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 1اململكة العربية السعودية فيدور املحاسبة القضائية في التدقيق والتحكيم املالي 

 الختم عبير بكرى سر
 اململكة العربية السعودية -جامعة امللك خالد -كلية املجتمع بخميس مشيط -أستاذ مساعد

aalhaaj@kku.edu.sa 

  :خلخ امل

معدالت  ارتفاعحيث أننا نجد أنه مع التدقيق والتحكيم املالي في اململكة العربية السعودية .  فييتناول البحث دور املحاسبة القضائية  

من خبراتهم  واالستفادة بآرائهمو محاسبين من ذوي الخبرة في القضايا املالية حتى يدلوا أبخبراء  االستعانةالدعاوي القضائية واملنازعات والذى ينتج عنه 

جة الى تفسير وتوضيح املعلومات املالية املوجودة في القوائم املالية ملساعدة املحكمين في احول الدعاوي القضائية التي تتعلق باملنازعات املالية والح

 تبسيط املصطلحات املحاسبية حتى يمكن الوصول  اتخاذ
ً
ى وجود املحاسبة إلجة االسليم  ، ولكل هذا تظهر الحلى القرار إالقرارات الرشيدة وأيضا

 القضائية .

 التحكيم املالي ،التدقيق املالي ،املحاسبة القضائية :الكلمات املفتاحية

 قدةة:امل
 أحد أنواع املحاسبة الحديثة  ياملحاسبة القضائية ه

ً
 وهي محاسبة تهتم بإعداد محاسبين مؤهلين علميا

ً
القضايا واملنازعات املالية  فيوعمليا

في توضيح  ممستشارين لتأييد الدعاوي القضائية ومساعدة القضاء ومعاونته ويكونوا على درجة كافية من التأهيل العلمي والعملي للعمل كخبراء أو

  اسبيةالحق وإقرار العدالة بما يمتلكون من معرفة متخصصة بمجال املحاسبة واملراجعة ومهارتهم في التحريات املبنية على معرفة املعايير املح

 ( .2006)السيس ي ، مهنة املحاسبة واملراجعة   يوالقواعد واالنظمة القانونية ف

 ألذا برز دور وأهمية املحاسبة القضائية في أنها   
ً
د املهارات ياملستقبل وتحد الحتياجاتعديدة  حد املجاالت الهامة والحديثة التي تحمل فرصا

 للعمل 
ً
 املطلوبة واملتطلبات األساسية في املحاسب القضائي. كما أنها تمثل إطار متكامل للمحاسبة والقانون معا

ً
وأكثر  على تقديم تحريات أكثر عمقا

 
ً
مع التعرف على دور املحاسبة القضائية في . بالدعاوي القضائية. لذلك تهدف هذه الدراسة للتعريف على الجانب النظري للمحاسبة القضائية  ارتباطا

 في القضايا املالية .حكيم والت دقيقالت

 ةشكلة البحث:
واملنازعات ذات الصبغة املالية والتي تحتاج إلى متخصصين في املجال املالي إلبداء رأيهم الفني املحايد  تكمن مشكلة البحث في كثرة القضايا 

 ة على السؤال التالي: بومن هذا املنطلق يمكن تحديد مشكلة البحث في اإلجا للفصل في مثل هذه القضايا .

العربية السعودية حتى تتمكن من القيام بالدور املطلوب منها في التدقيق ما مدى توافر مقومات تطبيق املحاسبة القضائية في اململكة 

 والتحكيم املالي للقضايا املالية .

 أهمية البحث:
 التالية: االعتباراتيستمد البحث أهميته من خالل 

القوائم املالية حول عدم وجود غش أو تضليل في يساهم موضوع املحاسبة القضائية في زيادة كفاءة أداء وظيفة املراجعة الخارجية وطمأنة مستخدمي 

 القوائم املالية.

