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  المالية في المحاكم السودانية (دراسة ميدانية استكشافية)
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  الملخص
تتمثل مشكلة البحث في أن هناك العديد من الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالية،     

الحتيال في المحاكم السودانية التي تحتاج إلى فصل من خالل التحري والتقصي المهني والغش وا
الشفاف التي تحتاج إلى استخدام التطورات الحديثة في مجال المراجعة بجانب القانون وغيرها لمزيد 

دية ، حيث أن اساليب المراجعة التقليل تلك القضايا والنزاعات الماليةمن الدقة والموضوعية في فص
غير كافية، مما يحتم على تلك المحاكم استخدام المراجعة القضائية كاتجاه حديث للحد من تلك 

  المخالفات والتجاوزات المالية.
أما أهداف البحث فتتمثل في التحقق من تطبيق المراجعة القضائية في البيئة السودانية وأوجه      

ضًا من مدى استعانة المحاكم السودانية بالمراجعين االختالف بينها والمراجعة الخارجية، والتحقق أي
في فصل الدعاوى والمنازعات المالية، وفيما إذا كانت تلك المحاكم تميز بين خدمات المراجع 
القضائي وخدمات غيره من المراجعين. هذا بجانب التحقق من وجود كيان مستقل للمراجعين 

  القضائيين. 
انات واختبار الفرضيات، اعتمد الباحث على إجراء دراسة ميدانية لدراسة المشكلة وتحليل البي     

باختياره لعينة من مجتمع الدراسة حصل منها على العديد من البيانات وقام بتحليلها، وتوصل إلى 
  عدد من النتائج منها: 

ودانية المحاكم السودانية لخدمات الدعم القانوني من المراجعين، وعدم تفريق المحاكم السقبول     
عند استعانتها بالمراجعين بين المراجع القانوني المالي والمراجع القضائي، وعدم وجود كيان خاص 

  بالمراجعين القضائيين بالسودان. 
  بناء على ذلك تم تحليل واختبار الفرضيات حيث ثبتت صحتها. 

  واستنادًا على النتائج أوصى الباحث باآلتي: 

                                                            

  .السودان –رمان اإلسالميةجامعة أم د –كلية العلوم اإلدارية *
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د استعانتها بالمراجعين التفريق بين المراجع القضائي والمراجع المالي على المحاكم السودانية عن    
وتكثيف تدريب للمراجعين القضائيين بالسودان،  حسب نوعية الدعوى والنزاع، وتأسيس كيان منفصل

القضاة والعاملين في المجال القضائي والقانوني على المراجعة القضائية، وتدريب وتأهيل المراجعين 
م الرغبة ليصبحوا مراجعين قضائيين، والمراجعين الحكوميين على مهارات التحري الذين لديه

  والتقصي المحاسبي والقانوني وغيرها من المجاالت ذات الصلة بالمراجعة القضائية. 
Abstract  

Extent of Application of Forensic Auditing in Passing Judgement on 
litigations and Disputes of Financial Irregularities in Sudanese Court 

A Pilot Field Study 
    This research problem is represented in the fact that, there are numerous 
litigations and disputes before the Sudanese courts, regarding financial 
irregularities and fraud and embezzlement. However, this needs 
adjudication through judicial proceedings of professional and transparent 
inquiry and investigation, which, as well, needs the use of modern 
developments in both audit and law domains as well as other domains for 
more accuracy and objectivity in the adjudication of such financial 
litigations and disputes. As traditional audit methods proved insufficient to 
address these issues, such courts shall use forensic auditing, as a modern 
trend to limit the financial irregularities and excesses. The research aimed to 
achieve the following: To investigate the application of forensic auditing in 
the Sudanese business environment and identify the differences between the 
forensic auditing and external auditing. To investigate the extent to which 
the Sudanese courts seek help from auditors to adjudicate financial 
litigations and disputes, on one hand, and whether, said courts distinguish 
between the services of forensic auditor and the services of other auditors, 
on the other hand. This is, in addition to investigate the existence of an 
independent body for forensic auditors. To examine the research problem 
and analyze the data and test the hypotheses, a field study has been 
conducted to select a sample from the research community of which 
extensive data has been collected and analyzed. Based on that account, the 
research has tested and proved the validity of the hypotheses and reached a 
number of findings, including the following: Sudanese courts accepted the 
legal support services from auditors. Lack of Sudanese courts to 
differentiate, in seeking the opinions of the auditors, between the chartered 
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accountant and forensic accountant. Lack of a competent body for forensic 
auditors in the Sudan. Based on said findings, the research recommended 
the following: Sudanese courts should differentiate, upon seeking the 
opinions of the auditors, between the chartered accountant and forensic 
accountant according to the type of litigations and disputes. To establish an 
independent body for forensic auditors. To offer extensive training for 
judges and those who are working in the judicial and legal domain in the 
forensic auditing. To provide training and qualification for those auditors, 
who have the desire to become forensic auditors, as well as government 
auditors in the skills of judicial and accounting inquiry and investigation and 
other fields related to forensic auditing.  

  المقدمة: 
 انهياراً  سبب مما العالمي؛ لالقتصاد كبير انهيار مرحلة والعشرين الحادي القرن بدايات تمثل     

 فشل بسبب أو ها،تإدار  تخطيط لسوء نتيجة ميةالعال المالية المؤسسات من العديد في واضحاً 
 العديد دفع مما الالزمة؛ المهنية اإلجراءات واتخاد التجاوزات عن الكشف في الخارجيين المراجعين

  .فيها المتنازع الدعاوي القضايا لفصل المحاكم إلى للجوء واألفراد المؤسسات من
 على السودانية والمحاكم عام، بشكل المحاكم في المرفوعة القضايا زيادة علية ترتب السلوك هذا    
 مهنة إساءة إلى أدى الذي األمر" أضرار، من األفراد أو المؤسسات أصاب ما بسب الخصوص وجه

 corporate" أمريكيا في العامة المساهمة الشركات مسؤولية قانون وصدور والمرجعة، المحاسبة
responsibility "واالمريكية يةالعالم الصحافة أسمتها والتي "corporate scaudal"  فضيحةأي 

  ).3 ،2011 شاهين، جربوع،( المساهمة. الشركات
هذا يتطلب بما ال يدع مجاًال للشك إضافة مهمة للمراجع القانوني في إطار إعادة صياغة      

الوضع الحالي للمراجعات؛ لتقليص حجم فجوة التوقعات في المراجعة، إضافة إلى اكتشاف الغش 
  والفساد المالي في المؤسسات.

إن طبيعة العمل خاصة في المراجعة القضائية يتطلب قضائيين مؤهلين للعمل؛ لتحقيق العدالة     
) 14 ،2002 بما يمتلكون من معرفة متكاملة في مجال المحاسبة والمراجعة، وهذا أكد عليه (سامي،

ا الظروف الحالية من الفساد الذي يشوب بقوله: "إن المراجعة القضائية تعد خدمة مستحدثة أوجدته
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األعمال في العالم، حيث إنها مجال من مجاالت المعرفة المحاسبية الهامة والمعاصرة، فهي تهتم 
  بالنظر في المشكالت القضائية التي تعد المحاسبة إطارًا مرجعيًا لها". 

ما زالت تؤدي دورًا كبيرًا ومتعاظمًا إن المتتبع لدور المراجعة بأنواعها المختلفة يالحظ أنها أدت و     
ن حدثت بعض المشاكل إ في حفظ حقوق الجهات المختلفة وخدمة المستفيدين منها بشكل مناسب، و 

التي تسبب فيها من يقومون بأدائها مثل ما حدث من مكتب المراجعة (آرثر أندرسون) الذي تواطأ 
لتي انهارت نتيجة لذلك التواطؤ وغير ذلك من وا ،مع بعض المديرين التنفيذيين لشركة أنرون بأمريكا

الفشل الذي الزم بعض القائمين على أمر المراجعة، وكل ذلك أدى إلى تطور هذا الفرع المحاسبي 
عليه فإن المراجعة القضائية واحدة من تلك التطورات و  ،مع التطور االقتصادي واالجتماعي والبيئي

عليه فإن المقدمة تشتمل على اإلطار المنهجي والدراسات و ة كما يرد الحديث عنها في الفقرات القادم
  والتي يتم تناولهما كما يلي:  ،السابقة

  اإلطار المنهجي:  -أوالً 
  مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في أن هناك العديد من الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالية في     
صل من خالل التحري والتقصي المهني الشفاف، التي تحتاج المحاكم السودانية، التي تحتاج إلى ف

إلى استخدام تطورات حديثة في مجال المراجعة بجانب القانون لمزيد من الدقة والموضوعية في 
فصل تلك القضايا المالية، حيث إن أساليب المراجعة التقليدية غير كافية في مثل هذه القضايا مما 

في التحري والتقصي في  المراجعة القضائية كاتجاه حديث يحتم على تلك المحاكم استخدام
المالية؛ لتحقيق المزيد من الموضوعية والدقة  توالدعاوى الخاصة بالمخالفات والتجاوزا المنازعات

  في الفصل، عليه يمكن صياغة السؤال الرئيسي التالي: 
لمتعلقة بالدعاوى والمنازعات ما مدى استخدام المراجعة القضائية في عمليات التحري والتقصي ا    

  الخاصة بالمخالفات المالية في المحاكم السودانية؟ 
  ومن ذلك يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:    
  هل هناك كيان خاص للمراجعين القضائيين في السودان؟  -1
  ة؟ هل هنالك تمييز بين المراجعة القانونية والمراجعة القضائية في البيئة السوداني -2
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هل تستعين المحاكم السودانية في فصل النزاعات المالية بالمراجع القضائي أم بغيره من  -3
  المراجعين؟ 

  ما مدى اعتماد المحاكم السودانية على الرأي المقدم من المراجع القضائي في الدعاوى المالية؟  -4
  أهداف البحث: 

  يسعى الباحث إلى تحقيق األهداف التالية:     
  حقق من وجود المراجعة القضائية في البيئة السودانية. الت -1
  توضيح أوجه االتفاق واالختالف بين المراجعة القانونية والمراجعة القضائية. -2
  التحقق من مدى استخدام المحاكم السودانية للمراجعين في فصل الدعاوى والمنازعات المالية.  -3
بين المراجعة القضائية وبقية أنواع المراجعة في  التحقق من مدى تمييز المحاكم السودانية -4

  االستعانة بالمراجع لفصل الدعاوى المالية. 
  تنبيه الجهات المستفيدة والمحاكم السودانية إلى مدى حاجتها لهذا النوع من المراجعة. -5
  إضافة بحوث في هذا المجال من البيئة المحلية للمكتبات السودانية. -6

  أهمية البحث: 
تنبع أهمية هذا البحث من أهمية المراجعة القضائية ودورها المحوري في التحري والتقصي     

المالي مع التطور في أساليب وأدوات ارتكاب المخالفات المالية، وكثرة الدعاوى والنزاعات المالية 
لمعلومات بالمحاكم التي تتطلب منها االستعانة بالمراجع القضائي؛ لتمكينها من تجميع البيانات وا

  الالزمة من جهة متخصصة في التحري والتقصي عن المخالفات المالية والمحاسبية. 
  فرضيات البحث:

  يسعى الباحث إلى اختبار الفرضيات التالية:     
  تستعين المحاكم السودانية بآراء المراجعين في فصل الدعاوى والمنازعات المالية.  الفرضية األولى:
حاكم السودانية في استعانتها بالمراجعين ال تفرق بين المراجع القانوني المالي الم الفرضية الثانية:

  والمراجع القضائي. 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستعانة بالمراجعة القضائية في المحاكم  :لفرضية الثالثةا

  السودانية والحد من المخالفات المالية. 
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  : مناهج البحث
  تتمثل في اآلتي:  العديد من المناهجحث استخدم البا    

  المنهج االستنباطي: تم استخدامه لتحديد وصياغة مشكلة البحث.  -1
  المنهج االستقرائي: استخدمه الباحث الختبار فرضيات البحث.  -2
  المنهج  التاريخي: تم االعتماد عليه في تناول الدراسات السابقة واإلطار النظري للبحث.  -3
  وصفي: اعتمد عليه الباحث في تناول الدراسة الميدانية.المنهج ال -4

  حدود البحث: 
  الحدود المكانية: والية الخرطوم.  -1
  م. 2017 –2016الحدود الزمانية:  -2
الحدود البشرية: تتمثل في المراجعين والمحاسبين القانونين والمستشارين الماليين واألكاديميين  -3

  في مجال المراجعة والمحاسبة. 
  هيكل البحث: 

تكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة. تشتمل المقدمة على، أوًال: اإلطار المنهجي، 
وثانيًا: الدراسات السابقة بينما تناول المبحث األول اإلطار العام للمراجعة القضائية من خالل عدة 

، أما الخاتمة فاشتملت نقاط، أما المبحث الثاني فتناول الدراسة الميدانية من خالل عدة نقاط أيضاً 
  على أوًال: النتائج وثانيًا: التوصيات. 

