

 المنازعات المالية والتجارية . 

 واإلداري .  ت الغش والتالعب والفساد الماليالقدرة على رصد ومراقبة حاال .9

الذي يريد أن يصبح خبيراً في الغش في وكاالت تنفيذ القانون أو المحاكم ق القضائي إن المدق

مكن تحديد المؤهالت يك ومن خالل ذل ،لكي يصبح لديه خبرة في العمل في قضايا االحتيال المعقدة

 :  (21،  0222السيسي ، ) ق القضائي بما يليالعلمية للمدق

خلفية علمية ومهنية بالمحاسبة والتدقيق وفهم أساسيات البيئة القانونية ومهارات االتصال  .1

 بالتحري وكيفية إدارة المخاطر وضبط الغش . 

والمثابرة على أداء العمل  صراراالبداع والثقة عن طريق األداء العالي وتفهم األمور واإل .0

 .  القضائية وىل في الدعاوالجد

والتدقيق الذي معرفة متقدمة بالمعايير واألسس والقواعد واإلطار الفكري والعملي بالمحاسبة  .3

 تصدره الجمعيات والمنظمات والمراكز العالمية والمحلية . 

 . قانون التجارة ونظام مسك الدفاترل اإللمام بالتشريع الذي يخص األمور المالية والمحاسبية مث .2

 التأهيل األكاديمي والمهني والحصول على شهادة خبرة في مجال االختصاص .  .5

 متطلبات التأهيل العملي  -ثانيا  

ومن ثم فإنه بغض النظر  ،تتطلب قدراً من الحكم الشخصيإن إجراءات التدقيق القضائي 

ً وحده دون ل عليه المدققواألكاديمي الذي حصعن قدرة التعليم الرسمي  ، فإنه لن يكون كافيا

كمية حلي الذي يمكنه من ممارسة التقديرات الشخصية والالحصول على الخبرة الكافية والتأهيل العم

ً والذي يتحتم معه أداء مهامه. األمر أالالزمة حال  ً من التدريب العلمي . ن ينال قدراً كافيا مالئما

 ( : 112،  0211اتجاهين )راضي،  على التدريب المناسب ينقسمو

اتجاه محاسبي يتم من مكاتب المحاسبة وخاصة المكاتب الكبرى التي تمارس هذا النوع من  .1

 . ات التدقيق القضائي خدم

اتجاه قضائي أو قانوني في شكل دورات قانونية في مجاالت مختلفة مثل المنازعات والتحكيم  .0

 وعلم الجريمة . 

 العديد من المهارات المالئمة للمدقق القضائي مثل : التدريب  ن يتضمنويجب أ
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 المالي . والتحليل  التكاليفية مهارات مالية مثل المهارات المحاسبية  .أ

القانونية مثل المعرفة بالقوانين والعالقات والعقود واألدلة الجنائية  مهارات تنمية المعارف .ب

 ودوافع ارتكاب الجرائم والغش واالستدالل . 

واستخالص الحقائق وكتابة  بالمقابالتمهارات االتصال ومهارات القيام ي تدريب ينم .ت

 التقارير . 

ق القضائي لتحديد معارفه وجود تدريب مستمر للمدقأيضاً الى ضرورة  ويجب اإلشارة

 بالمستجدات ذات العالقة بالتدريب المستمر في مجال المدقق الخارجي . 