                                                             
 البحث العلمي لدعمها هذا البحث  خالد، اململكة العربية السعودية ، ممثلة في عمادة لى جامعة امللكإتتقدم الباحثة بالشكر والتقدير  1
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 . واستحداثنظمة ولوائح قضائية جديدة في اململكة العربية السعودية أصدور 
ً
 محاكم أكثر تخصصا

لقضايا واملنازعات التعرف على مفهوم املحاسبة القضائية وتوضيح أهمية املحاسبة القضائية ودورها في الفصل في ا فيتتمثل أهداف البحث 

 على التعرف على مفهوم املحاسبة القضائية .املالية . 
ً
 ويهدف البحث أيضا

 فرضية البحث: 

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين املحاسبة القضائية والتدقيق والتحكيم املالي في اململكة العربية السعودية 

 ةنهجية البحث :
 املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التاريخي . استخدامتم 

 الدراسات السابقة:

  ه :1431 –املمارسة الحالية والنظرة املستقبلية -املحاسبة القضائية في اململكة العربية السعودية -دراسة صالح عبدالرحمن 

 من مجاالتها وهو : املحاسـبة القـضائية )املمارسـة الحا 
ً
 هاما

ً
ليـة تناولت هذه الدراسة موضوعا حـديثا مـن موضـوعات املحاسـبة، ومجـاال

 والنظـرة املـستقبلية ( 

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة كان من أهمها: 

القضاء إلى خبراء ماليين يدلون بآرائهم حـول املنازعـات املاليـة، وإلى طمأنـة أطـراف الـدعوى  أن املحاسبة القضائية تهدف إلى تلبية حاجة

يـر حـول القـضية، وأن القــضائية محــل النظــر وكــذلك الجهــات القــضائية أو األمنيــة التــي كلفــت املحاســب القانوني بنظر الـدعوى أو كتابـة تقر 

 أهميتهـا تنبـع مـ
ً
  ن تلبيـة حاجــات املحــاكم القــضائية إلى محاســبين أكــثر تخصــصا

ً
بالجوانــب القــضائية والقانونية للمنازعات املالية إضافة  وإملامــا

 . إلى إتقـانهم ومعـرفتهم بالجوانـب املحاسـبية

 
ً
  كـما توصلت الدراسة إلى أن هناك اختالفا

ً
 بين املحاسبة القضائية واملراجعة الخارجيـة،  كبيرا

  م2018-دور املحاسبة القضائية في الحد ةن ةمارسات املحاسبة اإلبداعية  -الرسول  الرسول حاةد عبد ةحاسن عبددراسة : 

قوم به املحاسبة القضائية، تتمثل البحث في معرفة املحاسبة القضائية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية والوقوف على الدور الذي  

  واختبار
ً
لفرضيات البحث في التأهيل العلمي والعملي للمحاسبة القضائية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية، والتطبيق  العالقات وفقا

في الحد  واالختالستالعب السليم لإلجراءات القضائية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية، وإدراك املحاسب القضائي ألساليب الغش وال

ن دور املحاسبة أتوصل البحث إلى أن املحاسبة القضائية لها دور في الحد من املمارسات اإلبداعية ، و   .من ممارسات املحاسبة اإلبداعية

وص ى البحث بتوصيات منها أ .واالختالساملحاسبة اإلبداعية والكشف عن الغش والتالعب  استخدامالقضائية كوقاية وتشخيص وعالج ألثار 

للمحاسبين واملراجعين  مستمرةالعمل على إدراج مناهج املحاسبة القضائية من ضمن متطلبات مواد الدراسات العليا، إعداد برامج تدريبية 

 أالقانونيين حول 
ً
ة ومهنية خاصة بأن توسع نطاق عمل املحاسبة القضائية بوجود مؤهالت علمي ساليب املحاسبة القضائية، كما وص ى أيضا

بالقواعد املحاسبية أوصت الدراسة بضرورة إجراء عمل تنظيمي للخبراء واملحاسبين الذين يعملون  وااللتزامأن تتوفر باملحاسبين القضائيين 

 . مع القضاء واملحاكم

  م2018 - املحاسبة القضائية وجودة التقارير املالية –دراسة كرار ةحمد كاظم : 

طراف ذات األ  اهتمامبه بسبب  االهتمامجرى ، والذي حقل جديد في املحاسبة باعتبارهاتكمن أهمية البحث في طبيعة املحاسبة القضائية  

 راالستثماقرارات  اتخاذالعالقة بمصداقية املعلومات املحاسبية التي تتضمنها التقارير املالية للشركة ، والتي تمثل األساس الذي يعتمد عليه في 

  واالئتمان

 أهم النتائج :

 املحاسبة القضائية تعد أداة ضغط على الشركة في مجال تحسين جودة املعلومات التي تقدمها التقارير املالية السنوية . .1

تزايد الطلب على خدمات املحاسبة القضائية في الوقت الحاضر بسبب وجود مشاكل حقيقية بين اإلدارة وأصحاب املصالح ، والتي  .2

 تستدعي رفع دعاوي في املحاكم املختصة .