  الدراسات السابقة:  - ثانياً 
يتناول الباحث الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث، والتي تمكن من الحصول     

  عليها كما يلي: 
ستقصائية القضائية ركزت هذه الدراسة على عرض دور المراجعة اال )2009دراسة عبدالوهاب ( - 

لتفعيل حوكمة الشركات، وذلك من خالل عرض تجار بعض الدول في مجال هذه المراجعة مع 
التركيز على أسباب التوجه المهني نحو هذا النوع من أنواع المراجعة، وخاصة الفساد ودعم ثقة 

ي اإلطار المفاهيمي مستخدمي القوائم المالية في المهنة، من ذلك فإن البحث يتفق مع هذه الدراسة ف
للمراجعة القضائية، ولكن يختلف عنها في أن البحث ركز على مدى تطبيق هذه المراجعة في فصل 
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الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالية في المحاكم السودانية أي مجال التطبيق مع التوسع 
والوساطة واإلصابات والحوادث في الدعاوى والمنازعات بحيث تشمل النزاع بين الشركاء والتحكيم 

  والتأمين والتصفية والسرقات والتهرب الضريبي واإلفالس وغيرها. 
هدف هذه الدراسة يتمثل في اقتراح تنظيم مهني لخدمة التقصي المالي  )2010دراسة أحمد ( - 

القانوني في مصر، وذلك في حالة وجود طلب على أو عرض لهذه الخدمة. عليه فإن هذه الدراسة 
ركزت على هذا المجال لمحاربة الفساد بصفة عامة، والغش في محتوى التقارير المالية بصفة 
خاصة من ذلك يمكن القول إن هذه الدراسة ركزت على خدمة التقصي والتحري والفساد الذي يعد 
الغش في محتوى التقارير المالية أحد أهم أشكاله. بينما ركزت دراسة الباحث على مدى تطبيق 

يب التحري والتقصي المرتبط بالمراجعة القضائية في فصل الدعاوى والمنازعات المالية في أسال
المحاكم السودانية حيث أن الدعاوى والمنازعات المالية المشار إليها أوسع نطاقًا من الفساد المشار 

  إليه في هذه الدراسة. 
ائية في تفعيل مبادئ حوكمة : تناولت هذه الدراسة دور المراجعة القض)2011دراسة ريهام ( - 

الشركات، وذلك بسبب ظهور فساد باإلضافة إلى العوامل التي ساعدت على ظهور العديد من 
المشاكل التي  تتعلق بحوكمة الشركات، منها نقص السلوك األخالقي للشركة وفشل فعالية إشراف 

دفع الدارس إلى استخدام مجلس اإلدارة ونقص الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة وغيرها مع 
المراجعة القضائية لزيادة فعالية حوكمة الشركات، من ذلك فإن البحث يختلف عن هذه الدراسة في 
أن الباحث أراد التحقق من مدى تطبيق المراجعة القضائية في فصل الدعاوى والمنازعات المالية في 

القضائية والمراجعة القانونية وغيرها من المحاكم السودانية، بجانب التحقق من التميز بين المراجعة 
  أوجه االختالف. 

تمثلت مشكلة هذه الدراسة في غموض مفهوم الغش المالي في البيئة  ):2012دراسة جيهان ( - 
اإللكترونية وآليات الرقابة المسؤولة عن فحص الغش، ودور وأهمية المراجعة القضائية في اكتشاف 

دفت إلى اإلجابة عن العديد من التساؤالت منها تحديد مدى التباين الغش في القوائم المالية، كما ه
في إدراك المراجعين القضائيين للغش المالي في البيئة اإللكترونية وفقًا لمؤهالتهم العلمية والعملية 
ومراكزهم الوظيفية، وتحديد الصور الشائعة للغش في البيئة اإللكترونية مع تنبيه المراجعين 

يها، وٕابراز أهم المقومات والمهارات الالزم توفرها في المراجع القضائي للحد من الغش، القضائيين إل
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من ذلك فإن البحث يختلف عن هذه الدراسة في تركيزه على مدى تطبيق المراجعة القضائية في 
فصل الدعاوى والمنازعات القضائية في المحاكم السودانية، الدعاوى والمنازعات التي تشمل التقصي 

التحقق الجنائي، ومنازعات الشراكة والمساهمين، الغش والخسائر االقتصادية، وحماية واستعادة و 
  األصول، واإلهمال المهني وخدمات حقوق الملكية وغيرها. 

هدف الدراسة تمثل في دور المراجعة القضائية في دعم دور المراجعة ): 2014دراسة شحاتة ( - 
لمدخل تقارير األعمال المتكاملة، وذلك للحد من فجوة التوقعات الخارجية في مواجهة تبني الشركات 

والغش واإلهمال المهني وغيرها. من ذلك فإن البحث يختلف عن هذه الدراسة في أنه يسعى إلى 
التحقق من تطبيق المراجعة القضائية في المحاكم السودانية، وخاصة في الدعاوى والمنازعات المالية 

  تها. بمختلف أنواعها ومسميا
: وقد تناولت هذه الدراسة العالقة بين المحاسبة )Nkama and Onoh, 2016دراسة ( - 

تم استخدام الدراسة االستقصائية واستخدمت المصادر األساسية في  الجنائية وحوكمة الشركات.
 First Bank) موظفًا في15توليد البيانات لهذا البحث. وركزت هذه الدراسة على خمسة عشر (

PLC  وكشفت النتيجة المنبثقة   المقر الرئيسي مارينا الجوس من قسم المالية والرقابة في البنك. في
عن نتائج هذه الدراسة أن هناك عالقة إيجابية كبيرة بتطبيق المحاسبة الجنائية وحوكمة الشركات 

حسين مقاسة بأداء مجلس اإلدارة. ويعني ذلك أن تطبيق المحاسبة الجنائية ينطوي على إمكانية ت
إدارة الشركات من خالل تعزيز أداء مجلس اإلدارة. وعليه، تخلص الدراسة إلى أن المحاسبة الجنائية 
تعد عنصرًا أساسيًا لضمان حسن إدارة الشركات في المصارف. ولذلك، أوصى بأن يكون هناك 
فصل بين واجبات أعضاء المجلس. وسيضمن ذلك تشكيل المجالس بصورة سليمة مما يعزز من 

 حسن إدارة الشركات في المصارف النيجيرية.

تم تصميم البحث لفحص مهارات المحاسبة الجنائية  ):Gbegi & Adebisi, 2014دراسة ( - 
  والتقنيات في التحقيق في الغش في القطاع العام النيجيري.

جيريا ) من كبار موظفي الوكاالت الثالث لمكافحة الفساد في ني129وتتألف عينة الدراسة من (    
)EFCC, ICPC and CCB تم استخدام االستبانة في جمع البيانات األولية في حين تم .(

تم استخدام البيانات الناتجة عن   )EFCC, ICPC and CCBالحصول على البيانات الثانوية من (
) وتحليل السالسل الزمنية ANOVAهذه الدراسة الختبار الفرضيات باستخدام تحليل التباين (
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وتظهر نتائجنا أن مهارات وتقنيات المحاسبة الجنائية لها تأثير كبير على   ).SPSSة (بمساعد
كشف والحد من االحتيال في القطاع العام النيجيري. ويوصي البحث بأن تقوم وكاالت مكافحة 
ة الفساد في نيجيريا أوًال بإنشاء وحدات المحاسبة الجنائية إلتاحة المجال إلجراء تحقيقات أكثر فعالي

وثانيًا، ينبغي للقطاع العام (الحكومة) أن يثير   وكفاءة في حاالت الغش المشتبه فيها والمؤكد.
االهتمام بوحدات المحاسبة الجنائية من خالل التأكد من أن المحاسبة الجنائية هي مؤسسات 

داخلية فعال مؤسسية في جميع الوزارات واإلدارات الوزارية والهيئات شبه الحكومية لبناء نظام رقابة 
  من شأنه أن يعزز األداء األكثر فعالية في القطاع العام النيجيري.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر المحاسبة  ):Madumere et al., 2013دراسة ( - 
القضائية على احتيال الشركات في القطاع الصناعي النيجيري باإلضافة إلى توضيح العالقة بين 

والتقارير المالية واألداء االقتصادي للشركات النيجيرية وتكلفة رأس المال في  المحاسبة القضائية
القطاع الصناعي النيجيري. حيث توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة منها زيادة حاالت االحتيال لدى 
الشركات المشار إليها سابقًا في ظل ضعف إعداد التقارير المالية لبعض الشركات، وعدم رغبة 

داريين في الوظائف القيادية العليا في االستمرار طويًال في وظائفهم، حيث إنهم يفضلون معظم اإل
العمل لفترات قصيرة ثم يصبحون مالكًا. هناك عالقة إيجابية ذات داللة بين المحاسبة القضائية 

لدراسة والتقارير المالية واألداء االقتصادي وتكلفة رأس المال، من ذلك فإن البحث يختلف عن هذه ا
في أنه تناول التعرف على مدى تطبيق المراجعة القضائية في فصل الدعاوى والمنازعات الخاصة 

  بالمخالفات المالية في المحاكم السودانية. 
: تمثلت مشكلة هذه الدراسة في تناولها قلة الدراسات في مجال )Enofe, et.al., 2013دراسة ( - 

ا تؤدي دورًا مهمًا في التشريع والمنازعات القانونية التي المحاسبة القضائية، على الرغم من أنه
اقتضتها حاالت االحتيال والغش المعاصرة، وبالتالي سعت الدراسة إلى اختبار أثر المحاسبة 
القضائية على اكتشاف االحتيال والحد من األنشطة االحتيالية، وتوصلت إلى عدة نتائج منها أن 

المؤسسات باألدوات الضرورية الكتشاف األنشطة االحتيالية، خدمات المحاسبة القضائية تزود 
ويمكن اعتماد المحاسبة القضائية كإستراتيجية مالية للحد من الجرائم االقتصادية والمالية، كذلك تقوم 
خدمات الدعم القضائي من ذلك فإن البحث يختلف عن هذه الدراسة في أن الدراسة ركزت على 
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ة في اكتشاف االحتيال، بينما يتناول البحث المراجعة القضائية ومدى استخدام المحاسبة القضائي
  استخدامها في فصل الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالية في المحاكم السودانية. 

 (General Scope of Forensic Audit)المبحث األول: اإلطار العام للمراجعة القضائية:

  لمراجعة القضائية: مفهوم وأهداف وأهمية ا -أوالً 
  يتم تناول كل من مفهوم وأهداف وأهمية المراجعة القضائية بشكل مفصل كما يلي:     

  ): (The Concept of Forensic auditingمفهوم المراجعة القضائية  - 1
من وجهات  عرفت المراجعة القضائية كغيرها من فروع المراجعة بمجموعة من التعريفات وذلك    

  ):2002اولوها، والتي منها (الجمال، نظر من تن
عرفت بأنها أحد أنواع المحاسبة يقوم على تحليل محاسبي مناسب للمحكمة التي تشكل األساس  -

  في حل النزاعات. 
كذلك عرفت بأنها نشاط يشمل جمع وتشغيل وتحليل البيانات والتحقق من صحتها بهدف  -

التقرير باإلجراء  المالية والقضائية، وٕاعداد نازعاتالحصول على األدلة المتعلقة بالمخالفات والم
  التصحيحي المناسب. 

) أن المراجعة القضائية هي تلك يستخدم فيها المراجع القضائي 108: 2014يرى آخر (شحاتة،     
أهم أداء من أدوات الفحص وهو الفحص والتحري والقانوني في العمليات المالية والمحاسبية لمكافحة 

إلى األطراف داخلي والخارجي للشركة باإلضافة رائم المالية، وذلك بالتنسيق مع المراجع الالغش والج
  األخرى من أصحاب المصلحة وغيرهم. 