 ية متطلبات شخصية وسلوكية وأخالق -ثالثا  

ها في من يرغب مزاولة هذه هناك مجموعة من المتطلبات الشخصية والسلوكية ينبغي توافر

السلوك المهني الذي يتضمن ميثاق بصياغة القانونيين  ن. وقد قام المعهد األمريكي للمحاسبيالخدمة

 ( : 121، 0210، ، رموالجليلي)

والتي يجب على أعضاء المهنة  مهنيوهي المبادئ المتعلقة بالسلوك ال ،المبادئ السلوكية .1

االلتزام بها بغض النظر عن كونهم يعملون في أحد منشآت المحاسبة أو يعملون كمدققين في 

 أو أي قطاع آخر : إحدى الوحدات االقتصادية أو الحكومة 

ن يمارس الحكم ائي عند تحمل مسؤولياته المهنية أالمسؤوليات: يجب على المدقق القض .أ

 التي يؤديها . المهنية في كافة األنشطة  بالحساسية سم ن يت، وأاألخالقي

ن يقبل االلتزام بالعمل بما يتفق مع الصالح العام يجب على المدقق القضائي أ: الصالح العام .ب

 ه للمهنة . ءووال ن يثبت التزامه، وأوشرف المهنة والثقة العامة

ن يؤدي قة الجمهور فيه أل المحافظة على ثيجب على المدقق القضائي ومن أج: االستقامة .ت

 كافة المسؤوليات بأعلى قدر من االستقامة . 

ً  ىن يبق: يجب أالموضوعية والحياد .ث ومتجرداً من صراعات المدقق القضائي موضوعيا

ن يتمتع المدقق القضائي بالحياد في الواقع ، وينبغي أيذ المسؤوليات المهنيةعند تنف المصالح

 خرى . القضائي وخدمات إبداء الرأي األ خدمة التدقيقوالظاهر عند تقديم 

 ،معايير المهنية الفنية واألخالقيةالن يتابع القضائي أالعناية المهنية: يجب على المدقق  .ج

نية من قبله مع تنفيذ المسؤوليات المهوجودة الخدمة المقدمة ويسعى جاهداً لتحسين كفاية 

 بأقصى قدر ممكن . 

 ئي مبادئ ميثاق السلوك المهني عندالمدقق القضا ن يتابع: يجب أمجال وطبيعة الخدمة .ح

 . ديها وطبيعتها تحديد مجال الخدمات التي يؤ

اء عند تقديم كافة الخدمات عضن تطبق قواعد السلوك على كافة األقواعد السلوك المهني للمدققي .0

 المحاسبية والتدقيقية وتتضمن:

 االلتزام باالستقالل والنزاهة والموضوعية .  .1

 رة الفنية والمعايير الفنية . المقد .0

 المسؤولية تجاه الزبون .  .3

 المسؤولية تجاه الزمالء .  .2

 المسؤولية والممارسات األخرى .  .5

ويتعرض لمحاكمة تأديبية قد تؤدي الى  ،وتنطبق قواعد السلوك المهني على المدقق القضائي

و مسؤوالً عن تطبيق هذه إنذاره أو إيقاف عضويته أو فصله إذا خالف هذه القواعد، ويعد العض

  ته .القواعد عن نفسه وعن جميع العاملين في مكتبه أو شرك
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 للمحاسبين القانونيين لإلجابة عنتفسيرات قواعد السلوك: شكلت لجنة في المعهد األمريكي  .3

، وتم تحويل هذه اإلجابات الى تفسيرات بعد ان لمتكررة حول قواعد السلوك المعنيالتساؤالت ا

 الى أطراف خارجية تتأثر بمهنة التدقيق القضائي . أرسلت 

 نية متطلبات تشريعية ومه -رابعا  

مسؤوليات وواجبات  ملزمة تحددمتطلبات تشريعية بمعنى ضرورة وجود قوانين وتشريعات 

بتلك المهنة أو الخدمة في مواقف  باالستعانة وتلزم جميع أصحاب المصلحة ،المدقق القضائي

ومتطلبات مهنية تتمثل في الية التي تقدمها مهنة التدقيق نطاق الخدمات الح وذلك خارج ،معينة

فضالً عن إنشاء تنظيمات مهنية ترعى تلك المهنة وتنظم  ،ضرورة إصدار معايير لتنظيم تلك المهنة

 . المستمر كمتطلبات لمزاولة المهنةاالختبارات الالزمة وبرامج التدريب اإلجبارية وبرامج التدريب 

