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 ملخص الدراسة

((F.Aهدف البحث  للثم رفة ثم لرية اثم ااث اداح الةحةاثبم ال  ثة ام 
1
 ث  اثية،مو لللثم   ث   

 ةلةحةابم ال  ة ام بةع بةةهة رهنم ،ث   رةةةاث هة . الصفيبةت ال   ،ةين أن ت   أرةح اا ادارهة

تي ة الةفةةف ال ثةلة،م لججهثةت الةفناثم بةية حثم الجثةا    رن قبل رحةابان ق ة اان رجةز،ن

لجثةا  و لتهثه   ث  ل،جثة  الا ادارهة    اتاةذ االجثةااات الةنةاثبم لثدةا راثةذة هث   االةةلامو 

 . بائم آرنم لالا ثةةةو لتفزز شفة ام ال  ة،ة الةةل 

الفيارثل الياجث  لبجيغ أهداف البح  ت  االع ةة  عجثم الةثنها الييثف  ال حجاجث   ث   ألال تحد،ثد 

ثث  تث  ال ح ثق . و عبة تحجال أ باةت تطية الجةا   الةةلام لأاةلا  رية ح هثةF.Aتيا ةهة ل طباق 

  ثثة ا ال حجاثثل بثثةلةجيا للثثم الجهثثةت الةفناثثم بةية حثثم الجثثةا   الةةلاثثم  ثث  اليال،ثثةت الة حثثد  رثثن 

بفد ذلثك تث  اثبة . األرة،يام لبة،طة اةو بةع بةةهة تة جك الةفةةف الفةجام الية ام    رجةل عةجهة

 ثث   جةثثب .  ثث  اثثية،م F.A لاقثثب بائثثم األعةثثةل الهثثية،م رثثن عاثث  تثثيا ة عيارثثل تطباثثق الثث 

فجيرةت عن البائم االق صة ،مو لال  ة،فام لال نظاةامو بةة  اهة الةقةبامو لعثن البائثم الةفة اثم الة

ث  جةى تحجال رفطاةت ه   البائةت لةبطهة بفيارل ااث اداح الث  . لره يى تنظا  رهنم الةةاجفم

F.Aو لةالعظم ردى تيا ة تجك الفيارل ال   ت اح ه ا االا اداح    اية،م . 

 ثث  اثثية،م ماثثة ر ةعثثم  ظثثةاف لفثثدح تثثيا ة عيارثثل  F.A  للثثم أن لرية اثثم ااثث اداح تييثثل البحثث

و الاث اداح F.Aتيا ة الةفة م الية ام الفجةام لالفةجام بةهنم ال  ( 1: ه   الفيارل ه . اا ادارهة

لجهثةت رية حثم  (DSE)ال طثةا الةثةل  الةدةجثم  ث  بيةيثم  ر ثق  ه   الةفةةف    شة ةت

تثيا ة البائثم ال  ثة،فام الةال ةثم لةية حثم ( 2لالجهثةت النةمةثم لةهنثم الةةاجفثم  الجةا   الةةلاثم 

لجي  بائم ةقةبم  اخجام قي،م لثدى ( 3ريضب الةةةةام الفةجام   F.Aالجةا   الةةلامو لليضب ال  

لجثثثي  بائثثثم رال ةثثثم لةهنثثثم ( DSE  4ال طثثثةا الةثثثةل  الةدةجثثثم  ثثث  بيةيثثثم  ر ثثثق  شثثثة ةت

 .بةت قة ي ام لرهنام جد،د  عجم الةهنم لعجم الجهةت النةمةم لهةالةةاجفمو تفةض ر طج

لن الهثثف   حثثي تثثيا ة هثث   الفيارثثل األةبفثثم  ثث  الةهثث  بل  ثث  بائثثم األعةثثةل الهثثية،مو ،جفجهثثة 

 .و لذ ال بد رن تيا ةهة ل صبح لرية ام االا اداح ر ةعمF.Aر طجبةت أاةاام الا اداح ال  
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 القيمة



 ج
 

 :فهرس المحتويات

 (ملخص الدراسة ومخططها)لتمهيدي ا القسم

  ملخص الدراسة 

  مقدمة 

  مشكلة البحث 

  الدراسات السابقة 

  أهمية البحث 

   هدف البحث 

  فروض البحث 

  منهج البحث 

 أدوات الدراسة 

 هيكل البحث 

 0-02 

1 

2 

3 

3 

11 

11 

11 

11 

12 

14 

 

 

 القسـم النظري

في مكافحة الجرائم  (.F.A) المحاسبة القضائية أهمية: الفصل األول

  المالية وضرورة تطبيقها في سورية
11-121 

  المحاسبة القضائية" موضوع عمل"االحتيال المالي : المبحث األول 

 الةحةابم ال  ة ام لاالع اةل   -

   لاة ل االع اةل    ال  ة،ة الةةل  -

 رصة ة االع اةل    ال  ة،ة الةةل    -

   الةةل    ة،ةأابةب االع اةل    ال -

 ال  ة،ة الةةل    ع اةل    رؤشةات اال -

 أثة االع اةل الةةل  عجم ال ة م ل افام الحد رن آثةة  الهجبام عجاهة  -

ال   ت اّد االع اةل الدللام ال  ة،فةت ال ة ي ام لالةفة،اة لالةةةةاةت  -

    ال يا   الةةلام 

 أه  أ ياا االع اةل الةةل    -

 اع اةل اإل اة     ال يا   الةةلام :ألالف           

 ةل الةيمفان  اع ا: ثة اةف          

  

 11-77  
11 

17 

17 

11 

22 

21 

27 

21 

21 
 
43 

 



 ح
 

 االع اةل ال ة،ب   : ثةلثةف          

 مهل األريال  : ةابفةف          

  جةا   اإل  ة ت لالجةا   ذات الصجم بةلحةايب: خةرهةف         

  

11 

 
11 

71 

 

  المحاسبة القضائية ومراجعة االحتيال:  الثانيالمبحث  

 رفهيح الةحةابم ال  ة ام  -

 الةحةا  ال  ة    -

 ل جف هة  الجةا   الةةلام -

   الةةاجفم الةةلامل رةاجفم االع اةلالةحةابم ال  ة ام ل -

71 

71-13 

11 

11 

13 

 ( ه والتحقيق فيهكشف عنه، تحريال ه،منع)مكافحة االحتيال : لثالمبحث الثا 

 تداباة رفانم  -تداباة عةرم: تداباة للجةااات اليقة،م رن االع اةل -

لجةااات تفز،ز  لة  ظةح الةفجيرةت الةحةاب  ل ظةح الةقةبم  -

 الداخجام لةنب االع اةل ل  فه 

رنب االع اةل ل  فه رن خالل تحجال ال يا   الةةلامو لت ناةت  -

  CAATsالةةاجفم بةهةعد  الحةايب 

  ال ح اق    االع اةل -

  ن الة ةبجم   -

 الدلال   -

 ت ة،ة ال ح اق   -

11 

14-117 

11 

11 

114 

111 
111 

111 

 ضرورات تطبيق المحاسبة القضائية في سورية: المبحث الرابع  

لتةتاثث  اثثية،م عجثثم رؤشثثةات  لقثثة ب عثثيل ال طثثةا الةصثثة    ثث  اثثية،م -

 ال فة ام الدللام  

 خطم عةل ليالح الحي ةم    اية،م   -

ت ة،ة البنك الدلل  عن ال حد،ةت االق صثة ،م لخاثةةات اإليثالح  ث  رفطاةت  -

         21/2/2111اية،م ب ةة،خ 

    2113ت ة،ة البنك الدلل  لج طي،ة الةةل  الفةلة  لفةح رفطاةت  -

 

111 

111-121 

121 

121 

124 

 

 القسم التحليلي

 ائية قضمقومات استخدام المحاسبة ال: الثانيالفصل 

 توافر التأهيل العلمي والعملي : المبحث األول 

 توافر المتطلبات التشريعية والقانونية : المبحث الثاني 

 وإلكترونية   توافر أنظمة رقابة داخلية متطورة يدوية: المبحث الثالث 

 وجود مهنة متطورة للمحاسبة والمراجعة  :المبحث الرابع 

131 

131-111 

141 

111 

111 



 خ
 

 

 (الميداني)القسم العملي 

في  ائيةقضمدى توافر مقومات استخدام المحاسبة ال: الفصل الثالث

 سورية 

 مدى كفاية التأهيل العلمي والعملي لممارسي مهنة المحاسبة في : المبحث األول

 الستخدام المحاسبة القضائيةسورية 

 ائية قضتوافر البيئة التشريعية المالئمة الستخدام المحاسبة المدى : المبحث الثاني 

 السورية على الحد من  المنشآتقدرة انظمة الرقابة الداخلية في : المبحث الثالث

 االحتيال المالي 

 مدى مالءمة مستوى تطور مهنة المراجعة في سورية لتطبيق  :المبحث الرابع

 ائية قضالمحاسبة ال

111 

117-231 

111 

211 

221 

 نتائج البحث وتوصياته

 
231-241 

 مراجع البحث

 
241-241 

 مالحق البحث

 
247-211 



  



 د
 

 قائمة الجداول

رقم 

 الجدول

 عنوان الجدول

 
 رقم الصفحة 

0 
 الخارجياالحتيال االحتيال الداخلي و

 
01 

4 
ثالث سنوات مقارنة بين : في التقرير المالي دراسة الحاالت المؤدية إلى االحتيال

   غير متتالية
42 

3 
 ترتيب سورية على مؤشرات الشفافية الدولية ومكافحة الفساد 

 
001 

 042 درجة عمق المؤسسات المالية في سورية قياسا  مع دول العالم 2

 042 درجة إمكانية استخدام المؤسسات المالية في سورية قياسا  مع دول العالم 5

 041 المالية في سورية قياسا  مع دول العالمدرجة فعالية المؤسسات  2

 041 درجة استقرارية المؤسسات المالية في سورية قياسا  مع دول العالم 1

 031 أهداف المنهاج 8

 031 محتويات المنهاجمن  1

01 
بغاية تدعيم النتائج التي  F.Aاالستبيان الموجه لجهات أجنبية متخصصة بعلوم 

 توصل إليها البحث حتى اآلن
013-012 

 F.A 011تجميع أسئلة االستبيان تبعا  لمقومات استخدام  00

 F.A 080أسئلة االستبيان المتعلقة بالمقوم األول الستخدام  04

 F.A 084أسئلة االستبيان المتعلقة بالمقوم الثاني الستخدام  03

 F.A 083أسئلة االستبيان المتعلقة بالمقوم الثالث الستخدام  02

 F.A 082أسئلة االستبيان المتعلقة بالمقوم الرابع الستخدام  05

02 
تقييم خطر االحتيال استنادا  إلى الرقابة الداخلية والموارد الموظفة لمنع وكشف 

 االحتيال
412-411 

01 
الخاصة بالدخول إلى )واختالس الموظفين اختبار الضوابط الخاصة بمنع االحتيال 

 (المعلومات والسجالت المحاسبية والخاصة بحماية أصول الشركة
401 

08 
اختبار قوة برنامج الوقاية من االحتيال في شركات القطاع المالي المدرجة في 

DSE 
403 

 402-402 في تحريها لالحتيال DSEاختبار قوة شركات القطاع المالي المدرجة في  01

41 
اختبار مدى امتثال المراجع الخارجي في سورية للمحاور األساسية لقسم 

 444 302المراجعة 

40 
اختبار مدى امتثال المراجع الخارجي في سورية للمحاور األساسية والمحاور 

 441-444 302الفرعية لقسم المراجعة 

 

  



 ذ
 

 قائمة األشكال

رقم 

 الشكل

 عنوان الشكل

 
 رقم الصفحة 

 41 ألماسة االحتيال  0

 21   عملية تقييم مخاطر االحتيال 4

 83  ائي قضمعرفة ومهارات وخبرات المحاسب ال 3

 F.A 035المراجعة، االحتيال،  :الصلة بين 2

 031-032 للجامعات والكليات بين المناهج الدراسية المقررةُموّجهات االختيار  5

2 
لدى الطالب " F.Aاالحتيال و"والقدرات في علوم كيفية بناء المعرفة والمهارات 

 الراغبين بممارسة هذه المهنة بعد التخرج
031 

1 SOX   و PCAOB  022 

 

  



 ر
 

 قائمة المصطلحات واالختصارات المستخدمة في البحث

 تعريفه/ محتواه ترجمته اختصاره المصطلح

Auditing Standards 

No. 2+3 

/AS 2 & 

AS 3/ 

معايير المراجعة 

المعيارين الثاني )

 (والثالث

الةفة،اة الاةيم بةالع اةل لالصة ة  عن رججس 

الةقةبم لاإلشةاف عجم الةحةابم    ال ة ةت 

 PCAOBالفةرم 

 

Benford Law قانون بينفورد ـــــــــــــ 

نسبة  لمكتشفه )

Frank Benford  

 (0131عام 

،ثثنع عجثثم أن تيز،ثثب رةاتثث  ااعثثة   ثث  األةقثثةح 

لاس ع يا اةف بل ل ه ، بب  ةطةف رفانةف ،ةيثن الطبافام 

 ال نبؤ به

Computer Forensics العلم الجنائي المتعلق  ــــــــــــــ

 بالحاسوب

،ه ادح ه ا الةصطجح لج فباثة عثن جةجثم الةفثةةف 

ال   تطبق عجم الحيااثا  لرجح ةتهثة لجةثب الثدلال 

 ال ي ،ةين أن ،ه ادح    الةحة   الةد ام لالجنة ام

Financial Action Task 

Force 

FATF هثث  هائثثم  للاثثم أ  ثثئت بةالةتبثثةذ رثثب  فرقة العمل المالي(OECD )

بهثثثدف تطثثثي،ة ااةاثثثةت رية حثثثم مهثثثل األرثثثيال 

AML و لتف بة الةقا  الفةلة   ث  رجثةل رية حثم

 مهل األريال

Forensic Accounting F.A. الفةثثثل الةحةاثثثب  الثثث ي ،ثثث   ل جثثثةز  ل ة،ثثثةت هثثث   المحاسبة القضائية

الة ةضثثة  لة ثثب الثثدعةلى ال  ثثة ام لال ح اثثق  ثث  

  ثث ت الثث  . االع اثثةل الةثثةل  بية ثثم أشثثيةله لأ ياعثثه

F.A  الةحةاثثبمو : رثثن ت ثثةذب رجةيعثثم عجثثيحو هثث

 .الجة،ةمو ال ة ينو لالةةاجفم

Financial Crime  فثثثل االع اثثثةلو  الجثثثةا   الةةلاثثثم هثثث  راةجثثثةت الجريمة المالية 

لبةل ثثثةل   ثثثرن الجة،ةثثثم الةةلاثثثم هثثث  الن اجثثثم لففثثثل 

 .االع اةل

Fraud  اإل هثثة  "االع اثثةل هثثي الهثثجي  الثث ي ،نطثثيي عجثثم  االحتيال

الة فةد لجح ا ثم ب ة،ثم لقنثةا ااخثة لاالع ةثة  عجثم 

( ااخثة)ذلك اإلقنةا ال  هثةب شث ا قثاّ  أل ل اجث  

لالة ثثجل عثثن عثثق قثثة ي  و ل ثثه الفثثةض اليثثةذب 

 "لح ا م رة

Financial Fraud  االحتيال المالي 
هي االاث االا عجثم رثةل ال اثة عبثة خداعثه لعةجثه 

لهي ،حثد    اجثم االع ثداا عجثم . عجم تهجا  الةةل

ل،هثث هدف . عثثق رجياثثم رثثةل رن ثثيل أل ماثثة رن ثثيل

ب ثثيل أاةاثث   ئ ثثةن لااثثف ةن ضثثةن  F.A يارح  ثث

ال ثثيا   الةةلاثثم  اع اثثةل اإل اة   ث : االع اثةل الةثثةل 

 اع اثثثةل الةثثثيمفانل (ال  ة،ثثثة الةثثثةل  االع اثثثةل )

و لضة م للم الفد،د رثن الجثةا   (اخ الس األييل)

 .الةةلام األخةى

Fraud-Created Insider 

Information Period 

FCIIP  احتيال فترة نشوء

المعلومات الداخلية 

 وبقائها سرية 

ال ث  تاجثثق هثي االع اثثةل الث ي ،حثثد  خثالل الف ثثة  

 اهثثة رفجيرثثةت  اخجاثثم اثثة،م عثثن ال ثثة م لال ثث  

 ته  ل لإلتجةة بهة لةصجحم اإل اة 

Insider Trading اإلتجار بالمعلومات  ـــــــــــــ

 السرية

بباب ( رن ريمفان لردةاا)قاةح عنةية ال ة م 

 أاةاةهة للم الة فةرجان ب اهةهة رن خةةج ال ة م

Market Segment 

Specialization 

Program 

MSSP  برنامج التخصص

تبعا  للنشاط السوقي 

عه  ال طةا    )

هثثثثي بة ثثثثةرا يثثثثة ة عثثثثن رصثثثثجحم ال ثثثثةا   

األرة،يامو ،ح يي عجم لةشة ات رحد      ت ناةت 

الاةيثثم بةلفد،ثثد رثثن قطةعثثةت  ATGsالةةاجفثثم 



 ز
 

ضئئمن برنئئامج  تجثثك اإلةشثثة ات، وتهيئئ  الصثثنةعم (الهيق

MSSP ضئئئئئائي األدوات الال مئئئئئة للمحاسئئئئئب الق

لجةفة م الح ا ام بةلصنةعم ال ث  ،ح ثق  ث  لذةةهثة 

لاتجةهةتهثثثة لالن ثثثةذ الةفصثثثجام  اهثثثة  لالةياضثثثب 

تثث  تطثثي،ة  .الحهةاثثم ال ثث  ، يجثث  أن ،ة ثثز عجاهثثة

عاثث   ATGsل  ثثة لةشثثة ات ت ناثثةت الةةاجفثثم 

ت ناثثثةت الفحثثثعو : تح ثثثيي تجثثثك اإلةشثثثة ات عجثثثم

 فج ثثثثم بةلصثثثثنةعمو ال  ثثثثة،ة الاةيثثثثم لالفةرثثثثم الة

رةةةاةت الفةلو الةصطجحةت الفنام    الصنةعمو 

لرفجيرثثةت أخثثةى لةهثثةعد  الةحةاثثبان ال  ثثة اان 

 عجم أ اا عةجاةت  حصه  لرةاجف ه 

related party 

transactions 

المعامالت مع  

 األطراف ذات العالقة   

تةثل تفةعالف بان ذة ان ،هث طاب أعثدهةة الث حي  أل 

ب يل  باة عجم الهاةاةت ال   اجام لآلخثةو ال  ثاة 

لمةلبثثثةف رثثثة ،يثثثين هنثثثة  عالقثثثم خةيثثثم بثثثان تجثثثك 

بثثان ال ثثة م لالةهثثةه  الة اهثث  : األذثثةافو رثثثةل

  اهة أل بان ال ة م األح لال ة م ال ةبفم

Statement on Auditing 

Standards NO.99 

"consideration of 

fraud in a financial 

statement audit" 

SAS 

NO.99 

 المراجعةبيان معايير 

 11رقم 

قاةح الةةاجب الةه  ل بدةاام لاخ بةة االع اةل "

 "عند رةاجف ه لج يا   الةةلام

 

 

Sarbanes-Oxley Act  SOX  قانون ساربينز

 أوكسلي

 

،ة ز ه ا ال ة ين عجم رنب االع اةل    ال يا   

الةةلامو لاالر ثةل له ا ال ة ين هي أرة لجبةةي 

عجم ال ة ةت الفةرم    أرة،يةو ل ،ةين لةفظ  

تيةن الفجهفم . تطبا ةته أن تفاد ال ة ةت الاةيم

   تافاض  هبم االع اةل    ال يا    SOXلةاا 

لةقةبم الةةلام عبة ت ي،م عي ةم ال ة م لا

لاإلشةاف ال نظاة و لذلك رن خالل الةقةبم 

لاإلشةاف عجم الةجةيعةت ال نظاةام الهت 

رججس اإل اة و لجنم ال دقاقو اإل اة و : ال ةلام

الةدقق الداخج و الةةاجب الاةةج و هائةت 

 .اإلشةاف لالةقةبم الفةرم

 

special-purpose-

entities 

SPEs  كيانات ألغراض

 خاصة

،   ل  ةؤهة ل ةض خةصو ،ه دل عجم ه   اة ةت 

ه ا الياةن عة   رن ال دةات الةحدل      يك أل 

ةخصم ه ا الياةنو أل رن رجة   ي ه رجةفةف 

و أُ  ئ (للاس رة زاف لن ةذ اق صة ي)لألييل 

رن قبل ذةف رفان ل ةض رحد  بحا  ، ا  ه ا 

 .الطةف ال ةاةات الاةيم به ا الياةن

 

Technical Working 

Group 

TWG  مجموعة العمل

 التقني

ب ةي،ل رن   West Virginiaقةرت جةرفم  

الةفهد اليذن  ال ةبب ليزاة  الفدل    أرة،ية 

ب نظا  رجةيعم الفةل ال  ن  لفحع رهة ل 

لل طي،ة لةشة ات لنةيذج رنهةج  F.Aاالع اةل ل

 .تفجاة  ر يةرل

 

Accounting and 

Auditing Enforcement 

Releases 

AAERs الةةاجفم  ةات الةحةابم ل 

   
 

Association of Fraud 

Examiners 

ACFE  جةفام  ةعص  االع اةل الةف ةد،ن 

 



 س
 

American Institute of 

Certified Public 

Accountants  

AICPA الةجةب األرة،ي  لجةحةابان ال ة ي اان 

Anti Money Laundering AML رية حم مهل األريال 

Accounting Principles 

Board   

APB  رججس ربة ئ الةحةابم 

 

APB Interpretations AIN  تفهاةات رججس ربة ئ الةحةابم 

Accounting Series 

Release 

ASR ليداة الهجهجم الةحةابام 

 

AU Section  قه  الةةاجفم  

Computer Assisted 

Auditing Techniques    
CAATs  بةهةعد  الحةايب   الةةاجفمت ناةت 

Chief Executive Officer 

and Chief Financial 

Officer 

CEO   &

CFO 

 الةد،ة الفةح ال نفا ي لج ة م لالةد،ة الةةل   اهة

 

FASB Statement of 

Financial Accounting 

Concept   

CON  باة ةت رفةها  الةحةابم الةةلام الصة ة  عنFASB  رججس رفة،اة

 الةةلامالةحةابم 

committee of sponsoring 

organizations 

COSO  لجنم الةنظةةت الةاعام لهائمTreadway 

Disclosure Controls and 

Procedures 

DC&P ال اي  لال يابط لاإلجةااات الاةيم بةإل صةح 

Damascus Stock 

Exchange 

DSE ايق  ر ق لأللةاق الةةلام 

 

company's Days Sales 

Outstanding   

DSO عد  األ،ةح الالزرم ل حصال الد،ين رن الزبة ن 

 

Earnings Before 

Interest, Taxes, 

Depreciation and 

Amortization   

EBITDA                                 اإل،ةا ات قبل الفيا د ال ةا   االه ال ةت لاإلذفةاات 

Emerging Issues Task 

Force 

EITF  ة،ق عةل ال  ة،ة الةه جد  

 

Emerging Issues Task 

Force Abstract 

EITF 

Abstract 

 الااليم الصة ة  عن  ة،ق عةل ال  ة،ة الةه جد  

Enterprise Risk 

Management 

ERM  ظةح ل اة  راةذة الة ةلا  

 

Enterprise Resources 

Planning   
ERP  ظةح تاطاط رياة  الة ةلا  

 

Financial Accounting 

Standards Board 

FASB رججس رفة،اة الةحةابم الةةلام 

 FASB Interpretation  FIN  ال فهاة الةةل  الصة ة عنFASB رججس رفة،اة الةحةابم الةةلام 

The U.S. Treasury's 

Financial Crimes 

Enforcement Network 

FinCEN  ال ةبفم لجازا م الفةرم األرة،يامشبيم رية حم الجةا   الةةلام 



 ش
 

Financial Reporting 

Practices 

FRP  رةةةاةت ال  ة،ة الةةل  الصة ة  عن لجنم األلةاق الةةلام لالبيةيم

  SECاألرة،يام 

FASB Technical 

Bulletin 

FTB  الصة ة  عن ( ر ة ل ال طباق لالةةةةام)الن ةات ال  نامFASB  

   

Generally Accepted 

Accounting Principles 

GAAP  الةبة ئ الةحةابام الة بيلم عةيرةف 

Generally Accepted 

Accounting Standards   
GAAS رفة،اة الةةاجفم الدللام الة فةةف عجاهة 

Generalized Audit 

Software 

GAS  بةارا الةةاجفم اإللي ةل ام الفةيرام 

 

International 

Accounting Standard 

IAS 

 

 الةفاةة الةحةاب  الدلل  

 

International 

Accounting Standards 

Board 

IASB رججس رفة،اة الةحةابم الدللام 

 

 

Institute of Internal 

Auditors 

IIA  رفهد الةدق ان الداخجاان 

 

Internal Revenue 

Manual   

IRM لال  ا ة  ال ةا   األرة،يام  

 

issuer  جأللةاق الةةلام لةصدة  ال ة م ال 

other income  الدخل الة  ت  رن األ  طم ماة الجةة،م لج ة م :الدخل ااخة 

Public Company 

Accounting Oversight 

Board 

PACOB رججس الةقةبم لاإلشةاف عجم الةحةابم    ال ة ةت الفةرم 

 

  

Public Oversight Board POB  رججس الةةاقبم الفةح 

SEC Staff Accounting 

Bulletin   

SAB  ةات الةحةابم الصة ة  عن  SEC 

  

U.S. Securities and 

Exchange Commission 

SEC األرة،يام لجنم األلةاق الةةلام لالبيةيم 

  

Statement of Financial 

Accounting Standard   
SFAS باةن الةفةها  الةحةابام الةةلام 

  

Treadway commission   (الججنم اليذنام لج  ة،ة الةةل  االع اةل " )تة،د لاي"لجنم 

 10K   10ال هK  لالبيةيم األرة،يام لجنم األلةاق الةةلامرن قة ين ل  ةا 

SEC  ت ة،ة انيي ،  ةل عجم ال يا   الةةلام الهني،م و ،ا ع برعدا

للم  ال ة م تة فهلج ة م لضة م للم قهط لا ة رن الةفجيرةت األخةىو 

SEC 

 10A   10ال هA  رن قة ين ل  ةاSEC  و 1134   أرة،ية لالصة ة عةح

 10Aالةحةر  بةيجبه ،   تفاان 

 

 



1 
 

 Forensic Accounting “ ” المحاسبة القضائية إمكانية استخدام

 في مكافحة الجرائم المالية وغسل األموال في القطاع المالي في سورية

 

 ملخص الدراسة

((F.A المحةاثبم الضاثةةام هدف البحث  للثم رفة ثم لرية اثم ااث  دا 
1
كشث  للثم و ، ث  اثية م 

 ةلمحةابم الضاةةام بةع بةةهة رهنم  ث   رمةةاث هة . ةاا  دارهالصفيبةت ال    مين أن تض  أرة  

الجثةاة  مية حثم المفةةف الاثةوة م لججهثةت المفناثم ب تي ة رن قبل رحةابان قاةةاان رجةز ن

الا  دارهة    ات ةذ االجثةااات المنةاثبم لثدةا ر ثةذة هثجر الجثةاة ، وت ثه   ث  ل جثة   ،المةلام

 .  ضة ة المةل بائم آرنم لالا ثمةة، وتفزز شفة ام ال

الفيارثل الياجث  لبجيغ أهداف البح  ت  االع مة  عجثم المثنها الييثف  ال حجاجث   ث   أوال تحد ثد 

ثث  تث  ال حضثق . ، عبة تحجال أ باةت تطية الجةاة  المةلام وأاةلا  رية ح هثةF.Aتيا ةهة ل طباق 

اثثم  ثث  اليال ثثةت الم حثثد  رثثن   ثثةةا ال حجاثثل بثثةلةجيج للثثم الجهثثةت المفناثثم بمية حثثم الجثثةاة  المةل

بفد ذلثك تث  اثبة . ، بةع بةةهة تم جك المفةةف الفمجام الية ام    رجةل عمجهةوبة طة اة األرة يام

 ثث   جمثثب .  ثث  اثثية م F.A واقثثب بائثثم األعمثثةل ال ثثية م رثثن عاثث  تثثيا ة عيارثثل تطباثثق الثث 

لةقةبام، وعثن البائثم المفة اثم المفجيرةت عن البائم االق صة  م، وال شة فام وال نظامام، بمة  اهة ا

ث  جةى تحجال رفطاةت هجر البائةت وةبطهة بفيارل ااث  دا  الث  . ور  يى تنظا  رهنم المةاجفم

F.A، ال   ت اح هجا االا  دا     اية م لمالعظم ردى تيا ة تجك الفيارل . 