تناول باحث آخر مجموعة من التعريفات المتعلقة بالمراجعة القضائية من خالل االقتباس من     
  ).72: 2011(راضي،  عدد من المصادر، حيث وردت كما يلي

) بأنها استخدام المهارات الخاصة AICPAعرف المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين ( -
بالمحاسبة والمراجعة والتمويل واألساليب الكمية والقانون ومهارات أخرى، منها مهارات البحث 

  والتقصي بغرض تجميع وتحليل وتقييم األدلة وتفسير وتوصيل النتائج. 
) بأنها فرع من فروع المحاسبة CICAعهد الكندي للمحاسبين القانونين (أيضًا تم تعريفها من الم -

  يقوم على التحليل والتفسير المحاسبي المناسب للمحكمة التي تمثل الركيزة في حل المنازعات. 
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عرفت كذلك بأنها عبارة عن التحري والتقصي عن األدلة التي تشير للقوائم المالئمة وتحديد     
  ).Zysman, 2016ة على بناء نموذج لها في بيئة مناسبة للمنشأة. (مؤشراتها للموافق

): إحدى المجاالت المحاسبية التي تستند على المعرفة 2006وكذلك عرفت بأنها (السيسي،  -
المتكاملة بكل من أساسيات ومرتكزات المحاسبة والمراجعة ومهارة التحريات والتقصي في ضوء 

ليه فإنها ترتكز على فحص الماضي الستشراف المستقبل نسبة المعرفة بالمواضيع القضائية، ع
لزيادة الحاجة إليها عند وجود شكوك مهنية ودعاوى قضائية تتطلب إبداء رأي مهني مستقل وٕاعداد 
تقرير يساعد على تأييد الدعاوى القضائية وتنوير ومساعدة المحكمة على الوصول للحق وتحقيق 

  العدالة. 
  ):  2016Copyright (c): web finance incكما يلي ( أيضًا عرفها آخر    
هي تلك المراجعة التي تهدف إلى استخدام اإلجراءات المحاسبية لتجميع األدلة بغرض التحري     

  والتقصي عن الجرائم المالية التي منها الغش والسرقات. 
  ) كاآلتي: Edward, 2015كذلك تناولها آخر (

ي تستخدم في أكثر من نشاط ليس فقط للتحقق من األنشطة اإلجرامية أنها تلك المراجعة الت    
  والمنشآت المفلسة. 

  ): 62م: 2009عرفها أحد الكتاب (علي،     
إنها عملية مهنية متكاملة تستهدف أن يراعي المراجع لما وراء المستندات من خالل عمليات     

) والفساد Fraudمحاكم وكشف الغش () أمام الWitness) والشهادة (investigationالتحري (
)Corruption مع إعداد التقرير ألصحاب المصلحة في المنشأة أو جهات التحقيق والتقاضي مثل (

  المحاكم. 
عرفت أيضًا أنها تلك المراجعة التي تقدم المهارات المهنية المالئمة لتمكين الممارسين للمهنة     

 Institutional, memberالقانوني للحد من الغش. (من كسب مهارات التحري والتقصي المالي 

ships, 2015.(  
يتضح للباحث من تلك التعريفات أنه ليس هناك تعريف محدد متفق عليه بين مفكري علم     

المحاسبة للمراجعة القضائية، ولكن هناك مؤشرات وعناصر متفق عليها وردت في أكثر من تعريف 
  منها: 
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  ت المستحدثة في علم المحاسبة. إنها مجال من المجاال - أ
أنها تستخدم العديد من المهارات المتعلقة بعدد من العلوم منها المحاسبة والمراجعة والقانون  -ب

  واألساليب الكمية وغيرها. 
  أنها تعتمد بشكل أساسي على التقصي والتحري الدقيق للكشف عن الغش والفساد المالي. -جـ
ها يمكن أن تتم من خالل شخص أو فريق عمل شريطة أن يتمتع يتفق الباحث مع من يرى أن - د

ذلك الشخص والفريق بكفاءة علمية وعملية مقدرة على استخدام مهارات متخصصة ومتكاملة في 
المحاسبة والمراجعة، وغيرهما من العلوم ذات الصلة باإلضافة إلى مهارات البحث والتقصي 

  والتحري. 
  ت هما خدمات التقصي وخدمات الدعم القانوني. أنها تؤدي نوعين من الخدما - و
أيضًا تقوم على الجمع والتحليل والتقييم؛ لتفسير وٕابداء الرأي وتوصيل النتائج للجهات المختصة  -ز

  أما بالوجود الفعلي أو بتقديم التقرير.
  :Objectives of forensic auditingأهداف المراجعة القضائية:  - 2

تعريف واحد متفق عليه بين مفكري علم المحاسبة فيما يتعلق بالمراجعة بما أنه ليس هناك     
القضائية، فإن األهداف أيضًا متعددة حسب وجهات النظر المختلفة ألصحاب مهنة المراجعة 

  والمحاسبة من ذلك اآلتي: 
  ) أهداف المراجعة القضائية في اآلتي: 2002تناول أحد الباحثين (جمال،     

  ات وبيانات مالية ومحاسبية لألغراض القضائية. تقديم معلوم - أ
تحديد األنشطة غير القانونية التي تتسبب في ارتكاب الغش وتجميع األدلة الالزمة مع إعداد  -ب

  تقرير يتضمن رأيًا فنيًا مهنيًا محايدًا ُيعين على الفصل في الدعاوى القضائية. 
لمساهمة في كفاءة وفعالية وظيفة المراجعة حماية المال العام من الغش وسوء االستخدام وا -ج

  الخارجية. 
توفير مراجعين قضائيين متخصصين يتمتعون بالمعرفة الالزمة بالمحاسبة والمراجعة ومهارات  - د

التقصي في ضوء المعرفة القانونية؛ ليصبحوا خبراء أو مستشارين يساعدون في فصل الدعاوى 
  لقانونيين على إقرار الحق وتحقيق العدالة. والمنازعات القضائية المالية ومعاونة ا

  ): أن أهداف المراجعة القضائية تتمثل في اآلتي:86: 2011كاتب آخر (راضي، ذكر 
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توفير معلومات مالية ومحاسبية لألغراض القانونية؛ ألن ذلك يمثل حلقة الربط بين النظام  - أ
بي المعد وفقًا الحتياجات القضاء المحاسبي والنظام القانوني، ومن ثم توفير التحليل المحاس

  والمحاكم بغرض حسم الدعاوى موضوع النزاع. 
تحديد المجاالت أو األنشطة غير القانونية واألكثر خطرًا لدى العميل، والتي تساعد على  -ب

ارتكاب الغش مع جمع األدلة المهمة والالزمة وتقديم تقرير يحتوي رأيًا فنيًا مهنيًا محايدًا يعين على 
  لنظر في الدعاوى القضائية وحسم المشاكل المقدمة.ا
توفير مراجعين قضائيين متخصصين يتمتعون بالمعرفة المتكاملة في المحاسبة والمراجعة  –ج

  ومهارات التقصي في ضوء المعرفة القانونية. 
إن ، عليه فتلك األهداف باختالف من تناولوهامما سبق يالحظ الباحث أن هناك شبهًا كبيرًا بين 

  الباحث يتفق مع كل تلك األهداف التي ذكرت مع التركيز على األهداف التالية: 
  الوقاية وكشف الغش والفساد وسوء استخدام المال العام والخاص.  - أ
إعداد مراجعين قضائيين متخصصين مستقلين لديهم اإللمام الالزم بالمحاسبة والمراجعة  -ب

مكينهم من المساهمة في فصل الدعاوى والمنازعات المالية ومهارات التحري والتقصي القانوني؛ لت
  والقضائية. 

  السعي لرفع كفاءة وفعالية مهنة المراجعة والوفاء بمسؤولياتها في ظل الحوكمة.  -ج
إعادة الثقة التي اهتزت بسبب االنهيارات االقتصادية والمالية للدول والشركات في العالم، وذلك  - د

  ات في المراجعة. بالحد من فجوة التوقع
  أهمية المراجعة القضائية: - 3

من خالل ما سبق تناوله من مفهوم وأهداف المراجعة القضائية يمكن مالحظة أهمية المراجعة     
  ) أن أهميتها تتمثل في التالي:810-770: 2011القضائية حيث ذكر أحد الكتاب (راضي، 

  ظهور الفساد المالي وتعدد أنواعه.  - أ
لدعم نزاهة مستخدمي القوائم المالية باإلضافة إلى ذلك يرى ذلك الكاتب أن هناك  الحاجة -ب

  أسبابًا أدت إلى زيادة أهمية المراجعة القضائية تمثلت في اآلتي: 
استشراء الفساد والغش حيث أصبحا من المشاكل التي تواجه العالم وتعيق عملية التنمية بسبب  - أ

  تلك  أبرزتشخيص ومكافحة وعالج ذلك الفساد والغش، ولعل من العقبات التي تقف حاجزًا أمام 
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  العقبات قلة توفر خدمات مهنة الفحص القانوني المالي بشقيها التقصي والدعم القانوني. 
فجوة التوقعات في المراجعة حيث إن المراجعة المالية بوصفها الحالي لم تتمكن من الحد من  -ب

  فساد والغش. تلك الفجوة وخاصة فيما يتعلق بال
تقديم معلومات وبيانات  نحاجة القضاء والمحاكم إلى خبراء ومستشارين مراجعين يستطيعو  -ج

  مالية ومحاسبية لألغراض القانونية. 
  ) أن األهمية تتمثل في اآلتي: 2010ويرى باحث آخر (سعد الدين،     

ئات المهنية على عدم كفاية ) وبعض الهيAICPAما أكده معهد المحاسبين القانونين األمريكي (- أ
التأهيل العلمي الحالي للمراجعين الكتشاف الغش والتضليل في القوائم المالية وضرورة إلمام 
المراجعين بمهارات المراجع القضائي مثل رفع مستوى الشك المهني وكذلك التحري والفحص 

  القضائي. 
تتبع واكتشاف  ) منPCAOBمة (مجلس األشراف المحاسبي على الشركات العا كذلك ما أكده -ب

، وأن زيادة الطلب على خدمات المراجعة أصبح من أهم مهام عملية المراجعةالتالعب المحاسبي 
مستقبًال يعتمد على قدرة المراجع على الوقاية من وكشف التضليل المالي وخاصة في ظل الحوكمة 

  والجودة الشاملة. 
من أهم مجاالت المراجعة القضائية زيادة الثقة  ) أن2014/2015ويرى باحث آخر (مسعود،     

في القوائم المالية والمعلومات المحاسبية من خالل كشف ومنع وردع االحتيال ومكافحة غسيل 
األموال باإلضافة إلى الدعم القضائي والمساعدة في حوكمة الشركات ونزاعات تقدير المواريث 

  خصائص ومهارات مهنية.  وغيرها، وذلك بما يمتلكه المراجع القضائي من
يتفق الباحث مع ما ذكر من أهمية باإلضافة إلى ذلك يمكن القول إن أهمية المراجعة القضائية     

  ازدادت بسبب اآلتي: 
  تطور وسائل وأساليب ارتكاب الفساد والغش اإلداري والمالي.  - أ
لمستفيدة، وخاصة في ظل عدم قدرة المراجعة المالية التقليدية من الوفاء بحاجة الجهات ا -ب

  الحوكمة والجودة الشاملة. 
االنهيارات المالية التي حدثت في الشركات المالية واالقتصادية والدول، بما في ذلك بعض  -ج

  مكاتب المراجعة المالية. 
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  الفشل األخالقي والمهني للبعض في المجاالت المالية واإلدارية وغيرها من المجاالت.  - د
  ومرتكزات ومجاالت المراجعة القضائية:  مقومات -ثانياً 
  يتناول الباحث في هذه الجزئية مقومات ومرتكزات المراجعة القضائية من خالل النقاط التالية:     

  مقومات مستويات األداء الشخصي والميداني والتقريري: - 1
  ) أن تلك المقومات تتمثل في اآلتي: 2011تناولت أحد الباحثين (علي،    
ومات مستوى األداء العام (الشخص) أن التأهيل العلمي والعملي في حالة المراجعة القضائية مق - أ

والتقصي في  لك ال بد من مراعاة جوانب التحرييختلف عنه في حالة المراجعة المالية التقليدية؛ لذ
  التأهيل. 