 اصدار معيار للتدقيق القضائي متخصص بعنوان التدقيق القضائي وشروط ممارستها  -سا  خام
بحيث يتضمن هذا المعيار وضع تعريف محدد وواضح للتدقيق القضائي والهدف من 

لة عن القيام بها والمواصفات الواجب توافرها في تها ومجاالت عملها والجهات المسؤوممارس

تضمن ن ي، وأهيل المدقق الخارجيألتالتدريبية الواجب اجتيازها والدورات  ،المدقق القضائي

مة لتطبيق حوكمة الشركات والتأكيد على دورها في رها أحد األدوات المهاالمعيار النص على اعتب

الكندي جراء المعهد المالي المختلفة، وقد قام بهذا األمنع وعالج حاالت الغش واالحتيال والفساد 

 ،صدر مجموعة من المعايير الخاصة بمزاولة التدقيق القضائي )خليلأ اذ، 0222للمحاسبين عام 

012) 

 ممارسة التدقيق القضائي كمهنة خارجية مستقلة  -سادسا  
رارات وضغوط ومصالح ن يمارس التدقيق القضائي كمهنة مستقلة بعيدة عن قيجب أ

 لبدورها في مواجهة الغش واالحتيا ن تتمتع هذه المهمة بكافة الصالحيات الالزمة للقياموأ اإلدارة،

 والفساد المالي .

ل عن تدقيق القوائم مدقق خارجي مستقل عن المدقق المسؤوتمارس من خالل  نويجب أ

ت الكافي للقيام بها بعيداً عن فر الوقان يتو، وأالمالية للمنشأة كضمان لممارستها بشكل جيد وفعال

 (012 . )خليل،خرىالعباء والمهام األا

 انشاء جمعية مهنية رسمية مستقلة للمدققين القضائيين  -عا  ساب

 لة عن الوفاء بكافة متطلبات ممارسة المهنة واصدار اللوائحتكون هذه الجمعية مسؤو

وتحديد حقوق وواجبات التدقيق القضائي واعطاء شهادة مهنية  والتشريعات التي تنظم العمل بها،

 (012 ،خليل. )متخصصة في هذا المجال

 ائص عينة الدراسةخص

فراد عينة البحث من خالل ما توضيح أهم سمات وخصائص أيهدف وصف عينة البحث الى 

 عليهم. مارة االستبيان التي تم توزيعها تضمنته است

العراقية وزعت استمارة استبيان على عينة مختارة من مكاتب مدقق الحسابات في البيئة  اذ

يبين عدد سنوات الخدمة  1جدول الات الخدمة وفيما يأتي معلومات عن سنو وتضمنت طلباً باعطاء

 .في مجال المحاسبة والتدقيق
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 2الجدول 

 عدد سنوات الخدمة في مجال المحاسبة والتدقيق توزيع أفراد عينة البحث بحسب
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 %122 22 المجموع

 الجدول من اعداد الباحثة. المصدر:
 

فراد عينة البحث بحسب عدد سنوات الخاص بتوزيع أ 1ورد في الجدول وفي ضوء ما 

( هي الفئة االكثر تكراراً، وهذا 09 – 02ن الفئة )في مجال المحاسبة والتدقيق يتضح أالخدمة 

 فراد على اعطاء اجابات موضوعية تساعد في انجاح االستمارة .مؤشر على قدرة األ

وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة حول التوزيعات التكرارية واأل المحور األول:

مثل قيم ي 0ي جدول أتوفيما ي ،االسئلة المتعلقة بالمعرفة المهنية ومتطلبات التأهيل العملي

وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة حول األالتوزيعات التكرارية و

 االسئلة .
 