 ة عيارثثل لفثثد  تثثيا  ثث  اثثية م ماثثة ر ةعثثم  ظثثةا   F.Aتييثثل البحثث  للثثم أن لرية اثثم ااثث  دا  

، الاث  دا  F.Aتيا ة المفة م الية ام الفجمام والفمجام بمهنم ال  ( 1: هجر الفيارل ه . اا  دارهة

وجهثةت رية حثم  (DSE)الضطثةج المثةل  المدةجثم  ث  بيةيثم  رشثق  هجر المفةةف    شةكةت

ةمثم لمية حثم تثيا ة البائثم ال شثة فام المال( 2الجةاة  المةلاثم والجهثةت النةةمثم لمهنثم المةاجفثم  

وجي  بائم ةقةبم  اخجام قي م لثدى ( 3ريضب الممةةام الفمجام   F.Aالجةاة  المةلام، وليضب ال  

وجثثثي  بائثثثم رالةمثثثم لمهنثثثم ( DSE  4الضطثثثةج المثثثةل  المدةجثثثم  ثثث  بيةيثثثم  رشثثثق  شثثثةكةت

 .المةاجفم، تفةض ر طجبةت قة ي ام ورهنام جد د  عجم المهنم وعجم الجهةت النةةمم لهة

ن ال ثثف   حثثي تثثيا ة هثثجر الفيارثثل األةبفثثم  ثث  الم ثث ضبل  ثث  بائثثم األعمثثةل ال ثثية م،  جفجهثثة ل

 .، لذ ال بد رن تيا ةهة ل صبح لرية ام االا  دا  ر ةعمF.Aر طجبةت أاةاام الا  دا  ال  

 

 

 

                                                           
1
 .المعروف أيضاً بعلم المحاسبة الجنائية Forensic Accountingالمحاسبة القضائية هي الترجمة الحرفية لمصطلح  

 . س مجرد خدمات استشارية يقدمها مراجع الحساباتائي مجاز قانونا، وليقضوهي مهنة يمارسها محاسب 
 .Fكما سيستخدم . نظرا لكثرة تكرار المصطلح في العمل المحاسبة القضائيةبدال من ( F.A)في متن األطروحة سيستخدم االختصار 

Accountant.  المحاسب القضائيبدال من مصطلح. 
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 البحثمخطط 

 : مقدمة

جيرةت بأ هة عج  جمب وعةض المف (Forensic Accounting) المحةابم الضاةةام تفةف

محيمم بحق رةتيب  الجةاة  االق صة  مالالمةلام بةلشيل الجي  ضبل    
1

وه  رهنم لهة . 

خصيياةتهة ورجةل عمجهة ال ةص، ولهة تنظامهة وتشة فةتهة،  مةةاهة ر  صين رجةزون 

وه  بجلك لا ت خدرةت المةاجفم ال    مين أن  ضدرهة .  فمجين و ضة  ل شة فةت خةيم به 

 . ةج  لجمحةك المةاجب ال ة

    ل جةزر لغة ةت المضةضة  وة ب الجي الفمل المحةاب  رن للم  يج  F.Aو شاة رصطجح 

رن تضةذب  F.A شأت ال  . الدعةوى الضاةةام وال حضاق    االع اةل المةل  بية م أشيةله وأ ياعه

الثم رفةة هة ت يين رن ث. المحةابم، الجة مم، الضة ين، والمةاجفم: رجميعم عجي ، ه 

   الم  يى االول تأت  المفةةف المحةابام الياافم والجاد      الم  يى الثة   تأت  . ر  ي ةت

المفة م الياافم والشةرجم    رجةل رةاجفم الح ةبةت وتضاا  ال طة والةقةبم الداخجام وتحةي 

 . لجبائم الضة ي ام وال شة فام االع اةل  و أت     الم  يى الثةل  الفه  الفماق

عن رفةةف المحةا  ( Forensic Accountant)  اةةرن هنة ت  ج  رفةةف المحةا  الض

 ضد تيين . والمةاجب، وهي  ف ةض بشيل ر بق عد  يحم الد ةتة المحةابام والضياة  المةلام

الد ةتة ريضب تالع  اإل اة  وقد تيين الضياة  المةلام رفد  بةلشيل الجي  ضصد به خداج اآلخة ن 

 نظة للم رة خج   F. Accountantو. ال جالت رز فم وقد تيين الفياتاة رصطنفم وقد تيين

ال جالت والفياتاة أل ه    ند للم قنةعم رفة هة أن ةةهة األشاةا ال  فيس عضاض هة 
2

  الل . 

ال م ان انم المنصةرم مدت المشةة ب ال جةة م أكثة تفضادا  واأل شطم الجةرام    الشةكةت 

. كمة أ هة ت ببت بأذى وضةة أكبة لجاحة ة المبةشة  ل جك الجةاة  ولجمج مب كيل .أعجم تنظامة  

وتنفاج األعية  والضيا ان  رن هنة ةهةت الحةجم للم ال حضاق    تجك األ شطم اإلجةارام لفةض

بةع بةةهة ه  اليااجم لج حضاق    تجك الجةاة   F.Aعجاهة ولعةل هة لجضاةا، هنة  أت   وة 

ورضةضةتهة
3

لضة م للم الم ةهمم    وضب رفة اة جد د  أقيى ل جيك الشةكم ولفمجام ال ضة ة  ،

المةل 
4

 . 

 

 

                                                           
1
  Excerpted from: Manning, G. A. "Financial Investigation and Forensic Accounting", 2ed Edition/2005 

(Boca Raton, FL: CRC Press, 2005), preface. 
 
2
  Excerpted from: Crumbley, D. L.; Heitger, L. E.; Smith, G. S. "Forensic and Investigative Accounting" 

3rd Edition (Chicago: CCH, 2007), p.p. 2-2+2-3. 
 
3
 Excerpted from: Pasco, G. A. "Criminal Financial Investigations: The Use of Forensic Accounting 

Techniques and Indirect Methods of Proof" 2009 (Boca Raton, FL: CRC Press 2009), p.1. 
 
4
 Excerpted from: Golden, T. W.; Skalak, S. L.; Clayton, M. M. "A Guide to Forensic Accounting 

Investigation" 2006 (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006), preface. 
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 : مشكلة البحث

، (رنج  دا م األلفام الجد د )  مة االق صة  ال يةي وتطية    ال نيات األخاة  بشيل  يع 

 22ذي الةق   ة قة ين ل شةا المصةةف ال ةيم صد. واتجه  حي اال ف ةح عجم االق صة  الفةلم 

أيبح هنةك  2013   عة  و، 2001لفة   22وقة ين ال ة م المصة ام ذي الةق   2001لفة  

ا م رصةةف عييرام تفمل    اية م، وبجغ عد  شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    ايق 

رصةف وخمس شةكةت  12شةكم رةلام رؤلفم رن  11   اية م  DSE رشق لألوةاق المةلام 

، 2002لفة   55عدثت ايق  رشق لألوةاق المةلام بميج  المةاي  ال شة ف  ةق  أ وقدتأران، 

ل  هال عمجاةت ال داول وعةكم األريال وتشجاب االا ثمةةات  10/3/2002ا   حت ةاماة     و

عت الضيا ان النةةمم لالا ثمةة، كمة ت  تأااس رهنم الصةا م  عد   وأ شئتاألجنبام، وُشةِّ

ةت ال اةاةت النضد م والمصة ام والمةلام بةتجةر ال حةة ورياكبم عضةةق رصةةف لاالرام، وذي

 .االق صة  الجد د

النمي لالق صة  ال يةي وال ياب    عمجاةته المةلام، بةت رن البد ه  از  ة  ر ةذة أرة  هجا 

 االع اةل المةل 
1

 بغة م واا  دا  تضناةتهة لالا فة   رن عجيرهة  F.Aاا  دا   األرة الجي  فةض ،

ال ييل ألهدا هة الم مثجم    تي اة الحمة م الالزرم لالا ثمةةات و ع  االق صة  اليذن  وبغة م 

 .رحةةبم الجةاة  المةلام واج ثةثهة رن قطةج اية م المةل 

   اية م،  F.Aرية ام اا  دا  لت مثل رشيجم البح  األاةاام    رفة م للم أي ردى ت يا ة 

   اية م  F.Aمب ةهية الحةجم للم اا  دا   . ل   تض  أرة  تطباضهةو   تحد د المفيقةت ا

  :تطةح جمجم ت ةؤالت  ف هة قاد البح ، رنهة

    اية م ؟ F.Aهل ت يا ة رضيرةت اا  دا   -

رثثة هثث  المشثثةكل والمفيقثثةت ال ثث   ميثثن رياجه هثثة عنثثد رحةولثثم ااثث  دا  عجثثي   -

    الضطةج المةل     اية م؟  F.Aوتضناةت 

 

  : راسات السابقةالد

 ضثثد تنةول هثثة  ةااثثةت اثثةبضم رثثن . ال تف بثثة المشثثيجم البحثاثثم رشثثيجم ر ثث جد   ثث  األبحثثة  الفجماثثم

لمثة  بية ثم جيا ث  رةجفاثم رفة اثم رنثة اثبم تميثن رثن اإلهثجر الدةااثةت تشثيل . جيا   ر  جفم

F.A  الحثد     ثباة  ، وتباّن للم أ ن ويجت تجك الدةااةت    كش  أبفثة  هثجا المجثةل المفة ث ،

عةض هجر الدةااةت  مين رن رفة م ريقب هثجر . وكش  يالته بةلبائم االج مةعام واالق صة  م

الدةاام بان تجك الدةااةت عا   ف ةض أ هة اا يمةل لهة ولاس تيةاة، وأ هة تضد  رفةةف عجمام 

 .أو تطباضام جد د ، ب الف رة ويجت الاه الدةااةت ال ةبضم/ ظة م و

الدةااثةت ال ث  أريثن الحصثيل عجاهثة . ةن ال بد رن ةبط الدةااةت ال ةبضم بهجر الدةاامرن هنة ك

 :ت  عةضهة جمافهة  ظةا لضجّ هة وأهما هة، وه  كمة  ج 

                                                           
رن األذةوعم، وبةل ةل   إن الجة مم المةلام ه  الن اجم لففل  12الجةاة  المةلام ه  ر ةجةت  فل االع اةل المفةف    الصفحم  1

ال ضة ة المةل  )اع اةل اإل اة     الضياة  المةلام : وااف ةن ضمن االع اةل المةل  بشيل أاةا   ئ ةن F.A يارحضضو   هدف . االع اةل

رن  22-21، لضة م للم الفد د رن الجةاة  المةلام األخةى المبانم    الصفحم (اخ الس األييل) اع اةل الميةفانو (االع اةل 

 .األذةوعم
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)دراسة  -1
1

  )Oberholzer 2002 

 (F.A) المحاسبة القضائية إدارة الجودة في

Quality management in forensic accounting  

 

رن قصية ال نظا   فة      جنيب أ ة ضاة  F.Aاخ صةص اخ بةة  ةضام أن هدف البح  للم 

وتد    F. Accountantوالمفة اة المهنام، األرة الجي ت ب  باف  جي   ال درم ال    ضدرهة 

تحد د رفةتاح الجي   وال ةوج بنميذج  رحةولمللم وبةل ةل   ،رصداقا هة ولرية ام االع مة  عجاهة

ت  لثبةت الفةضام عبة البح  . وتح انهة F. Accountantم ال    ضدرهة إل اة  جي   ال در

، F.Aرمةةا  اخ صةص :  ، عا  ت  تيز ب اا باةن عجم ثال  عانةت ر  ضجموال ضص

 . ، أاةتج  هجا االخ صةصF.Aر   در  خدرةت 

  رن الم  جابان أن هنةك عةجم ل ح ان جي   ال درم ال % 25ت  لثبةت الفةضام عا  أكد 

   جنيب أ ة ضاة، وكةن تضاامه  لم  يى جي   ال درم المضدرم     F.A ضدرهة اخ صةص 

رن الم  جابان أن هنةك عةجم % 20، وأشةة    جنيب أ ة ضاة بأ ه أقل رن جاد F.Aاخ صةص 

رن الم  جابان للم أ ه    عةل % 25،    عان أشةة F.Aلمفة اة رهنام  ةةمم    اخ صةص 

   جنيب أ ة ضاة  إن هجا  F.Aعجم جي   ال درم ال    ضدرهة اخ صةص ذةأ تح ن جيهةي 

وضب    جنيب أ ة ضاة، ذلك بفد أن  F. Accountantsال   خدرةت رن رفدل اا  دا  ز داا

ةالخ اةة  ضب عجم   F. Accountantعةرل الجي   كأاةس ال  ضةا  F.Aخدرةت  يار   در

 .F.Aيةع  الجي   األ ال    خدرةت 

بان الممةةاان والم   دران ب صيص المفةتاح  ة  جيهة  ة  أن هنةك اتفةقالبح   عظالوقد 

األاةاام لجي   ال درم، كمة تبان أن ال ب  وةاا عد  جي   ال درم ال    ضدرهة ( المحةكةت)

   جنيب أ ة ضاة هي عد  قدة  الممةةس عجم تةجمم رفة  ه بمفةتاح الجي    F.Aاخ صةص 

لفمج  وبةل ةل  ةجت تجك المفة م وةاا الجدةان النظة م، األرة الجي  ج  عجم أةض الياقب ا

 .ة عند تصما   ميذج إل اة  الجي  أخجر بفان االع بة

 :لن ةةا ال ةلامكمة خجص البح  للم ا 

أهمام كباة  لجضدةات والمهةةات واإلرية ةت ال    م جيهة  F.A ةى ر   دريا خدرةت  -

الفة ق بمة    ذلك المةو م والضدة  عجم ال يا  وعجم األخص ةةاس  F.A ة ق 

 .ورهةةات عل المشةكل

لدى ر   در  خدرةت  F. Accountantكة ت أهمام عنصةي اا ضاللام وريضيعام  -

F.A   ذلك االخ صةصأكبة رنهة لدى رمةةا! 

ه  اليييل لجحضاضم  F.Aكة ت أه  ر ةجةت ال حضاق بةلن بم لم   در  اخ صةص  -

 .اات ال صحاحام المالةمم لمنب ال  ةةة الم  ضبجامواق ةاح اإلجةا

                                                           
1
 Oberholzer, C. "Quality Management In Forensic Accounting",  Gordon Institute of Business Science,  

University of Pretoria,(2002). 
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وتيةلا   F. Accountantتيةلا  اا ئجةة خدرةت )ل   ه   الم   درين بفةرل اليجفم  -

 .، عا  جةا المةل    آخة المةات (ال حضاق

)دراسة    -2
1
)  Elmore, Crumbley, Rezaee2002 

 

 والممارسين اختبار آراء األكاديميين : تعليم المحاسبة القضائية

Forensic Accounting Education: 

A Survey Of Academicians And Practitioners 

 

تدةس رضةةات رحةابم عد  كجاةت األكة  ماان    األاةتج  : رجميع انتجمب هجر الدةاام آةاا 

حةابم أا ةذ ر 1000ت  ا  ضةا عانم عشياةام رؤلفم رن )المحةابم الضاةةام وال حضاق    االع اةل 

والممةةاان رن عمجم ، (Hasselback’s 2002 Accounting Faculty Directoryرن

CPA  امة   ص أهمام تدة س F.A   وكافام الضاة  بجلك ويجم هجا الفج  بةلفجي  األخةى، عا

 –والطج  عجم تدة س هجا االخ صةص  F.Aااله مة  بةخ صةص  -: تبان آةااه   امة   ص

للم رنهةج  F.Aذةق ل خةل رنهةج  –  يج ه رب بةق  الفجي  تدة س هجا االخ صةص  

 .المزرب تدة  ه    الجةرفةت F.Aالمياضاب الياج  أن  غطاهة رنهةج  –المحةابم 

ن عند تصما  ريي ةت بة ةرا تفجا  المحةابم، ألن ام المدخالت ال    ضدرهة الممةةايتظهة أهم

لبةارا بةلياقب الفمج ، كمة أ هة تة ب رؤهالت آةااه  واق ةاعةته  ت ه     تح ان يجم تجك ا

وتظهة أهمام آةاا األكة  ماان . ال ة ا األكة  م  لاز ا  الطج  عجاه    ايق الفمل

للم رنهةج المحةابم لد هة أو  F.Aوالممةةاان لججةرفةت واليجاةت ال   تفية    ل خةل رنهةج 

 .لد هة F.Aال   تفية    لعة   تصما  رنةها 

أاةتج   دةاين  منت  أخجهة ) F.Aل  رنهةجة   21بةعثين أوال  بةخ اةة عانم ريي م رن قة  ال

وتحجال ( رياقب تدة س البةارا المحةابام عجم الي   ومنو حص االع اةل  F.Aرنةها 

قة  البةعثين بإجةاا ر ح عبة الفةل  لألكة  ماان والممةةاان    : ريي ةت تجك المنةها، ثة اة  

وآلام تفجا  ذلك االخ صةص والطج  عجاه  F.Aيييل لضةاة   فجق ب دة س المحةابم لج

الفياةد ال    مين أن المزرب تدة  ه أن  غطاهة و F.Aوالميضيعةت ال    ف ةض بمضةة 

أا ةذ    المحةابم  دةاين المحةابم  1000أخج البةعثين عانم عشياةام ريي م رن  . حمجهة ذلك

رحةا  قة ي   رف مد وُرَمةِةس  1000اةام أخةى ريي م رن المةلام والمةاجفم وعانم عشي

 (.شةكةا وردةاا    شةكةت المحةابم الفةرم)لجمهنم 

خجصت الدةاام للم أن ال حد ةت الفد د  االج مةعام واالق صة  م واألخالقام وال نظامام 

ه  ال    F.Aه     ز ة   الطج  عجم قطةج الشةكةت    أرة ية وال   ت والضة ي ام    وجه 
                                                           

1 Elmore, R. C.; Crumbley, D. L.; Rezaee, Z. " Forensic Accounting Education: A Survey of Academicians 

and Practitioners", JOURNAL OF FORENSIC ACCOUNTING, 2.1, 20–63, (2004). 
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وقد  ف ةض بهة تشجاب البةارا المحةابام عجم ال ةكاز عجم ذلك االخ صةص بدةجم أكبة، 

ت طط المز د رن  -2والطج  عجاهة  F.A   ُ ََيقَب ز ة   االه مة  ب -1: الن ةةا للم ال ةل  أشةةت

محةابم  حمل أهمام ورنففم لطالب ال F.Aةأت الفان ةن أن تدة س  -F.A 3الجةرفةت ل دة س 

اخ ةةت الفان ةن رفظ   -4ولمج مب المةل واألعمةل ولمهنم المحةابم ولجبةارا المحةابام 

المزرب  F.Aل دخل ضمن رنهةج ( ريضيعة  رض ةعة   42والبةلغم )المض ةعم  F.Aرياضاب 

بةم  اخ الف األهمام الن بام ليل ريضيج رن تجك المياضاب بان الفان ان لال أ ه  -5تدة  ه 

 .  F.Aنةك لجمةج عة  عجم أهمام تجك المياضاب    كةن ه

)دراسة  -3
1
) Sen, Inanga 2002 

 إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بنغالديش ووجهات النظر العالمية بخصوصها

Creative Accounting In Bangladesh And Global Perspectives  

 

واةةل  بةع بةةهة ،الشةكةت المحةابم ال القم    رظةهةوق  للم  الحةجمالدةاام  تيش 

أن أاةس رية حم هجر الفجم    أرة ية اا ند للم عج   وبةع بةة، اع اةلام لغة ةت ماة رشةوعم

F.Aضد ت  ذةح ،، وعا  أن بنغال  ش تفة   بشيل كباة رن المحةابم ال القم االع اةلام  

 ورمةةام تضناةته واالا فة   رنهة    بنغال  ش F.Aعج  اا  دا  

رن رج مب الدةاام، شمجت % 10عانةت عشياةام، تغط   3مدت الدةاام عجم اا باةن آةاا اع 

أرة الضاة ة . الفانةت المحةابان الضة ي اان، رحةاب  اإل اة  ورحةاب  ال يةلا  وأاةتج  جةرفاان

 :رحية الدةاام والبح   ية ت

بل الشةكةت هل رام وقت ذي ل عجم اا  دا  المحةابم ال القم االع اةلام رن ق -

 رحدو   الم ؤولام    بنغال  ش؟

ل صةعةت تجك الشةكةت ت امن أو ال ت امن المالعظةت عجم الضياة  المةلام هل أَن  -

المحةابم عةلماة  وخةيم  امة  ال   تنظ  رهنموكة م المفجيرةت المطجيبم رن قبل الجهةت 

 ؟  فجق بةلمبة ئ المحةابام واإل صةعةت

 ن ات ةذهة ليق  لجةااات المحةابم ال القم االع اةلام؟رة ه  اإلجةااات الممي -

 ضةوة  إل خةل رفة اة ال جيك األخالق  ضمن رنةها تفجا  المحةابم؟ هنةكهل   -

 : خجصت الدةاام للم الن ةةا ال ةلام

 واالع ةاف بهة عةلماة  كحل أرثل لمية حم المحةابم االع اةلام F.Aتضد    -

                                                           
1 Sen, D. K.; Inanga, E. L. " Creative Accounting In Bangladesh And Global Perspectives "  CRITICAL 

PERSPECTIVES ON ACCOUNTING, 13 (2004). 
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ةابم ال القم االع اةلام رن قبل الشةكةت رحدو   رام وقت ذي ل عجم اا  دا  المح -

 وذلك بغة م ججب الم  ثمة ن الم ؤولام    بنغال  ش

  Kasum 2002 (1)دراسة  -2

الجرائم المالية في القطاعين العام والخاص في ب( F.A) عالقة المحاسبة القضائيةاختبار 

 نيجيريا فيدراسة : اقتصاديات العالم الثالث

The Relevance Of Forensic Accounting To Financial Crimes In 

Private And Public Sectors Of Third World Economies: A Study 

From Nigeria   

 

لجةاة  المةلام    اق صة  ةت الفةل  الثةل  بةع بةة أ هة ا  شةت بشيل كباة وأثةت البح  ا تنةول

  وكةن لهة   ةةا خطاة  وردرة     بفض بشيل اجب     عمق األ ظمم ور  يى رفاشم األ ةا

قةةن بان رداهة ام    اق صة  ةت الدول النةرام وردى ا  شةة الجةاة  المةل  حةول تضاا األعاةن، 

 .F. Accountants   الضطةعان الفة  وال ةص لا  ن ا أي رنهمة األكثة عةجم ل درةت 

واالق صة  ان والمصة اان والم فةقد ن اا ندت باة ةت الدةاام للم آةاا المحةابان والمحةران 

وبةليضب     اجاة ة وذلك بنةا  F.A  والمهنداان وخبةاا آخة ن رن ذوي المفة م والصجم ب

ت   .رنهة 224اا باةن واا ال  لجةبةت عجم  300عجم االا باةن الميجه للاه ، عا  ت  تيز ب 

 .بةة الفةضاةتالخ  Zع ةب الن   لضاةس وزن الم غاةات واا  دا  اخ بةة 

 :رة  ج خجصت الدةاام للم 

 رمةةاةت االع اةل والف ة  شةةفم    الدول النةرام وذات تأثاة اجب  عجم اق صة  ةتهة -

رطجيبم    الضطةعان الفة  وال ةص    االق صة  الناجاةي وخةيم  F. Accountantخدرةت  -

 .   رجةل رية حم الف ة  واالع اةل

 لا ت بجات أهمام جيهة م  F.Accountant  عةجم الضطةج ال ةص ل -

 .اياا    البجدان الم طية  أو    البجدان النةرام F.Aعد  عداثم اخ صةص  -

تفش  الف ة     الدول النةرام ووييله لمةاعل خطاة  مدا رفهة  شيل أ ا  تف ات لالق صة   -

 ة  وهبيذ لم  يى رفاشم األ ةا  ولاةا  لصية  اق صة  ةت البجد عةلما

رطجيبم    اق صة  ةت الدول النةرام بدةجم أكبة رنهة     F. Accountantأن خدرةت  -

 .اق صة  ةت الدول الم طية ، وخةيم    الضطةج الفة  ل جك الدول النةرام

   Okunbor, Obaretin  2010(2)دراسة  -5

                                                           
1 Kasum; A. S. " The Relevance Of Forensic Accounting To Financial Crimes In Private And Public 

Sectors Of Third World Economies: A Study From Nigeria", JOURNAL OF FORENSIC ACCOUNTING: 
AUDITING, FRAUD & TAXATION, 1, 60–72, (2007). 