  مقومات مستوى األداء الميداني:  -ب
يمكن تطويره  قييم نظام الرقابة الداخلية الذيفي فحص وت ذكرت الباحثة أن هذا المستوى يتمثل    

ألغراض المراجعة القضائية ليشمل فحص وتقييم البرامج التي تخدم الجوانب القضائية بالمنشأة 
مثل إدارة المخاطر المتعلقة بااللتزامات البيئية وٕادارة الربحية والتنبؤ بالمستقبل، حيث إن ذلك يعد 

  داخليًا للجوانب القانونية.  خطة أو نظامًا رقابياً 
  مقومات مستوى أداء إعداد التقرير:  -ج

إن العناصر الرئيسة للتقرير النهائي للمراجعة القضائية حسب رأي تلك الباحثة يجب أن يكون     
  بالترتيب التالي: 

والتي فقرة افتتاحية أو مقدمة، إليهم التقرير وأصحاب المصلحة،  عنوان التقرير، الموجه      
تتضمن الكشف عن الغش والخطأ أو أي تالعب (موضوع النزاع القضائي)، فقرة النطاق التي 
تصف طبيعة عملية المراجعة القضائية حيث تشمل توصيف العمل الذي قام بأدائه المراجع 

  القضائي. 
ائي، فقرة الرأي على المهام الذي كلف به، أي متطلبات إلزامية أخرى، وتوقيع المراجع القض -

  وعنوان المراجع القضائي، وتاريخ التقرير. 
) أن هناك مجموعة من المقومات ال بد من أن تتوفر في 611: 2009يرى آخر (علي،      

  المراجع القضائي وهي:
  الصفات والقدرات الشخصية.  - أ
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ه ئي من القيام بمهامالصفات والقدرات الشخصية التي يمّكن المراجع القضامن إن أبرز      
: حب االستطالع والفضول والمثابرة للوصول إلى الحقيقة، وكذلك االبتكار في وواجباته هي

  الوسائل، والتنظيم باإلضافة إلى الثقة والسرية في طبيعته والحكم المهني السليم واألخالقي. 
  المعارف التي يجب أن تتوفر في المراجع القضائي لعل من أبرز تلك المعارف اآلتي:  -ب
  معرفة الالزمة بأساليب ومبادئ ومعايير المحاسبة والمراجعة. ال -
  اإللمام بالقوانين المتعلقة بالمشكلة محل البحث.  -
  اإللمام بقواعد وصفات الدليل الواجب توفيره.  -
  المعرفة بالتحقيق والبحث والتحري الكافي.  -
  المعرفة بأنواع وأساليب الغش.  -
  المرتبطة بالسلوك اإلجرامي.  اإللمام بنظريات علم النفس -
  اإللمام بسياسات حوكمة الشركات والقوانين التي تحكم  تلك السياسات.  -
  المعرفة بالقوانين المدنية والجنائية والنظام القانوني وٕاجراءات المحاكم.  -
  الدراية باألساليب الكمية والبحث والتقصي لجمع وتحليل وتقييم األدلة.  -

ث من كل ما ذكر أن مقومات المراجعة القضائية أكثر توسعًا وتعمقًا مهنيًا بشكل يالحظ الباح    
ال يمكن للمراجع المالي التقليدي القيام بذلك، إال بعد تأهيله وفقًا لما ورد من الباحثين والكتاب 
والباحث الذي يرى أن يكون هناك تدريب وتأهيل دوري وٕالزامي للمراجع القضائي من الجسم الذي 

تبع له ال أن يأخذ الترخيص إلى األبد بل ال بد من مراجعته على فترات دورية محددة تُقوم أداء ي
  المراجع القضائي. 

  المعايير المهنية للمراجعة القضائية:  - 2
تناول بعض الكتاب والباحثين بعض اإلصدارات التي لها عالقة بخدمة التقصي المالي القانوني     

) من  SAS99.2000في إصدار المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين (ممثلة  )،2010(كامل، 
أهم وأوائل اإلصدارات التي قدمت إرشادات لمراجعي الحسابات عن كيفية االهتمام بالغش عند 
مراجعة التقارير المالية، باإلضافة إلى ذلك، المعيار الكندي الصادر عن المجمع الكندي للمحاسبين 

)، والذي تناول الممارسات المهنية المرتبطة بمهام الفحص والتحري كواحدة من م2006القانونيين (
أهم اإلصدارات المهنية التي أعدت معايير لخدمات التقصي المالي القانوني، بجانب ذلك أصدر 
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االتحاد الدولي للمحاسبين عددًا من اإلصدارات التي تتعلق إلى حد كبير بقضية الغش، ولعل من 
حيث أن األول تناول ) 315ل ومعيار المراجعة الدولي (المعد )،330المراجعة الدولي (ها معيار أهم

) تقدير مخاطر 315، بينما تناول المعيار الثاني (مراجع الحسابات للمخاطر المقدرة استجابة
  التحريفات الجوهرية من خالل فهم البيئة الخاصة بالوحدة. 

صة بالمراجعة القضائية كاتجاه حديث في المراجعة إال يتضح من ذلك أنه ليس هناك معايير خا    
تلك التي تمت اإلشارة إليها، وهي كما تناولها الباحثون والكتاب تتعلق بالغش، علمًا بأن نطاق 
المراجعة القضائية غير محصور في الغش فقط، بل يتعدى ذلك إلى الفساد وفجوة التوقعات والنزاع 

لوساطة وغسيل األموال ودعاوى اإلصابات والحوادث والتأمين بين الشركاء وقضايا التحكيم وا
وٕاجراءات التصفية والسرقة والتهرب الضريبي واإلفالس وغيرها، لذلك بالرغم من أهمية تلك 
اإلصدارات القائمة، والتي تتعلق كما ذكر بالغش وبعض المخاطر إال أن المراجعة القضائية في رأي 

لة، وذلك لخطورة دور المراجع القضائي الذي تم ذكره فيما سبق من الباحث تحتاج إلى معايير مستق
  فقرات. 

  مجاالت المراجعة القضائية :  - 3
  : االت المراجعة القضائية في اآلتي) مج103-101: 2011تناول أحد الباحثين (راضي،     
  خدمة التقصي المحاسبي :  -أ

ستندية لتقديم شهادة لحل المنازعات المتعلقة حيث إن التقصي عبارة عن تجميع منظم لألدلة الم    
باألنشطة غير القانونية مثل الغش أو لمراجعة القوائم المالية، والتي ربما تقود للتقصي عن أي دليل 
للسلوك اإلجرامي في حالة وجود أي شك، وذلك بغرض المساعدة في تحديد المخاطر المزعومة أو 

، وعليه فإن التقصي المحاسبي يشتمل على خدمات الفحص نقعة والتعاون مع الخبراء اآلخريالمتو 
القانوني غير المتعلقة بعمليات التقاضي الفعلية أو المحتملة، وتستخدم نفس المهارات المستخدمة في 
خدمات الدعم القانوني باستثناء أنها ال تستخدم في المحاكم، علمًا بأن أهم مجاالت التقصي 

  المحاسبي تتمثل في اآلتي: 
ش والخسائر االقتصادية لألعمال، التقصي والتحقيق الجنائي، منازعات الشراكة والمساهمين، الغ    

  حماية واستعادة األصول، خدمات حقوق الملكية، اإلهمال المهني. 
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  خدمات الدعم القانوني:  - ب
الفاحص تعني المساعدة المهنية للمحامين أو األطراف المعنية في عمليات التقاضي، حيث إن    

القانوني يقوم بفحص وتفسير األدلة والحقائق في الحاالت القانونية ويدلي بآرائه الخبيرة في المحاكم، 
بهدف الوصول إلى المنازعات وتحديد مجاالت الخسارة والضرر، علمًا أن تلك الخدمات يقدمها 

ي ثالثة أنواع من المراجع القانوني بوصفه شاهدًا أو خبيرًا أو كمستشار، ويمكن تلخيص ذلك ف
  الخدمات هي: 

خدمات الشاهد الخبير: وهي التي يقوم فيها المراجع القضائي بتقديم رأيه أمام المحكمة محل  -
النزاع والحكم على األداء المهني، وعن مدى االلتزام بالمسؤولية المهنية لمراجع آخر، وفحص 

إلى الخسائر االقتصادية التي قد السجالت المحاسبية والمشاكل الخاصة بأمر معين باإلضافة 
  يتعرض لها أحد األطراف. 

خدمات التقاضي االستشارية: هي التي يقدم فيها المراجع القضائي رأيه عن الحقائق والمشاكل -
  االقتصادية الخاصة بأمر معين، ولكن ال يشهد كشاهد خبير أمام المحكمة. 

فيها المراجع القضائي خدمات الدعم القانوني الخدمات األخرى: أما هذا، فمنها تلك التي يقدم  -
  كقاضي خبير أو ُمَحكَّم خاص، أو وسيط أو الحكم على تصرفات العميل أو قضايا التحكيم. 

) أن الدعم القانوني يختص بالمساعدة في 2014/2015، باإلضافة إلى ذلك يرى آخر (بشير    
كذلك مراجعة تلك الوثائق الستخدام الحصول على الوثائق المهمة لدعم القضية أو دحضها، و 

  أساليب التحري والتقصي القضائي. 
مما سبق يالحظ مدى أهمية وخطورة مجاالت المراجعة القضائية حيث إن الباحث يتفق مع ما     

  ذكر، وخاصة في ظل االنهيارات الكبرى والفساد والغش التي أصبحت في كل زمان ومكان.
) أن المراجعة القضائية نوعان 601-599: 2009ى البعض (علي، بناء على تلك المجاالت ير     

  كما يلي:
  المراجعة القضائية المستقلة:  -النوع األول

إنها تؤدي كنوع من المراجعة المستقلة لحساب اإلدارة أو لجنة المراجعة، وذلك حسب الطلب     
جزئية علمًا بأن هذا النوع ال  سواء بصفة دورية كل فترة من الزمن أو غير دورية كمراجعة كاملة أو

  يتم بشكل تلقائي، وٕانما بناًء على طلب. 
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  المراجعة القضائية كإجراء من إجراءات المراجعة السنوية التقليدية:  -النوع الثاني
إن هذا النوع يتم كإجراء من إجراءات المراجعة التقليدية حتى تمكن مراجع الحسابات من الوفاء     

كتشاف الغش في القوائم المالية، وهذا يدخل في إطار دعم جودة المراجعة؛ ألن بمسؤوليته تجاه ا
المراجع القضائي عندئذ يصبح عضو فريق المراجعة أو خبيرًا أو متخصصًا يتم االستعانة به لكشف 

  الغش لما يملكه من مؤهالت خاصة بالمراجع القضائي. 
جعة القضائية حيث إن ذلك يعني إعادة تقسيم يالحظ الباحث أن ذلك لم يخرج من مجاالت المرا    

للمجاالت السابقة، هذا مع العلم بأن الباحث يركز في هذا البحث على النوع األول لما له من أهمية 
  قصوى وأثر كبير جدًا فيما يقوم به ولما يتمتع به من استغالل. 

  : Forensic Audit Methods-أساليب المراجعة القضائية - لثاً ثا
ن خالل ما تم تناوله من فقرات فإن المراجع القضائي عليه أن يستخدم العديد من األساليب م    

  : )2011للوصول لهدفه ولعل من تلك األساليب التالية (علي، 
  :Reactive audit Method -أسلوب المراجعة التفاعلية - 1

ير القانونية وتحديد هو الذي يهدف إلى إجراء التحريات الالزمة عن المناطق واألنشطة غ    
  المسؤولية عن ذلك مع تجميع األدلة الالزمة والمقبولة المتعلقة بالدعاوى القضائية. 