 أهم التوصيات :

 ضرورة نشر الوعي بشأن أهمية املحاسبة القضائية وأساليبها وتقنياتها بين أوساط املهنيين واألكاديميين والباحثين .   .1

 الكبيرة في الوقت الحاضر .السعي نحو إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم مهنة املحاسبة القضائية ، وذلك ألهميتها   .2

http://repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/browse?type=author&value=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84++%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
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  افر ةقوةات تطبيق املحاسبة القضائية  -إنعام عثمان شعباندراسة  – االقتصاديةاملالي في الوحدات  االحتيالحاالت  الكتشافةدى تو

 م :2016

من خالل  االقتصاديةاملالي في الوحدات  االحتيالحاالت  الكتشافتناولت الدراسة بيان مدى توافر مقومات تطبيق املحاسبة القضائية  

 معرفة آراء وتوجهات مكاتب التدقيق واملحكمين املاليين بجمعية املحاسبين واملعتمدين لدى وزارة العدل في قطاع غزة .

والعملي لدى  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود طلب على مهنة املحاسب القضائي في قطاع غزة، وتوافر التأهيل العلمي 

ها : املحاسبين املاليين للقيام بهذه املهام إضافة إلى تطوير دوره بالجوانب القانونية الالزمة لذلك . وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهم

لتي تتناسب مع تطورات العصر ا باتجاهالسائد ، ومواصلة التقدم  االستقراروالتأقلم على وضع عدم  ةضرورة تهيئة الظروف الالزمة بقطاع غز 

املالي، كما أوصت بضرورة قيام الجامعات الفلسطينية واملؤسسات املهنية بعقد الدورات واملؤتمرات وورش العمل  االحتيالتطور وسائل 

 
ً
 بذاتها تقلةكمهنة مس العتمادهالطالبها بشأن موضوع املحاسبة القضائية لتكريس مفاهيم هذه املهنة وتهيئة الظروف املناسبة لتنميتها تمهيدا

 لدى وزارة العدل ، مع ضرورة قيام السلطات التشريعية بإصدار قوانين خاصة تنظم عمل املحاسب القضائي .

 املحاسبة القضائية والحد ةن الفساد املالي واإلداري في اململكة العربية السعودية  -علي فايع ةحمد آل حسن  -دراسة سعد ةحمد عارم– 

 م :2016

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :. اإلداري واملالي  ودورها في الحد من الفسادتهدف هذه الدراسة للتعرف على مفهوم املحاسبة القضائية  

 بين مهارات املحاسب القضائي واملحاسب القانوني . اختالفوجود   .1

 . القضائيةتوجد العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في مجال املحاسبة  ال  .2

 :كاآلتيوكانت أهم التوصيات 

في  عليه ضرورة تدريس املحاسبة القضائية ، وبناءً البد من املعرفة بالقواعد القانونية والتشريعية لسهولة عمل املحاسب القضائي  .1

 الجامعات .

املال العام وهيئات مكافحة الفساد والتحقيق م للمحاسبة القضائية لدى املحاكم اإلدارية املتخصصة وأجهزة الرقابة على ضرورة إنشاء قس  .2

 في جرائم األموال .

 م :2016،  ، املحاسبة القضائية ةن وجتهي نظر القضاء واملحاسب القضائي في األردن دراسة عبدالستار عبدالجبار الكبيس ي 

مدى أهمية املحاسبة القضائية في فض النزاعات ذات الطبيعة املالية وبصورة عادلة في االردن ، وذلك  استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى  

الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي في عرض وتحليل البيانات  اعتمدتعلى وجتهي نظر كل من القضاء واملحاسب القضائي،  باالعتماد

ومن حيث أهميتها في  خصصت لهذا الغرض . لقد أظهرت الدراسة أن املحاسبة القضائية بانةباست االستعانةالنتائج ، ومن خالل  واستخالص

% على التوالي من وجهة نظر القضاء ، بينما من وجهة نظر املحاسبين 80% و85املجتمع، ومدى توفر بياناتها ، وأهلية من يمارسه بمستويات 

واضح بين وجتهي نظر األطراف املعنية بخدماتها  اختالفظهرت النتائج وجود % ، كما أ81% و70% و 74القضائيين كانت على التوالي 