 
2
 Okunbor, J. A.; Obaretin, O. " Effectiveness of the Application of Forensic Accounting Services in 

Nigerian Corporate Organisations ", AAU  JMS Vol. 1, No. 1, (December 2010). 
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 في الشركات المدرجة في بورصة نيجيريا F.Aفعالية تطبيق خدمات 

Effectiveness of the Application of Forensic Accounting 

Services in Nigerian Corporate Organisations   

 

رن قبل الشةكةت     اجاة ة  فاد بةلففل     F.Aهد ت الدةاام للم ال أكد رمة لذا كةن اا  دا  

    F.Aرنب األ شطم االع اةلام لد هة، لضة م للم ال فةف عجم وجهةت  ظة ر   در  خدرةت 

 .  اجاة ة

 .أرة المنهجام ال   اا  درت لجيييل ألهداف الدةاام  ية ت عبةة  عن االا باة ةت والمضةبالت

رن بان الشةكةت المدةجم عجم البيةيم     اجاة ة ت  اخ اةة عانم عشياةام ريي م رن عشة 

اةام وال  ماة البنيام وال أرانام والنفطام والغج: شةكةت تغط  رجمل الصنةعةت    االق صة 

وذلك بةا  دا  تضناةت الفانم الفشياةام، وت  تيةا   ميذج اال حداة ال ط  الب اط كأ ا  

 .لعصةةام الخ بةة الفةضاةت

رن قبل الشةكةت     اجاة ة لاس  فةال      F.A  اجم رفة هة أن اا  دا  خجصت الدةاام للم  

 .رنب األ شطم االع اةلام لد هة

 ،2012،(الجليلي 1)دراسة  -6

 العراق في تطبيقها وإمكانية المحاسبة القضائية

 

    ال باة رهنم وبان بانهة والفةق الفةاق    F.A تطباق رجةالت رفة مكةن رن أهداف البح  

 ،الفةاقام البائم رحةك 

 : ه  أاةاام  ةضاةت ال حضق رن البح  عةول

 F.A  ب الا فة ما   طج  الضاةةام والمنةزعةت الدعةوى رفدالت اةتفةج لن .١

 كباة  ر ةعم ب غطام تضي  أل هة الم فد  ، ال بةات رن ر  جطم رجميعم للم تح ةج F.A لن .٢

 .ال  صصةت رن

 المحةا  تأهال عجم رحدو   قدة  لد هة الفةاق    والجةرفةت ال فجامام المؤا ةت رنةها لن .٣

  F.A ر طجبةت ل جبام والمةاجب

وال   ل   ة  اهة  الاة بام الفةاقام والجهةت المحةك  ال   شمجت امالفةاق أعد البح     البائم

ال   رن مجةالت الللم بفض  وأشةة البةع لمحةابم الضاةةام، ا  دا  االبةع  أي رالرح ال

المحةابم الضاةةام، رثل خدرةت ال بةاا الضاةةاان الم ججان لدى الممين أن ت   د   اهة 

                                                                                                                                                                      
 

  

 
 ،101 الفد ،34 رججد ،الةا د ن تنمام، المييل جةرفم ،واالق صة  اإل اة  كجام، الفةاق    تطباضهة ولرية ام F.A ،مقداد. الجليلي 1

 .2012، 21-2 ص-ص
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ت المضدرم رن  ضةبم المحةابان والمدقضان، ولبداا الةأي    المحةك  الفةاقام، واالا شةةا

 .المنةزعةت الاة بام لدى لجةن االع ةاض

 وةةةفه أل اا عد د  رهةةات للم بحةجم  F. Accountantخةجت الدةاام بن اجم رفة هة أن

 رهةةات وكجلك ال جةة م، واألعمةل المحةابم رجةل    وال دة   ال فجا  رنهة الم  صصم،

 أن لذ المهنم، هجر خالل رن المي  بم ال بة  ه  وال بةات المهةةات هجر وأه .الالزرم التصةلا

F. Accountant     والاةاة ، الح ةبةت، ورةاجفم المحةابم رجةل    المهةةات  ي 

 .والنةس واالتصةالت، الش صام، والفالقةت الداخجام، والايابط ول اةتهة، ال جةة م والفمجاةت

وأن هنةك  انيات لفد  الضة ين تنفاج رجةل و   المفضد  االع اةل قاة ة    الفمل    وخبة 

 لجةن و   المحةك  رن كل    F. Accountant واجبةت  حد  تشة بضةوة  ليجي  

  طي ة، ولF.A ر طجبةت رب  ن ج  بمة ال باة عمل  طي ةلو الاةاة ، بدواةة االع ةاض

 .الم  صصم ال دة   ورةاكز الفةبام بةلجةرفةت ةابمالمح أق ة     المحةابام المنةها

)دراسة  -2
1
 ،2012 ،(جميل ،الجليلي 

 – األموال غسيل لعمليات والتصدي الكشف في F. Accountant المحاسب القضائي دور

 الفيدرالي التحقيقات مكتب من حالة دراسة

 

   . ال ةةج  اجبوالمة  F. Accountant رن كل عمل بان الفةق هد ت الدةاام للم رفة م

 عن  اال بةلميضيج، الصجم ذات الجةرفام والةاةةل والدوة ةت الي   عجموقد اع مد البح  

 ري   رن عةلموكجلك عجم . اال  ة ات  عجم وال صفح والبحي  األجنبام المصة ة رن الفد د

  FBI .الفادةال  ال حضاضةت

 تي ة ردى عجم  ف مد األريال م ل تعمجاة رية حم    المحةابان  جةح خجصت الدةاام للم أن

 رن ة  اخ ال  ، وأن هنةكهةل وال صديتجك الجة مم  رياجهم لد ه  تمينه  رن ورهةةات رؤهالت

   فجق  امة خصيية    F. Accountantو ال ةةج  المةاجب رن كل بان الفمل  طةق عا 

لد هة  المحةاب  جا ببةارا ال ف االةتضةا عجم الجةرفةتوأن ، رنه  بيل ال ةيم بةلمؤهالت

 .البةارا تجك ضمن F.A رفةها  ل خةلو

  :تقييم الدراسات السابقة

    F.Aأن بفض الدةااةت تنةولت ريضيج رية حم الجةاة  المةلام عن ذة ق رمة ابق  العظ 

 Oberholzer)  ةااثثم . (Sen, Inanga  2004 ةااثثم)  ول  ةراثثم ذات اق صثثة  ةت ضثثفافم

 ,Elmore) ةااثثثم . لجفماثثثل بثثثأعجم رفثثثة اة الجثثثي   F.A   خدرثثثم كافاثثثم تضثثثد بانثثثت(  2002

Crumbley, Rezaee  2004 )آةاا األكة  ماان والممةةاان  امة   ص أهماثم تثدة س  كشفت

F.A وذثثةق ل خثثةل رنهثثةج ،F.A  للثثم رنهثثةج المحةاثثبم والمياضثثاب الياجثث  أن  غطاهثثة رنهثثةج

F.A المزرب تدة  ه    الجةرفةت 

                                                           
1
 رن عةلم  ةاام – األريال م ال لفمجاةت وال صدي اليش    F. Accountant  ةا    زاة،  وة ،جمال  رضدا  أعمد ،الججاج  

 .2012، 93الفد   35  اة  واالق صة  ال نماإل رججم ،الفادةال  ال حضاضةت ري  
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 هث  . للثم عثد واضثح عثن ريضثيج هثجر الدةااثماألجنبام لدةااةت ال ةبضم ريضيعةت ات  ج  

وال شك . أِعدت    بائةت اق صة  م واج مةعام تشة فام وتنظامام وثضة ام ت  ج  عنهة    اية م

 . كباة  جدا   F.Aأن تأثاةات البائم    اا  دا  رفةةف 

بانثت ( 2012الججاجث  ) ةااثم ،  ثية مم لجبائثم الهالدةااةت ال ةبضم الفةبام أعدت    بائثم رشثةب

 تطباق رجةالت ألضت الايا عجمو،  F. Accountant ورهةةات و وة F.A عج  هدفأهمام و

F.A     ورفهثي  االرثيال م ثل عة ثت بمفهثي ( 2012الججاج ، جمال ) ةاام  . الفةاق F.A 

 الفجماثم هورؤهالتث رهةةاتثه خثالل رثن األرثيال م ثل ورنثب كشث      F. Accountant و وة

 .المحد   الفةلام والمهنام

كةن ل ةاكهة ليجي  وقامم وأهمام هجا الفج  ر أخةا  جدا ، لجا جةات هثجر الدةااثم ل يشث   اية مو

عبثة كشثفهة لياقثب بائثم الفمثل  ث  اثية م وتحد ثد رثة    اية م  F.Aردى تيا ة لرية ام تطباق 

 حثثم الف ثة  المثثةل  وإل جثثة  فة ثث   ث  ريةلجثث مين رثن ااثث  دا  هثثج المجثةل الم ، جث  تغااثثةر  اهثة

 .وهجا رة ل  تض  به أ م  ةاام اةبضم ،F.Aل طباق أاةس رفة   

 

 :أهمية البحث

   الضطةج المةل     اية م  F.A ف بة البح  رحةولم عجمام جة   تبح     لرية ام اا  دا  

غج  عجم تجك  ه  تباّن ضةوةاتهة، رضيرةت وجي هة، يفيبةت اا  دارهة، وكافام ال 

رن هنة  إن الن ةةا ال    ضدرهة البح   مين أن تيين ريضب اه مة  كباة لجهةت . الصفيبةت

ال جطةت ال شة فام بغام تطي ة تشة فةتهة الضة ي ام الم فجضم بمية حم الجةاة  : ر  جفم، رنهة

ب طي ة أ اا رهنم  المةلام وب أااس الفجي  الحد ثم ال   ت ةعد    تجك المية حم، لججهةت المفنام

المةاجفم وب ضد   ال دة   والشهة ات    عجي  المحةابم والمةاجفم، لجمؤا ةت األكة  مام بغام 

تطي ة رنةهجهة ال فجامام، إل اة  الشةكةت بغام تطي ة عيكم هة و ظ  الةقةبم الداخجام لد هة 

المةلام لد هة، لجمج مب المةل  واالر ثةل لم طجبةت الضة ين الجد د  وتيةا  خبةاا رية حم الجةاة  

اليقة م رنهة واليش  عنهة وال حضاق  اهة ولعةل هة )لج فةف عجم الجةاة  المةلام وكافام رية ح هة 

 (.لجضاةا

 .اةف للم األ باةت الفةبامت F.A   رجةل  ةاةلم  ك يةار ثة  همام ليي ه أ ز ا  البح  

 

 :البحث هدف

 ث   هةتحد ثد رضيرثةت ااث  دار   اثية م عبثة  F.A   دا  الهدف البح  للم رفة م لرية ام اا 

وذلك    بائم اق صة  م واج مةعام  ،ال    مين أن تض  أرة  اا  دارهةاية م وكش  الصفيبةت 

 .ع م     ول  ةرام اخةى ،خةيم ببائم الفمل    اية م ت  ج  عن ماةهة

 

 :فروض البحث 

 جثص المثةا للثم أن ااث  دارهة  يثين رمينثة   ث  عثةل   F.Aاا نة ا  للثم قثةااات أولاّثم أل باثةت 

تيا ة جمجم رن الظةوف البائام المنةابم خةيم االج مةعام بجيا بهثة الم  جفثم الثضة اثم وال فجاماثم 
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 ةل واالعمةل    اثية م  العثظ عميرثة  وبةالذالج عجم واقب بائم قطةج الم. وال نظامام والضة ي ام

 :، وعجاه  مين ياةمم الفةضام ال ةلامF.Aة رالةمم الا  دا  أن الظةوف المجكية  ال تزال ما

 :   اية م ب ب  F.Aرية ام اا  دا  لال ت يا ة 

عثد  ا  شثةة ثضة ثم المفة ثم ، وF.Accountant  عد  تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  الية اان ل -1

لمفناثم بةالع اثةل المثةل  لدى األذةاف الدى رج مب المةل واألعمةل و F.Aبةل  ةالع اةل المةل  وب

 .والجهةت الحييرام وشبه الحييرام مية ح ه كةلمد ة ن والم  ثمة نبو

 F.Aالمالةمم ال ةيم بمية حم الجةاة  المةلاثم وبيضثب والضة ي ام عد  تيا ة البائم ال شة فام  -2

F.A  ريضب ال طباق 

المدةجثثم  ثث  ( طثثةج المثثةل بمثثة  اهثثة شثثةكةت الض)ضثثف  بائثثم الةقةبثثم الداخجاثثم  ثث  الشثثةكةت  -3

  DSEبيةيم  رشق 

، خةيثم  امثة   فجثق ب نظثا  F.Aعد  تيا ة بائم رةاجفم رالةمم، تن ج  رب ر طجبثةت تطباثق  -4

 المهنم وبةلم طجبةت الضة ي ام وال نظامام لممةةا هة 

 

 : منهج البحث 

يات والمةاعثثل لبجثيغ اهثثداف الدةااثم وال حضثثق رثن  ةضثثاةتهة تث  ةاثث  رثنها البحثث  ذبضثة لج طثث

 :ال ةلام

وبائ همة عبة الفي   للم الدةااثةت  F.Aتيي ن لذةة رفة   كةٍف عيل الجةاة  المةلام و -1

ريثن هثجا االذثةة المفة ث  ل صييثاةت االع اثةل المثةل  . ال ةبضم والمةجفاةت الفجماثم المنةاثبم

 .  F.Aرن تحجال رفطاةت عدو  االع اةل وعمل  F.Aو

. ، عبة تحجال المفةةف ال ث  تث  جمفهثة  ث  ال طثي  ال ثةبضمF.Aتحد د رضيرةت اا  دا   -2

 .  وقد ت  االا فة م ببفض الجهةت الم  صصم االرة يام لحصة وتحد د هجر المضيرةت

جمثثب المفثثةةف الالزرثثم عثثن بائثثم المج مثثب المثثةل   ثث  اثثية م بثثةلةجيج للثثم الضثثيا ان  -3

ةةد ، وةيد اإلجةااات الفمجام ال   وال شة فةت ورالعظم الظةوف االق صة  م واالج مةعام ال 

رج مثثب المثثةاجفان ال ثثةةجاان لشثثةكةت الضطثثةج المثثةل   ضمممنتثث   رمةةاثث هة عجثثم أةض الياقثثب 

 ظث  اإل اة  والةقةبثثم والحيكمثثم  ثث  تجثثك الشثثةكةت،  وداخممل DSEالمدةجثم  ثث  بيةيثثم  رشثثق 

 هجر المفطاةت  ورن ث  ت  تحجال. لضة م للم ةيد رنةها المحةابم    الجةرفةت ال ية م

عبة عمجاةت رضةة ثم رنةاثبم، لجيقثيف ( الثة ام والثةلثم)ةبط رفةةف ال طيتان ال ةبض ان  -4

عجم ردى تيا ق ال شة فةت والممةةاةت الفمجام ضمن البائم االق صة  م واالج مةعام    اية م 

رب  ظاةاتهة    ( رهنم المةاجفم،  ظ  الةقةبم والحيكمم    تجك الشةكةت، ال فجا     الجةرفةت)

 .F.Aالدول الم طية ، وتحد د الجيا   الياج  تطي ةهة لج مين رن اا  دا  

 ة ب ال يياةت المنةابم    ضيا   ةةا البح  -5

 

 :أدوات الدراسة
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 :رن خالل ال طيات والمةاعل ال ةلفم ت  ال حضق رن الفةضاةت  ضد تمين البح  رن

   رجةالت الحيكمم والةقةبم ورية حم الجة مم )دولام رضةة م ال شة فةت والضيا ان والمفة اة ال -

 ال ية م، واا  الص الثغةات و ضةذ الاف     تجك األخاة  رب  ظاةتهة ( المةلام

عن ذة ثق تيز ثب ةيد الممةةام الففجام ل جك ال شة فةت والضيا ان الميجي   عةلاة     اية م  -

ةرجان، المثثةاجفان ال ثثةةجاان، المثثةاجفان رثثدةاا األق ثثة  والثثدواةة وبفثثض الفثث عجثثم ااثث باة ةت

 DSEالداخجاان    شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

 ث   F.Aرن عاث  عالق هثة بةاث  دا  )رضةة م ضيابط ور طجبةت رمةةام رهنم المةاجفم  ولاة   -

رب  ظاةتهة    الضيا ان ال ية م، واا  الص الثغةات و ضةذ الاف   ث  تجثك األخاثة  ( اية م

 .وجدتلن 

ةيثثد الممةةاثثم الففجاثثم ل جثثك الاثثيابط والم طجبثثةت الميجثثي   عةلاثثة   ثث  اثثية م عثثن ذة ثثق  - 

 DSEتيز ب اا باة ةت عجم المةاجفان ال ةةجاان لشةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

 ةيد ريي ةت رنةها المحةابم    الجةرفةت ال ية م -

المفجيرةت وتحجاجهة و ث  الييثيل للثم الن ثةةا وعجاه  إن األ وات الم   درم    جمب الباة ةت و

، (االاثث باةن)األ باثثةت الفجماثثم، الضثثيا ان وال شثثة فةت ذات الصثثجم، ااثث طالعةت الثثةأي : كة ثثت

 .SPSSالمضةبالت الش صام، المضةة م المةجفام، ال حجال والةبط المنطض ، البة ةرا اإلعصةة  

 

 :مة فيهنموذج البناء المنهجي للبحث ولألدوات المستخد

 

الب ا  الم  قي ل بح 

FAمق ما  اس   ا  ال  
ما هي ه   المقومات    

 FAاس   ا  ال  م ا ية  
تتوافر   ا توافرت

   ي      ي ا   

  ابة  م  ة
      ا       المق ما   ي 

س  ية    

 ا   ال   ي   
ال   ي ا   ال  ابة 

 الم  ة
 ي س  ية
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FAما  ي مق ما  اس   ا  ال  

 FAاس   ا  ال   م ا ية 
تتوافر   ا توافرت مقومات استخدامها

م ابقة ال  ي  ي  
  ح ي  المق ما 

  ائ   ح ي   ا   
 المق ما   ي س  ية
ال   ي   ال   ي ا   

ال  ابة  الم  ة

  ي ة المقا  ة
 المق ما  م           

الح        م ا ية 
ا س   ا 

المقا  ة                
            

               
                   

                 

                     

                     

 
 ل
 
 ا
 ة
ح
م 
ال

الم ح ة ال ا ية

 ة
ال
ل 
 ا
 ة
ح
م 
ال

م اح  ا  ا  البح 

  ائ   ح ي  
  ائ   ح ي  الم  يا 

ا س بيا 

 

 

FAمق ما  اس   ا  ال  
ما هي ه   المقومات    

 FAاس   ا  ال  م ا ية  
تتوافر   ا توافرت

 ح ي   ا      
مق   م  المق ما  

ا  ب ة
 ي س  ية

  ي ة المقا  ة
 المق ما  م           

الح       
 م ا ية ا س   ا 

م ض  اس   ا     ا  البح   ي الب ا  الم  قي

م ابقة بي  م   ما  

الم   ي 
 ح ي  المق ما 
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 :هيكل البحث

رن عضاضم أن البح    فم للم كش  عضةةق المشيجم البحثام،  ضد ت  بنةا البح     أجزاا  ا طالقة  

 الفصمل األول جثةا . وعل المشيجم البحثاثمثالثم ةوع   اهة وةافم كل جزا    عةض (  صيل)

في مكافحة الجرائم الماليمة وضمرورة أهمية المحاسبة القضائية : بمثةبم الفصل النظةي، بفنيان

  المشثيجم البحثاثم، اةاثام ت فجثق بجيا ثأوةافم هجا الفصثل عثةض رفثةها  . تطبيقها في سورية

لهثجا تث  . لمحةاثبم الضاثةةام  اهثةية م وضةوات ااث  دا  اوكش  ربةةات ةهية المشيجم    ا

 :تيز ب رح يى الفصل للم المبةع  ال ةلام

 المحةابم الضاةةام "ريضيج عمل"االع اةل المةل  : المبح  األول 

   المحةابم الضاةةام ورةاجفم االع اةل : المبح  الثة 

  (ضاق  اهرنفه، ال حةي عنه، كشفه وال ح)رية حم االع اةل : المبح  الثةل 

 ضةوةات تطباق المحةابم الضاةةام    اية م: المبح  الةابب 

 

الفصل الثة    مثل الض   ال حجاج     الفمل عاث  اع مثدت رح ي ةتثه عجثم تحجاثل واقثب المحةاثبم 

 ثث  الياقثثب  F.Aالضاثثةةام واالع اثثةل المثثةل  لغثثةض رفة ثثم الفيارثثل ال ثث  ت ثثه   ثث  تطباثثق الثث  

، عا  وزج رح يار    أةبفثم المحاسبة القضائيةمقومات استخدام : نجةا الفصل بفنيا. الفمج 

 :  رن عيارل اا  دا  المحةابم الضاةةام ربةع  شيل كل رنهة عةرال  

 تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  وا  شةة ثضة م المفة م: المبح  األول 

   تيا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام: المبح  الثة 

  تيا ة ال نظا  الجاد وأ ظمم ةقةبم  اخجام ر طية  : المبح  الثةل 

 وجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم: المبح  الةابب 

 

الفصل الثةل ، وهي بمثةبم الفصثل الفمجث ، اخث ص بياقثب بائثم األعمثةل ال ثية م رثن عاث  رثدى 

محاسممبة المممدت تمموافر مقومممات اسممتخدام :  اهثثة   جثثةا بفنثثيان F.Aتثثيا ة عيارثثل ااثث  دا  الثث  

ج رح يى الفصل    أةبفم ربةع  ،في سورية القضائية  :  ُوزِّ

 رثثثدى كفة ثثثم ال أهاثثثل الفجمثثث  والفمجثثث  لممةةاثثث  رهنثثثم المحةاثثثبم  ثثث  :  المبحثثث  األول      

 F.Aاية م الا  دا  .....................

   ردى تيا ة البائم ال شة فام المالةمم الا  دا  :   المبح  الثةF.A 

 قثثثدة  ا ظمثثثم الةقةبثثثم الداخجاثثثم  ثثث  المنشثثثأت ال ثثثية م عجثثثم الحثثثد رثثثن : لثةلثثث المبحثثث  ا

 المةل  االع اةل..............  .....

 رثثثثثثدى رالارثثثثثثم ر ثثثثثث يى تطثثثثثثية رهنثثثثثثم المةاجفثثثثثثم  ثثثثثث  اثثثثثثية م : المبحثثثثث  الةابثثثثثثب

 F.Aل طباق .....................
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 المحاسبة القضائية" موضوع عمل"االحتيال المالي 
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 ومراجعة االحتيال المحاسبة القضائية

 

 : المبحث الثالث

 (منعه، التحري عنه، كشفه والتحقيق فيه)مكافحة االحتيال 

 

 : المبحث الرابع

 في سورية المحاسبة القضائيةضرورات تطبيق 
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 المبحث األول
 

 المحاسبة القضائية" موضوع عمل"االحتيال المالي 

A. االحتيالالمحاسبة القضائية و: 

. (Forensic Accounting) القضائية المحاسبة "موضوع عمل"االحتيال المالي  شيل 

 الدعاوت ورفع للمقاضاة) لخدمة المحاكم إنجازه يتم الذي المحاسبي العمل من فهي نوع

إنها تمثل مجموعة . الحتيال، يَنَصبُّ على جرائم ا(المالي االحتيال في والتحقيق القضائية

 لغرض المعارف المتولدة من ممارسات مكافحة االحتيال المالي والتحقيق فيه، والمستخدمة

تلك  لحاجات مقاضاة مرتكبي مالئم بشكل عن الجرائم المالية، وعرضها المالية المعلومات جمع

ةالت رفة ام ر نيعم، رفةةف المحةابم الضاةةام ه  رز ا ر جة س رن رج. في المحاكم الجرائم

.  أت     رضدر هة المفةةف المحةابام ث  الضة ي ام ورفةةف رهنم المةاجفم ورفةةف عج  الجة مم

مهنة اا  دا  هجر المفةةف رن قبل جهم ر  صصم أ ةز للم اليجي     الدول الم طية  

 ولهة ال ةص، ةعمجه ورجةل خصيياةتهة لهة رهنم  غدت المحةابم الضاةةام. المحاسبة القضائية

الج ن  ،"المحاسبون القضائيون"هم  مجازون مختصون يمارسها وتشة فةتهة، تنظامهة

و   الدول ال   ل  تظهة  اهة رهنم المحةابم . به  خةيم ل شة فةت  مةةاين عمجه  ذبضة  

 ضدرين خبةاته     رجةل كش  الجةاة  المةلام  خبراءالضاةةام،     رمةةام خدرةتهة رن قبل 

هؤالا ال بةاا ه  مةلبة  رةاجفيا ع ةبةت تيا ةت لد ه ، بشيل أو بآخة، رفةةف . م المحةك لل

 .المحةابم الضاةةام، كجهة أو بفاهة

وبةع بةة أن االع اةل عجم وجه الفمي ، واالع اةل المةل  خصيية ،  شيل رة   عمل المحةابم 

لا  نم  امة  أ ياعه وأشيةله ورظةهةرالضاةةام،  ضد وج  اليقيف، أوال ، عجم رفهي  االع اةل ب

بفد  ه  خصيياةت المحةابم الضاةةام والحةجم للاهة، ورشيالت اا  دا  رفةة هة لألمةاض 

 .المجكية 

اإل  ة  الم فمد لجحضاضم بغة م لقنةج اآلخة واالع مة  عجم "الجي  نطيي عجم ال جيك  هي االحتيال

الفةض اليةذب والماجل  ل هعن عق قة ي  ، ( اآلخة)ذلك اإلقنةج الك  ةب ش ا قاّ  أو ل  ج  

"لحضاضم رة
1
 مثل المنها الم   د     اةتيةب النشةذ  مخطط احتيالي حد  االع اةل بففل  .