أن المراجعة التفاعلية هي التي تهدف إلى إجراء التحديات  )2012 يرى أحد الباحثين (محمود،    
م وجود الغش بها، وتحديد الالزمة عن األنشطة غير القانونية والمشكوك فيها للتأكد من وجود أو عد

  المسؤولية عن ذلك من خالل تجميع األدلة المناسبة والمقبولة لتأييد الدعاوى القضائية. 
  : Proactive audit method-أسلوب المراجعة البعدية - 2

  هو الذي يهدف إلى الفحص من عدة مظاهر مختلفة.    
ليب أداء المراجعة القضائية تتمثل في ) أن أسا2002باإلضافة إلى ذلك ذكر آخر (الجمال،     

  التالي: 
  :  Data Mining Techniques-أسلوب التنقيب عن البيانات -أ

يهدف هذا األسلوب إلى البحث عن الكم الهائل من البيانات الكتشاف العالقات المعقدة بين     
ن من اكتشاف جوانب النماذج واألحداث واالتجاهات، حيث يوفر ذلك المعلومات المالئمة التي تمك

  الضعف في ضوابط الرقابة الداخلية. 
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  :Data analysis Technique - أسلوب تحليل البيانات - ب
يستخدم هذا األسلوب بغرض التعرف على مناطق الضعف في إجراءات الرقابة الداخلية ووضع     

  ضوابط الرقابة المالئمة. 
  : Critical Point Auditing Technique - أسلوب المراجعة باستخدام النقاط الحرجة -ج

هذا األسلوب يستخدم بغرض الوصول لعالمات الغش من العمليات المالية العادية المنتظمة،     
لية الكتشاف االنحرافات والتي يتم إخفاؤها، حيث يتم فحص وتحليل الدفاتر والسجالت والقوائم الما

  . الجوهرية
  دم ألغراض المراجعة القضائية، والتي منها اآلتي: أخرى تستخبجانب ذلك توجد مداخل      

  : Reactive Approach-المدخل التفاعلي - 1
يستخدم هذا المدخل عند ظهور تقرير يشير إلى حدوث جريمة اقتصادية أو عندما يكون لدى     

خدم المراجع الفرصة الختيار بعض العمليات االقتصادية عند أداء المعاينة اإلحصائية حيث ال تست
إال عند إدراك أن الغش والفساد المحتمل قد ارتكب إال أنه إذا ترك فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الخسائر 

  وتدني حرص استردادها. 
  : Tactical Approach - المدخل التكتيكي - 2

إلى التحول نحو هذا المدخل الكتشاف الغش وغيرها من  لتطورات التكنولوجية الحديثة أدتإن ا    
االستقرائي ت غير القانونية علمًا بأن هذا المدخل يتضمن أساليب منها أسلوب االكتشاف التصرفا

  . واالكتشاف االستداللي
مما سبق يتضح بأن هناك مجموعة من األساليب والمداخل يمكن استخدامها في المراجعة     

المراجعة  القضائية، ولكن مع ذلك فإن ما ورد على سبيل المثال وليس الحصر. ألن مجاالت
القضائية متعددة حيث أن البعض منها قد ال تستطيع تلك األساليب والمداخل الوصول إليها، 
وخاصة في ظل التطور السريع في المعلومات والجرائم واتساع فجوة التوقعات مما يتيح للمراجع 

ل موضوعي القضائي أن يتبع من الوسائل والمداخل واإلجراءات المالئمة والمناسبة لكل حدث بشك
وعلمي ومهني، منها يحتم على مفكري علم المحاسبة والمراجعة والقانون والجهات األخرى ذات 
الصلة بزيادة االهتمام بهذا المجال من خالل القوانين والتشريعات والمعايير واإلجراءات التي تمكن 

  القائمين عليها من اإلبداع المهني. 



 
 
 
 
 
 

  ...مدى تطبيق المراجعة القضائية في فصل
  

  

394 
 

  المبحث الثاني
 الدراسة الميدانية

  اتبع الباحث عند إجراء الدراسة الميدانية الخطوات التالية:    
  وصف مجتمع وعينة الدراسة:  - أوالً 

  ) مجتمع الدراسة:1(
يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج     

يتكون من المراجعين الداخليين،  ذات العالقة بالمشكلة المدروسة، والمجتمع األساسي للدراسة
والمراجعين الخارجيين، والمحاسبين القانونيين، والمستشارين الماليين واألكاديميين في مجال المراجعة 

  والمحاسبة ألغراض الدراسة االستكشافية.
  ) عينة الدراسة:2(

ة عن طريق العينة تمَّ اختيار مفردات عينة البحث من مجتمع الدراسة الموضح في الفقرة السابق   
مجتمع الدراسة بطريقة العشوائية، وهى إحدى العينات غير االحتمالية، والتي يختارها الباحث من 

) استبانة لمجتمع الدراسة، وتم استرجاع 60المجتمع (موضع الدراسة). وتم توزيع عدد (عمودية من 
ستمارات المسترجعة تالفة %)% إال أن عدد من اال91) استمارة  بنسبة استرجاع بلغت (55عدد (

%) من حجم 83) استمارة بلغت نسبتها (50عددها خمس استمارات عليه، فإن االستمارات الجيدة (
  العينة. 

  خصائص عينة الدراسة: -ثانياً 
ومن خالل البيانات العامة التي تم جمعها عن المبحوثين بواسطة الجزء األول من استمارة     

البحث، وباستخدام التكرارات اإلحصائية تم تحديد خصائص عينة الدراسة، وذلك بهدف التعرف 
على صفات مجتمع المبحوثين من حيث التركيبة العلمية والعملية واالجتماعية، حيث إن هذه 

ثل متغيرات قد يؤثر تغيرها في نتيجة هذه الدراسة، إذا ما أعيد تطبيقها في وقت الحق، الصفات تم
وكذلك قد يؤثر تغيرها في نتائج الدراسات المماثلة إذا ما طبقت على نفس مجتمع هذه الدراسة، 

  خصية:وفيما يلي توزيع عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات الش واتخذت نتيجة هذه الدراسة كمحك لنتائجها.
  فيما يلي تحليل للبيانات الشخصية ألفراد عينة البحث حسب خصائصهم المختلفة.    
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  توزيع أفراد العينة حسب العمر: -1
  ) التوزيع التكراري إلفراد العينة وفق متغير العمر1جدول رقم(
  النسبة%  العدد  العمر

  20  10  سنة 30أقل من 
  22  11  سنة 40وأقل من 30
  32  16  نةس 50وأقل من  40
  26  13  سنة فأكثر 50

  %100  50  المجموع
 50  - 40) أن النسبة الكبرى من أفراد العينة تراوح أعمارهم ما بين (1يتضح من الجدول (    

سنة)  40-30ة ما بين (وتأتى في المرتبة الثانية الفئة العمري %) 32( سنة) حيث بلغت نسبتهم
)%. وعليه 20سنة) بنسبة ( 30ت الفئة العمرية (أقل من أما المرتبة األخيرة فكان %)22بنسبة (

%)، مما 80) سنة فأكثر حيث بلغت نسبتهم (30( أن غالبية أفراد العينة أعمارهم يتضح من ذلك
  يدل على نضج أفراد العينة وقدرة إفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عنها بموضوعية. 

  ل العلمي:توزيع إفراد العينة حسب المؤه - 2
  ) التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي2جدول رقم (

  النسبة %  العدد  المؤهل العلمي
  58  29  سبكالوريو 

  2  1  دبلوم عالي
  20  10  ماجستير
  14  7  دكتوراه
  6  3  أخرى
 %100  50  المجموع

) حيث بلغت نسبتهم سمستوى (البكالوريو ) أن غالبية أفراد العينة من 2يتضح من الجدول رقم (    
) % من إفراد العينة بينما بلغت نسبة حملة التعليم فوق الجامعي (دبلوم عالي، وماجستير، 58(
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)%. ويتضح من 6)%. اما المستويات التعليمية األخرى فقد بلغت نسبتهم (34ودكتوراه) في العينة (
جامعية ودراسات عليا مما يدل على جودة التأهيل ذلك أن غالبية أفراد العينة ممن يحملون درجات 

  العلمي ألفراد العينة، وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات االستبانة بشكل جيد واإلجابة عنها بدقة.
  توزيع إفراد العينة حسب التخصص العلمي: - 3

  ) التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي3جدول رقم (
  النسبة %  العدد  صصالتخ

 74 37  محاسبة

 6 3  إدارة إعمال

 0 0  نظم معلومات محاسبية

  4  2  دراسات مالية ومصرفية
  10  5  اقتصاد
  6  3  قانون
  0  0  أخرى
 %100 50  المجموع

)% من أفراد العينة، 74بلغت ( ) أن نسبة المتخصصين في المحاسبة3يتضح من الجدول رقم (    
)%. إما 20تخصصين في اإلدارة واالقتصاد والدراسات المالية والمصرفية (بينما بلغت نسبة الم

لعينة من )%. يتضح من كل ذلك أن غالبة أفراد ا6المتخصصون في القانون، فقد بلغت نسبتهم (
على مدى إلمام أفراد العينة المبحوثة بطبيعة التخصص موضوع تخصص المحاسبة مما يدل 
  في اإلجابة بشكل علمي عن محاور وأسئلة االستبانة.الدراسة األمر الذي يساعدهم 

  توزيع إفراد العينة حسب المؤهل المهني: - 4
  ) التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل المهني.4جدول رقم (

  النسبة %  العدد  المؤهل المهني
  18  9  الزمالة السودانية
  6  3  الزمالة العربية
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  0  0  ةالزمالة البريطاني
  2  1  الزمالة األمريكية

  28  14  أخرى
 46 23  ال يوجد

 %100 50  المجموع

) أن أفراد العينة الذين يحملون مؤهالت مهنية بلغت نسبتهم في العينة 4يتضح من الجدول رقم (    
)% من حملة الزمالة 6)% من حملة الزمالة السودانية، ونسبة (18)%، منهم نسبة (54المبحوثة (

)% من الزمالة البريطانية. أما الذين ال يحملون مؤهالت مهنية فقد بلغت نسبتهم 2ية، و(العرب
)%، ويدل ذلك على أن هناك عددًا مقدرًا من أفراد العينة ممن يحملون الزماالت المهنية مما 46(

  يدل على قدرتهم على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عنها بدقة وموضوعية. 
  العينة حسب المسمى الوظيفي:توزيع أفراد  - 5

  ) التوزيع التكراري إلفراد عينة الدراسة وفق متغير المسمى الوظيفي5جدول رقم (
  النسبة %  العدد  الوظيفة

 18 9  محاسب قانوني
 8 4  مساعد مراجع
 24 12  مراجع خارجي
  4  2  مستشار مالي
  8  4  مدير مراجعة
  10  5  أكاديمي
  10  5  قانوني
  18  9  أخرى

 %100  50  جموعالم
) أن غالبية أفراد العينة من المراجعين الخارجين ومديري المراجعة 5يتضح من الجدول رقم (    

)%، بينما نسبة المستشارين 44ومساعدي المراجع والمستشارين الماليين، حيث بلغت نسبتهم (
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تويات الوظيفية األخرى في )%. أما األكاديميون والمس28الماليين والمحاسبين القانونيين والقانونيين (
)%، ويتضح من ذلك أن غالبية أفراد العينة المبحوثة من المسميات 28العينة فقد بلغت نسبتهم (

الوظيفية ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة، وهذه داللة على مدى معرفة وٕادراك أفراد العينة 
  بطبيعة موضوع الدراسة.

  لخبرة:توزيع أفراد العينة حسب سنوات ا -6
  ) التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة6جدول رقم (

  النسبة%  العدد  سنوات الخبرة
 24 12  سنوات 5أقل من 

 2 1 سنوات 10وأقل من  5
 14 7  سنة 15وأقل من  10
  24  12  سنة 20وأقل من  15

 36 18  سنة فأكثر 20
 100 50  المجموع

سنة فأكثر)  20ن أفراد العينة المبحوثة من الذين سنوات خبرتهم () أ6يتضح من الجدول(    
) سنة 20وأقل من  15، بينما بلغت نسبة الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين (%)36نسبتهم (

)%، من 24سنوات)، فقد بلغت نسبتهم ( 5أما أفراد العينة الذين سنوات خبرتهم (أقل من . %)24(
)%، 74فأكثر) حيث بلغت نسبتهم ( سنوات 10العينة سنوات خبرتهم (كل يتضح أن غالبية  أفراد 

  وهذه النتيجة تدل على نضج أفراد العينة مما يمكنهم من اإلجابة على أسئلة وعبارات االستبانة بدقة.
  الدراسة:ثالثًا: أداة 

لدراسة، ا ول على المعلومات الالزمة لموضوعاعتمدت هذه الدراسة على االستبانة كأداة للحص    
  وتتكون االستمارة من قسمين:

شمل البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة: وهى البيانات الشخصية المتعلقة بوصف  القسم األول:
  عينة الدراسة وهى:

 والمسمى -5والتخصص العلمي.  -4والمؤهل المهني.  -3والمؤهل العلمي.  -2العمر. -1
  وسنوات الخبرة. -6الوظيفي. 
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  ني:القسم الثا
رضيات شمل عبارات الدراسة األساسية: وهى المحاور التي من خاللها يتم التعرف على ف    

  ) عبارة تمثل محاور الدراسة وفقًا لما يلي:31أربعة محاور وعددًا (الدراسة. ويشمل هذا القسم 
ن في تستعين المحاكم السودانية بآراء المراجعي: يقيس فرضية الدراسة األولى: (المحور األول

  ) عبارات.9( وتم قياسها بعدد) فصل الدعاوى والمنازعات المالية
المحاكم السودانية في استعانتها بالمراجعين ال تفرق ( : يقيس فرضية الدراسة الثانيةالمحور الثاني

بين المراجع القانوني المالي والمراجع القضائي في فصل الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات 
  .) عبارات8(وتم قياسها بعدد  ،)المالية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستعانة يقيس فرضية الدراسة الثالثة: ( :المحور الثالث
) 10( وتم قياسها بعدد)، بالمراجعة القضائية في المحاكم السودانية والحد من المخالفات المالية

  .عبارات
على الفقرات إلى تدرج خماسي حسب مقياس ليكرت درجة االستجابات المحتملة  كما تم قياس     

)، فى توزيع أوزان اجابات أفراد العينة، والذى يتوزع من أعلى وزن له، Likart Scaleالخماسى (
) درجات، والذى يمثل فى حقل اإلجابة (أوافق بشدة) الى أدنى وزن له، والذى 5حيث أعطي له (

جابة (ال أوافق بشدة)، وبينهما ثالثة أوزان. وقد كان ) درجة واحدة، وتمثل فى حقل اإل1أعطي له (
الغرض من ذلك هو إتاحة المجال أمام أفراد العينة الختيار اإلجابة الدقيقة حسب تقدير أفراد العينة. 