 فإنها الكان أهمها أنه وبالرغم  التي االستنتاجاتبعض  استخالصتم  وبتطبيقاتها على ضوء تلك النتائج
ً
ترقى  من تلك النتائج الجيدة إحصائيا

 وتحقيق العدالة باملجتمع . واالحتيالإلى املستوى الحقيقي الذي يجب أن تلعبه املحاسبة القضائية في محاربة الغش 

  م :2018األخالقي لدى العاةلين في ةهنة املحاسبة والتدقيق ،  االلتزاماملحاسبة القضائية ودورها في تعزيز  ، ناجي صالحدراسة ةنال 

العاملين في مهنة التدقيق  التزاميتمثل الهدف الرئيس ي ملهنة التدقيق في إضفاء الثقة على املعلومات التي تحتويها القوائم املالية ، ويعد  

 باملعايير الفنية  وااللتزامبقواعد وآداب السلوك املنهي 
ً
وزمالئهم في  منهم بمسئولية مهنة املحاسبة والتدقيق ككل تجاه املجتمع والعمالء اعترافا

املحاسبة القضائية إحدى  باعتبارلدى العاملين في مجال مهنة التدقيق  األخالقي االلتزاماملهنة ، وهذا يعد دور املحاسبة القضائية في تعزيز 

 .املجاالت التي تقوم على أساس املعرفة املتكاملة في أساسيات املحاسبة والتدقيق 

  اإلطار النظري :

 :املقدةة
  :املحاسبة القضائيةةفهوم 

قضية ) ماير ضد سيفتون ( والتي تتعلق بحدوث  باسمم بعد أن تم تسجيل أول قضية عرفت 1817بدأت هذه املحاسبة في الظهور  في عام  

 م ( .2013لهذه القضية ) القاض ي ،  بخبرة محاسبية للتعرف على الجوانب املالية االستعانةنزاع مالي بمحكمة كندية ، وقد تم 
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بأنها تطبيق املعرفة املتخصصة، ي ولقد عرفت املحاسبة القضائية بالعديد من التعريفات منها تعريف مجمع املحاسبين القانونيين األمريك

في جمع، وتحليل، وتقييم املسألة بشكل واضح وتفسير وتوصيل النتائج التي يصل إليها  CPA ومهارات التحقيق التي يمتلكها املحاسب القانوني

  .للمحكمة، مجلس اإلدارة، أو الجهات القضائية التنفيذية األخرى 

 بأنها 
ً
املعلومات املحاسبية واملعلومات من املصادر األخرى في تحديد الحقائق بصورة موضوعية وبطريقة تمكنها من  استخداموعرفت أيضا

 عبارة عن تطبيق امل
ً
) عرفة املتخصصة واملهارات املحاسبية والقانونية التي يمتلكها املحاسبين أن تدعم املواقف املعقولة املتخذة في املحاكم ، وأيضا

 ( .2014محمود وداد ، 

  االحتيال اكتشافبأنها التحليل املحاسبي الذي يمكن أن يؤدي إلي  تكما عرف
ً
لعرضه باملحكمة. ويكون هذا التحليل  املحتمل، ويكون مناسبا

 
ً
ومن التعريفات السابقة، يمكن تعريف املحاسب القضائي بأنه املحاسب الذي يستخدم  .)املرجع السابق ( للنقاش والجدال وفض النزاع أساسا

أما بهدف تقديم تقرير مالي فني محايد ،  ون، والحاسوب،خصائصه وسماته السلوكية ومهاراته املهنية والعلمية في املحاسبة، واملراجعة، والقان

لذي يختص باستخدام مهارات املحاسبة، واملراجعة، والتحليل، واالتصال الشفهي والكتابي، واملعرفة بالقانون املدني املحاسبة القضائية فأنها العلم ا

القضائي أو  والجنائي، وتقنية الحاسوب واألدوات البرمجية في التحليل، واالكتشاف، وجمع األدلة، وتفسير املعلومات املالية واملحاسبية لغرض الدعم

  .حقيق املحاسبيالتقييم والت

 (:2006ن العوامل التالية)السيس ي، تستمد املحاسبة القضائية أهميتها م

 . إحدى املجاالت الهامة التي تحمل فرص عديدة لتلبية احتياجات املستقبل، وتحديد الخصائص واملهارات املطلوبة في املحاسب القضائي .1