 . االع اةل  ولخفةةه واالا فة   رنه

، الثجي  مثثل  االحتيمال المماليهنثة  يثين . مة ةت االع اةل كثاة ، رنهة الحصيل عجم أرثيال الغاثة

عجثم ت ثجا  الجثة   رثةال  رنضثيال  أو ماثة رنضثيل أو ( المجن  عجاه)ل الم فمد الجي  حمل الغاة الفف

،  ا ث يلم عجاثه اع اثةال    ةالع اثةل المثةل  هثي االاث االا عجثم رثةل  .أانة ا  ت امن تفهدا  او لبثةاا 

رةل رنضثيل وهي  حد    اجم االع داا عجم عق رجيام . الغاة عبة خداعه وعمجه عجم ت جا  المةل

 . أو ماة رنضيل

 ةلمح ثةل  صثدة عنثه  فثل .   ماز االع اةل المثةل  بةليافاثم ال ث    حضثق رثن خاللهثة هثجا االع ثداا

خداج رن  يٍج رة، عد ر الضة ين،  ا ةت  عجاه لقدا  المجن  عجاه عجم تصةف رةل  بنةا عجثم رثة 

                                                           
1
 Excerpted from: Black; Campbell, H. "Black's Law Dictionary" Sixth ed. (St. Paul: West Publishing Co., 

1990). 
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هثجا ال صثةف  ثد ب . م أعٍد ماثةرأوعم المح ةل به له، وجفجه  ف ضد أ ه    رصجح ه أو    رصجح

 .المجن  عجاه للم ت جا  رةل للم المح ةل، الجي    يل  عجاه بنام تمجيه

رظةهة االع اةل المةل  كثاة   أت     رضدر هة م ل األريال وال هةب الاة ب  واع اثةل الضثياة  

 .و  اجم لففل االع اةل المةل  تظهة الجةاة  المةلام .المةلام وماةه 

 إن ت ةؤالت عد د  تةتبط بثه، ال بثد رثن  F.Aبةة أن االع اةل المةل  هي ريضيج عمل ال  وبةع 

كيمف يحمده همذا االحتيمال فمي التقريمر الممالي  مما همي مصمادره، وأسمبابه، : اإلجةبم عجاهثة رنهثة

 ومؤشراته، وآثاره، وكيف يمكن الحد منها 

B.  االحتيال في التقرير الماليوسائل: 

  عبةهة اةتيةب االع اةل    ال ضة ة المةل ،  ص عجاهة باةن رفاةة هنةك واةةل ثال    

 (:SAS NO.99) 22ةق   المةاجفم

a. ال جالت المحةابام أو اليثةةق والم  ندات الداعمم : تبد ل ال الع     أو تز ا  أو

 .وال       لعدا  الباة ةت المةلام رنهة( لجصفضم والضاي )

b. الضياة  المةلام لألعدا  والصفضةت أو لجمفجيرةت  ال حة      أو الحجف الم فمد رن

 الهةرم األخةى، و

c. كماةت أو تصنا  أو ذة ضم : المحةابام  امة   فجق ب  ال طباق الم فمد ال ةذئ لجمبة ئ

. أو اإل صةح الفةض
1

 

C. االع اةل رن  اخل المنشأ  واالع اةل رن خةةجهة: مصادر االحتيال في التقرير المالي. 

 :    يضح المصدة نالجدول ال ةل

 االحتيال الداخلي واالحتيال الخارجي(: 1)الجدول رقم 

 

 أنماط االحتيال الداخلي
 أنماط االحتيال الخارجي

 احتيال اإلدارة احتيال الموظف

 اةقم األاه 

 االخ الس 

 تزو ة الشايةت

 ع ةب  فضم

 يندوق المصةة   النثة م

 االب زاز

 الضةوض واالا ثمةةات

 االخ الس

  ةبةت النفضم ع

 قياة  رةلام رز فم

 رش ة ةت ال  اع  لهة

 تزو ة الشايةت

 االب زاز

 رية ون وهماين

 ا حةاف المبافةت

 

 تزو ة الشايةت

 رطةلبةت تأرانام رز فم

 االع اةل    بطةقم االة مةن

  ياتاة رز فم

 اا بدال المن ا

 الةشةوى والفميالت ال ة م

ال ضد   عجم المنةقصةت 

تثبات  /ةوعةوض األافة

 ال فة

 ضي  رزوة  أو ) تز ا  النضد م

 (ع ةبةت رصة ام وهمام
Source: KPMG, Fraud Awareness Survey, Dublin: KPMG, 1995, p.p.10-12. 

                                                           
1
 Excerpted from: Hilzenrath, D.S. "Forensic Auditors Find What Some Companies Try to Hide," THE 

WASHINGTON POST (November 23, 2002), p. 19. 
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 اةل اإل اة  واع اةل ال مااز بان اعو  ة االع اةل    ال ضة ة المةل رن الاةوةي  ه  رصة

مصة ة االع اةل ل ة  تصناف 1225لفة   KPMGشةكم  الم ح الجي قةرت به  ضد أةهة الميةفان،

ع اةل اإل اة  واع اةل المية  الججان  ضفةن تحت بند االع اةل ال ة  ، ث  شةع( اخج  وخةةج )

كا   ةتبط كل رصدة بأ ياج اع اةل رفانم عجم الةم  رن وجي  أعالر  بان الجدول  ،الداخج 

 . طةقةت رش ةكم بانهة

D. قرير الماليأسباب االحتيال في الت : 

 & Albrecht ،Hopwood ،Razaee ،Wolfe)جهثثثةت عد ثثثد  وبثثثةعثين ر  صصثثثين 

Hermanson  ،Coso ظةوا    أابةب االع اةل    ال ضة ة المةل   يثةن ليثل رثنه  ( وآخةون 

 :أابةبه

a.  أسباب االحتيال في التقرير المالي من وجهة نظرAlbrecht: 

أواةل األلفام الجد د     لم ضدرم      ة  ال  فانةت و   الدول ااةه  اإلق صة  المز هة  -1

لخفةا الفد د رن المشيالت، عا  بدت رفظ  االعمةل ذات ةبحام عةلام، وامحت الظةوف 

 .االق صة  م المن فشم لجمح ةلان بإخفةا ا شط ه  لف ةات أذيل

 . نيات األخاة عا  تدهية الم  يى األخالق     الفةل     ال: ا حطةذ الضا  األخالقام -2

شيجت رئةت رال ان الدوالةات الم ج د     خاةةات األاه : وجي  عيا ز أخةى -3
1

ال    

عةرل ضغط كباة عجم اإل اة  لإلبضةا عجم عةلم اةتفةج افة ال ه  ع م ولن  مجيهة المدةاا 

 . كةن ذلك عجم ع ةب ال ضة ة عن   ةةا رةلام  قاضم

ت  هدف  –تيقفةت عةلام  Wall Streetعا   اب رحججيا : ال يقفةت الفةلام لجمحججان – 4

 .مةلبة  رة تيين بفاد  المنةل أو يفبم ال حضاق -اجيك الشةكةت قصاةالمدى

شيجت الد ين اليباة  الم ةاكمم عجم الشةكةت المح ةلم عةرل : ر  ي ةت الدَّ ن الفةلام -5

لام تفيض تيةلا  الفياةد ضغط كباة عجم ردةاةهة ال نفاج ان لاحصجيا عجم ل ةا ات عة

الفةلام و تالق  شةوذ اتفةقاةت الضةوض
.

  

 ضد : عد  اا ضاللام المةاجب و ال جيك اإل  هةزي اإلا غالل  لبفض شةكةت المةاجفم -2

اا  درت شةكةت المحةابم    بفض الحةالت خدرةت المةاجفم ك يذئم رب الشةكةت 

ة كة ت أجية المةاجفم أقل بيثاة رن أجية ومةلبة  ر. ال ةاة  ل بافه  خدرةت االا شةة 

اإلا شةة  لجزبين، وبةل ةل  وقفت شةكةت المحةابم    تنةقض بان اإلا ضاللام رن جهم و 

 . ةص ز ة   االةبةح رن جهم أخةى

كل . بنيك االا ثمةة، البنيك ال جةة م، الم  ثمة ن/ جشب المدةاا ال نفاج ان : الجشب -1

  فاد  رن اإلق صة  الضيي والصفضةت المةبحم و أةبةح الشةكةت  رجميعم رن هؤالا كة ت ر

.ال   بدت و كأ هة عةلام
1

 

                                                           
1
شةاا أو باب وةقم رةلام    تةة خ العق وب فة  حد  وقت ال فةقد، عجم أن  يين لمش ةي ال اةة هي عضد  فط  لحةرجه الحق     

: ال اةة الحق    ال نفاج رن عدره وذلك    رضةبل ربجغ ماة قةبل لجة   د فه لجبةةب وقت ال فةقد، وهنةك  يعةن أاةااةن رن ال اةةات

 .خاةة الشةاا وخاةة الباب
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b.  أسباب االحتيال في التقرير المالي من وجهة نظرHopwood: 

أو رية آته  الم  ند  للم /الافا      ضدان المدةاا ليةةةفه  و ال شغاج   ب  الدخل قد   -

األاه  ال    م جيي هة و  فض قامم عصصه     كمة أ ه   فض قامم خاةةات  ،ةواتبه 

 .الشةكم، لجا ال بد رن جفل قةةمم الدخل تبدو بمظهة أ ال

 .ذةح األاه عجم ز ة   ةأامةلهة عبة قدة  الشةكم رن الن ةةا المةلام الفضاة  تاف   -

 .ت فم اإل اة  للم لخفةا المشةكل المةلام لي  تحة ظ عجم زبةةنهة و اةناهة -

الم ةعم لجشةكةت    ص بةلفمل رب الشةكم الةابحم وهجا  نطبق عجم الفةص  ةم  كل ش  -

 .ال يق

قدة  الشةكم عجم االر ثةل لشةوذ وقاي  الججيا لالع اةل هي الحل اليعاد إلخفةا عد   -

 .اتفةقاةت الضةوض وال ندات

، األرة ال رنهتن ا اإل اة  الضياة  المةلام االع اةلام ل حة ظ عجم رةكزهة أو ل  بيأ رةكزا  أ  -

 .الةوات  والمنة ب والميةا  اإل اة م األخةى الجي   ةه     ز ة  

ك  تغط  اإل اة  اخ الاهة ليماةت كباة  رن النضد  إ هة تح ةج للم ليداة الضياة  المةلام  -

.االع اةلام
2

 

c. أسباب االحتيال في التقرير المالي من وجهة نظر كل من:                                                     

Coso Wolfe & Hermanson, Razaee, وآخرين 

ه  Treadway (COSO )الحيا ز األاةاام لالع اةل بح    لجنم المنظمةت الةاعام لهائم 

 :ال ةلام

 .تغطام األييل ال   ت  اخ الاهة لجمنففم الش صام .1

 بافين أاةاةهة  ز ة   افة ال ه  لز ة   المنة ب الم حضضم لميةف  الشةكم الج ن .2

 .والا ال  عياةد  ضد م أعجم عند ليداة أاه  جد د  ،لجم فةرجان ب همهة رن ال ةةج

الحصيل عجم وضب اإل ةاج لج ه     البيةيم المحجام اليذنام أو الحفةة عجم  .3

 .الم طجبةت الد اة لإل ةاج    البيةيم ل جن  شط  ال ه  رن اإل ةاج

 .لخ ةةة    قةةمم الدخوجي  تجن   .4

Wolfe&Hermanson االع اةل المبانم أ  ةر الفيارل المؤ  م " ألمةام"  بانةن رن خالل

لذ  ج  أن  م جك الش ص ال صةل الاةوة م . "الضدة " وال   ت امن عةرللالع اةل، 

الةتيةب الجة مم ( اجطم المةكز)والضدةات أو ال جطم اليةافام 
3

. 

 ألمةام االع اةل: 1الشيل ةق  

                                                                                                                                                                      
1
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; Albrecht, C. C.; Albrecht, C. O.; Zimbelman, M. F. "Fraud 

Examination", 3rd Edition/2009 (OH: South-Western Cengage Learning, 2009), p.p. 360- 362. 
2
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; Leiner, J. J.; Young, G. R. "Forensic Accounting" 1St  Edition/2008 

(NY: McGraw Hill companies, Inc., 2008), P.P. 269-270. 
 
3
 Excerpted from: Wolfe, D.T.; Hermanson, D.R. "The Fraud Diamond: Considering The Four Elements 

of Fraud," THE CPA J. (December 2004), p-p.38-42. 
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ال  ا   الض    الح ا  

الق   

ال  ا ة ال ب ي ال   ة

Wolfe & Hermansonلماسة االحتيال لد   أ

 

Source: Wolfe, D.T.; Hermanson, D.R. "The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of 

Fraud," THE CPA J. (December 2004), p-p.38-42. 

 

 

 :أن هنةك ثال  عيارل تف ة االع اةل ؤكد المفهد األا ةال  لفج  الجة مم 

 .الضة ين  فدا  ل ةقلد ه   ا ب وااأش ةص وجي   -

 .وجي  أهداف رنةابم -

 .الداخجام ةقةبمالماةب  -

لضة م . و نةقش بةعثيا المفهد بأن بفض المح ةلان  حبين شفية الم فم لدى اا غبةا ضحة ةه 

لجلك،  إن خطة االع اةل  ن ا عن الم غاةات الش صام والم غاةات الظة ام الفةةد  لجميق 
1
. 

ال  مين ت فاض الجشب عبة ذةق رفانم أل ه يفم ريةثم لدى ": وبشيل عة   ةى البفض أ ه

رضة اس رية حم االع اةل تفجا  النةس ر ةذة االع اةل و مط  عبةلال أ ه  مين  النفس البشة م،

" الايابط ال ضنام ال    مينه  تطباضهة
2
. 

ةل    الضياة  االع ا"   ك ةبه   .Razaee, Zوهنةلك ةؤ م أخةى لجفيارل الم ببم لالع اةل قدرهة

أن عدو  االع اةل   Razaee ةىل ف اة رثج  االع اةل،  C-3، عا      د   ميذج ال  "المةلام

 ، هايل الشةكمConditions الظةوف: رمينة  بيجي  الفيارل الثالثم ال ةلام    الشةكم يين 

Corporate structureال اةة ، Choice. 

                                                           
1
 Excerpted from: Duffield, G.; Grabosky, P. "The Psychology of Fraud," Australian Institute of 

Criminology, No. 19. 
2
 Excerpted from: Banks, D. G. "The Fight Against Fraud," Internal Auditor (April 2004), p.p. 36-37. 
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 ةا ات، ا  فةض ج  عن ال دهية الم  مة لإلالنة تشاة للم الاغط االق صة ي: الظةوف 

 .أ اا المنظمم، اال  فةض الم  مة    أ اا الصنةعم، أو ةكي  اق صة ي عة 

 م ؤولام    عيكمم الشةكمهايل الشةكم و شاة للم عد  الففةلام وعد  ال. 

 بشيل قة ي   وبان  فن  أن لدى اإل اة  عة م االخ اةة بان ل اة  اإل ةا ات : ال اةة

تاجاةت المحةابام األخالقام وماة أو لالخ اةة بان االا ةا ل الع  بةإل ةا ات،ا

عا   شيل المز ا الصحاح رن هجر الم غاةات ويفم رم ةز  لالع اةل    األخالقام، 

الضياة  المةلام 
1

 . 

ابةب االع اةل    عيل أ COSOلالع اةل، ورب وجهم  ظة   Razaeeت فق البةعثم رب ةؤ م

 في  هجا األرة للم الش ص بجاته والبائم ال   ا طجق  : بةلن بم لجمبةة أو النزاهم. لمةلامالضياة  ا

 .رنهة واألاجيب الجي  ف مدر    ا  هةج رياقفه وتبة ة اجيكاةته

الم فد   عيارل ال طة  Apostolou, Hassell, Webberبةلن بم لجحة ز والفةيم  ضد ين  

 ر  جطم   ةةا -الفةيم -الحة ز: تحت بني 

 : يمن    الحة ز - أ

تفي اةت هةرم رةتبطم بممةةاةت : ، رثةلالةقةبمخصةةص اإل اة  وأثةهة عجم بائم  -

 .تنطيي عجم عنصة المغةرة ماة  قاضم رحةابام 

ت مم ال يق وهيارش أةبةح رن فام،   ةجم عةلام رن ال نة  ام،: رثةلأعيال الصنةعم،  -

 .ر دهية قطةج ينةع وجي  الشةكم    أو 

وجي  بةارا عيا ز جة ئم، أو : وخصةةص االا ضةاة المةل ، رثةلال صةةص ال شغاجام  -

اع مةل أن تؤ ي الن ةةا المةلام الفضاة  للم عياق  وخامم، أو االع مة  اليباة وماة 

الطباف  عجم الد ين، أو ال يف رن ل الس وشاك الحدو ، أو وضب رةل  ا ا لجشةكم 

 .د ين الشةكم، أو ضغط كباة لجحصيل عجم ةأامةلر ةا ق رب ضمة ةت اإل اة  ل

 :تيمن    الفةيم  - ب

عد  لةهةة اإل اة  لميةفاهة كافام : خصةةص اإل اة  وأثةهة عجم بائم الةقةبم، رثةل -

الداخجام، أو تأثاة اإل اة  عجم المبة ئ  ةقةبمالال فةرل الصحاح واإل جةب  رب  ظة  

د ةات، أو رفدل  وةان عةل  لإل اة  الفجاة، أو المحةابام المضبيلم عميرة  أو عجم ال ض

 .المةاجبعالقم ر أزرم بان اإل اة  و

ع ةبةت هةرم رف مد  عجم : ال صةةص ال شغاجام وخصةةص االا ضةاة المةل ، رثةل -

ال ضد ةات، أو يفضةت هةرم رب األذةاف ذوي الصجم، أو ع ةبةت رصة ام أو عمجاةت 

، أو رنظمم رفضد  بشيل ربةلغ  اه، أو يفيبم    بنيام    رنةذق الجنةت الاة بام

 .تحد د الحيكمم

 :تيمن      ةةا ر  جطم  - ت

تةة خ رفةوف    خةق قيا ان : خصةةص اإل اة  وأثةهة عجم بائم الةقةبم، رثةل -

 .األوةاق المةلام

                                                           
1
 Excerpted from: Razaee, Z. "Financial Statement Fraud" (New York: John Wiley & Sons, 2002), p.p. 

68-69. 
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أثة الم طجبةت المحةابام الجد د  عجم االا ضةاة المةل  أو عجم : أعيال الصنةعم، رثةل -

حام، أو تغاةات اة فم    الصنةعم، ورياذن الاف  الم مثجم    ال ينيليجاة الةب

 .الم غاة  وتضة   المن ا

تمثل رفدالت الفةةد   ضطم تهد د : ال صةةص ال شغاجام وخصةةص االا ضةاة المةل ، رثةل -

كباة ، أو تد ضةت  ضد م تشغاجام اةلبم رصحيبم بةل ضة ة عن ل ةا ات، أو  مي اة ب أو 

 1.الشةكمحام اة فم ماة ذبافاةن بةلنظة للم الصنةعم ال   تن م  لهة ةب

E. االحتيال في التقرير المالي مؤشرات : 

اا يمةال  ل حجال عيارل ال طة أعالر ال بد رن ذكة بفض المؤشةات والدالةل ال   تفاد    جهي  

 ضياة  المةلامالمؤشةات الم  شفم رن لعصةاات االع اةل    ال تحةي االع اةل،  امة  ج 

 :Hopwoodرؤشةات و

هةرم قةرت ثال   ةااةت : المؤشةات الم  شفم رن لعصةاات االع اةل    الضياة  المةلام -

لجنم األوةاق المةلام  SECالصة ة  عن  المةاجفمبفحص  شةات المحةابم ووأاةاام 

 اةل    الضياة  عة   رة     ليداة  شة  أو أكثة عندرة  يين هنةك اع)والبيةيم األرة يام 

 (.المةلام لشةكم أاهمهة ر داولم بان الفمي 

أولم تجك الدةااةت وأكثةهة عميرام كة ت تجك ال   تم ض عنهة تضة ة الججنم اليذنام لج ضة ة  

خجصت الدةاام للم أن االع اةل . Treadway commission  لججنم تة دواي المةل  االع اةل 

وقد مطت لجنم ال ضة ة المةل  . لام رب أ ه ال  حد  بشيل  ظةر    الضياة  المةلام ذو كجفم عة

1221-1211االع اةل  اليذنام     ةاا هة وقةةب االع اةل ال   عدثت خالل 
2

 . 