  ).7كما هو موضح في جدول رقم (
  ) مقياس درجة الموافقة7جدول رقم (

الوزن النسبي  النسبة المئوية  الداللة اإلحصائية  جة الموافقةدر 

 أوافق بشدة 5  %80أكبر من  درجة موافقة عالية جداً 

 أوافق 4  %80- 70 درجة موافقة عالية

  محايد 3  %69- 50 ةدرجة موافقة متوسط
 ال أوافق 2  %49- 20 درجة موافقة منخفضة

 ال أوافق بشدة 1  %20أقل من  درجة موافقة منعدمة
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جة الكلية للمقياس هي مجموع األوزان على عددها وعليه يصبح الوسط الفرضي للدراسة: الدر     
)، وهو يمثل الوسط الفرضي للدراسة، وعليه إذا ارتفع متوسط 3) =15/5.=(5)/ 5+4+3+2+1(

وٕاذا انخفض متوسط  وافقة أفراد العينة على العبارة،) دل ذلك على م3العبارة عن الوسط الفرضي (
  موافقة.العبارة عن الوسط الفرضي دل ذلك على عدم ال

  اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة: - رابعاً 
للتأكد من صالحية أداة الدراسة تم استخدام كل من اختبارات الصدق والثبات، وذلك على النحو     

  التالي:
  :صدق أداة الدراسة -1

يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس أنها قدرة األداء على قياس ما صممت من أجله، وبناء     
على نظرية القياس الصحيح تعنى الصالحية التامة خلو األداة من أخطاء القياس سواء كانت 

  عشوائية أو منتظمة، وقد اعتمدت الدراسة في قياس صدق أداة الدراسة على كل من:
  )content validity(أ) اختبار صدق محتوى المقياس(

يس الدراسة، وحتى يتم التحقق من صدق بعد أن تم االنتهاء من إعداد الصيغة األولية لمقاي     
محتوى أداة الدراسة والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين 

) من المحكمين في مجال المحاسبة والدراسات المالية، وقد طلب 6والخبراء المختصين بلغ عددهم (
صالحية الفقرات وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم  من المحكمين إبداء أرائهم حول أداة الدراسة ومدى

مستوى الصياغة اللغوية أو أية مالحظات يرونها مناسبة. تم تحليل استجاباتهم واألخذ بمالحظاتهم 
لتصبح أكثر مالئمة، وقد اعتبر الباحث األخذ بمالحظات  ؛وٕاجراء التعديالت التي اقترحت عليها
إليها بمثابة الصدق الظاهري، وصدق المحتوى لألداة، وأنها  المحكمين وٕاجراء التعديالت المشار

  صالحة لقياس ما وضعت لها. وبذلك تمَّ تصميم االستبانة في صورتها النهائية.
  )construct validity(ب) الصدق البنائي (

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة وكل محور من محاورها ومدى ارتباط هذه      
لفقرات المكونة لها مع بعضها البعض والتأكد من عدم التداخل بينها، وتحقق الباحث من ذلك ا

  ) يبين ذلك:8بإيجاد معامالت االرتباط  بين كل محور والدرجة الكلية، والجدول رقم (
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  ) نتائج معامل االرتباط لمقياس محاور الدراسة8جدول رقم (
  عنويةمستوى الم  قيمة االرتباط  محاور الدراسة
  0.000  0.78 الفرضية األولى
 0.000  0.86 الفرضية الثانية
 0.000 0.79 الفرضية الثالثة

) معامالت االرتباط بين كل محور محاور الدراسة والمقياس الكلى، والذي يبين أن 8الجدول (    
  0.78ن () وتتراوح ما بي0.05معامالت االرتباط لجميع محاور الدراسة دالة عن مستوى معنوية (

) وتعنى هذه القيم توفر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي، مما يمكن الباحث من 0.86و
  االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.

  ) اختبار الثبات 2(
فس يقصد بالثبات أن المقياس يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة. في ن    

الظروف والشروط، وبالتالي فهو يؤدي إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة 
دم ي نتائج االستبانة وعثبات االستبانة يعنى االستقرار ف يتم فيها إعادة القياس، أو بعبارة أخرى أن

عينة، وبالتالي كلما إعادة توزيعها عدة مرات خالل فترات زمنية م تغييرها بشكل كبير فيما لو تم
زادت درجة الثبات واستقرار األداة كلما زادت الثقة فيه، وقد اعتمدت الدراسة الختبار ثبات أداة 

)، والذي يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر Cronbach,s Alphaالدراسة على معامل "إلفا كرونباخ" (
المعامل تكون مساويًة للصفر، وعلى والواحد صحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات، فإن قيمة 

العكس إذا كان هناك ثبات تام في البيانات، فإن قيمة المعامل تساوي الواحد صحيح. أي أن زيادة 
) دليل على 0.60، كما أن انخفاض القيمة عن (اخ" تعني زيادة مصداقية البياناتمعامل "إلفا كرونب

  ر الثبات لمحاور الدراسة:انخفاض الثبات الداخلي. وفيما يلي نتائج اختبا
  ) نتائج اختبار "ألفا كرنباخ" لمقياس عبارات محاور الدراسة9جدول رقم (

  ألفا كرنباخ  عدد العبارات  محاور الدراسة
  0.77  9 الفرضية األولى
 0.71 8 الفرضية الثانية
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 0.75 10 الفرضية الثالثة
  0.79 27  إجمالي المحاور

%)، وتعنى هذه القيم 60أكبر من ( بار الصدق لجميع محاور الدراسة) نتائج اخت9من الجدول (    
توفر درجة عالية جدًا من الثبات والصدق لجميع محاور الدراسة، حيث بلغت قيمة "الفا كرنباخ" 

) وهو ثبات مرتفع، ومن ثم يمكن القول بأن المقاييس التي 0.79للمقياس الكلى لمحاور الدراسة (
) تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها، مما يمكننا من (محاور الدراسةلقياس  اعتمدت عليها الدراسة

  االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.
  :أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة - رابعاً 
  ائية التالية:لتحليل البيانات واختبار فروض الدراسة، تمَّ استخدام األدوات اإلحص    

  كل من: ألسئلة االستبانة، وذلك باستخدام )Reliability Test) إجراء اختبار الثبات (1(
  اختبارات الصدق والثبات: - (ب) اختبار الصدق الظاهري.  - أ
  وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خالل: ) أساليب اإلحصاء الوصفي:2(
  .ت االستبانةالتوزيع التكراري لعبارات فقرا -أ 

  وذلك للتعرف على التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على عبارات فرضيات الدراسة.
: تم اعتماد هذا األسلوب اإلحصائي لوصف أراء أفراد العينة حول الوسط الحسابي الموزون -ب

ط الحسابي متغيرات الدراسة باعتباره أحد مقاييس النزعة المركزية، وهو يعد حالة خاصة من الوس
  المرجح عندما ينظر إلى كافة المفردات بنفس األهمية (الوزن).

  االنحراف المعياري: -ج
  تم استخدام هذا المقياس لمعرفة مدى التشتت في أراء المستجيبين قياسًا بالوسط الحسابي المرجح.   
  ) اختبار (كاي تربيع) لداللة الفروق: ھ( 

%، 5ار الداللة اإلحصائية لفرضيات الدراسة عند مستوى معنوية تم استخدام هذا االختبار الختب    
(وجود فروق  5ويعنى ذلك أنه إذا كانت قيمة (كاي تربيع) المحسوبة عند مستوى معنوية أقل من 

ذات داللة معنوية وتكون الفقرة ايجابية). إما إذا كانت قيمة (كاي تربيع) عند مستوى معنوية أكبر 
  م وجود فروق ذات داللة إحصائية وتكون الفقرة سلبية.%، فذلك معناه عد5من 
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  عرض وتحليل نتائج الدراسة: -سادساً 
يهدف الباحث من تحليل البيانات األساسية تقديم إحصاء وصفيًا للبيانات األساسية. يعكس     

قشة األهمية النسبية لعبارات الدراسة واستخدام اختبار (كاي تربيع) لداللة الفروق، ومن ثم منا
  فروض الدراسة، وذلك على النحو التالي:

  عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: - )1(
تستعين المحاكم السودانية بآراء المراجعين في فصل الدعاوى تنص الفرضية األولى على اآلتي: (

  ).والمنازعات المالية
  الفرضية تم اتباع الخطوات التالية:والختبار هذه 

   فرضية الدراسة األولى:حصاء الوصفي لعبارات أوًال: اإل
  فيما يلي جدول التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات الفرضية األولى:

  ) اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى10جدول رقم (

  العبارات
االنحراف 
  المتوسط  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  الترتيب  الموافقة

ال القضائي بدور المراجعين في يهتم العاملون في المج -1
  3 مرتفعة جداً   %87.2  4.36 0.851  القضايا المالية.

يتم االستعانة بالمراجعين في القضايا المالية في  -2
  مرحلتي التحري والتقصي.

  2 مرتفعة جداً   %88.0  4.40  0.832

يستعين القضاة بالمراجعين للحصول على خدمات  -3
  4 مرتفعة جداً   %86.4  4.32  0.867  التقصي المحاسبي.

يساعد المراجعون القضاة في تقديم الخدمات في مجال  -4
  منازعات الشراكة والمساهمين.

  1 مرتفعة جداً   %90.0  4.50  0.677

للمراجعين القدرة على مساعدة القضاة بتقديمهم لخدمات  -5
  الفحص الحكومي.

  5 مرتفعة جداً   85.6%  4.28  0.904

جعين في الحصول على خدمات يستعين القضاة بالمرا -6
  الدعم القانوني.

  8 مرتفعة  %74.4  3.72  1.06
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تعتمد المحاكم السودانية على المراجعين كخبراء  -7
  مستشارين في القضايا المالية.