2.  
ً
  تمثل تكامال

ً
  بين املحاسبة والقانون للعمل معا

ً
 ، وأكثر على تقديم تحقيقات أكثر عمقا

ً
بالدعوى القضائية مما يجعل املحاسب القضائي  ارتباطا

 
ً
  مستشارا

ً
 .على مستوى رفيع قضائيا

 .تبحث في املاض ي وتذهب إلى ما وراء األرقام، وتفتح األبواب ملزيد من الدراسة والبحث .3

والتأهيل يقوم بتقديم تقرير عن املهمة املكلف بها مدعم باألدلة القانونية الكافية تساعد على إعداد محاسب قضائي على مستوى عالي من الخبرة  .4

 .التي تساعد القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة

  .ةاليتساهم في زيادة كفاءة وفعالية املراجعة الخارجية، وزيادة الثقة في مهنة املحاسبة واملراجعة، واكتشاف الغش واالحتيال في القوائم امل .5

ها وتتضمن زيادة الثقة في القوائم املالية تقديمويرى الباحث أن املحاسبة القضائية تستمد أهميتها من مجاالت الخدمات التي تقوم ب

وتقدير ، املستندات املالية األخطاء املحاسبية املوجودة في كشف توضيح البيانات املالية بصورة مبسطة ملستخدميها و واملعلومات املحاسبية من خالل 

، ومكافحة وكشف التهرب الضريبي، وحل نزاعات حملة األسهم، واملساعدة في حل نزاعات أنشطة األعمالالخسائر واألضرار االقتصادية، وتقييم 

كها املحاسب ونزاعات امللكية العائلية، وذلك بسبب الخصائص واملهارات والخبرة التي يتميز بها ويمتلامليراث التأمين، واملساعدة في حل نزاعات 

  .القضائي

 م( :2016ان وخلف )برز :أهداف املحاسبة القضائية

 عن واكتشافها االحتيالالتحري عن عمليات  .1
ً
حاالت التهرب الضريبي  اكتشاف، والذي يعد من االهداف الرئيسية للمحاسبة القضائية، فضال

 التالعب الذي يتم في السجالت املحاسبية . أو

من املحاسبة القضائية يعتمد على الغرض من التكليف، فقد املزعومة من قبل الجهات ذات العالقة، إذ أن الهدف  االدعاءاتالتحقق من  .2

 . االحتياليكون الغرض هو التحري عن وجود أو عدم وجود حالة 

ئي للحالة، وفحص األدلة دثم مراجعة املستندات املالئمة لتكوين التقييم املب االدعاءدعم التقاض ي، وتشمل جميع املستندات لقبول أو رفض  .3

 م ( .2012املناسبة وإبداء الرأي، وتكوينه من خالل اإلجراءات التحليلية ) الجليلي

 
ً
 (:2006ن أهمها ما يلي)السيس ي، من األهداف م تهدف املحاسبة القضائي إلى تحقيق عددا

 .تقرير يتضمن رأي فني منهي محايد للمساعدة في تأييد الدعاوى القضائية جمع األدلة الكافية وتقديم .1

اسبين إعداد محاسبين قضائيين لديهم املعرفة، الخبرة، واملهارة باملحاسبة واملراجعة، ومهارة التحقيق في ضوء املعرفة القانونية ليكونوا مح .2

 .القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة قضائيين مؤهلين للمساهمة في تأييد الدعاوى القضائية ومساعدة

  .حماية املال العام من أعمال الغش واالحتيال وسوء االستخدام واملساهمة في رفع كفاءة وفعالية وظيفة مهنة املراجعة الخارجية .3
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  :لخبرة القضائيةا

تعتبر الخبرة القضائية إحدى وسائل اإلثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاض ي للفصل في مسألة ذات طابع فني خاص ليس 

بأنها  الخبرة القضائية ، فيمكن تعريفذلك من االختصاصات غير القانونية للقاض ي دراية به لكونه مسألة تقنية كاملحاسبة والهندسة والطب وغير 

بعض جوانب الوقائع املادية التي يستعص ى على قاض ي املوضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة األوراق  استظهار"استيضاح رأي أهل الخبرة في شأن 

 
ً
 ملعلوماته الشخصية وليس في أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاض ي على فهمها، واستي والتي ال يجوز للقاض ي أن يقض ي في شأنها استنادا