عن  1222   عة  ( COSO)لججنم تة دواي الدةاام الثة ام قةرت بهة لجنم المنظمةت الةاعام 

.1221 -1221بان المةل  االع اةل  الحةيجم رة  عيا   ال ضة ة
3

عا  وجدت تجك الدةاام أن  

 المةاجفمواقفم اع اةل    الضياة  المةلام كة ت ريضيج  شةات المحةابم و 300عيال  

عة ثم اع اةل،  204خالل تجك الف ة ، أخجت رنهة عانم عشياةام رؤلفم رن  SECالصة ة  عن 

 :بانت   ةةا  ةاام تجك الفانم أن

الم   درم شايعة  االع ةاف ال ةذئ بةال ةا ، تا ا  قامم    رن أكثة ذةق االع اةل1

 وهجر رن ذةق االع اةل المحةاب  الشةةفم. االييل، ت فاض المصةة  

ليي ه   م جيين  ،%(12)  أمج  عةالت االع اةل اةتيبت عجم  د المدةاا ال نفاج ان 2

 الفةيم الةتيةب االع اةل

ل الاهة أو ا دثةت أو  تمهة المةلام لرة أعجنرن الشةكةت ال   اع ةلت    قياة% 32  3

 .اا ج  زرة  أريةهة رنظ   دةال  لاامن ار ثةلهة لجضيا ان وال شة فةت

                                                           
1
 Excerpted from: Journal Of Forensic Accounting © R.T. Edwards, Inc. 

2
 Excerpted from: "Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting," 1987. 

3
 Excerpted from: COSO "Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997, An Analysis Of U.S. Public 

Companies", Research Commissioned by the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission. 
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رة  دل .   ل   ين لمفظ  تجك الشةكةت لجنم تدقاق، أو كةن لهة لجةن تدقاق اامام  ضط4 

  اةلعجم أن عد  ال نفاج الففج  لجنظ  وال اةاةت   جق الفةيم الةتيةب االع

  عة ت أمج  رضةعد أعاةا رججس اإل اة  لمدةاا ماة ر  ضجان، رمن ار جييا عصص 5

رجيام كباة     أاه  شةك ه  وخبة  ل اة م قجاجم األرة الجي ا فيس اجبة  عجم رصجحم 

الميةفان، كمة شةج لفةةجام بان المدةاا ولضة م الم ذلك شةعت الفالقةت ا. شةك ه 

ايأ خصةل عاي رججس اإل اة  ه  لن أ. باة  و فيذ قييوجي  أ ةا  ذوي اجطةت ك

رصجحم وا ضاللام، ال بة  الائاجم، ال نةقض بان رصجح ه الش صام عد  ال م ب بةال

لن رججس اإل اة  . الشةكم ال    د ةهة، هامنم عاي أو عاي ن عجم بةق  األعاةا

 الفةاد  فط  الفةيم والمبةة الةتيةب االع اةل

ال   اع ةلت    قياةمهة المةلام كة ت تفة   رن خ ةةة ية ام أو   بفض الشةكةت 2

هجا  فن  أن الحةلم المةلام لجشةكم قبال . قبال اةتيةبهة لالع اةل ال تحضق أةبةعة  كة ت 

  تبةة اةتيةبهة لهاةتيةبهة لالع اةل 

 ضد  يين . رن الشةكةت قةرت ب غااة رةاجفاهة خالل   ة  االع اةل% 25أكثةرن  -1

 ل ب  وةاا تغااة المةاجب المج ز  بأخالقاةت المهنم تغطام اإل اة  الةتيةبهة لالع اةلا

 SOXرن قة ين  104تحت رظجم الفضة   SECالدةاام الثةلثم تمثجت بةل ضة ة المفد رن قبل 

Sarbanes Oxley Act.
1

 

المبدأ الصة ة  و مفاةة أال أوكةن المطجيب أن تضي  الججنم بدةاام جماب عةالت ل فةذ ال ضة ين 

ال ضة ةالمةل  ال ةذئ، : وال   ت فجق ب  30/1/2002ولغة م  31/1/1221عنهة خالل الف ة  رن 

جنم خالل   ة  الدةاام أيدةت الج. االع اةل، الفشل    المةاجفم، أو خةق اا ضاللام المةاجب

. كاة ة  ر  جفة   124ن وت امال جا  ال ضة ة المةل  عةلم ل فةذ ت فجق ب ةق قياعد اإل صةح و 515

   ، عةلم 21   ال نم األولم : أرة عد  عةالت اإل فةذ تجك عبة ال مس انيات  يةن كةل ةل 

   ال نم ، عةالت 105    ال نم الةابفم، عةالت 110    ال نم الثةلثم، عةلم 20ال نم الثة ام 

 .عةلم 142 ال ةر م

ةاام أن أمج  عةالت ل فةذ الضة ين لدى الججنم وعجم مةاة الدةااةت ال ةبضم،  ضد وجدت تجك الد

، ال يقات ال ةذئ لالع ةاف بةإل ةا ، وهمامربافةت )كة ت    رجةل االع ةاف ال ةذئ بةإل ةا  

ةامجم أو )المصةة   و أت     الفئم الثة ام االع ةاف ال ةذئ بةلنفضةت (. ال ضاا  ال ةذئ لإل ةا 

وجةا    الفئةت  ،(ت فاض قامم بفض النفضةتإلع اةذاةت واالا  دا  ال ةذئ ل تأجال النفضةت،

المحةابم ال ةذئم عند اال درةج، اإل صةح ماة الية      تضةة ة اإل اة ، واإلا  دا  : األخةى

 .وهجر رن ذةق االع اةل المحةاب  الشةةفم. ال ةذئ إلجةااات خةةج المازا ام

المدةاا ال نفاج ان، الةؤاةا، المدةاا : نوعجم مةاة الدةااةت ال ةبضم  ضد وجدت الدةاام أ

المةلاان، كة يا رن الفنةية اإل اة م ال   مةلبة  رة  يين لهة يجم بةالع اةل،  أت  بفد ذلك 

جمافة   وهؤالا. أعاةا رججس اإل اة  ورد ة ال شغال ورد ة المحةابم و ةة  الةةاس المةل 

 .جيين الفةيم الةتيةب االع اةل م

                                                           
1
 Excerpted from: http;//www.sec.gov/news/studies/sox704report.pdf. 
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 . والمةاجفان المةاجفمت الججنم ال ه  بحق شةكةت وجهالحةالت  رن تجك% 12   

. المةاجفمت فق تجك الن ةةا رب  ةاام أعدت    بة طة اة رن قبل المججس البة طة   لممةةاةت 

وقد وجدت تجك الدةاام أن أمج  عيا   االع اةل    الضياة  المةلام تةتي  رن قبل ل اة  

الةتيةب االع اةل أل هة ت  طاب تجةوز ضيابط الةقةبم  م اةم الشةكم  لدى اإل اة   ةيم

تجك االع اةالت ال ت امن اةقم عضاضام، ورن ماة المح مل أن     كشفهة رن قبل و. الداخجام

رةاقب  الح ةبةت الضة ي اان  ظةا لفد  كفة م لجةااات المةاجفم ال ضجاد م    اليش  عن االع اةل 

رن الحةالت ال اجال    الباة ةت المةلام % 25وتامنت (. لرة   جق  ةيم الةتيةب االع اة)

 .وجي   ا ب الةتيةب االع اةلوهجا  لال واضح عجم  1.بهدف لخفةا ال  ةةة أو ة ب افة ال ه 

جمجم واافم رن المؤشةات والدالةل ال    مين ان  Hopwoodذةح  :Hopwoodرؤشةات  -

 :F. Accountantوال    ج  أن  ن به للاهة    الضياة  المةلام  تشاة للم وجي  االع اةل

 :يفةا ، عد  اإلشةاف والةقةبم، عد  االه مة عد  االا ضاللام، عد  ال -

 اإل اة ، المدقق الداخج ، المةاجب : رن شأن أي  ضص    عنصة االا ضاللام بان

ال ةةج  أن  ضيض الهايل األاةا  المصم  لمنب االع اةل    الضياة  المةلام 

 .م رنهواليقة 

  لجنم اإل اة  أو المةاجب  أي  ياع  عجز وقصية    كفةا  أو ةقةبم أو اه مة

 .الداخج 

 :ضف  الةقةبم الداخجام -

 ،الداخجام واإلشةاف  ةقةبمال شل اإل اة  الفجاة    تطي ة  ةقةبم  اخجام ضفافم

 .عجاهة ور ةبف هة

  ئ ال فةرل عد  وجي  قياعد لج جيك تفيس شفةة الشةكم وأخالقاةتهة وربة

عد  المهن  لضة م للم عد  تيعام الميةفان عجم وجي  هجر الضياعد والمبة ئ و

 .تدة به  عجم كافام تطباضهة واتبةعهة

 : مط عمل اإل اة  -

 الاغط المفةذ عجم الميةفان لأل اا واإل جةز. 

  ال ةكاز المفةذ عجم األ اا قصاة األجل، والجي رن الممين أن    ب  بةلغش

 .يةفان ل حضاق األهدافرن قبل الم

  مط ل اةي ر  جط لدةجم كباة  والجي رن الممين أن    ب     قبيل الميةفان 

 .األعمم لال  ةاذ    ال طط االع اةلام

  ةقةبم ولشةاف ل اةي ضفا  ب ب  اتبةج  ظة  الالرةكز م    اإل اة. 

  فج  بدال   مط اإل اة  ال   ت فةرل رب األزرةت عند عدوثهة الف)ل اة  األزرةت

 (.رن ال حيذ الم بق رن تجك األزرةت واإل اة  اليقةةام رنهة

   عد  وجي  ت طاط تشغاج  واا ةاتاج  أو  ضة ال  طاط ال شغاج  واالا ةاتاج

 .الميجي 

 تحُمل ر ةذة عةلام. 

                                                           
1
 Excerpted from: INTERNAL AUDITOR (February 1999), p. 15. 
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 :الممةةاةت ذات الصجم بةأل ةا  -

 رفدل عةل  لدوةان الميةفان وخةيم لدى عنةية اإل اة  الفجاة. 

 ان ريةفان ماة أكفةا أو ال فاان بدون ال حضق رن رةض  الم ضد  لجيةافمتفا. 

  ل اة  عجاة ال ت م ب بةل بة. 

 تفي اةت الميةفان ماة كة ام وماة رالةمم وماة رنةابم. 

 رفني ةت رن فام لدى الميةفان. 

 :الممةةاةت المحةابام -

 لعة   ال صة ح عن تضةة ة ال نم المةلام ال ةبضم. 

 م تنطيي عجم عنصة المغةرة ذةق رحةابا. 

  عمةاا  جدهة عالرمتفض  المةاجب ضفا  لج ب  وةاا أي بند ماة ذباف  أو. 

 ضاةج ال جالت المحةابام. 

 تنظا  ضفا  لنظة  المفجيرةت المحةابام. 

 تح يي عجم اليثاة رن ال فةؤل، بفاد  عن الياقب: رياز ةت تضد ة م ماة رنطضام. 

 ان وعد  ال فةون رفه  أو رب لجنم ال دقاقال الف والجدال رب المةاجف. 

  تضةة ة رةلام ر أخة  أو ية ة     الجحظم األخاة. 

  يفضةت أو ت ي ةت رحةابام ض مم أو ماة عة  م تحد  عند  هة م ال نم

 .المةلام

  ال غااة الم يةة لجمةاجب ال ةةج. 

   أو ر يةة ( بمبةلغ ض مم)أخطةا رحةابام كباة. 

 :كماليضب المةل  لجشة -

 وضب رةل  رهجهل لجشةكم ر ةا ق رب   بم كباة  لالع اةل    الضياة  المةلام. 

 ل ةا ات عةلام جدا  أو ز ة   رفةجئم    اإل ةا ات. 

 تنةقص ية   الدخل. 

  تد ضةت  ضد م رن الفمجاةت ال شغاجام ر نةقصم أو تد ضةت  ضد م رن فام بةلن بم

 .للم ية   الدخل

  نةقصمربافةت وعصص    ال يق ر. 

       ع جم المد ي امالز ة. 

 اايلم ماة كة ام. 

  (.آ جم للم عد  االا  دا  وبةل ةل  للم الزوال)رن جةت الشةكم ر ضة رم 

  زبةةن ل  ت د    ي هة ليقت ذي ل ) رجميعةت جةرد  ضمن الح ةبةت المد نم

 (.وال تمجك الضدة  عجم ال  د د لجشةكم

 رشةكل ضة بام. 

 عجم قدة كباة رن األهمامة ي ام شةكل تفةقد م أو قر. 

 الفشل الياضح    رالقة  تيقفةت المحججان لةق  اإل ةا ات. 

  ربدأ )الشك    قدة  الشةكم عجم االا مةاة بمزاولم  شةذهة    ال يق

 (.االا مةاة م
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 قاة  عنةية الشةكم بباب رض ناةته  رن أاه  الشةكم. 

 افةت  بم للم المب( ر يدس ر ةاك )عج  ر زون كباة. 

 :البائم ال   تن م  لهة الصنةعم وعةل هة وشةوذهة -

 ر ضجبم، وخةيم عندرة  يين لبةق  الشةكةت الفةرجم     فس الصنةعم رشةكل. 

  شةكم تن ا رن ا وعاد وتن م  لصنةعم ر دهية.
1

 

شةكم المةاجفم الدولام  قدرت :شايعة  المةل  األكثة    ال ضة ة الحةالت المؤ  م لالع اةل      

KPMG  ال ضة ة المةل  رضةة م بان ثال   ةااةت عن الحةالت والظةوف المؤ  م لالع اةل   

 2كمة هي ريضح أ  ةر    الجدول اآلت  ةق   2003-1222-1224   األعيا  

رضةة م بان ثال  :    ال ضة ة المةل   ةاام الحةالت المؤ  م للم االع اةل (2)الجدول ةق  

   انيات ماة ر  ةلام

 1224 1222 2003    ال ضة ة المةل  ةالت المؤ  م لالع اةلالح

 ال ياذؤ وال آرة بان الميةفان وأذةاف ثةلثم-

  اخجام ماة رالةمم وماة وا ام ةقةبم -

 الداخجام ةقةبملجتجةوز اإل اة  -

 ال ياذؤ وال آرة بان الميةفان واإل اة -

 عد  ااطة  المججس عجم اإل اة -

 يجي   أو ماة  فةلمبةارا ار ثةل ماة ر-

42 

32 

31 

15 

12 

10 

31 

52 

32 

12 

11 

2 

33 

52 

32 

23 

2 

1 

Source: KPMG Fraud Study. 

F.  على الشركة وكيفية الحد من آثاره السلبية عليهاالمالي أثر االحتيال : 

ينةع هة،  هي أو ريقفهة  عجمهة أو    الفد د رن الشةكةت بغض النظة عناالع اةل  ؤثة 

جمفام  ةعص  "  بفة  لجم ح الجي قةرت به .   هةرم و ةت  عجاهة خ ةةة عةلام فضدهة رياة

بجاين  220عيال   2004 ضد خ ةت الشةكةت األرة يام عة  " ACFE/ االع اةل الضة ي اان

. 2 والة بن اجم االع اةل، عيال  ادس الضاة ة كجفت المنظمم رة  ز د عن المجاين  والة

بجدا  أن  32عجم الشةكةت الةاةد  والهائةت الفةرم     Ernest & Youngوأةهةت  ةاام 

رن لجمةل  ال  ةةة % 24رنه  كة يا ضحة ة لالع اةل    ال نم المةضام، وأن % 50أكثة رن 

بهة رن قبل ل اة  رن عيا   االع اةل الهةرم والجد م ت  اةتية% 50رة ر للم ذةق  الفمل وأن 

وخطط الشةاا رفظ  عيا   االع اةل ال   ت  ال ضة ةعنهة  وشيجت اةقم النضد م المنظمم بةلجات،

                                                           
1
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, P.P. 275-277. 

 
2
 Excerpted from: Association of Certified Fraud Examiners, "2004 Report to the Nation on 

Occupational Fraud and Abuse" (Austin, Tex.: Association of Certified Fraud Examiners, 2004), ii, 
http://www.cfenet.com/pdfs/2004RttN.pdf. 

http://www.cfenet.com/pdfs/2004RttN.pdf
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   الدةاام، أرة األابةب  ية ت ضف  الةقةبم الداخجام والمفة م المحدو   لجمدةاا المةلاان 

 ,Beasleyعن االع اةل    ال ضة ة المةل  أوضح1222و   تضة ة خةص لفة  . بةلةقةبم الداخجام

M.S.; Carcello, J.V.; Hermanson, D.R.   12بأن المدةاا ال نفاج ان ر ؤولان عن %

رن الحةالت وأن المدةاا ال نفاج ان رب المدةاا المةلاان % 43رن الحةالت والمدةاا المةلاان عن 

. رن لجمةل  الحةالت% 23ر ؤولان بةل اةرن عن 
1

 

لشةكم ذاتهة بل ت فداهة ل صل للم اعجم رياة  الشةكم  ح  ، ال جبام وال ت يق  آثةة االع اةل 

  : و امة  ج  بفض هجر اآلثةةوللم ل اةتهة، 

اةتبطت لجةااات  ةض الضة ين الم  ج  رن قبل لجنم األوةاق المةلام والبيةيم األرة يام  -

بحق الشةكةت المةتيبم لالع اةل    الضياة  المةلام، بإ الس هجر الشةكةت أو ب غااة    

 .رجيا هة

م رن البيةيم المحجام، عا   ةتبط شط  الشةكم رن        أمج  الحةالت شط  الشةك -

 .البيةيم بة  فةض كباة    الضامم ال يقام لجشةكم

المدةاا الم همان بةالع اةل    الضياة  المةلام    الدعةوى المد ام  تحد د هي ممةلبة  رة      -

 .الجمةعام المضةرم ضده 

 .أو ل هةا عضي  خدر ه  لدى الشةكم(  ا  ه الج ن ثب ت ل)مةلبة  رة     تغة   المدةاا المج بان  -

 .SOXبةلن بم ألعية  ال جن  إ هة قجاال  رة تحد  ولين هجا قد تغاة رنج يدوة قة ين  -

عجم المنب الداة  لمةتيب  االع اةل المةل  رن الفمل لدى  SECالضدة  ل   SOX منح قة ين  -

(بصفم ريةفان أو ر ؤولان أو ردةاا)الشةكةت 
2

. 

بفد كش  االع اةل ال بد رن ات ةذ االجةااات : ةااات ال ةيم ب جن  االع اةل وآثةةراإلج     

             المنةابم ل داةكه وتجن  آثةةر الاةة  رنهة

 ال أران أو النظة  الضاةة  أو اا فة   ال  ةةة عبة -

الداخجام  مةقةبالتفد ل الفمجاةت واإلجةااات ال شغاجام، بمة    ذلك ال غااة الاةوةي لنظة   -

بةلشيل الجي  ضجل للم أ  م عد رمين رن اع مةل عدو  اع اةل رمةثل    الم  ضبل أو 

.بةلشيل الجي  ؤرن كش  هجا النيج رن االع اةل عند وقيعه رجد ا     الم  ضبل
3

 

G.  التي تقيّد االحتيال في القوائم المالية الدولية التشريعات القانونية والمعايير والممارسات: 

، ولضة م لهة، (SOXقة ين )تشة فةت قة ي ام لغةض تضااد االع اةل    الضياة  المةلام  يدةت

رفة اة ورمةةاةت تمنب بميجبهة وبفض الهائةت المهنام الدولام قةرت بإيداة   SEC العظ أن 

، وبةل ةل  GAAPاالع اةل    الضياة  المةلام لجشةكم وتفةض لعدا  تجك الضياة  بمة   يا ق رب 

                                                           
1
 Excerpted from: Beasley, M.S.; Carcello,  J.V.; Hermanson, D.R. "Fraudulent Financial Reporting: 

1987-1997, An Analysis Of U.S. Public Companies," 1999, COSO. 
2
  Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, P.272. 

 
3
 Correspondences with West Virginia University-the author of a final report entitled: "Education and 

Training in Fraud and Forensic Accounting: A Guide for Educational Institutions, Stakeholder 
Organizations, Faculty, and Students", March 2007. 
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ض الفدالم    عةض المةكز المةل  و  ةةا الفمجاةت وال د ضةت النضد م    الضياة  المةلا     م تفة

 :لجشةكم

   ت ب يفةت    المفجيرةت المةلام تجفجهة  -2-تاب قةةمم المفةها  المحةابام المةلام ةق

: امذات  ةةد  لجم  ثمة ن، الداةنان، المحججان، ولجم   دران اآلخة ن لجمفجيرةت المةل

رالةمم،    اليقت المنةا ، ريثيقم، ت يا ة  اهة لرية ام ال حضق واإلثبةت، تفيس 

ثبةت    اا  دا  )رصداقام    تمثال المفجيرةت المحةابام، رحة د ، رن جمم ور  ضم 

(. ال يةلا  رضةبل المنة ب)، هةرم، رجد م اق صة  ة  (المبة ئ المحةابام رن   ة  ألخةى
1

 

  الصة ة عن  22ةق   المةاجفمة باةن رفة ا ةبطAICPA  المفهد األرة ي  لجمحةابان

لن الحي  بشأن عدالم : "GAAPالضة ي اان رفهي  اإل صةح بفدالم    الضياة  المةلام رب 

الفةض اإلجمةل  لجضياة  المةلام  ج  أن  طبق ضمن لذةة المبة ئ المحةابام المضبيلم 

ةاجب رفاةة رن ظ  ور  ق لجحي  عجم عةض عميرة ، وبدون هجا اإلذةة لن  يين لجم

" المةكز المةل  و  ةةا الفمجاةت وال د ضةت النضد م    الضياة  المةلا     م
2

           . 

    رن رمةةاةت ال ضة ة المةل   101 نص الضFRP  الصة ة  عنSEC ( ليداة

    لعدا   عندرة: "عجم ال ةل ( 25/4/1232ب ةة خ  ASR 4 4ال ج جم المحةابام ةق  

بمة   يا ق رب ربة ئ رحةابام ماة رف مد  ولاس لهة  SECالضياة  المةلام المة يعم للم 

تأ اد ةام ،  إ ه اا   اال  ةاض بأن تجك الضياة  المةلام راججم أو ماة يحاحم بةم  

شةذ أن تيين و    عياش  الضياة  المةلام، باإل صةعةت الياة      شهة   المحةا  أ

"ت الياة      تجك الضياة  المةلام رفجيرةت هةرم وجيهة   مالمفجيرة
3
. 

 رن رمةةاةت ال ضة ة المةل  الصة ة  عن  150الض     نصSEC ( ليداة ال ج جم

   لذةة  SEC ضب عجم : "عجم ال ةل ( 20/12/1213ةة خ ب  150المحةابام ةق  

ة ة والضياة  المة يعم رمةةا هة ل جط هة ال شة فام  امة   فجق بشيل ورح ي ةت ال ضة

الضياة  المةلام  للاهة ر ؤولام ضمةن تزو د الم  ثمة ن بةلمفجيرةت الية ام، عا  تمثِل

ق   جيهةي رن تجك  GAAPالم يا ضم رب  والمالعظةت ال   عجاهةاألاةاام 

"المفجيرةت الاةوة م
4

. 

 قة ين  أرةSOX Sarbanes-Oxley  لمةلام، عجم رنب االع اةل    الضياة  ا اةكز

واالر ثةل لهجا الضة ين هي أرة لجبةةي عجم الشةكةت الفةرم، كمة  مين لمفظ  تطباضةته 

هي ت فاض االع اةل    الضياة  المةلام  SOXوالغةض رن . أن تفاد الشةكةت ال ةيم

اف  نظام  رن خالل الةقةبم واإلشةالشةاف اإلةقةبم واللشةكم وتضي م عيكمم اعبة 

 :ال ةلام نظامام ال تعجم المجميعةت ال 

                                                           
1
 Excerpted from: Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts 

No. 2, Norwalk, Conn. 
2
 Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants, Statement on Auditing 

Standards (SAS) NO. 69, The Meaning of Present Fairly in Conformity with GAAP in the Independent 
Auditor's Report. 
3
 Excerpted from: SEC Financial Reporting Practices (FRP) Section 101 (Accounting Series Release, or 

ASR 4, April 25, 1938). 
4
 Excerpted from: SEC FRP Section 150 (ASR 150, December 20, 1973). 



29 
 

  ج  أن  ح يي المججس عجم أعاةا أكفةا وذوي خبة ،  شةةكين    : رججس اإل اة 

عمجام عي  الشةكم وت ااس أريةهة بشيل  فةل، و  حمجين الم ؤولام المطجضم عن الشةكم، 

و ج  أن  يين أعاةا المججس ر  ضجان رةلاة  عن الشةكم بةا ثنةا تفي اةت الشةكم 

 .ةلمججسال ةيم ب

  ج  أن ت أل  هجر الججنم رن أعاةا المججس الج ن لد ه  رفة م وخبة  : المةاجفملجنم 

المةاجب و و ج  أن تفمل الججنم بةل اة ة رب المدقق الداخج بةلمحةابم وأ ظمم المحةابم، 

م، و ج  أن تحضق الججنم لامةن  زاهم عمجاةت المةاجفم ال ةةجاواإل اة   ال ةةج 

 .شةكل  شةة للاهة رن قبل اإل اة  أو المةاجب ال ةةج أ م رب صيص 

  تضب عجم عةتق المد ة الفة  ال نفاجي والمد ة المةل  الم ؤولام الةةا ام    تطباق : اإل اة

ل اة  ال جيك والةقةبم الداخجام عجم ار دا  الشةكم، و ج  أن   ةه  كالهمة وبشيل  فةل    

 .الةقةبم الداخجامكة م األوجه الةةا ام ل طي ةعمجام 

  يج  عجم المدقق الداخج  ة ب تضةة ةر ربةشة  للم لجنم ال دقاق، والغة م : المدقق الداخج  

رةاجب ر  ضل عجم اإل اة  الفجاة، لضة م للم قاةرهة بةل أكد  رن ذلك جفل لجنم ال دقاق بمثةبم

 .بشيل ر  ضل رن جي   الةقةبم الداخجام واالر ثةل

  ج  أن  يين المةاجب ال ةةج  ر  ضال  عن الشةكم شيال  ورامي ة  : المةاجب ال ةةج  .

عجم المةاجفان ال ةةجاان أن  ضدريا لزبةةنه  خدرةت أخةى ماة خدرةت  SOXو حظة 

 .بةا ثنةا رة     تضد مه    لذةة عدو  ضاضم المةاجفم

 رثل –الفة   تاب الفد د رن رجميعةت الةقةبم واإلشةاف: هائةت اإلشةاف والةقةبم الفةرم

رفة اة رحد    –PCAOBرججس الةقةبم واإلشةاف عجم المحةابم    الشةكةت الفةرم 

 .لجمةاجفان

 

H.  الماليأنواع االحتيال أهم: 

 اع اةل اإل اة     الضياة  المةلام -أوال  

 اع اةل الميةفان -ثة اة  

 االع اةل الاة ب  -ثةلثة  

 م ل األريال -ةابفة  

 والجةاة  ذات الصجم بةلحةايب جةاة  اإل  ة ت -خةر ة  

 

 

 احتيال اإلدارة في القوائم المالية: أوالا 

 

، ث  و ضة  COSOاافةض البح   امة  ج  أه  رظةهة اع اةل اإل اة     الضياة  المةلام و ضة  ل  

ث  اافةض كافام تالع  ، SECلدةاام قةرت ب حجال  شةات تطباق الضة ين الصة ة  عن 

ةضب لجاة بم وقدةتهة عجم تجةوز ضيابط الةقةبم الداخجام لد هة، وكافام اإل اة  بةلدخل ال 

بفض المفجيرةت الجيهة م  وكافام لخفةا اإل اة . واع ةا هة ال ةذئ بهة بةإل ةا اتتالعبهة 

أاهمهة    البيةيم لف ة  رحدو  ، وأثة ذلك عجم الم ةهمان الم فةرجان بأاهمهة ب الم فجضم
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ا نةول البح  المؤشةات الدالم عجم اع اةل اإل اة     الضياة  المةلام، اث  . وعجم ال يق المةلام

 .أاياق ةأس المةل وال  فا  رن  ةج ه   وابل رفةلجم االع اةل    ال ضة ة المةل  و

A.  تتمثل مظاهر احتيال اإلدارة في القوائم المالية طبقا للجنة المنظمات الراعية للجنة

Treadway  والمعروفة باسمCOSO 
1
 :بـ 

 .االع ةاف ال ةذئ بةإل ةا  -

 .المغةال     تضاا  األييل -

 .النفضةت بأقل رن قام هة الحضاضامتضاا  المطةلا  أو  -

 .اخ الس األييل -

 .اإل صةح ماة الية   وماة المالة  -

 .تضناةت ر نيعم أخةى -

ل، عا  اع بة المغةال     تضاا  اإل ةا ات واألييه  أكثة عةالت االع اةل    الضياة  المةلام 

 . تا ا  اإل ةا ات النمط االع اةل  األكثة شايعة  ضمن اع اةل الضياة  المةلام

B.  وقد بينت دراسةBonner, S. E. و Palmrose, Z.  وYoung, S. M.   أهم

أنماط االحتيال
2
 :SECالواردة أدناه بعد تحليلهم لنشرات تنفيذ القانون الصادرة عن  

 .ةلغ  اهةأو رب وهمامل ةا ات وأييل  -

 .جمصةة   والمطةلا ت فاض وهم  ل -

 .االع ةاف المبية بةإل ةا  -

 .ال صنا  ال ةذئ لإل ةا ات واألييل -

 .المصةة   والمطةلا  بأقل رن قام هة الحضاضام ة ب قامم األييل وتضد ة -

 .عجف المطةلا  -

 .عد  اإل صةح أو اإل صةح بدةجم ماة كة ام -

 . ةهماناالع اةل    عق المجيام أو عضيق الم -

 .الصفضةت رب األذةاف ذات الصجم -

ربدأ هنة  بةز ربدأ هة   مين بميجبه ة ب  عيى عجم الشةكم المةتيبم لالع اةل وةبحهة وهي 

  حمل رالك الشةكم بميج  هجا المبدأ ر ؤولام األ فةل وال صة ةت  الجات األخةى، عا 

كم أو ألي ا فصةل بان الش صام الصة ة  عنهة كياةن، أي ال وجي  هنة الا ضاللام كاةن الشة

 شاة هجا ال فباة للم  ظة  قة ي   رنص  وعة ل و ع بةة م لجشةكم وش صام المالك،اال

 مين لجمدع  بميج  هجا النظة  ةبح  عيار ضد يالح خطأ أو لج أكاد عجم عق، عا  إل

ةل الضة ين الشةكم    اليقت الجي ل   ين لامجك  اه الضدة  عجم لقةرم قاام ضد الشةكم    

                  .    بميج  ربدأ الجات األخةى تحمال رالك الشةكم ر ؤولام أ فةلهة. الفة ي

 :و شاة ك ا  ال درةت الضاةةام للم وجيب عمل اخ بةة رن شضان

                                                           
1
 http://www.coso.org 

2
 Excerpted from: Bonner, S. E.; Palmrose, Z.; Young, S. M. "Fraud Type and Auditor Litigation: An 

Analysis of SEC Accounting and Auditing Enforcement Releases," THE ACCOUNTING REVIEW (October 
1998), p.p. 503-532. 
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  بحا  ال تمجك الشةكم والم ةهمان  ،رجيام بان كج  الطة انهنةك وعد  رصةلح وهل

 ش صا ان ر  ضج ان؟

 عد  اق ةان ذلك بةلنظة للم أعمةل )ظج  النظة للم أعمةل الشةكم ليعدهة هل رن ال

؟ (الم ةهمان
1

 

 :   المحيمم لمنةقشم رؤشةات رثل  F.Accountantو       بفض األعاةن اا  دا  

 ال بفام المةلام. 