 3جدول ال

قيم التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة حول االسئلة 

 المتعلقة بالمعرفة المهنية ومتطلبات التأهيل العملي ومتطلبات سلوكية واخالقية
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توفير التأهيل العلمي المناسب للمدقق القضائي  -1

يفعل من دور التدقيق القضائي في بيئة العمل 

 العراقية 

02 10 2 2 ---- 2.222 2.922 

ضرورة المعرفة الكاملة بالتدقيق والرقابة  -0

 خلية في بيئة العمل العراقية الدا
12 02 2 ---- ---- 2.152 2.522 

فر في المدقق القضائي االصرار ان يتويجب أ -3

 والمثابرة ومهارات االتصال الفعال
12 12 2 0 ---- 3.222 2.122 

الذكاء وقوة المالحظة من خصائص المدقق  -2

 القضائي 
00 2 2 2 ---- 3.252 2.222 

وتأييد جدل والتحليل والتقييم القدرة على ال -5

القانونية من مواصفات المدقق  الدعاوى

 القضائي في بيئة العمل العراقية

02 2 2 2 ---- 2.222 2.210 

فر مهارات البحث والتحقيق اضرورة تو -2

 والقدرة على االبداع في المدقق القضائي
10 12 2 2 0 3.522 1.222 

لى يجب على المدقق القضائي الحرص ع -1

التدريب المستمر والحصول على شهادة خبرة 

 مهنية في بيئة العمل العراقية 

12 12 2 0 ---- 3.222 2.122 

ساسيات المدقق القضائي االلمام بالمعارف من أ -2

 القانونية 
12 00 2 ---- ---- 2.322 2.222 

مر الخبرة المالية ومهارات التحري أ فراتو -9

 ضروري للمدقق القضائي
11 02 0 1 ---- 2.122 2.2211 
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ن يتصف المدقق القضائي من الضروري أ -12

بالتميز والفهم المتعمق للعمليات المحاسبية 

 والتكاليفية والتحليل المالي 

10 02 2 2 ---- 2.222 2.922 

القدرة على ادارة المخاطر وضبط الغش  -11

والتالعب والفساد المالي واالداري في بيئة 

  العمل العراقية

12 02 2 ---- ---- 2.152 2.522 

 الجدول من اعداد الباحثة. المصدر:

ن ، فهذا يعني أدرجات 3 ، وبما أنه يزيد على(2.222كان الوسط الحسابي يساوي ) :السؤال االول

بأن توفير التأهيل العلمي المناسب للمدقق القضائي يفعل  %22افراد العينة يؤيدون وبنسبة 

ما االنحراف المعياري لهذا السؤال فكان أ، ضائي في بيئة العمل العراقيةلقمن دور التدقيق ا

(2.922) 

ً درجات أ 3( وبما أنه يزيد على 2.152وسطه الحسابي )  السؤال الثاني: ، فهذا يعني أن افراد يضا

على ضرورة المعرفة الكاملة بالتدقيق والرقابة الداخلية في بيئة العمل العراقية العينة متفقون 

 (2.522اما االنحراف المعياري لهذا السؤال فكان ) ، %92بنسبة و

ن افراد ، فهذا يعني أدرجات ايضا 3 وبما انه يزيد على، (3.222الحسابي )وسطه  السؤال الثالث:

بأنه يجب ان يتوافر في المدقق القضائي االصرار والمثابرة  %55العينة يؤيدون وبنسبة 

 (2.122) مبلغ نحراف المعياريومهارات االتصال الفعال اما اال

ً درجات أ 3( وبما أنه يزيد على 3.252) وسطه الحسابي السؤال الرابع: ن افراد فهذا يعني أ ،يضا

نه يجب على المدقق القضائي االبتعاد عن السرقة على أ %15ينة يؤيدون وبنسبة بلغت الع

 واالختالس والتزوير 

ً  درجات 3 ، وبما أنه يزيد على(522.3كان الوسط الحسابي له )السؤال الخامس:  فهذا يعني  ،ايضا

اللوائح  ايل علىيجب على المدقق القضائي منع التح فراد العينة يؤيدون بأنهأ %52ة بأن نسب