ً
 ضاحها جوهريا

 (.2013موضوع النزاع" )بوثينة،  في تكوين قناعته في شأن

  :القضائي ريالشروط الواجب توافرها في تقرير الخب

 ( :2007التالية )السحيمي، عليه يجب أن تتوفر فيه الشروط  االعتماديمكن و كون تقرير الخبير موضوعي حتى ي

 القيمة الفنية: ويقصد بها أن يبدي الخبير  .1
ً
على أسس علمية، بعد فحص كافة املستندات واألوراق  رأيه بطريقة علمية أو أن يكون رأيه مبنيا

 . املقدمة من املتنازعين ودفوعاتهم وطلباتهم ودراستها ومطابقتها مع موضوع النزاع

2.  
ً
للموضوع املطلوب منه، إجراءات الكشف، الفحص، التحاليل الفنية التي  الدقة: يجب أن يتضمن التقرير تاريخ التقرير، توقيع الخبير، ملخصا

 
ً
في  قام بها الخبير، رأيه والنتائج التي توصل إليها بشكل دقيق، وأن يبتعد عن السطحية، التضارب، العموميات، الغموض، وأن يكون قاطعا

 .النتيجة التي توصل إليها

 .ن األطرافواستقاللية دون االنحياز ألي طرف موضوع النزاع بكل تجرد وحيادية املوضوعية: يجب أن يعد الخبير تقريره في م .3

4.  
ً
للقواعد الفنية واألصول املتعارف عليها، فالبد من توافر  مطابقة التقرير للقواعد الفنية املتعارف عليها: يجب إنجاز املهمة ووضع التقرير وفقا

باملهمة، وأن يقوم بكتابة تقريره ويضمنه خالصة أبحاثه وآرائه، وأن يقتصر رأيه على املهمة للقيام  انتدابهيتم شروط التعيين في الخبير، وأن 

 .بها املكلف
 :( م2018-واملحاسب القانوني ) أيمن ةحمد عاطف ةحمد  الفرق بين املحاسب القضائي

متعددة بين املحاسب القضائي واملحاسب القانوني ولكل منهما دوره ومؤهالته وطبيعة عمله وأساليبه وتقنياته لتحقيق  اختالفهناك أوجه 

فيها  لى تحديد املناطق غير القانونية واملشكوكاملحاسب القانوني بأن األول يهدف إبين املحاسب القضائي و  االختالفتتمثل أوجه أهداف كل منهما و 

 عن حقيقة النشاط االحتيالتساعد على  التيوالبيئة 
ً
 محايدا

ً
 فنيا

ً
 ،ن املحاسب القضائي يتطلب منه املعرفة القضائية وبدقةأو ، بينما يوضح الثاني رأيا

وتلبية و مستشارين يدلون بآرائهم حول املخالفات املالية ألى خبراء إتلبية حاجة القضاء  هيفالدوافع الحقيقية من وراء نشاط املحاسبة القضائية 

 . لى املعلومات الصحيحة والصادقة وخدمة الجهات الضريبية والجهات الرقابية الحكوميةإحاجة املستثمرين واملساهمين واملقرضين 

أجل كشف األضرار حقل من حقول املحاسبة تستخدم علم ومهارات املحاسبة والتدقيق والتحقيق من  وتعد املحاسبة القضائية

بعد ألى إوهى ليست محاسبة فحسب ألنها تتطلع ، اء في التحقيقات القانونية لدعم عمليات التقاض ي واملحاسبة االستقصائيةعداد اآلر إو  االقتصادية

عمال الكشف عن املشاكل الكامنة في األ  مما يتطلب التحليل العلمي واملتعمق ملعطيات قضية ما لتساعد من ثم في ،من األرقام في التعامل مع الواقع

و محاسبة أوهى ليست تدقيق ، وهى تستعين بالقانون ومهارات التحقيق لتكون حاضرة في املحاكم لحسم النزاعات بصورة عادلة، املاليةالتجارية و 

 
ً
. بينما هذا يشكل جزء من عمل ومهارات املحاسبة القضائية  ، محاسبين ماليين ومدققي حسابات قانونية فحسب الن املحاسبة القانونية تؤهل أساسا

لى املحاكم والجهات املهتمة بالقضية هدف تقديم أدلة موضوعية إللمعرفة واملهارات املهنية في الدعاوى املدنية أو الجنائية ب استخداموهى بالتالي تمثل 

 . و النزاع ولذلك تم تسميتها باملحاسبة القضائيةأمحل التحقيق 

 الدراسة امليدانية:
: ةجتمع عينة البحث:

ً
 أوال

يقصد بمجتمع البحث املجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الباحثة أن تعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة .ويتكون 

 :( فرد 47وكان عددهم )مجتمع البحث من عينة عشوائية من املحاسبين والقانونيين العاملين في مدينة خميس مشيط باململكة العربية السعودية 

: أداة البحث:ثاني
ً
 ا

 الباحثة على االستبانة كأداة رئيسة لجمع املعلومات من عينة البحث. اعتمدت

 على قسمين رئيسين: االستبانة احتوت

 القسم األول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث. .1

عما تصفه كل عبارة ، وفق مقياس ليكرت  تجابتهماسطلب من أفراد عينة البحث عن  ، ( عبارة18القسم الثانى : يحتوى هذا القسم على عدد ) .2

 الخماس ي .وتم توزيع هذه العبارات على فرضيات البحث.
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ً
 صدق وثبات أداة الدراسة: :ثالثا

بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة  ارتباطمدى وجود  الختبار Cronbach – Alpha) كرونباخ ألفا ) أسلوبة الباحث استخدمت

رجة كبيرة من الثبات وإمكانية مما يعني توفر د 0.70وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو  0.815،حيث كانت قيمة معامل الثبات

 على نتائج التحليل اإلحصائي. االعتماد

: األساليب اإلحصائية املستخدةة:
ً
 رابعا

 spssلحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان تم استخدام البرنامج االحصائي ل

 التحليل اإلحصائي :

 الجنس .1

 النوع

 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات

 74.5 74.5 74.5 35 ذكر 

 100.0 25.5 25.5 12 أنثى

  100.0 100.0 47 املجموع

م2019املصدر : ةن إعداد الباحث                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعمرا .2

 

 

 

 

    م2019املصدر : ةن إعداد الباحث                                       

 

 

 

 

 

م2019املصدر : ةن إعداد الباحث   

 

 

 

 

 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات 

 100.0 14.9 14.9 7 30-20 من 

 85.1 29.8 29.8 14 40-31 من 

 55.3 55.3 55.3 26 فأعلى 41 من

  100.0 100.0 47 الجملة 
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 التخص  .3

 

 

 

 

    م2019املصدر : ةن إعداد الباحث                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرة العملية .4

 

 

 

 

 م2019املصدر : ةن إعداد الباحث                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة الدراسية .5

 

 

 

 

 م2019املصدر : ةن إعداد الباحث                                     

 

 

 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات

 40.4 40.0 40.4 19 محاسبة 

 100.0 59.6 59.6 28 قانون 

  100.0 100.0 47 الجملة    

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات الخبرة

 55.3 2.1 2.1 1 سنوات 5من سنة إلى  

 100.0 44.7 44.7 21 10سنوات إلى 6من 

 53.2 53.2 53.2 25 سنة فأعلى 11 من

  100.0 100.0 47 الجملة 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات املرحلة الدراسية

Valid 34.0 34.0 34.0 16 ريوسو بكال 

 55.3 21.3 21.3 10 ماجستير

 91.5 36.2 36.2 17 دكتوراه

 100.0 8.5 8.5 4 زمالة مهنية

  100.0 100.0 47 الجملة
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 الوصفياإلحصاء 

املعياري  االنحراف القياس ع أسئلة الفرضية  

   

 0.91549 4.3404 47 املحاسبة القضائية في سرعة البت في القضايا املالية في املحاكم تساهم/1

 0.77841 4.2128 47 / تحتاج املحاكم في القضايا املالية  الى وجود قسم خاص باملحاسبة القضائية2

 0.680779 4.40426 47 لى أحكام دقيقة وعادلةإ املحاسبة القضائية في قضايا التحكيم املاليوجود متخصص في يقود / 3

 0.73186 4.1702 47 تقدم خدمات املحاسبة القضائية ضمن أعمالها استشارية/ توجد شركات 4

 0.66636 4.2340 47 / يجب على املحاسب القضائي أن يكون على دراية قانونية وتشريعية5

 0.90174 3.7234 47 يطبق املحاسب القضائي أساليب وتقنيات فنية للكشف عن مواطن الضعف والقصور في التقارير املالية/ 6

 0.85919 3.8511 47 / توجد العديد من الدورات والكورسات التأهيلية في مجال املحاسبة القضائية7