 تحد د هي م الشةكم. 

   ا فصةلعد  وجي. 

 الحيكمم .
2

 

C. العب بالدخل الخاضع للضريبة منهاوفي مجال الضرائب هناك أساليب شائعة للت: 

 .المطةلبةت االع اةلام بةا ة ا  ضةاة  ابق   فهة -

كاال      ةض ضةاة  عجم تجك )الحجف الم فمد لصفضةت المبافةت رن اإلقةاة الاة ب   -

 (.المبافةت

 .عد  االع فةة بةل جالت ال   تبان رصةة   النشةذ االق صة ي والدخل الحضاض  له -

رصةة    ة بالدخل الحضاض  أو    فضواليثةةق وال جالت بةلشيل الجي   لعدا  الد ةتة -

 .النشةذ االق صة ي

بدون   ب ضة بم ال جةة  ( ال جةةة ورن جةت ال بغ، الباة  وال مة)باب ال جب الم  ية    -

 .عجم هجر المن جةت

 .ل اة  الفمل والنشةذ االق صة ي  ون ال  جال الةام  لدى الدولم -

 .ميةفان بشيل  ضدي بغة م تجن    ب ضة بم الةوات  واألجية  ب ةوات  ال -

 .ا   ةح ولمالق أ شطم اق صة  م جد د  ل جن  الاةاة  -

ل اة  النشةذ االق صة ي بةا  دا  اا  عةةد لمشةوج آخة ل جن    ب ضة بم الدخل وضة بم  -

  .النشةذ االق صة ي

D. وقد عةض  .رقابيةقدرة اإلدارة على تجاوز الضوابط الاالحتيال  من أسبابSAS 

NO.99  الةةا ام ال   ت جةوز بهة اإل اة  الايابط الطةق الثال: 

  (.خةيم قةب  هة م الةبب المةل  أو ال نم المةلام) وهمامت جال قاي   يرام 

  ر صص الد ين ) ال حاز الم فمد    األعية  واال  ةاضةت الم   درم ل ضد ة الح ةبةت

 (.المفدورم

 البني  الم فجضم بةلصفضةت الهةرم وماة الفة  متبد ل ال جالت و. 

ثال  ذةق  مين رن خاللهة تفة ي خطة تجةوز اإل اة   SAS NO.99كمة عةض 

 :لجايابط الةقةبام

 حص قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى . 

                                                           
1
 Excerpted from: Wagner, M. J.; Goldsmith, B. J. "Alter Ego," LITIGATION SERVICES HANDBOOK (New 

York: John Wiley & Sons, 2001), p.38-2. 
 
2
 Excerpted from: Dorrell, D. D.; Gadawski, G. A.  "FINANCIAL FORENSIC II," 53 (3) (May 2005), p. 20. 
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  رةاجفم ال ضد ةات المحةابام بغة م البح  عن عنصة ال حاز  اهة، بمة    ذلك المةاجفم

 .ل ضد ةات اإل اة  الهةرم بةتجةر ةجف 

 تضاا  المبةة االق صة ي لجصفضةت الهةرم ماة الفة  م. 

الع اةذ  النفط  Shell، رن رجميعم Royal Dutchكمثةل عجم ال حاز    ال ضد ةات  مين االشةة  للم تضد ةات شةكم )

بمة % 20الع اةذ  النفط بحدو   تضد ةهة Shell، خفات 2004لفة   2  الل األابيج األول رن شهة ك. "والغةز لد هة

% 2بجاين بةرال  فط، وهبطت قامم اهمهة بحدو   3.2 فة ل 
1

بجاين بةرال، لضة م  4.41 ت فاضت   2002، بنهة م عة  

 2003رجاين بةرال    عة   1.4للم 
2

) 

E. يرادات يبين وفي مجال تالعب اإلدارة باإلSchilit  أن هناك سبعة أنواع لالحتيال
3
: 

ألولم رنهة تة ب ل ةا ات ال نم الحةلام، أرة االثن ةن األخاةتةن   نضالن ل ةا ات ال م م ا

 :ال نم الحةلام للم الم  ضبل

 (.كةع  ةب باةعم األرة م المةاجم كمبافةت)ت جال اإل ةا  قبل اك  ةبه  .1

 (.وهمامعبة ت جال قاي   يرام ) وهمامخجق ل ةا ات  .2

 (.باب األاه  لجةبح) ثنةةام ة ب األةبةح النةجمم عن الصفضةت االا .3

عبة جفل ع ةب األيل رد نة  ب جك النفضم ) ضل المصةة   الجةة م للم   ة  العضم  .4

 (.بدال  رن ل ةاجهة كنفضم عةةد  لج نم الجةة م

 .اإل صةح عنهةعد  عد  ت جال المطةلا  أو  .5

 (.ؤججماالع ةاف بةإل ةا ات الجةة م كإ ةا ات ر) ضل الدخل الجةةي لف ة  العضم  .2

، لنفضةت الةأامةلام  فضةت جةة ماع بةة ا) ضل المصةة   الم  ضبجام لجف ة  الجةة م  .1

 (.تيةلا  البةارا اإللي ةو ام: رثةل

F. بما )د الباحثة بيان بعض األسباب المؤدية إلى احتيال اإلدارة في القوائم المالية هنا تو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (:                        ذلك تالعبها باإليرادات في

   ة  اإل اة  وتجةوزهة لايابط الةقةبم الداخجام عجم عمجام ال ضة ة المةل  –

ضف  ضيابط الةقةبم الداخجام عجم عمجام ال ضة ة المةل  وبةل ةل  ضف  النظة   –

 ب االع اةلالمحةاب  وضف  عيكمم الشةكم رة   جق أعظ   ةيم الةتية

ورن هنة جةات أهمام ال اةاةت اإل اة م    ا  ضةا )ال ياذؤ بان اإل اة  والميةفان  –

األعجم كفةا  وخجضة  لضة م للم تدة   الشةكم لميةفاهة عجم بةارا االر ثةل لألخالقاةت 

وقياعد ال جيك لد هة ضمن بائم ةقةبم رثةلام وتحت رظجم شفةة الشةكم لج جيك 

 (واألخالقاةت

بمة    ذلك ذةق  بشةي رؤهل )د  وجي  أ وات تؤرن كش  االع اةل وال حضاق  اه ع –

، وعد  ال اضن رن أن كش  االع اةل ااؤ ي للم رفةقبم (F.Accountantوخةيم 

 (F.Aوهي جيهة )المح ةل ولعةل ه لجضاةا 

 يت ةهل ال شة فةت الضة ي ام رب الجةاة  المةلام بمة  اهة االخ الس والف ة  اإل اة –

G. وأموظفين الشركة من  سوق األوراق المالية، وقيام العاملين فياالحتيال المرتبط ب 

 :ببيع أسرارها إلى المتعاملين بأسهمها من الخارج مدراء

                                                           
1
 Excerpted from: Warren, S.; McKay, P.A.  "Methods for Citing Oil Reserves Prove Unrefined," WALL 

STREET JOURNAL (January 14, 2004), p. C-4. 
2
 Excerpted from: Cummins, C. "Shell Slashes Oil Reserve Again; News Overshadows Profit Surge," 

WALL STREET JOURNAL (February 4, 2005), p. A-3. 
3
 Excerpted from: Schilit, H.M.  "Financial Shenanigans" (New York: McGraw-Hill, Inc., 1993). 
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بفض المفجيرةت  اةاةهة أو لخفةاأ حد  االع اةل    ال يق المةل  عندرة تضي  اإل اة  بباب 

 :المثةل اآلت  كمة   وذلك  الجيهة م

 .ل 1500رضداة رةةم لاة  والضامم ال يقام لج ه   XXرفدل ل ةا ات ال ه  لشةكم   بجغ -

 .ل 200تفج  اإل اة  اةا  بأن المبافةت قد تاةعفت وأن اإل ةا ات الفةةد  لج ه  قفزت للم   -

لج ه  . ل 1500اه  رن ال يق ب   100قة  كل رن المد ة ال نفاجي والمد ة المةل  بشةاا  -

 .الياعد

إل اة  بشيل رز   عن أن اإل ةا ات الفةةد  لج ه  تبجغ رةةم لاة  وتبض  أرة ز ة   تفجن ا -

 .المبافةت رفجيرم اة م

 200بنهة م ال نم المةلام ال ةلام تفجن اإل اة  عن اإل ةا ات الصحاحم الفةةد  لج ه  والبةلغم  -

 .لج ه . ل 3000لج ه  للم . ل 1500 اضفز افة ال ه  ربةشة  رن. ل

لاحضق كل ( لج ه . ل 3000)المد ة ال نفاجي والمد ة المةل  بباب أاهمه  بةل فة األعجم  ضي   -

 .ل 150.000رنهمة ةبحة  قدةر 

هجر الحةلم تنةقض عةلم األخبةة ال ائم رن عا  المفطاةت، ولين رن عا  الن اجم  إن المد َة ن 

. ل 150.000حضاق ةبح رضداةر ال نفاجي والمةل  قةرة ب ةقم الم ةهمان، عا  قة  كل رنهمة ب 

 .عجم ع ةب الم ةهمان الج ن اش ةوا أاهمهمة المبةعم

قد تح ةل اإل اة  عجم أي ش ص  باب أاهمه    الف ة  ال   تبض   اهة األخبةة الجاد  اة م، وأي 

ي بةلمضةبل أ. ش ص  باب خالل هجر الف ة  لن   جضم المبجغ الجي  فيس الضامم الحضاضام لج ه  المبةج

   تجك األرثجم لاس . ش ص  ش ةي خالل هجر الف ة  ااةبح عجم ع ةب أولئك الج ن قةريا بةلباب

 .رن الاةوةي أن ت ةجة اإل اة  بةألاه  ل ح ةل عجم الم ةهمان

كمة أشةةت األرثجم ال ةبضم  إن المف ةح الةةا   ل حجال االع اةل  يين عبة ل ةاك عضاضم أن 

اةل ت حضق لجم ةهمان    الف ة  بان تةة خ  شة الشةكم لجمفجيرةت ال  ةةة النةجمم عن االع 

عد  أو ي مةن  شةة للم تجك الف ة  بف ة  ال. االع اةلام اليةذبم وتةة خ تصحاحهة ل جك المفجيرةت

وه  الف ة  ال    ضي  بهة البةةفين والمش ةون الجةهجين  ،عن رفجيرةت الشةكم اإل صةح

همه  بأافةة ت  ج  عن تجك ال   كة ت ل يين عجاهة لي ل   ين هنةك بةلم ةجة  بأا( لجمفجيرم)

 1.اع اةل

  .Hopwood, W. S.; Leiner, J. J.; Young, G. Rبةلن اجم ت فق البةعثم رب وجهم  ظة 

   أن ضةة االع اةل    الضياة  المةلام ال  ض صة عجم األ ةا  الم  ثمة ن ولينه  م د لاشمل 

لذ  مين النظة للم ايق األوةاق المةلام عجم أ هة . ام والمج مب بشيل عة أاياق األوةاق المةل

اآللام ال   تضي  ب  صاص األةبةح وال  ةةة لجم ةهمان األ ةا  وذلك عجم أاةس الم ةذة  

 من  شةةك    ال يق   حمل ر ةذة باب وشةاا األاه ، وال يق تية ئ الم  ثمة . والفةةد

الجي ات ج قةاةا  )عبة تحي ل الثةو  للاه رن الم  ثمة ال ةاة ( اجامة  الجي ات ج قةاةا  )الةابح 

و  دخل اع اةل الضياة  المةلام عجم  حي زاة  ب ضة ة ايق األوةاق (. اا ثمةة ة  ماة يةة 

                                                           
1
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, P.P. 271-272. 
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المةلام لمن هي الةابح ورن هي ال ةاة،   فةق  ر  جي الضةاةات االا ثمةة م ال جامم وتية ئ 

 .ذئم والفةشجمر  جي الضةاةات ال ة

وبشيل عة ،  إن الشةكةت تحضق األةبةح عندرة . بةلحةلم الطبافام ت مثل رية أ  ال يق    الةبحام

وهجا اب  رن األابةب ال   تجفل . تضي  بإ  ةج ال جب وال درةت ال   تاا  قامم لجمج مب

ة آت رن الشةكةت  هي  أخج المي الضياة  المةلام رؤذ ة  وضةةا  رن وعهم  ظة المج مب، اع اةل

المن جم لج جب وال درةت الضامم و فطاهة لجشةكةت المن جم لج جب وال درةت األقل قامم أو ال   ال 

قامم لهة، رمة  اة بةالق صة  وبةألاياق المةلام ألن الفياةد والمية آت ه     الحضاضم لشةة  لا   

  ا   عجم األةجح ل  ةج  خدرم رفانم اجفم أو أكثة  أكثة، وعندرة تية ئ ال يق  شةذة  أو اإل  ةج

 شةذة  أو اجفم  ورن جهم أخةى  فندرة تفةق  ال يق. ال درم رن ذلك النشةذ أو ال جفم أوالمز د 

لجلك   مثل أثة االع اةل    الضياة  المةلام    ل ضةص . رفانم،   ا   ل  ةج كمام أقل رنهة أو خدرم

 .ج مبكمام ال جب وال درةت الضامم الم ةعم لجم

H.  االعتراف الخاطئ باإليراداالحتيال عبر  :في القوائم المالية اإلدارة احتيالأهم أنواع 

االع اةل    الضياة  المةلام تمثجت    االع ةاف  عةالتوجدت الفد د رن الدةااةت أن رفظ  

م  رن لرة االع ةاف المبية بةإل ةا  أو االع ةاف بإ ةا  وه: ال ةذئ بةإل ةا ، والجي له شيجان

 : يين تا ا  اإل ةا  رن خالل وهمام أو رن ربافةت للم زبةةن وهماان،ربافةت 

تفجال الشحنةت أو لبضةا الد ةتة المحةابام رف يعم إل خةل ربافةت العضم لهة عدثت بفد  -

 .ال   ت  ال ضة ة عنهة  هة م الف ة  المحةابام

رثل باةةب األرة م افةت، يفضةت ال  صح اع بةةهة رب االع ةاف بةإل ةا  النةج  عن -

ال   تةال لجفمال لاضي  ببافهة للم الم  هجك النهةة ، ث  بفد أن  باب الفمال رة تا ة له 

بافه  ةال ربجغ المبافةت لصةع  الباةعم بفد خص  عميل ه، هجر الباةةب ال تف بة 

ة بةلن بم كجلك األر. ربافةت لال عند بافهة لجم  هجك النهةة  ولاس عند لةاةلهة لجفمال

والصفضةت ال   تحةة الفياتاة بهة رب اإلبضةا . لجمبافةت ال   لهة شةوذ خةيم ورحد  

ةاا والباةةب ال       شحنهة إلج. عجم الباةعم ريضيج الصفضم    ر ةزن الشةكم

 اخ بةة عجاهة أو ل ضاامهة

ضةت رب ربافةت وهمام الهدف رنهة ز ة   عج  المبافةت، رثل عمجاةت المضة ام والصف -

 /.ردةاا الشةكم وريةفاهة ور ؤولاهة/األذةاف ذات الصجم 

ع يرةت الد ب النضدي  عد  ت فاض لجمةل  المبافةت بضامم رة و ات المبافةت أو -

 .وبةل ةل   إن ةق  ية   المبافةت ال  فيس الياقب ،الفيةي

. وهمامت جال ربافةت  -
1

 

ب ف اة ر طجبةت  SEC ضةرت  إل ةا ،الصحاح بة لجا كةن ال بد رن وجي  رفة اة لالع ةاف

GAAP    "SAB 101"  أي  شةات المحةابم الصة ة  عنSEC   ذات الةق

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 185. 
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" االع ةاف بةإل ةا     الباة ةت والضياة  المةلام"101
1

، وأوجبت SAB 104والمفدلم بةلنشة   

 : تيا ة أةبفم رفة اة ةةا ام لالع ةاف بةإل ةا  رن قبل الشةكةت الفةرم وه 

 .ل رضنب عجم وجي  اتفةقام باب لا -

 لال عجم ت جا  الباةةب ريضيج االتفةقام أو الفضد وعجم أ اا ال درةت ريضيج  -

 .االتفةقام

 .الدلال عجم وجي  افة باب ثةبت ورضةة -

 .ال أكد بدةجم رفضيلم رن قدة  الشةكم عجم تحصال   فةتهة و  ي هة -

 مين خةق   :االحتيال عبر اختالف توقيت االعتراف بااليرادGAAP  بشيل آخة عبة

االع ةاف المبية بةإل ةا  وال  جال الفيةي ليةرل المبافةت رنج البدا م، وكمثةل عجم 

تةتبط الشةكم بفضد ردته ثال  انيات ل زو د خدرةت لطةف آخة خالل هجر : ذلك

ح الف ة ، ث      ت جال كةرل ل ةا  هجا الفضد ضمن الف ة  المةلام الجةة م ل ا ا  أةبة

 !هجر الف ة  عجم ع ةب الف ةات المةلام الالعضم

 تُ جق اإل ةا ات اليهمام وبيل ب ةذم عبة ت جال : االحتيال عبر تسجيل إيرادات وهمية

وت مثل الن اجم النهةةام . ربافةت ل  تحد  قط، وقد  شمل هجا زبةةن عضاضاان أو وهماان

مثل الجة   اآلخةرن الضاد أل هة ت)   ز ة   اإل ةا ات واألةبةح واألييل عة   

(.المحةاب  المز  
2

 

  اإل ةا ات رشيجم كباة     رجةل تا ا  طةح  : اإليراداتاالحتيال عبر تضخيم

االق ةاعةت ال ةلام ليش   AICPAالصة ة عن  SAS NO.99االع اةل، وقد قد  

لام كباة  ت م ب بيفةا  و فة ، تةى البةعثم أن تجك االق ةاعةتاالع ةاف ال ةذئ بةإل ةا 

لضة م للم عد  اا نزا هة لجيثاة رن اليقت والجهد  ،اإل ةا اتتا ا  ليش  وتحةي 

 :واليجفم رن قبل المةاجب

: رثةل)تنفاج لجةااات تحجاجام جيهة م خةيم بةإل ةا ات وذلك بةا  دا  الباة ةت ال فصاجام  -

لجمضةة م الفةةد  لج نم المةضام وذلك عجم يفاد ال صنافةت  رضةة م اإل ةا ات المضةةعنهة لج نم الجةة م رب اإل ةا ات الضةبجم

، كمة  مين ل ضناةت (اإل ةا ات الشهة م لجف ةتان، ل ةا  ال ط اإل  ةج  لجف ةتان، ل ةا  قطةج الفمل لجف ةتان: ال ةلام

بم ةعد  الحةايب أن تفاد    تحد د الصفضةت وعالقةت اإل ةا  ماة الطبافام أو  المةاجفم

 .م يقفمماة ال

وب صيص ماةب االتفةقاةت  رحد      الفضي لجةاا ال أكاد رب الزبةةن ب صيص بني   -

: بفض أرثجم ذلك. ألن المحةابم الصحاحم مةلبة  رة ت أثة ب جك البني  أو االتفةقاةت ،الجة بام

رفاةة الضبيل، شةوذ ال  جا  والد ب، ماةب االل زارةت الم  مة  أو الم  ضبجام تجةر 

  ن، عق لعة   المن ا، اليماةت المامين لعة   بافهة، شةوذ اإللغةا أو لعة   األريال المية

 .وال   مةلبة  رة  يين لهة يجم    عةالت كهجر

                                                           
1
 Excerpted from: U.S. Securities and Exchange Commission, Staff Accounting Bulletin (SAB) 101, 

Revenue Recognition in Financial Statements, 17 CFR Part 211 (December 3,1999), was updated by 
SAB 104: Revenue Recognition, Corrected Copy, 17 CFR Part 211 (December 17, 2003). 
2
 Excerpted from: Singleton, T. W.; Singleton, A. J.; Bologna, G. J.; Lindquist, R. J. "Fraud Auditing and 

Forensic Accounting" 3rd  Edition/2006 (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006), P.P. 108-109. 
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االا فال  رن ذةق  عمل المبافةت وال  ي ق    الياةن أو رن رحةر  الياةن عن المبافةت  -

ه  بأي بني  أو شةوذ ماة عة  م وعن ردى رفة   ،والشحنةت ال   تحد  قةب  هة م الف ة 

 .ت ص تجك الصفضةت

الحاية المة ي    ريقب أو أكثة عند  هة م الف ة  المةلام لمةاقبم الباةةب ال       شحنهة أو  -

وتطباق لجةااات الفصل  ،ال       لعدا هة لجشحن أو المةتجفةت ال   تن ظة المفةلجم

 (.لف ةات المةلام الم  ةلامالفصل بان ا)الصحاحم عجم المبافةت والم زون 

 ،وال  جال اإللي ةو   لصفضةت اإل ةا ات والمفةلجم بةلن بم لجحةالت ال        اهة اإل خةل -

كة م  تفط  تأكادا  رفضيال  رن أن إن  حص الايابط الةقةبام  فاد    تضة ة رة لذا كة ت 

.يفضةت اإل ةا ات الم ججم عدثت بةلففل واججت بةلشيل الصحاح
1

 

ت جال )ةل ةل   مين الضيل أن أه  ر ببةت اع اةل اإل اة  بةإل ةا  أ ة   ين  يج هجا االع اةل وب

 ضص ال شة فةت المحةابام المهنام النةةمم : هي (ل ةا ات وهمام، االع ةاف ال ةذئ بةإل ةا 

خجام لم ألم االع ةاف بةإل ةا ،   ة  اإل اة  وتجةوزهة لجةقةبم الداخجام، ضف  الةقةبم الدا

بمة    ذلك ذةق  )وضف  عيكمم الشةكم، عد  وجي  أ وات تؤرن كش  االع اةل وال حضاق  اه 

وعد  ال اضن رن أن كش  االع اةل ااؤ ي للم رفةقبم  ،(F.Accountantبشةي رؤهل وخةيم 

بةلجات  ف بة اببة  رش ةكة  األخاة بِ   َ هجا المُ  ، لن(F.Aوهي جيهة )المح ةل ولعةل ه لجضاةا 

 .ليل أ ياج االع اةل المةل 

 :اإليرادات وتناقص التدفقات النقدية

واضحة  عجم وجي  االع اةل، لجا  ف ةض بةلشةكةت  رؤشةا    ف بة تحةك اإل ةا ات هبيذة  

لهجا  ج  أال  ض صة  ظة و. اإل صةح عن اإل ةا ات الفةةد  آلخة ثال  انيات    قةةمم الدخل

F. Accountant ةلام لج نم الجةة م  ضط، كمة أن اتجةر الدخل ال شغاج  ره  بضدة عجم الن ةةا الم

 .أهمام اتجةر اإل ةا ات

   طاب المحةا  اا  دا  قةةمم ال د ضةت النضد م لج أكد رن ردى يحم ورصداقام ةق  اإل ةا ات، 

رن ) إذا كةن ية   الدخل   جه يفي ا     اليقت الجي  نحدة  اه ال د ق النضدي ال شغاج  

 إن هنةك خطأ  رة،  إرة أن الزبةةن   د ون ببطا شد د أو أن الم زون ( لفمجاةت ال شغاجاما

بن بم ر  جفم عن ( أو  نضص)  يدس، والمفةوف أن النضد رن الفمجاةت ال شغاجام  ج  أال  ز ا  

و   اليضب المثةل ، تنمي ية   النضد م رن الفمجاةت . ية   الدخل( أو  ضصةن)  بم ز ة   

. شغاجام بةا ضةاة وثبةتال
2

 

وأن رن شأن لجةاا  ،هةرم لجغة م قةةمموتةى البةعثم أن قةةمم ال د ضةت النضد م لجشةكم ه  

بةلمضةبل أ لم لثبةت هةرم وقي م  F. Accountant  ال حجاالت الصحاحم والمفمضم عجاهة أن  ضد  ل

 .ف مد عجاه و ُ  ةشد بهأو أن  ضد  عجم األقل أاةاة   ُ  ، مين اا  دارهة    المحيمم

                                                           
1
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 4-22. 