  6 مرتفعة جداً   84.0%  4.20  0.880

يستعين المحامون في المحاكم السودانية بالمراجعين  -8
  7 مرتفعة جداً   81.6% 4.08 1.02  ت الخسارة والضرر المالي.لإلدالء بآرائهم في تحديد مجاال

تتم االستعانة من المحاكم السودانية بالمراجعين في  -9
الحصول على خدمات التقصي المحاسبي المتعلق 

  بتعويضات حوادث السيارات والغش والخسائر االقتصادية.
 9  مرتفعة 71.2% 3.56 1.24

  فعة جداً مرت 83.2% 4.16 0.925  اإلجمالي

  ) ما يلي:10يتضح من الجدول رقم (
يزيد متوسطها عن الوسط التي تعبر عن محور فرضية الدراسة األولى إن جميع العبارات  -1

المحاكم  )، وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة بمستوى موافقة مرتفعة جدًا على3الفرضي (
حيث حققت جميع العبارات  لدعاوى والمنازعات المالية،السودانية تستعين بآراء المراجعين في فصل ا

  )%.83.2() وأهمية نسبية 0.925اف معياري () وبانحر 4.16متوسطًا عامًا مقداره (
يساعد المراجعون القضاة في تقديم الخدمات في مجال (العبارة يالحظ من الجدول أن  -2

ث بلغ متوسط إجابات أفراد ولى حي) جاءت في المرتبة األمنازعات الشراكة والمساهمينالحصول 
) بأهمية نسبية مرتفعة جدًا، حيث 0.677) بانحراف معياري (4.50على العبارة (العينة 
يتم االستعانة بالمراجعين في القضايا المالية في )%. تليها في المرتبة الثانية العبارة (90بلغت(

) وبأهمية نسبية 0.832ياري () وانحراف مع4.40) بمتوسط حسابي (مرحلتي التحري والتقصي
)88 .%(  
 تتم االستعانة من المحاكم السودانية بالمراجعين فيأما المرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة ( -3

على خدمات التقصي المحاسبي المتعلق بتعويضات حوادث السيارات والغش والخسائر 
  )%. 71.2وأهمية نسبية بلغت () 1.24) وبانحراف معياري (3.56) حيث بلغ متوسطها (االقتصادية

   لعبارات فرضية الدراسة األولى:اختبار (كاي تربيع) لداللة الفروق  -ثانياً 
  الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين والمحايدين وغير الموافقين للنتائج    

نتائج اختبار (كاي تربيع)  جدول) لداللة الفروق. وفيما يلي أعاله تم استخدام اختبار (كاي تربيع 
  لداللة الفروق للعبارات التي تقيس محور الفرضية األولى. وذلك على النحو التالي:
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  محور فرضية الدراسة األولى اي تربيع) لداللة الفروق لعبارات) اختبار (ك11جدول رقم (

قيمة كاى   العبارات
 تربيع

مستوى 
  المعنوية

  الداللة

المجال القضائي بدور المراجعين في القضايا يهتم العاملون في  -1
 وجود فروق 0.000 32.8  المالية.

تتم االستعانة بالمراجعين في القضايا المالية في مرحلتي التحري  -2
 وجود فروق 0.000 36.8  والتقصي.

يستعين القضاة بالمراجعين للحصول على خدمات التقصي  -3
 وجود فروق 0.000 28.2  المحاسبي.

اعد المراجعون القضاة في تقديم الخدمات في مجال منازعات يس -4
 وجود فروق 0.009 43.6  الشراكة والمساهمين.

للمراجعين القدرة على مساعدة القضاة بتقديمهم لخدمات الفحص  -5
 وجود فروق 0.000 45.2  الحكومي.

يستعين القضاة بالمراجعين في الحصول على خدمات الدعم  -6
 وجود فروق 0.000 13.2  القانوني.

تعتمد المحاكم السودانية على المراجعين كخبراء مستشارين في  -7
 وجود فروق 0.000 42.0  القضايا المالية.

يستعين المحامون في المحاكم السودانية بالمراجعين لإلدالء  -8
 وجود فروق 0.000 14.9  بآرائهم في تحديد مجاالت الخسارة والضرر المالي.

عانة من المحاكم السودانية بالمراجعين في الحصول على تتم االست -9
خدمات التقصي المحاسبي المتعلق بتعويضات حوادث السيارات 

  والغش والخسائر االقتصادية.
12.0 0.083 

عدم وجود 
 فروق

 وجود فروق 0.000 29.8  إجمالي العبارات

ماعدا ءت ذات داللة معنوية ا) أن جميع عبارات الفرضية األولى ج11يتضح من الجدول رقم (    
) مما 0.05العبارة التاسعة حيث بلغت قيم مستوى المعنوية لجميع العبارات أقل من مستوى الداللة (



 
 
 
 
 
 

  ...مدى تطبيق المراجعة القضائية في فصل
  

  

406 
 

يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية، ولصالح الموافقين بمستوى موافقة يتراوح ما بين المرتفعة 
اي تربيع) اإلجمالية عبارات الفرضية األولى والمرتفعة جدًا، لجميع العبارات حيث بلغت قيمة (ك

  ).0.000) بمستوى داللة معنوية (29.8(
المتوسط العام بناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة، يتضح أن     

وى االستجابة على جميع العبارات يدل على أن مستبارات التي تقيس الفرضية األولى العلجميع 
) 4.16ية (مرتفعة جدًا، حيث بلغت قيمة متوسط إجمالي إجابات أفراد العينة على الفرض استجابة

كما يدل اختبار داللة الفروق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على )% 83.2بأهمية نسبية (
ما  ىإجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى موافقة يتراوح ما بين المرتفعة والمرتفعة جدًا عل

  جاء بجميع عبارات محور فرضية الدراسة األولى.
(تستعين المحاكم السودانية بآراء يتم قبول فرضية الدراسة األولى، والتي نصت:  وعليه    

تتم االستعانة المراجعين في فصل الدعاوى والمنازعات المالية) في جميع العبارات، ماعدا العبارة (
جعين في الحصول على خدمات التقصي المحاسبي المتعلق من قبل المحاكم السودانية بالمرا

 ).بتعويضات حوادث السيارات والغش والخسائر االقتصادية
  ) عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 2(

المحاكم السودانية في استعانتها بالمراجعين ال تفرق بين المراجع القانوني تنص الفرضية الثانية على (    
). وللتحقق عن الفرضية لي والمراجع القضائي في فصل الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات الماليةالما

  تم اتباع الخطوات التالية:
فيما يلي جدول التحليل اإلحصائي الوصفي  فرضية الدراسة الثانية:اإلحصاء الوصفي لعبارات  -أوالً 

  لعبارات الفرضية الثانية.
  الوصفي لعبارات الفرضية الثانية ) اإلحصاء12جدول رقم (

  العبارات
االنحراف 
  المتوسط  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  الترتيب  الموافقة

تستعين المحاكم السودانية بالمراجع القانوني - 1
لخدمات التقصي المحاسبي بغض النظر عن أنه 

  مالي أو قضائي.
  7 مرتفعة  75.2%  3.76 1.13

  4 مرتفعة جداً   %83.2  4.16  0.975ية خدمات الدعم القانوني تقبل المحاكم السودان - 2
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من المراجع كشاهد خبير أو مستشار سواء كان 
  ماليًا أو قضائيًا.

ال يوجد تمييز لدى المحاكم السودانية بين  - 3
  المراجع القانوني المالي والمراجع القضائي.

  8 مرتفعة  73.6%  3.68  1.20

جع القانوني المالي يؤثر عدم التمييز بين المرا - 4
والمراجع القضائي على خدمات الدعم القانوني 

  المقدم للمحاكم.
  6 مرتفعة  79.6%  3.98  1.18

عدم الخلط في االستعانة بالمراجع ما بين  - 5
المراجع القضائي وغيره من المراجعين في خدمات 
التقصي المحاسبي يؤثر على جودة المعلومات 

  المالية.المقدمة للمحاكم في القضايا 

  1 مرتفعة جداً   87.2%  4.36  0.851

عدم استعانة القضاة بالمحاكم السودانية  - 6
بالمراجعين القضائيين ال تحقق الفصل العادل في 

  الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالية.
  3 مرتفعة جداً   84.4%  4.22  0.910

استعانة المحاكم السودانية بالمراجعين القانونين - 7
ض النظر فيما إذا كانوا ماليين أو قضائيين بغ

لحداثة المراجعة القضائية في السودان وعدم وجود 
  جسم محدد لهم.

  5 مرتفعة جداً   82.0%  4.10  0.909

ضعف تأهيل المراجعين القضائيين يؤدي إلى  - 8
  استعانة المحاكم السودانية بأي نوع من المراجعين.

 2 مرتفعة جداً  85.2% 4.26 0.852

%81.4 4.07 1.01  إلجماليا   مرتفعة جداً  
  ) ما يلي:12يتضح من الجدول رقم (

يزيد متوسطها عن الوسط التي تعبر عن محور فرضية الدراسة الثانية أن جميع العبارات  -1
 )، وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة بمستوى موافقة مرتفعة جدًا على أن3الفرضي (

في استعانتها بالمراجعين ال تفرق بين المراجع القانوني المالي والمراجع القضائي المحاكم السودانية 
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، حيث حققت جميع العبارات متوسطًا في فصل الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالية
  )%.81.4) وأهمية نسبية (1.01) وبانحراف معياري (4.07عامًا مقداره (

عدم الخلط في االستعانة بالمراجع ما بين المراجع القضائي (العبارة  يالحظ من الجدول أن -2
وغيره من المراجعين في خدمات التقصي المحاسبي يؤثر على جودة المعلومات المقدمة للمحاكم 

) جاءت في المرتبة األولى حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة في القضايا المالية
  )%.87.2) بأهمية نسبية مرتفعة جدًا، حيث بلغت (0.851) بانحراف معياري (4.36(
ضعف تأهيل المراجعين القضائيين يؤدي إلى استعانة المحاكم تليها في المرتبة الثانية العبارة ( 

) وبأهمية 0.852) وانحراف معياري (4.26) بمتوسط حسابي (السودانية بأي نوع من المراجعين
  )%. 85.2نسبية (

ال يوجد تمييز لدى المحاكم السودانية بين المراجع ة فقد جاءت العبارة (أما المرتبة األخير -3
) 1.20) وبانحراف معياري (3.68) حيث بلغ متوسطها (القانوني المالي والمراجع القضائي

  .  )%73.6وأهمية نسبية بلغت (
  لعبارات فرضية الدراسة الثانية:اختبار (كاي تربيع) لداللة الفروق  -ثانياً 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين والمحايدين وغير الموافقين  الختبار
للنتائج أعاله، تم استخدام اختبار (كاي تربيع) لداللة الفروق. وفيما يلي جدول نتائج اختبار (كاي 

  تربيع) لداللة الفروق للعبارات التي تقيس محور الفرضية الثانية. وذلك على النحو التالي:
  ) اختبار (كاي تربيع) لداللة الفروق لعبارات محور فرضية الدراسة الثانية13ل رقم (جدو

  العبارات
  قيمة

 كاى تربيع 

مستوى 
  الداللة  المعنوية

تستعين المحاكم السودانية بالمراجع القانوني لخدمات التقصي -1
 وجود فروق 0.004 16.0  المحاسبي بغض النظر عن أنه مالي أو قضائي.

ل المحاكم السودانية خدمات الدعم القانوني من المراجع كشاهد تقب -2
 وجود فروق 0.000 18.1  خبير أو مستشار سواء كان ماليًا أو قضائيًا.

ال يوجد تمييز لدى المحاكم السودانية بين المراجع القانوني المالي  -3
 وجود فروق 0.040 15.6  والمراجع القضائي.
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مراجع القانوني المالي والمراجع القضائي يؤثر عدم التمييز بين ال -4
 وجود فروق 0.009 26.6  على خدمات الدعم القانوني المقدم للمحاكم.

عدم الخلط في االستعانة بالمراجع ما بين المراجع القضائي وغيره  -5
من المراجعين في خدمات التقصي المحاسبي يؤثر على جودة 

  لمالية.المعلومات المقدمة للمحاكم في القضايا ا
 وجود فروق 0.000 32.8

عدم استعانة القضاة بالمحاكم السودانية بالمراجعين القضائيين ال  -6
تحقق الفصل العادل في الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات 

  المالية.
 وجود فروق 0.000 21.2

استعانة المحاكم السودانية بالمراجعين القانونين بغض النظر فيما  -7
وا ماليين أو قضائيين لحداثة المراجعة القضائية في السودان إذا كان

  وعدم وجود جسم محدد لهم.
 وجود فروق 0.000 15.1

ضعف تأهيل المراجعين القضائيين يؤدى إلى استعانة المحاكم  -8
 وجود فروق 0.000 23.7  السودانية بأي نوع من المراجعين.