 0.91549 3.3404 47 املحاسبة القضائية قابلية الفهم للبيانات املاليةتعزز / 8

 0.72869 4.2340 47 يتطلب العمل كمحاسب قضائي الحصول على شهادات متخصصة / ال9

 على محاسب قضائي إلبداء الرأي الفني حولها10
ً
 0.70020 4.3404 47 / تحتاج القضايا املالية الى عرضها مسبقا

 0.90430 4.4468 47 على املحاسبة القضائية إلى زيادة كفاءة وفاعلية االجهزة الرقابية يؤدي االعتماد/ 11

 0.65091 4.5745 47 / يطبق املحاسب القضائي أساليب وتقنيات فنية فاعلة للكشف عن مواطن الضعف في االداء املالي12

 0.79951 3.7234 47 يةبالقضايا املالاملحاسبة القضائية في تبسيط  التقارير املالية املتعلقة تساهم / 13

 0.75977 4.3404 47 / تتوفر بيئة تشريعية مالئمة باململكة تساهم في تطوير املحاسبة القضائية14

 0.68349 4.4255 47 / تواكب الجهات املعنية باملحاسبة القضائية املستجدات التي تحدث في علم املحاسبة15

 1.18462 3.3404 47 في اململكة العربية السعودية على علم تام بأهداف املحاسبة القضائية/ الهيئات املالية والقضائية 16

 0.70020 3.3404 47 ومواكبة التطورات في اململكة العربية السعودية االقتصاد/ تطبيق املحاسبة القضائية يساهم في دفع عجلة 17

 0.91851 20638 47 الداخلي والخارجي وذلك في إطار العملية التكاملية بينهما/  تساهم املحاسبة القضائية في دعم عمل املدقق 18

ــــة  ــ    47 الجملـ

م2019املصدر : ةن إعداد الباحث   
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Abstract:  The research deals with the role of Forensic accounting on auditing and financial arbitration 
in the Kingdom of Saudi Arabia. As we find that with the high rates of lawsuits and disputes, which results in 

the getting help for experts or accountants with experience in financial cases to show their opinions and 

benefit from their expertise on the judicial proceedings relating to financial disputes and the need to explain 
and clarify the financial information in the financial statements to help the arbitrators to take the rational 

decisions and also simplifying accounting terminology so that the proper decision can be reached, and all this 

shows the need for judicial accounting. 

Keywords: Forensic Accounting, Financial Audit, Financial Arbitration 

References: 

[1] Ạljlyly. Ạ̉ḥmd, Mqdạd, Ạlmḥạsbh Ạlqḍạỷyh Wạ̹Mkạnyẗ Tṭbyqhạ Fy Ạlʿrạq, Mjlẗ Tnmyẗ Ạlrạfdyn- (107) 

(2012), pp.9. 

[2] Ạlsysy. Ạ̉ḥmd, Njwa, Dwr Ạlmḥạsbh Ạlqḍạỷyh Fy Ạlḥd Mn Ẓạhrẗ Ạlgẖsẖ Fy Ạlqwạỷm Ạlmạlyh, 

Ạlmjlh Ạlʿlmyh Llạqtṣạd Wạltjạrh, Jạmʿẗ ʿyn Sẖms, (1)(2006). 

[3] Brdạn. Ṣbyḥh & kẖlf. Mky. Qys, Dwr Ạ̉sạlyb Ạlmḥạsbh Ạlqḍạỷyh Llḥd Mn ʿmlyạt Ạlgẖsẖ Wạltlạʿb, 

Mjlẗ Ạlạ̹dạrh Wạlạqtṣạd, (108)(2016), pp.221 . 

[4] Kạẓm. Krạr Mḥmd, Ạlmḥạsbh Ạlqḍạỷyh Wjwdẗ Ạltqạryr Ạlmạlyh, Jạmʿẗ Ạlqạdsyh, (2018) 

[5] Mdwnẗ Byt Kwm- Ạ̉ymn Mḥmd ʿạṭf Mḥmd, (2018). 

[6] Wdạd. Mḥmwd Bkr Ạ̹Brạhym &ʿly. Ạ̹Kẖlạṣ ʿyd, Dwr Ạlmḥạsbh Ạlqḍạỷyh Fy Ạlḥwkmh Wạnʿkạsạthạ 

ʿla Jwdẗ Ạlmʿlwmạt Ạlmḥạsbyh, Mjlẗ Drạsạt Mḥạsbyh Wmạlyh, (28)(2014), pp.121. 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/