 
2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 4-23. 
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رنهة أن تيين عةلام جدا  أو  ات،   ةشد المةاجب بفالرةت عد د  تح ي هة ع ةبةت اإل ةا 

. رن فام جدا ، أو تز ا  ب ةعم كباة  أو ال تنمي بةل ةعم الية ام، أو عالرةت أخةى ماةذبافام

 .هجر الفالرةت عالرةت  الم عجم وجي  لع اةل    ع ةبةت اإل ةا 

    اإلشةة  . ع اةل قد  يين رن خالل تةعال عد  قاي   يرام رز فم للم ال جالت المحةابامواال

أي الضاي  المةعجم ربةشة  للم رج ص الايرام أو للم " بةلضاي  الشةذ  الدخاجم"للم هجر الضاي  

 ندات االا ةذ الفة  عيضة  عن لثبةتهة أوال        ةاألا ةذ الم ةعد عا      اإلع فةة بةلم 

اك شةف رثل هجر الضاي  أرة يف     شةكةت كبةى  اهة ك  هةةل رن . والثبيتاةت الالزرم

ولين  مين اا  دا  تضناةت الحةايب والبةارا االلي ةو ام لجبح  بففةلام عن تجك الضاي  . الضاي 

اي  االع اةلام، عا  تضي  بةارا خةيم ب م ح و  ل وتصفام رال ان قاي  الايرام إل جة  الض

االع اةلام الضجاجم، كأن     عجم ابال المثةل اا  دا  ال حجال الةقم  إل جة  الضاي  ال   ال ت يا ق 

كجلك  ج  أن     تحجال الضاي  ا طالقة  رن ال  ةؤالت ال مس اآلتام ل ضة ة رة . رب قة ين بانفية 

 :لذا كة ت ذبافام

The five Ws\Who,What,When,Where,Why\ 

 عال الضادرن قة  ب ة

 ألجل رةذا ت  ل شةا الضاد

 ر م ت  تةعال الضاد

 للم أ ن ت  تةعال الضاد    النظة  المحةاب 

 1لَ  ت  تةعال الضاد

هنة تيجد . وقد     كش  االع اةل الم فجق بةإل ةا ات رن خالل ضف  ضيابط الةقةبم الداخجام

 : ضط ةن ةةا ا ةن ت صالن بةلايابط

" اإلا ثنةاات رن الايابط"ةاجفين رف ة ون عجم تضبل عد  رحدو  رن اوال    المحةابين والم

لدى تضاامه  لففةلام وكفة م  ظة  الةقةبم الداخجام، أل ه   نظةون للم  ضةذ الفشل أو الاف     

ولين كفةعص لالع اةل . الةقةبم الداخجام كش ا  ج  أن     الفمل عجم ليالعه    الم  ضبل

 فندرة . الاغط، الفةيم، المبةة: األاةاام الةتيةب جةاة  االع اةل ه  ج  تجّكة أن الحيا ز 

تفة   المنظمم رن ضغيذةت رفانم وتيين تبة ةات اإل اة  بأن تجك الاغيذةت قصاة  المدى 

 إن كل رة هي رطجيب    هجر الحةلم الةتيةب  ،ولن تطيل وا ضي  ب صحاح  ف هة    الم  ضبل

ومةلبة  رة  نظة  ةعص االع اةل للم الفشل    . هي  يج رن الفةيماع اةل    الضياة  المةلام 

الةقةبم الداخجام كش ا  ج  ليالعه    الم  ضبل لضة م للم ال أكد  امة لذا كةن قد ت  اخ ةاقه 

 .   المةض 

         ذ الاف     الةقةبم و   الحضاضم  إن أكثة ذةق كش  االع اةل شايعة  ه  ال حضاق     ضة     

هنة  ت فق . تجةوزاتهة، لمفة م رة لذا كةن هنةك  ياع  اا غالل رفانم لهة    المةض الداخجام و

 ;.Albrecht, W. S.; Albrecht, C. C.; Albrecht, C. Oالبةعثم بةل أكاد رب ةأي 

Zimbelman, M. F. 

                                                           
1
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p. 412. 
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،  ف  الةقةبملبائم   امة   فجق بةالع اةل    الضياة  المةلام  ج  أن     ل الا اه مة  خةص -ثة اة  

الفد د رن عةالت االع اةل    الضياة  المةلام  جد أن رججس اإل اة  أو لجنم المةاجفم ضفافم أو 

 .تنفاجي أواثنان ماة  فةلم، وأن قي  ال حي     المنظمم تفي  لمد ة

جيك ة ال دِ ضَ ال تُ  ةقةبم ؤ ي رججس اإل اة  الافا  أو لجنم ال دقاق الافافم للم خجق بائم 

عا  كة ت الةاةلم ال   تفمل اإل اة  الفجاة عجم  WorldComرثةل ذلك شةكم . األخالق 

 1.لةاةلهة للم الم  ي ةت األ  م ه  أن الةقةبم الداخجام ماة رهمم وبأ هة رصدة لزعةج

I. اإلدارة في القوائم المالية احتياليمكن أن تدل على  مؤشرات ومظاهر  : 

 عديالت الحقة غير موثقة التفاقيات مبرمة سابقاا وجود اتفاقيات جانبية أو ت -1

وهجا رة  جفل رن .    أمج  األعاةن تيين الفالقم بان المية  والم  هجك رفضد  و اةمم ال غااة

االتفةقاةت . العضة  تفد جه  ا   ابةا  االتفةق ث   جةي . الصفيبم بميةن اليييل للم اتفةقا ةت  هةةام

   .  ةبام، وقد تنفج أعاة ة  خةةج الضنيات الطبافام لجةقةبم وال ضة ةالالعضم قد تيين شفهام أو ك

الحضاضم مةلبة  رة تضي  اإل اة  بةجةاا تفد الت عجم االتفةقاةت األيجام ألمةاض عد د  كة ب 

تجك ال فد الت تفةف بةا  االتفةقاةت الجة بام، و مين اةتيةب عد  رن . أةقة  المبافةت رثال  

. ةلام عبة اا  دا  االتفةقاةت الجة بام المنَفََج  خةةج الضنيات الطبافام لجةقةبمالم ططةت االع ا

 .وجي  اتفةقاةت  هةةام لباب ال جب أو ل ضد   ال درةت SAB 104لهجا ذج  

 مين أن  مثل وجي  الفد د رن االتفةقاةت الجة بام رؤشةا  عجم وجي   اع مة ا  عجم ذبافم النشةذ،

المةاجب لفمل اا ضصةا رفصل شةرل ليافام وتيقات واب  الدخيل    تجك  االع اةل، رمة  يجه

االتفةقاةت، ولدى وجي  اتفةقاةت جة بام     البح   امة لذا ت  لعدا هة خةةج الضنيات الةامام 

 .عمةاا عجم األةجح عالرملجةقةبم وال ضة ة، ولذا كةن األرة كجلك بةلففل   جك 

لعطةا الزبةةن الحق ماة المشةوذ : لم فجضم بةالتفةقاةت الجة بامرن بان الم ططةت االع اةلام ا

   لعة   الباةعم، ال مةح لجزبةةن بإلغةا أوارة شةاا    أي وقت، تمد د   ة  الد ب المنصيص 

 ة بعجاهة    شةوذ الد ب، لضة م للم خطط االخ الس المنفج  رن قبل ذةق  المبافةت ل

. عميالته 
2

 

االا  دا  ال ةذئ لالتفةقاةت الجة بام  Informix corpوتيضح عةلم 
3

شةكم  تبابعا   ،

Informix بدوةهة بإعة   باب تجك ال ةاخاص تجك الشةكةت ا ضي  بة ةرا رةخص لجشةكةت، و

ألذةاف ثةلثم أخةى، أرة ااةام الشةكم المي يبم لالع ةاف بةإل ةا  رن باب ال ةاخاص  ضد 

وذلك /تفةقام باب تةخاص رؤةخم وريقفم ةل اا ال  ااق ات االع ةاف بةإل ةا   ضط    ع

/. وق هة لالع ةاف بةإل ةا  النةج  عن باب البةرجاةت GAAPبةل يا ق رب 
4

 

 :                                                          منح حقوق اإلعادة، استرجاع الثمن أو التبديل -2

                                                           
1
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p. 413. 

 
2
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 191. 

3
 Excerpted from: Securities Act of 1933 (SA) Rel. NO. 7788; Securities Exchange Act of 1934 (SEA) Rel. 

NO. 42326; Accounting and Auditing Enforcement (AAE) Rel. NO. 1215 (January 11, 2000). 
4
 Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants, Statement of Position (SOP) 91-

1, Software Revenue Recognition, issued 1991. SOP 91-1 has since been superseded by SOP 97-2, 
Software Revenue Recognition, issued 1997, which retains the basic recognition criteria of SOP 91-1. 
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 GAAPلهجا ت مح ال  . جةج الثمن لغة ةت االع اةلقد    غل عق اإلعة   أو ال بد ل أو اا ة

بةالع ةاف بةال ةا     عةل تم ب الزبين بحق اإلعة      عةالت رفانم، لذ  نص باةن المفةها  

 2/1221المنشية     42المحةابام المةلام ةق  

SFAS NO.48/ Statement of Financial Accounting Standards NO. 48  "Revenue 

Recognition Where Right of Return Exists" 
1

 

افة : عند تم ب الزبةةن بحق اإلعة  ،  مين االع ةاف بةإل ةا  عند الباب لذا كةن: "عجم ال ةل 

الباب رحد ا  ب ةة خ الباب، قة  المش ةي بةلد ب أو أ ه رجبة عجم الد ب لجبةةب، االل زا  بةلد ب لاس 

بل المش ةي، ال   غاة ال زا  المش ةي تجةر البةةب لذا رشةوذة  عجم لعة   باب الباةعم رن ق

ُاةقت الباةعم أو ُ رةت أو تاةةت، وجي   صل اق صة ي بان البةةب والمش ةي الجي  ض ن  

الباةعم إلعة   بافهة، ال وجي  الل زارةت جيهة م عجم البةةب تضا  بإ جةز أرة رة ر  ضبال  أو 

يجي   لدى المش ةي،  مين للم عد رفضيل تضد ة كمام قاةره ب أران لعة   باب الباةعم الم

". المة و ات الم  ضبجام
2

 

عندرة ال     االع ةاف بةإل ةا  عند الباب،  إرة أن     االع ةاف بةإل ةا  لدى ا  هةا   ة  اإلعة   

 .الم ميح بهة أو لدى رالقة  الشةوذ المجكية  أعالر

عبة  SFAS N0.48ة  أعالر وتنحةف عن ر طجبةت قد ت ةل  الشةكةت أعاة ة  الشةوذ المجكي

اا ةجةج الثمن أو )وضب ااةاةت رحةابام أو اتفةقاةت باب تمنح بميجبهة الزبةةن عضيقة  لإلعة   

ال ت ةا ق رب تثبات افة الباب، أو تجفل الد ب رشةوذة  بإعة   باب المن ا رن قبل ( ال بد ل

 .ضِةض أو بحد  ر  ضبج  آخةالمش ةي أو بةا ال  الشةكم لجنضي  رن الم

عندرة تم د شةوذ الد ب ل غط    ة  هةرم رن الزرن الجي   يقب  اه رن الزبين اا  دا  أو 

ت ي ق المن جةت المش ةا  رن الشةكم  إن هجا   جق المشةكل، ألن هجر الشةوذ ت جق تةتابةت 

 ةي، وال  مين ت جال باةعم األرة م، لذ ل       ضل ال طة االق صة ي رن البةةب للم المش

. ربافةت باةعم األرة م عجم أ هة ل ةا ات
3

 

رة الجي  فن    اح رمة ابق ردى يفيبم كش  االع اةل المةتبط بمثل هجر الحةالت األ

ب بةات ورفةةف  قاضم عجمام وعمجام تمينه رن  الجي   م ب F. Accountant وجي ضةوة  

 .كش  هجا الشيل رن االع اةل

 : أعالر هي 2و  1ة ابق، تةى البةعثم أن رن أه  أابةب االع اةلان اا نة ا للم ر

 ضف  ضيابط الةقةبم الداخجام عجم عمجام ال ضة ة المةل  وبةل ةل  ضف  عيكمم الشةكم  –

ورن هنة جةات أهمام تدة   الشةكم لميةفاهة عجم بةارا االر ثةل )ال ياذؤ بان الميةفان  –

من بائم ةقةبم رثةلام وتحت رظجم شفةة الشةكم لج جيك لألخالقاةت وقياعد ال جيك لد هة ض

 (واألخالقاةت

                                                           
1
 Excerpted from: Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Standards 

NO. 48, Revenue Recognition Where Right of Return Exists. 
2
 Excerpted from: Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Standards 

NO. 48, Revenue Recognition Where Right of Return Exists, par. 6. 
3
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 193. 
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بمة    ذلك ذةق  بشةي رؤهل )عد  وجي  أ وات تؤرن كش  االع اةل وال حضاق  اه  –

، وعد  ال اضن رن أن كش  االع اةل ااؤ ي للم رفةقبم المح ةل (F.Accountantوخةيم 

 (F.Aوهي جيهة )ولعةل ه لجضاةا 

 ةت الضة ي ام رب الجةاة  المةلام بمة  اهة االخ الس والف ة  اإل اةيت ةهل ال شة ف –

 :قيمة الحسابات المدينة زيادة -3

هنة تيجد عد  أاةلا  اع اةلام  مين . قامم الح ةبةت المد نم ز ة  قد  يين االع اةل عن ذة ق 

ين اا  دارهة رنهة عد  شط  أو تأخاة شط  الح ةبةت المد نم ال   بةت رن ماة المم

تحصاجهة، ومةلبة  رة  يين هنةك اهيلم   بام    تنفاج هجر األاةلا  ألن عنصة الحي  الش ص  

الد ين المفدورم، ولاضي  المةاجب بةل حضاق    هجر  ر صصوالجات  لدى اإل اة  هي الجي  ضدة 

عبة اؤال اإل اة   الم صص و همه وتضة ة ردى رفضيلا هاالع مةالت عجاه الضاة  بمةاجفم 

 .بهجر اليمام بةلجات الم صصوأ ةا  المحةابم ل ف اة اب  تشيال 

أو  ر صصةت: وهنةك عد  لشةةات عجم وجي  االع اةل    هجا المجةل   يج  اال  بةر لهة وه 

اع اةذاةت   ين رفدورم بيماةت ضئاجم ال تبدو كة ام رضةة م رب رثاالتهة    ال نيات ال ةبضم، 

زبةةن لد ه  قدة  رحدو   عجم الد ب، اجل رن االع اةذاةت ماة تمد د آجةل الد ب ل ريايجم

الية ام لمياجهم الح ةبةت المد نم ال   بةت رن ماة الممين تحصاجهة، ةةوف اق صة  م اائم 

وربافةت ر دهية ، ز ة   عد  األ ة     الح ةبةت المد نم، ت ي ةت ماة  ظةرام، ز ة   ية   

-بشيل أاةج رن اإل ةا ات، اع ياا الد ةتة المحةابام (  اهة. . .  –رد نين )الح ةبةت المد نم 

رن ماة الممين تحصاجهة عيضة  عن الضاة  بفمجام شطبهة، بةت عجم ع ةبةت رد نم  -لف ة  ذي جم

 زاعةت ر ججم رب زبةةن رفانان تهد  بضدة  الشةكم الم  ضبجام عجم تحصال   ي هة رنه 
1

و   . 

و أكثة رن االشةةات الدالم عجم وجي  االع اةل،  إن عجاه اا  دا  عةل واجه المةاجب واعد  أ

  .اإلجةااات الميافم

ييل الفجمام والمنطضام ل شيال  بدو أن رن أه  أابةب هجا االع اةل لرة جهل اإل اة  بةأل

ر صصةت الد ين المشييك ب حصاجهة، أو تفُمد اإل اة  تشيال رؤو ةت ر د ام ل غط  اخ الاهة 

 :وبةل ةل  تبةز هنة الم ببةت ال ةلام لهجا االع اةل. لشةكمألييل ا

 (F.Aجيهة )عد  وجي  أ وات تؤرن كش  االع اةل وال حضاق  اه والمفةقبم عجاه  –

 ت ةهل ال شة فةت الضة ي ام رب الجةاة  المةلام بمة  اهة االخ الس والف ة  اإل اةي –

 م عمجام ال ضة ة المةل   ة  اإل اة  وتجةوزهة لايابط الةقةبم الداخجام عج –

 :نفقات البحث والتطوير -2

وقد  يين االع اةل بةا  دا   فضةت البح  وال طي ة،  فندرة  حد  ا درةج شةكةت رثال، تضي  

الشةكم الدارجم بةع بةة الجزا األكبة رن افة الشةاا بمثةبم  فضةت بح  وتطي ة جةة م أي 

عجم انم الشةاا  يةا   تحماجهة
2

 . 

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 212. 

2
 Excerpted from: Levitt, A "The 'Numbers Game'" (speech, New York University Center for Law and 

Business, September 28, 1998), www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt. 
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 :عاية واإلعالنتكاليف الد -5

رة الجي  ؤثة    قامم االةبةح األ. مجم تيةلا  الدعة م واالعالنن  حد  االع اةل عبة ةا مين أ

وال ةص بةل ضة ة  AICPAالصة ة عن  SOP 93-7لهجا جةا    باةن اليضب المةل  . يفي ا  

عن تيةلا  الدعة م واإلعالن
1

   ال نم ال   عجم وجيب جفل كة م تيةلا  الدعة م  فضةت جةة م  

ت  تيبدهة  اهة لال لذا كةن هنةك  لال تةة    قةذب   اح لجشةكم لرية ام الضاة  ب ضد ة اإل ةا ات 

الم  ضبجام الم أتام رن اإلعالن تضد ةا  رنطضاة   ُف ََمد عجاه، هنة  ضط     ةامجم  فضةت الدعة م 

 .واإلعالن

 : إخفاء المطاليب -6

اةل بب ةذم عبة تأجال ت جال المطةلا     ال نم المةلام الجةة م هنةك ذة ضم الةتيةب هجا االع 

رة الجي لا   ت جاجهة    األشهة األولم رن ال نم المةلام ال ةلام، هجا االجةاا   ف  ال زارةت، األ

 ، غاة الفالقم بان الميجي ات والمطجيبةت   بدو الشةكم وكأ هة قة ة  عجم الي ةا بةل زارةتهة

م تةبفم ال     رن خالل عد  ت جال يفضةت آججم أو ت جال الصفضم اآلججم    شةك يين االخفةا 

 2 .ب ع ةبةتهة رن  بل شةكم اخةىاجَ ةَ و تُ رةاجفم ع ةبةتهة أ

 : التقييم الخاطئ لألصول -2

، وةامجم المصةة  ، (ن، الم زون، األييل المفمة المد نا)تا ا  قامم األييل : شأن رن

، رن شأن (ر صص الد ين المشييك  اهة، االه الكةت، اإلذفةاات)جم ول ضةص الح ةبةت المضةب

 3.أن  ظهة ةقمة  أعجم رن الحضاضم لألةبةح ولحضيق المجيام ذلك

 :اإلفصاح غير الكافي -8

ماة المفجيرةت خفةا بفض المفجيرةت المهمم لجم   دران خةيم لقد  يين االع اةل عبة 

لفة   SOXوقد جةا قة ين .  ةاتاجاةتهة، وماة ذلكالحصم ال يقام لجشةكم، اا: المةلام، رثل

2002 
4

مةلام، عا  ضصية    اإل صةح عن الباة ةت ماة التصحاح الفد د رن  ياع  البغة م  

   جز  هجا الضة ين رن المدةاا ال نفاج ان والمدةاا المةلاان االع ةاف بياجبه     تأااس وتففال 

 ،وال حضق رن ردى  فةلا هة" ةااات ال ةيم بةإل صةحالضاي  والايابط واإلج"والمحة ظم عجم 

عبةة  عن رصطجح جد د  ياب  "DC&P/ Disclosure Controls and Procedures"لن 

كة م المفجيرةت  DC&Pرفهي  الةقةبم الداخجام ل شمل المفجيرةت المةلام وماة المةلام، و شمل 

عصم الشةكم    : تح ي ه رن تباةن ل      تضةة ة الشةكم الميجهم لججهةت الفةرم ولجفمي  بمة

ال يق، المفجيرةت الم فجضم بةلبائم ال نة  ام، البائم ال نظامام، أهداف النشةذ االق صة ي، 

 .، الشةاا وال مجك الم طط له، الزبةةن، المية  ن، الفضي بةلحيكمماالا ةاتاجام، األرية الم فجضم 

اإل يجاز م الصة حم والياضحم عن كة م ال غااةات  كمة    جز  الضة ين اإل صةح الفيةي بةلجغم

                                                           
1
 Issued December 29, 1993. 

2
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, P. 109. 

 
3
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, P. 111. 

 
4
 Excerpted from: 17 CFR Parts 228, 229, 232, 240, 249, 270 and 274 (August 29, 2002), § 302.17. 
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الجيهة م    اليضب المةل  وعن األخبةة األخةى المهمم عن الشةكم، وكجلك اإل صةح عن كة م 

الضة ينالصفضةت ال   تحد  خةةج المازا ام والُمَفَة َم بميج  هجا 
1
. 

 :بنود خارج الميزانية -9

ييل أو المطةلا  الد  ة م الفةةد  لياة ةتهة المنشأ  قد تضي  الشةكم األ  بحجف ال  ةةة أو األ

المةلام المدرجم عندرة تة د لخفةا تجك البني ، وتفي  ل اب رن قياةمهة ( SPEs)لغةض خةص 

 .2تجك البني  ضمن قياةمهة المةلام المدرجم عندرة ال تة د لخفةاهة

 :تقديرات االحتياطيات -10

عا      تشيال . ت المدةجم عجم المازا اةت ال  ةرامقد ت الع  الشةكةت ب ضد ةات االع اةذاة

االع اةذاةت لمياجهم تطيةات ر  ضبجام ت  جز  الد ب، رثل الد ين المفدورم وال زارةت اليفةالت 

 3  ججأ للم ت فااهة ل ح ان   ةةا أعمةلهة. والامة ةت الممنيعم

ذ اليباة    االع اةذاةت الهبي اب  حص  F. Accountantلهجا تةى البةعثم أ ه   فان عجم 

ورن أن اا  داره أو  ،ال  مت لالع اةل بصجم ابق وكي  هة الشةكم لج أكد رن أن ذلكال   

 . اا  دا  رفظمه    انم رفانم ل   ين بغة م ال أثاة ماة الفة ل عجم   ةةا أعمةل الشةكم

 10-2-2-1-2-5-4البني   هنة تفي  البةعثم ل ؤكد أن رن أه  ر ببةت االع اةالت اةبضم الجكة   

 :عالرالياة   أ

   ة  اإل اة  وتجةوزهة لايابط الةقةبم الداخجام عجم عمجام ال ضة ة المةل  –

ضف  ضيابط الةقةبم الداخجام عجم عمجام ال ضة ة المةل  وبةل ةل  ضف  النظة  المحةاب   –

 وضف  عيكمم الشةكم رة   جق أعظ   ةيم الةتيةب االع اةل

 (F.Aجيهة )تؤرن كش  االع اةل وال حضاق  اه والمفةقبم عجاه  عد  وجي  أ وات –

 ت ةهل ال شة فةت الضة ي ام رب الجةاة  المةلام بمة  اهة االخ الس والف ة  اإل اةي –

 ضص األعية  والضياعد المحةابام المهنام ال   رن شأ هة تيضاح األاس ال   تبن  عجاهة  –

اا غالل اإل اة  الفةاد  ل جك األعية  رن  يبح  اإل اة  أعيةرهة وتضد ةاتهة بةلشيل الجي

رن الحد األ  م الالز   وال ضد ةات    تغطام اخ الاهة ألييل الشةكم  ون أن  جغ 

 . لجمةو م

J. في القوائم المالية اإلدارة احتيال لجة وتخفيف سبل معا 

ال ةص    الةأي  Golden, T. W.; Skalak, S. L.; Clayton, M. M  ت فق البةعثم رب 

 :خةيم  امة   فجق باةوة  وجي " االع اةل    ال ضة ة المةل  وأاياق ةأس المةل"ب  
                                                           

1
 The statute requires companies to "disclose all material off-balance sheet transactions, 

arrangements, obligations (including contingent obligations), and other relationships of the issuer 
with unconsolidated entities or other persons that may have a material current or future effect on the 
issuer's financial condition, results of operation, liquidity, capital expenditures, capital resources or 
significant components of revenues or expenses." 
2
 Excerpted from: Hamilton, A. "Off-Balance Sheet Financing Raises New Suspicions," TAX NOTES 

(June 17, 2002), p. 1705. 
3
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 4-28. 
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قياعد رحةابام وباة ةت ةامام لجمبة ئ المحةابام المضبيلم عميرة ، تيين أقل تفضادا  وأكثة قةبجام  -

ة اة تصف  قةاا  واا افةب ق   كباة رن المف لذ ،لجفه  وأكثة قدة  عجم الحي  بصية  يةةبم

 والمبة ئ وشةوعةتهة وتف اةاتهة ال   تف بة رفضد  ع م عجم خبةاا المحةابم 

  جد د  تيمل رة هي  ةقص وتيضح رة هي رفضد رةاجفمرفة اة  -

االا ضاللام  المةاجفم، فةلام أكبة لججةن ال دقاق وخةيم  امة   فجق بأ باةت وأاس المحةابم و -

عد  االج مةعةت ز ة   األعجم لأل اا والم مثجم    الصية م والففجام عن اإل اة ، الففةلام 

المنفضد  و    ه  ال اةاةت واإلجةااات والممةةاةت المحةابام و ةاا هة وتضاامهة و   

 . ف ةة عن ردى يحم الصفضةت الهةرماالا

 لشةاف أ ال لإل اة ، وال أكاد أكثة عجم تأااس الةقةبم الداخجام اليقةةام ال ةيم بمنب االع اةل  -

 (.اا مةاة  هة،  فةلا هة، تحد ثهة، تفد جهة)ورةاقب هة 

ااةاةت لجشةكم ولجةااات لإل اة  تؤاس قياعد لج جيك األخالق  وتحة ظ عجاهة، وتظهة  -

بيضيح عد  ال هةون تجةر ر ةلفم األييل المحةابام وخةق ااةاةت المحةابم والةقةبم الداخجام 

.لدى الشةكم
1

 

 

 احتيال الموظفين: ثانياا 

ه  المؤتمنين عجم رياة هة  ةلفةرجين    الشةكم .  ضب االع اةل رن الميةفان كمة رن اإل اة 

 .واالع اةل قد  ضب عند رمةةام هؤالا لال شطم المنيذم به .  وأييلهة و ضيرين بأ شطم عد د

رب ل اة  الشةكم، رججس اإل اة ،  F. Accountantو   لذةة رية حم اع اةل الميةفان  فمل 

، لين بةع بةة أن هنةك بةلشةكم  شةة ن، المحةران، ردةاا األرن، وآخة ن رمن له  رصجحم الم

 F. Accountantاع مةل ألن  صدة االع اةل رن أي ذةف رن تجك األذةاف،   فان عجم 

ضغيذ  مالفمل وال صةف بشيل رنفة  أ اة  لا ةح له لرية ام ال فياة والفمل بشيل واقف   ون أ 

 .أو تأثاةات

 : رة  ج ايف   نةول البح     هجا الجزا رنه 

A.  المح ةل و الةل اع اةل الميةفان  ئةت اع اةل الميةفان وامةت المية 

B. الع اةلام ال    ةتيبهة الميةفينبفض األعمةل ا 

C.   ظ  المفجيرةت المحةابام وكشفهتحةي اع اةل الميةفان    

A.  احتيال الموظفينفئات احتيال الموظفين وسمات الموظف المحتال ودالئل. 

Michael Comer  للم الفئةت الياافم ال مس ال ةلام الميةفان اع اةلق   كةن :
2

 

 (الةشي )الف ة   -1

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 72-73. 