 (2.932ما االنحراف المعياري لهذا السؤال فكان )أ والقوانين ومخالفتها،

، فهذا يعني أن نصف درجات 3د على، وبما أنه يزي(522.3حقق وسطاً حسابياً ) السؤال السادس:

في المدقق فر مهارات البحث والتحقيق والقدرة على االبداع افراد العينة يؤيدون ضرورة توا

 (1.222) مبلغ ما االنحراف المعياري، أ %52القضائي وبنسبة 

 ، فهذا يعني أندرجات 3 ، وبما أنه يزيد على(222.3كان الوسط الحسابي له )  السؤال السابع:

فراد العينة يؤيدون بأنه يجب على المدقق القضائي الحرص على التدريب المستمر أ

اما االنحراف   %55والحصول على شهادة خبرة مهنية في بيئة العمل العراقية وبنسبة 

 (2.122المعياري لهذا السؤال فكان )

ً يضدرجات أ 3 وبما أنه يزيد على (322.2حقق وسطاً حسابياً ) السؤال الثامن: ، فهذا يعني بأن ا

ن بشكل تام على انه من اساسيات المدقق القضائي االلمام بالمعارف أفراد العينة متفقو

 (2.222، اما االنحراف المعياري لهذا السؤال فكان ) %92القانونية وبنسبة 

ً ) السؤال التاسع: ً حسابيا ً درجات أ 3( وبما أنه يزيد على 1222.حقق وسطا ، فهذا يعني أن يضا

الخبرة المالية ومهارات التحري امر ضروري للمدقق القضائي  فراد العينة يؤيدون أنأ

 (2.2211، اما االنحراف المعياري لهذا السؤال فكان ) %22وبنسبة 
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ً درجات أ 3(، وبما أنه يزيد على 2.222الوسط الحسابي له ) كان السؤال العاشر: ، فهذا يعني يضا

بأنه من الضروري ان يتصف المدقق القضائي بالتميز  %25فراد العينة يؤيدون وبنسبة أن أ

ما االنحراف المعياري لهذا أ، ة والتكاليفية والتحليل الماليوالفهم المتعمق للعمليات المحاسبي

 (2.922السؤال فكان )

ً ) السؤال الحادي عشر: ً حسابيا فهذا  ،يضادرجات أ 3، وبما أنه يزيد على (2.152حقق وسطا

د العينة يتفقون بان القدرة على ادارة المخاطر وضبط الغش والتالعب والفساد يعني ان افرا

 (2.522اما االنحراف المعياري ) ،%20المالي واالداري في بيئة العمل العراقية وبنسبة 
 

 4الجدول 

التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسئلة المتعلقة بإصدار معيار 

 تدقيق القضائي وانشاء جمعية مهنية وممارسته كمهنة مستقلةلل
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هناك حاجة إلصدار معيار تدقيق  -1