 وجود فروق 0.000 21.1  إجمالي العبارات

حيث  يع عبارات الفرضية الثانية جاءت ذات داللة معنوية) جم13يتضح من الجدول رقم (    
) مما يشير إلى وجود 0.05بلغت قيم مستوى المعنوية لجميع العبارات أقل من مستوى الداللة (

فروق ذات داللة إحصائية ولصالح الموافقين بمستوى موافق يتراوح ما بين المرتفعة والمرتفعة جدًا 
) بمستوى 21.1جميع العبارات حيث بلغت قيمة (كاي تربيع) اإلجمالي عبارات الفرضية الثانية (ل

  ).0.000داللة معنوية (
المتوسط العام بناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة  يالحظ أن     

ستجابة على جميع العبارات وى االتدل على أن مستارات التي تقيس الفرضية الثانية لجميع  العب
)%، 81.4) بأهمية نسبية (4.07استجابة مرتفعة جدًا، حيث بلغت قيمة متوسط إجمالي العيارين (

كما يدل اختبار داللة الفروق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح 
ما جاء بجميع عبارات محور  ىفعة جدًا علالموافقين، بمستوى موافق يتراوح ما بين المرتفعة والمرت

(المحاكم السودانية  :رضية الدراسة الثانية، والتي نصتيتم قبول ف فرضية الدراسة الثانية، وعليه
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في استعانتها بالمراجعين ال تفرق بين المراجع القانوني المالي والمراجع القضائي في فصل 
  ة) في جميع العبارات .الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالي

  ) عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:3(
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستعانة بالمراجعة (تنص الفرضية الثالثة على:     

). وللتحقق عن الفرضية تم اتباع القضائية في المحاكم السودانية والحد من المخالفات المالية
  ة:الخطوات التالي

  فرضية الدراسة الثالثة:اإلحصاء الوصفي لعبارات  - أوالً 
  فيما يلي جدول التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة    

  ) اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة14جدول رقم (

  العبارات
االنحراف 
  المتوسط  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  الترتيب  الموافقة

عانة المحاكم السودانية بالمراجعين القضائيين است -1
  يحد من نزاعات الشراكة والمساهمين.

  2 مرتفعة جداً   87.2%  4.36 0.802

استخدام المراجعة القضائية في المحاكم السودانية  -2
  4 مرتفعة جداً   84.4%  4.22  0.887  يؤدي إلى حماية واستعادة األصول.

والمراجعين  التعاون بين المحاكم السودانية -3
  10 مرتفعة جداً   %81.2  4.06  0.793  القضائيين يؤدي إلى الحد من الغش والفساد المالي.

تقديم المراجعة القضائية خدمات الدعم القانوني  -4
للمحاكم السودانية تؤدي إلى حل النزاعات المالية 

  والحد من الخسائر والضرر.
  7 مرتفعة جداً   %82.8  4.14  0.756

مراجعة القضائية في البيئة السودانية تطبيق ال -5
  4 مرتفعة جداً   %84.4  4.22  0.932  تحد من المنازعات المالية في المحاكم.

استخدام المراجعة القضائية للحصول على  -6
خدمات التقصي المحاسبي تحد من فجوة التوقعات 

  وبالتالي الحد من القضايا المالية.
  9 مرتفعة جداً   %82.0  4.10  0.931

  6 مرتفعة جداً   %84.0 4.20  0.832االستعانة بالمراجع القضائي كعضو في فريق  -7
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التحكيم يحد من الخسائر والضرر للفريقين 
  المتنازعين.

استعانة المحاكم السودانية بالمراجعين القضائيين  -8
  يحقق مبادئ الحوكمة.

  5 مرتفعة جداً   %84.2 4.21 0.834

قضائيين في عدم االستعانة بالمراجعين ال -9
الحصول على خدمات التقصي المحاسبي تزيد من 

  حجم المخالفات المالية المقدمة للمحاكم السودانية.
  8 مرتفعة جداً   82.4% 4.12 0.917

عدم التدريب الكافي لبعض القضاة بأهمية  - 10
المراجعين القضائيين في خدمات الدعم القانوني 

  المالية. كخبير أو مستشار تزيد من عدد المخالفات
 1 مرتفعة جداً  %87.6 4.38 0.830

  مرتفعة جداً  84% 4.20 0.851  اإلجمالي

  ) ما يلي:14يتضح من الجدول رقم (
يزيد متوسطها عن الوسط التي تعبر عن محور فرضية الدراسة الثالثة أن جميع العبارات  -1

 وجود افقة مرتفعة جدًا على)، وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة بمستوى مو 3الفرضي (
عالقة ذات داللة إحصائية بين االستعانة بالمراجعة القضائية في المحاكم السودانية، والحد من 

) وبانحراف معياري 4.20، حيث حققت جميع العبارات متوسطًا عامًا مقداره (المخالفات المالية
  )%.84) وأهمية نسبية (0.851(
عدم التدريب الكافي لبعض القضاة بأهمية المراجعين (ة العبار يالحظ من الجدول أن  -2

) جاءت القضائيين في خدمات الدعم القانوني كخبير أو مستشار تزيد من عدد المخالفات المالية
) بانحراف معياري 4,38في المرتبة األولى، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة (

)%. تليها في المرتبة الثانية العبارة 87.6، حيث بلغت () بأهمية نسبية مرتفعة جداً 0.830(
) بمتوسط استعانة المحاكم السودانية بالمراجعين القضائيين يحد من نزاعات الشراكة والمساهمين(

  . )%87.2) وبأهمية نسبية (0.802) وانحراف معياري (4.36حسابي (
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لمحاكم السودانية والمراجعين القضائيين التعاون بين ا/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة (3
) 0.793) وبانحراف معياري (4.06) حيث بلغ متوسطها (يؤدي إلى الحد من الغش والفساد المالي

  . )%81.2وأهمية نسبية بلغت (
  :لعبارات فرضية الدراسة الثالثةاختبار (كاي تربيع) لداللة الفروق  -ثانياً 
حصائية بين أعداد الموافقين والمحايدين وغير الموافقين للنتائج الختبار وجود فروق ذات داللة إ    

نتائج اختبار (كاي تربيع)  ) لداللة الفروق. وفيما يلي جدولأعاله تم استخدام اختبار (كاي تربيع
  لداللة الفروق للعبارات التي تقيس محور الفرضية الثالثة. وذلك على النحو التالي:

  محور فرضية الدراسة الثالثةربيع لداللة الفروق لعبارات اى تك ) اختبار15جدول رقم (

  العبارات
  قيمة

 كاى تربيع 

مستوى 
  الداللة  المعنوية

استعانة المحاكم السودانية بالمراجعين القضائيين يحد من نزاعات -1
 وجود فروق 0.000 30.3  الشراكة والمساهمين.

ة يؤدي إلى حماية استخدام المراجعة القضائية في المحاكم السوداني -2
  واستعادة األصول.

 وجود فروق 0.000 21.8

التعاون بين المحاكم السودانية والمراجعين القضائيين يؤدي إلى الحد  -3
  من الغش والفساد المالي.

 وجود فروق 0.000 18.9

تقديم المراجعة القضائية خدمات الدعم القانوني للمحاكم السودانية  -4
 وجود فروق 0.009 24.4  المالية والحد من الخسائر والضرر. تؤدي إلى حل النزاعات

تطبيق المراجعة القضائية في البيئة السودانية تحد من المنازعات  -5
 وجود فروق 0.000 22.4  المالية في المحاكم.

استخدام المراجعة القضائية للحصول على خدمات التقصي  -6
  حد من القضايا المالية.المحاسبي تحد من فجوة التوقعات وبالتالي ال

 وجود فروق 0.000 16.08

االستعانة بالمراجع القضائي كعضو في فريق التحكيم يحد من  -7
 وجود فروق 0.000 19.9  الخسائر والضرر للفريقين المتنازعين.

استعانة المحاكم السودانية بالمراجعين القضائيين يحقق مبادئ  -8
 وجود فروق 0.000 19.7  الحوكمة.



 
 
 
 
 
 
 

  2017يونيو، الثاني ، العددالحادي والعشرون، مجلة جامعة األقصى، المجلد د. محجوب عبداهللا حامد
  

413 
 

عدم االستعانة بالمراجعين القضائيين في الحصول على خدمات  -9
التقصي المحاسبي تزيد من حجم المخالفات المالية المقدمة للمحاكم 

  السودانية.
 وجود فروق 0.000 15.6

ي عدم التدريب الكافي لبعض القضاة بأهمية المراجعين القضائيين ف- 10
 وجود فروق 0.000 47.0  من عدد المخالفات المالية. مستشار تزيدخدمات الدعم القانوني كخبير أو 

 وجود فروق 0.000 23.6  إجمالي العبارات

حيث  ميع عبارات الفرضية الثالثة جاءت ذات داللة معنوية) ج15يتضح من الجدول رقم (    
)، مما يشير إلى وجود 0.05بلغت قيم مستوى المعنوية لجميع العبارات أقل من مستوى الداللة (

روق ذات داللة إحصائية، ولصالح الموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدًا لجميع العبارات حيث ف
  ).0.000) بمستوى داللة معنوية (23.6بلغت قيمة (كاي تربيع) اإلجمالي عبارات الفرضية الثالثة (

لعام المتوسط ايالحظ أن ائي الموضحة في الفقرات السابقة بناء على نتائج التحليل اإلحص    
يدل على أن مستوى االستجابة على جميع العبارات  بارات التي تقيس الفرضية الثالثةلجميع الع

)%، كما 84) بأهمية نسبية (4.20الفرضية الثالثة استجابة مرتفعة جدًا، حيث بلغ المتوسط العام (
عينة، ولصالح يدل اختبار داللة الفروق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد ال

ما جاء بجميع عبارات محور فرضية الدراسة الثالثة.  ىالموافقين بمستوى موافقة مرتفعة جدًا عل
(توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين يتم قبول فرضية الدراسة الثالثة، والتي نصت:  وعليه

الية) في جميع االستعانة بالمراجعة القضائية في المحاكم السودانية والحد من المخالفات الم
 العبارات.

  الخاتمة تشتمل الخاتمة على: 
  النتائج:  -أوالً 
  من خالل اإلطار النظري والدراسة الميدانية توصل الباحث إلى عدد من النتائج:     

قبول المحاكم السودانية لخدمات الدعم القانوني من المراجعين بغض النظر عن أنه مالي أو  -1
  قضائي. 

المحاكم السودانية بالمراجعين في الحصول على خدمات التقصي المحاسبي ضعف استعانة  -2
  المتعلق بتعويضات حوادث السيارات والغش والخسائر االقتصادية. 
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عدم تفريق المحاكم السودانية عند استعانتها بالمراجعين لفصل الدعاوى والمنازعات الخاصة  -3
لي والمراجع القضائي، مما يؤثر على جودة فصل بالمخالفات المالية بين المراجع القانوني الما

  النزاعات والمخالفات المالية. 
الخلط في االستعانة بالمراجعين يؤثر على فجوة توقعات األحكام الصادرة من المحاكم السودانية  -4

  في الدعاوى والمنازعات المالية.
لك القضائي بالسودان، حيث ضعف المعرفة بأهمية المراجعة القضائية لدى بعض العاملين بالس -5

  إن ذلك يؤثر على جودة فصل المخالفات المالية. 
  عدم وجود كيان خاص بالمراجعين القضائيين بالسودان. -6
إن التعاون بين المحاكم السودانية والمراجعين القضائيين يؤدي إلى الحد من الغش والفساد  -7

  المالي. 
  جعين القضائيين يحد من نزاعات الشراكة والمساهمين. إن استعانة المحاكم السودانية بالمرا -8

  بناء على كل ذلك فقد تم التحقق من صحة جميع الفرضيات.     
  التوصيات:  - ثانياً 
  بناء على النتائج السابقة يوصي الباحث باآلتي:     

اجع المالي لمراجع القضائي والمر على المحاكم السودانية عند استعانتها بالمراجعين التفريق بين ا -1
 حسب نوعية الدعوى والنزاع. 

تكثيف تدريب القضاة والعاملين في المجال القضائي والقانوني على المراجعة القضائية وأهميتها  -2
 ومجاالتها للحد من الغش والفساد المالي وجودة حسم النزاعات والمخالفات المالية.  

سهل معرفتهم واالستعانة بهم تأسيس كيان منفصل للمراجعين القضائيين بالسودان حتى ي -3
للمساعدة تقديم المعلومات التي تعين المحاكم بالسودان في جودة فصل المنزاعات والمخالفات 

 المالية. 
تدريب وتأهيل المراجعين الذين لديهم الرغبة؛ ليصبحوا مراجعين قضائيين على مجاالت   -4

 التحري والتقصي القانوني وغيرها من المجاالت ذات الصلة. 
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تدريب وتأهيل المراجعين الحكوميين بالسودان سواء أن كانوا داخليين أو قوميين على مهارات   -5
التحري والتقصي القانوني وغيرها من المجاالت ذات الصلة بالمراجعة القضائية، وذلك نظرًا 

  لالستعانة بهم في المحاكم وغيرها. 
  المراجع والمصادر: 
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