متخصص بعنوان التدقيق القضائي 

وشروط ممارسته في بيئة العمل 

 العراقية 

00 12 ---- ---- ---- 2.552 2.522 

ة مهنية رسمية ضرورة انشاء جمعي -0

لة عن المدققين مستقلة وتكون مسؤو

 القضائيين لتفعيل ممارسة هذه المهمة

12 00 2 ---- ---- 2.322 2.222 

يساعد نشر ثقافة االهتمام بالتدقيق  -3

القضائي على ترسيخ اهميتها ودورها 

يال في منع او الحد من الغش واالحت

 والفساد المالي 

12 12 2 2 0 3.322 1.212 

يجب على المدقق القضائي االبتعاد عن  -2

 السرقة واالختالس والتزوير
00 12 ---- ---- ---- 2.552 2.522 

يجب على المدقق القضائي منع التحايل  -5

 على اللوائح والقوانين ومخالفتها
2 10 2 2 0 3.522 1.222 

لتشريعات التي تنظم اصدار اللوائح وا -2

 العمل في بيئة العمل العراقية 
12 02 0 ---- ---- 2.152 202.2 

همية التدقيق القضائي في بيئة بيان أ -1

ثار االيجابية ة وتوضيح االّ يالعمل العراق

 لذلك على كل من الفرد والمجتمع

2 10 2 2 0 3.522 1.222 

الواقع العملي يتطلب ممارسة التدقيق  -2

 ي كمهنة مستقلة بذاتها القضائ
10 02 2 2 ---- 2.222 2.922 

ن يتمتع المدقق القضائي بكافة يجب أ -9

الصالحيات الالزمة للقيام بدورها في 

 مواجهة الغش واالحتيال والفساد المالي

2 02 2 0 ---- 3.252 2.132 

ن يتوفر للمدقق القضائي الوقت يجب أ -12

العباء الكافي للقيام بعمله بعيداً عن ا

 والمهام االخرى 

2 02 2 ---- ---- 3.952 2.591 

ن يتصف المدقق القضائي يجب أ -11

باالستقالل والنزاهة والموضوعية في 

 بيئة العمل العراقية 

2 12 12 0 ---- 3.222 2.122 

 الجدول من اعداد الباحثة. المصدر:
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بعنوان التدقيق القضائي  ن هناك حاجة إلصدار معيار تدقيق متخصصأ 3يتبين من الجدول 

( وانحرافها المعياري 2.552اذ بلغ متوسطه الحسابي ) ،ة في بيئة العمل العراقيةتوشروط ممارس

ً من عينة الدراسة أ %92بة ( وان نس2.522) ن ود مثل هذا االلتزام. كما تبين أكدوا وجتقريبا

د عن السرقة واالختالس افراد العينة يرون بأنه يجب على المدقق القضائي االبتعا من92%

اصدار الالوائح والتشريعات التي تنظم العمل في بيئة العمل العراقية.  %20، كما يؤيد والتزوير

لة عن المدققين لتفعيل ، وتكون مسؤوضرورة انشاء جمعية مهنية رسمية مستقلة %25كما يؤيد 

 ممارسة هذه المهنة .

 االستنتاجات 

سب للمدقق القضائي يفعل من دور التدقيق القضائي في بيئة العمل ان توفير التأهيل العلمي المنا .1

 العراقية.

اليفية والتحليل ق للعمليات المحاسبية والتكمدقق القضائي بالتميز والفهم المعميجب أن يتصف ال .0

 المالي

ن يتصف المدقق القضائي بالقدرة على ادارة المخاطر وضبط الغش والتالعب والفساد يجب أ .3

 داري في بيئة العمل العراقية المالي واال

 الواقع العملي يتطلب ممارسة التدقيق القضائي كمهنة مستقلة بذاتها . .2

 عباء والمهام لكافي للقيام بعمله بعيداً عن األفر للمدقق القضائي الوقت ايجب أن يتوا .5

 لتوصيات ا

بحيث يتضمن  اقفي العر اعادة النظر في تدريب وتأهيل المدققين بمكاتب المحاسبة والتدقيق .1

و ل اكتساب معارف وخبرات جديدة أالتدريب والتأهيل على ممارسة التدقيق القضائي من خال

 و الصفات الالزمة لتوفير مدقق قضائي متخصص .التدريب على مجموعة من المهارات أ

ن يحمل اسم التدقيق القضائي وشروط ، ويقترح أضرورة اعداد معيار للتدقيق متخصص .0

بحيث يتضمن تحديد جميع االجراءات  ،اشار الى ذلك االطار المقترح للبحث كما ،ممارسته

يلبي حاجات ملحة كثيرة  والسيما أنه ،ميز من خدمات التدقيقالالزمة لممارسة هذا النوع المت

 في بيئة العمل العراقية .

ن المدققي صصة تهتم بتحديد واجبات ومسؤولياتاالهتمام بضرورة انشاء جمعية رسمية متخ .3

القضائيين والدفاع عنهم وحمايتهم وتوفير متطلبات تطوير ادائهم المهني المتخصص في هذا 

 المجال.

عراق سواء في اعادة النظر في المفردات الدراسية التي تدرس بكليات االدارة واالقتصاد في ال .2

ي بحيث تتضمن من بينها التدقيق القضائ ،و مرحلة الدراسات العليامرحلة البكالوريوس أ

وغيرها من المفردات الالزمة لتوفير التأهيل العلمي المناسب للخريج بحيث يكون مؤهل 

 لممارسة مثل هذا النوع المتقدم من خدمات التدقيق .
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وقواعد  التأكيد، إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق و0222االتحاد الدولي للمحاسبين،  .1

 ، نيويورك الواليات المتحدة األمريكية . وأخالقيات المهنة

اخالقيات مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في  ،0210، وحيد محمود، ورمو الجليلي، مقداد احمد، .0

مجلة دراسات محاسبية ومالية/ وقائع المؤتمر العلمي االول لديوان  اإلداري،استراجيات الحد من الفساد 

 المالية .الرقابة 

لعراق، تنمية الرافدين، العدد ، المحاسبة القضائية وإمكانية تطبيقها في ا0210الجليلي، مقداد أحمد،  .3

 .   32، مجلد 121

يقها في البيئة المالية ، اإلطار المفاهيمي للمحاسبة القضائية ومتطلبات تطب0210جميل، رافي نزار،  .2

 اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل . ، كلية غير منشورة ، رسالة ماجستيرالعراقية

 ، مصر . ، موسوعة المراجعة المتقدمة، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية0211راضي، محمد سامي،  .5

خدمة التقصي المالي القانوني في مصر: الطلب على الخدمة والتنظيم ، 0212 ،احمد محمد كاملسالم،  .2

 كلية التجارة جامعة طنطا العدد، ة العلمية للتجارة والتمويلالمجل ،المهني لها في بيئة الممارسة المهنية

 .االول

دور المحاسبة القضائية في تشخيص واكتشاف عمليات االحتيال والخداع المالي  ،0220 ،مجدي ،سامي .1

 1العدد ، 02، كلية التجارة جامعة الزقازيق، مجلد مجلة البحوث التجارية، انيةددراسة مي –

 -، دور المحاسبة القضائية في الحد من ظاهرة الغش في القوائم المالية 0222 نجوى أحمد، ،السيسي .2

 ، جامعة عين شمس، العدد األول، يناير .لمجلة العلمية لالقتصاد والتجارةدراسة ميدانية، ا

، دور مهنة المراجعة في مكافحة الفساد، جامعة دمشق، كلية 0222، يسران محمد سامي، شامية .9

 االقتصاد . 

على عينة  ، دور االتجاهات السلوكية في زيادة فاعلية التدقيق بالتطبيق0222، صبا أحمد سعيد، يديالعب .12

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل. من الوحدات االقتصادية

 معية .قرارات في المحاسبة والمراجعة القضائية الدار الجا ،0212، امين السيد احمد، لطفي .11

 باللغة اإلنكليزيةمصادر ال -ثانيا  
- Akenbor C. amd Tennyson o, 2013, For ensic Auditing and financial crime in 

Nigerian banks Aproactive Approach The Business and Management Review vol 4 

No. 2 

 أنترنت -ثالثا  
http://www.almutmar,com/index.php?id,2009,10794 

اإلداري والمالي، ، دور أقسام الحسابات والرقابة والتدقيق الداخلي في الحد من الفساد 0211فرج، كريم حمود،  .1

 .  0319، العدد صحيفة المؤتمر

اجهة الغش واالحتيال والفساد المالي بمنظمات تطوير دور المراجعة القضائية لمو إبراهيم،محمد احمد  خليل، .0

 دراسة اختبارية –االعمال وتحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية 

 

http://www.almutmar,com/index.php?id,2009,10794