 
2
 Excerpted from: Comer, M. J. "INVESTIGATING CORPORATE FRAUD" (Burlington, Vt.: Gower 

Publishing Co., 2003), p.p. 4-5.  
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 تفةةض المصةلح  -2

 اةقم األييل -3

 (ع ةبةت رز فم، ال الع  بةلن ةةا المةلام)ال ضة ة اليةذب أو تز ا  األ اا  -4

، االا فةاض ماة الم ميح به يبااالع اةل الم فجق بةلحة)لاةا  االا فمةل تينيليجاة   -5

 (. لصفحةت النت

 مفة م يفةت هجا  .والمية  الجي  ضي  بةالع اةل   م ب بصفةت وخصةةص ال بد رن رفة  هة

ت ةعدر    تيقب وجي  االع اةل بمجة  رالعظم  أل هة ،F.Accountant  ل جدا  المية  رهمم 

بانت ال مةت ال ةلام لجمية  ت كة Lisa Eversole . بفض هجر ال ياص    المية  تي ة

 (:الممةةس لمهنم رفانم)المح ةل 

 رغةوة ور بجح، ر ةذة، رجد    الفمل، جشب، اةخط ور  ةا،  ش ي   ورة   -

الةمبم الجةرحم لجميةا  الش صام، واقب تحت ضغط لإل جةز واليييل ألهداف  -

 يفبم،  ايل 

 ال   بب الضياعد، واقب    شد  وتحت جهد، رح ةج رة  ة   -

. ربجة، عجم يجم وذاد  رب المية  ن -
1
  

لجميةفان للم وجي  اع اةلعالو  عجم هجر ال مةت هنةك  الةل تشاة 
2

 : 

بشيل خةذئ  امة يفضةت ل  ت جل بشيل تة  أو    اليقت المنةا ، أو يفضةت اججت  -

 .ااةام الياةن أو الف ة  المحةابام أو ال صنا  أو الضامم:   فجق ب 

 .، أو يفضةت ماة رةخص بهةبم  ندات ووثةةق ويفضةت عضاضام أةيد  ماة ردعيرم -

 .ت ي ةت رحةابام تمت    الجحظةت األخاة  وع نت الن ةةا المةلام بشيل رجحية -

الدلال عجم  خيل الميةفان لجنظ  وال جالت بشيل   جةوز عدو  يالعاةته  الالزرم  -

. أل اا أعمةله  وواجبةته  المنيذم به 
3

 

B. حتيالية التي يرتكبها الموظفون فهي عديدة، أهمهاأما األعمال اال: 

 : التالعب بالشيكات -1

عدا  أو عند ل ، حد  ال الع  عند اليييل للم شايةت الشةكم الميقفم عجم باةض

. تزو ة الشايةتعند شايةت وهمام أو شايةت لم  فاد ن وهماان أو 
4
  

شةكم ب ب  تغاة عنيان كمة أن عمجام لعة   الشايةت الميقفم وماة المحصجم للم ال

تحمل  ةيم هةرم لجم الع  بةلشاك لاحصل عجم شايةت قة ي ام رن عا   ،الم  فاد

 .المظهة و ضي  ب بد جهة  امة بفد كافمة  شةا

                                                           
1
 Excerpted from: Eversole, L. "Profile of a Fraudster" (1998), 

http://www.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/fraudster.html. 
2
 Go back to SAS 99.  

3
 Excerpted from: SAS NO. 99, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (New York: AICPA 

2002), p.p. 38-39. 
4
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 239. See also: Crumbley, D. L.; et al., 

mentioned before, p. 5-10. 
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لضة م لجلك هنةك عةالت      اهة تزو ة الشايةت و  ح ع ةبةت رصة ام جد د  بغة م 

 .اهةوضب األريال المحصجم رن تجك الشايةت المز فم  

 يين ذلك . لن اليقة م رن ال الع  بةلشايةت واليش  المبية عنهة  ضجل رن أضةاةهة

لميةفان الم ؤولان عن الح ةبةت الفصل بان ر ؤولاةت اعبة رنح لجةزات لجبةة م و

الداةنم، وتدو ة الياجبةت
1

. 

 : تسجيل ذمم مدينة وهمية -2

د نم لا      فةت وهمام بجر  ر    رن خالل الجر  المد نم اليهمام تغطام عمجاةت ربا

 مين لهجر الفمجام أن تغط  اةقم الم زون (. الجر  المد نم)خاة  النهة م شط  تجك األ

تحت مطةا الباب اليهم  لزبةةن عضاضاان أو وهماان، وقد  صةة للم ال الع  ب ةة خ 

ن  حصل أ F. Accountantعجم  لهجا .الجر  المد نم بغة م لخفةا الد فةت ماة الم ججم

عجم الدلال عجم وجي  الزبةةن أيحةب الجر  المد نم وعجم الحدو  الففج  لفمجام الباب، 

ث  عجاه أن   فحص أي اع ةاض رن هؤالا الزبةةن عجم تأكادات الشةكم المةاجم له  

ب صيص أةيد  ذرمه  المد نم لدى الشةكم، كمة   فان عجاه  حص أي عمجام شط  

عةيل تض ا  عد  أ ة  ال نم عجم رفدل )  بم ال حصال  F. Accountantلججر  المد نم، و    د  

لجيش  عن الجر  المد نم المز فم وعن اةقم النضد واخ الاه، عند وجي   ( وةان الجر  المد نم

.تضجبةت ماة ربةة       بم ال حصال  هنةك لشةة  عمةاا عجم ذر  رد نم رز فم
2
 

 :  التالعب بالحسابات الدائنة -3

عجم أ هة رية  لجشةكم وله  shell company  د  المية  اا  شةكم وهمام قد   

ع ةب  اةن      ةتةهة 
3

، اك شةف رثل هجر الحةالت  ح ةج للم رهةةات كباة  رن 

رةاجب الح ةبةت، وللم ةقةبم  اخجام قي م عجم ال د ضةت النضد م ال ةةجم رن الشةكم 

لجشةكم، وللم تيةا  رهةةات ر  صم ب حةي  وعجم عمجام لعدا  قةةمم ال د ضةت النضد م

، أرة رنب هجر الحةالت  اح ةج للم تشة فةت قة ي ام (F. Accountant)االع اةل 

 .يةةرم ب صيص االخ الس والف ة  اإل اةي، الخ

االع اةل "هنةك عد  خطيات هةرم  مين أن ت ةعد    رنب أن   العظبهجا ال صيص 

 " هم المية  الي"عبة "    المش ة ةت
4

 :، رن أهمهة

ن الجد   اج  ال حضق رن اهة بأامةا المية  ن، أرة المية  وجي  قةةمم رصة ق عج  -

وجي ه  الففج ، هل ه  ريجي ون ضمن  لال الهةت  وهل له  ريقب للي ةو   عجم 

 النت؟

الفصل بان ر ؤولاةت الفمل، بحا  ال  م جك رية  الشةاا عق الميا ضم عجم  -

 .المية 

                                                           
1
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 5-11. 

2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 5-14. 

3
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 5-16. See also: Golden, T. W.; et al., 

mentioned before, p.p. 236-237. See also: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p.p. 510-511. 
4
 Excerpted from: "Six Steps to prevent Procurement Fraud," BASELINE (June 6, 2006), 

http://www.baselinemag.com/article2/0,1540,1972097,00.asp. 



46 
 

ةخن أليحةب الشيةوى واإلبالمةت ال ة م  امن ك مةن هي م وجي  خط ا -

 .المبجغ

تةى البةعثم أهمام بةلغم ل جك ال طيات شةذ أن تظل اة م وأن تيين هنةك رثةبة  

 .عجاهة وأن ت ياب رجميعم تجك ال طيات ل شمل كل رة  مين أن    جد    هجا المجةل

 : الدفعات الوهمية -2

ل  هنة الفد د رن الح ةبةت الداةنم المز فم، عا  ت امن بفض االع اةل المة ا ب دج رةتيبي

 :ر ططةت الد فةت اليهمام رة  ج 

 (.لح ةب ش ص واعد ذباف  أو اع بةةي)  فةت ر فد   لم  فاد واعد  -

 .ن لجات ال جفم أو ال درمر  فاد ن ر فد   -

 .ن عجم جدول الةوات  واألجيةريةفان وهماا -

 . ياتاة بضا  را مم -

 .جهم أو أش ةص رز فانشةكةت وا -

 (.االع اةل    قطةع  ال أران والةعة م الصحام)رطةلبةت رز فم  -

 .را مم أو رز فم( أريال رفة  )ة  ةت  -

 ...(.وجبةت الطفة ، النضل واال  ضةل)رصةة   رز فم ر فد    -

 .عمجاةت ت د د  ضدي رز وجم أو ة  ةت رز وجم -

 .تا ا  الةوات  واألجية -

 .لمطةلبم بةل في اةتقاة  عمةل وهماان بة -
1
  

 :  مين تحةي وجي  ريةفان وهماان عبة رجميعم رن االجةااات رنهةو

 .لعدا  الةوات ،   فهة، تيز فهة: ال أكد رن الفصل بان وةةة  -

البح  عن شايةت الةوات  ال   ال ت امن ع ماةت الاةاة  والامةن االج مةع ، لذ ال  -

 .ةت  امن ربجغ ةات  المية  المز   أي ع ما

تفحص شايةت الةوات  ال   تحمل تجااة ن، عجم الةم  رن أن رفظمهة قة ي  ، لال أن  -

ث  تجااة المبجغ رة  ( ال جااة األول)وجي  تيقافان قد  شاة للم تزو ة تجااة رية  ةاعل 

 .ثة ام رن قبل الجص لح ةبه المصة   الش ص 

أةقة  ألامةا أو الفنةو ن أو عجم ال يةاة م    اتفحص اجالت الةوات  واألجية لجفثية  -

 .ج مةع االامةن ال

بفض  وعند بضةاأ ف ه ، ب وذج  ال فة  ت جا  الميةفان شايةت ةواتبه  بشيل  دوي  -

. أكد رن أ هة تفي  لميةفان عضاضاان  اخل الشةكم له  وجي   فج الالشايةت  ون تيز ب 
2

 

أن يهماان واليقة م رنهة  مين تةى البةعثم أن تجك االجةااات ل حةي ر ططةت الميةفان ال

 .رن المةاجب جهدٍ  كباةَ  وال ت  جز يش  عةالت االع اةل بيفةا  ت

                                                           
1
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 5-18. See also: Albrecht, W. S.; et al., 

mentioned before, p. 511. 
2
 Excerpted from: Wells, J. J. "Keeping Ghosts off the Payroll," JOURNAL OF ACCOUNTING (December 

2002). P. 82. 
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 :االحتيال المرتبط بنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية -5      

الدخيل ماة  نظة  المفجيرةت المحةاب  عبة ال الع  بةلمدخالت رن خاللأن     ال الع  ب مين 

تبد ل أو  ال بد ل المبةشة لجمج  ا غالل ال ةذئ لمزا ة الدخيل، أو عبةاالأو  المةخص به

 ت ة   الباة ةت وتدراةهةأو  اةقم الباة ةتأو  البة ةرا

نظة  المفجيرةت ب المةتبطتةى البةعثم هنة أن هنةك بندان أاةااةن لجيقة م رن اع اةل الميةفان 

 : المحةاب 

مس لبةارا وضيابط رية حم االع اةل ال   اا جزر هة ضةوة  تيا ة الفنةية ال / البند األول

COSO  وه : 

 :ةقةبمبائم ال -أوال  

 قياعد ال جيك وأخالقاةت ال فةرل المهن  -1 

 خط االتصةل ال ةخن ال ةص بأخالقاةت ال فةرل المهن  -2

 ال فاان وال ةقام -3

 اإلشةاف والةقةبم رن قبل لجنم ال دقاق ورججس اإل اة  -4

 اق ث  المفةلجم وال صحاح بنةا عجم الن ةةاال حض -5

 تضاا  ر ةذة االع اةل -ثة اة  

 أ شطم الابط  -ثةلثة  

 المفجيرةت واالتصةالت -ةابفة  

 المةاقبم -خةر ة  

ضةوة  وضب الش ص المنةا     الميةن المنةا  ألن عد  تحضاق تجك المفة لم / البند الثة  

ح ل ريقب ر ؤولام رة لجضاة  بيل رة  مينه الضاة  به هي رة  د ب بةلش ص ماة المنةا  الجي  

بغض النظة عن شةعا ه وقة ي ا ه رضةبل   ب ضة بم المنص  الجي  ح جه ورضةبل االا مةاة    

. شغل ذلك المنص 
1

 

C. تحري احتيال الموظفين في نظم المعلومات المحاسبية وكشفه. 

د اع اةل الميةفان لال أن تجك الجهي  تبجل جهي  كباة  رن قبل ر  صان ل جق بةارا وقةةام ض

ماة كة ام، هنةك لجةااات   يج   ةاا هة واخ بةةهة، وعجم المنظمم لجةاا عمجام تضاا  ذات  

: اا نة ا  للم المحةوة ال ةلام
2

 

؟ هل ه  رالةمم؟ هل ه  رنشية ؟ هل تحيي "لج جيك واألخالقاةت"هل تيجد ااةام  -1

 عجم تفة   لالع اةل؟

 (اا   شةعه تةلاة  )اا  ال طة اإلجمةل  تضاامة  ل طة االع اةل؟ هل   امن تض -2

                                                           
1
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p.p. 306-307-308. 

2
 Excerpted from: Moody, M. "Fraud---Enemies Within," DIRECTOR (April 2000), p. 16. 
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عند وقيعه ولجحد رن أضةاةر عجم النشةذ االق صة ي  هل هنةك خطم لالا جةبم لج طة -3

 لجمنظمم؟ 

 :تقييم خطر االحتيال لدت الشركة -2

و مط تضاا  ال طة عبةة  عن عمجام رةاجفم وتحجال شةرجم لجشةكم ل حد د ريةن وجي  الم ةذة 

عجم تحد د  F. Accountantأو المةاجب   ةعد هجا ال ضاا  . اإلجةااات ال صحاحام المطجيبم

.واا هداف رنةذق ال طة الفةل 
1
  

  2:خطيات عمجام تضاا  خطة االع اةل .Frank, J بان 

 .تنظا  عمجام ال ضاا  -1

لفمل عجم ار دا  لرة رَن الح ةبةت الهةرم أو وعدات ا: تحد د المنةذق ال   اا   تضاامهة -2

 .الشةكم

 :تحد د ال طط وال انةة يهةت المح مجم لالع اةل ال   تؤثة عجم الصنةعم أو المياقب -3

o  ال ضة ة المةل  االع اةل 

o اخ الس األييل 

o  (الةشةوى والف ة ) فضةت ورطةلا  ألمةاض ماة رالةمم 

o المنظمم ال   تةتي  االع اةل ضد الميةفان أو ضد أذةاف ثةلثم 

o ل الاة ب  االع اة 

o ايا اإل اة  المةل  المةتي  رن قبل اإل اة  الفجاة 

 :تضاا  اع مةل عدو  االع اةل -4

o   (20رن  1بةع مةل )ضفا 

o رمين 

o أكاد 

 جيهةي –هة  للم عد رة  –ماة هة  -: تضاا  أهمام ال طة -5

اع مةل }تحد د أ شطم ضبط ر ةذة االع اةل ال   تجمب بان: ةبط ضيابط رية حم االع اةل -2

 { و  وأهمام ال طةالحد

 وضب   ةةا ال ضاا  ضمن خطم المةاجفم، لضة م ل يثاق   ةةا تضاا  االع اةل -1

بأن اع مةل عدو  االع اةل لدى المنظمةت ال   ل  تُجِة تضاامة  ل طة  Ernest & Youngوجد 

عن الشةكةت ال   أجةت ذلك ال ضاا % 22.22االع اةل كةن أكبة بمضداة 
.3

 

 لال لجشةكةت : " عن تضاا  شةرل ل طة االع اةل    ليداةهة المفنين ب  رثةال   COSOوتضد  

 5، عا  ت  وضب رضاةس ل طة االع اةل لم  ج  اليةةة  رؤل  رن "الفةرم األيغة عجمة  

 (.األكثة خطية  5األقل خطية  والدةجم  1الدةجم )  ةجةت 

                                                           
1 

Excerpted from: Derby, B.I. "Data Mining for Improper Payments," JOURNAL OF GOVERNMENT 
MANAGEMENT 52 (4) (Winter 2003), p-p. 10-13. 

2 Excerpted from: Frank, J. "Fraud Risk Assessments," INTERNAL AUDITOR (April, 2004), p-p. 43-47. 
3  

Excerpted from: Koletar, J.W. " Fraud Exposed" (John Wiley & Sons, 2003), p. 167. 
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الم ةذة المحد   و : دول  يضحت  تنفاج ال حجال ضمن رجميعم  ضةشام، وُوثِضت الن ةةا    ج

 . ةج هة والفيارل الم ببم ل جك الدةجم

و مين أن ت امن رةاجفم االع اةل ةامة  باة اة  تيضاحاة  لجصفضةت الةةا ام    النشةذ 

: ، عا      تفاان"تحجال الفجي "رن لعدى ذةق أ اا رةاجفم االع اةل ذة ضم . االق صة ي

ةقةبم الداخجام المصةح عنهة رن قبل المنظمم، والةقةبم الداخجام الةقةبم الداخجام الففجام، وال

 .ا طالقة  رن أ ال الممةةاةت

رن أشيةل تضاا  ال طة ت بب الم ةة المحةاب  لجفمجاةت الهةرم لجنشةذ االق صة ي وال    ُجِز  

PCAOB  ت بب يفضةت وأعدا  الشةكم المةاجب المةاجفان عجم الضاة  بهة، عا    يج  عجم

الفة  م وماة الفة  م رن  ضطم البدا م عبة رفةلج هة    أ ظمم الشةكم المفجيرةتام الهةرم 

وييال  لنضطم ال ضة ة عنهة    الضياة  المةلام  والمحةابام، وعبة عمجام لعدا  ال ضة ة المةل 

.لجشةكم
1
  

 :عمجام تضاا  ر ةذة االع اةل:  2الشيل ةق  

 

Source: www.AICPA-SAS\Auditors’ Responsibility for Fraud Detection_files\sas99.jpg 

 

D. احتيال الموظفين في التشريعات السورية: 

تنةولت ال شة فةت ال ية م الجةاة  النةجمم عن االخالل بةلياجبةت، بمة  اهة تجك المندةجم ضمن 

 : رن هجر ال شة فةت. االع اةل المةل 

 : قانون العقوبات -1

عا  ، (   الفصل األول رن البةب الثةل ) جةاة  الم جم بياجبةت اليةافمال تنةول هجا الضة ين

ولاةا  اا فمةل ال جطم جة   فل الةشي  ويةف النفيذ و فل االخ الس واا ثمةة اليةافم 

 . عد  الفضيبةت المنةابم ليل جة ممو واإلخالل بياجبةت اليةافم،

                                                           
1 

Excerpted from:PCAOB Release 2004-001. 
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جة  تزو ة ال جالت  ، (البةب ال ةرس    الفصل الثة   رن)وتنةول الضة ين جة مم ال زو ة 

 . والباة ةت الةامام والمصدقةت اليةذبم وتزو ة االوةاق ال ةيم، وعد  عضيبةت هجر الجةاة 

، عا  (   الفصل األول رن البةب الحة ي عشة) جة مم أخج رةل الغاةوتنةول قة ين الفضيبةت 

جة مم كمة تنةول . تجك الجة ممو ص عجم الفضيبةت المفةوضم عجم اةتيةب ال ةقم جة   فل 

وجة مم لاةا  (    الفصل الثة   رن البةب الحة ي عشة) واةةة ضةوب الغش االحتيال

و ص عجم الفضيبةت المفةوضم ، (   الفصل الثةل  رن البةب الحة ي عشة) االة مةن واالخ الس

 .عجم اةتيةب تجك الجةاة 

 (:2013لعام / 3/القانون رقم )قانون العقوبات االقتصادية  -2

تنةول الضة ين الجةاة  االق صة  م  حد هة وعد  عضيبةت رةتيباهة، جة  الضة ين قاة  الفة  ب فاان 

المة   ال ة ام رن الفصل )أو تة اب رية  خال أ ألعية  الضيا ان بضصد جج  المنففم لنف ه 

ولبةا  عضي  بصية  (   المة   الثةرنم رن الفصل الثة)، كمة جة  اخ الس األريال الفةرم (الثة  

 ( المة   الفةشة  رن الفصل الثة  )ر ةلفم لجضيا ان 

المة   الثةلثم عشة رن الفصل )جة  الضة ين أ اة  الغش    اإل  ةج أو الصة ةات أو الياة ات 

، والغش الجي  ضي  به (رن الفصل الثة   15و  14الميا  )، وةشي  المية  الفة  (الثة  

، (المة   ال ة ام عشة رن الفصل الثة  )و شةاا أو ل اة  اريال الدولم المية  عند باب ا

رن الفصل  12و  11الميا  )جمفجيرةت  شةةه للعند لجي  ضي  به    عضي  المنةقصةت واالغش و

المة   ال ةافم عشة رن الفصل )، كمة جة  تالع  المية  الفة  ب يز ب ال جب لجمياذنان (الثة  

 .جم الفضيبةت المفةوضم عجم اةتيةب تجك الجةاة وقد  ص ع(. الثة  

 :(1960لعام / 158/ القانون رقم)قانون قمع الغش والتدليس  -3

همةل لذا تفمد لعية  هجا الضة ين أ ةض الضة ين الفضيبةت عجم  كل رية  عة  ريج  ب نفاج 

 . فج  لهعية  هجا الضة ين والضةاةات المنأ م ر ةلفم ألمفةل ال بجاغ عن لو أالمةاقبم 

 (:2003للعام  62الصادر بالمرسوم التشريعي رقم )قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية  -4

 يج الةقةبم ال    مةةاهة الجهةز، وأوج  عجاه  حص رنه عد  الضة ين    المة   الةابفم 

اجالت و  ةتة ور  ندات ال حصال والصةف وكش  عيا   االخ الس واإلهمةل والم ةلفةت 

 .ام وال حضاق بهة وبح  بياعثهة وأ ظمم الفمل ال   أ ت للم عدوثهة واق ةاح واةةل عالجهةالمةل

رهة  الجهةز الم مثجم    ال حضاق    الم ةلفةت المةلام واإل اة م رنه  23كمة عد     المة   

ةقةب ه أو  واالق صة  م والجزاةام ال    نج  عنهة آثةة رةلام والمي شفم رن قبجه أثنةا قاةره بأعمةل

المحةلم للاه، ولذا أافة ال حضاق عن وجي  جة  جزاة   حال ةةاس الجهةز   ةةا ال حضاق رب 

 األوةاق المثب م للم الضاةا الم  ص، 

 .أرة الم ةلفةت الم فجضم بأيحةب المنةي   ا   ة فهة للم ةةاس رججس اليزةاا

ةذ جماب الياةةل الالزرم ل حةي الحق    ات رنه  24وقد أعطم الضة ين الجهةز،    المة   

الم ةلفةت واليش  عنهة واالا مةج للم الشهي  وال حضاق رب الفةرجان وماة الفةرجان وك   ده  

. عن الفمل والحجز عجم األريال بغام المحة ظم عجم األريال الفةرم واا ة ا  األريال الاةةفم

ت  يج  ال حضاق والم ةالم رن قبل  الم ةلفةت المةلام ال  رنه  22وعد  الضة ين    المة   

 : الجهةز رنهة
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ر ةلفم الضيا ان واأل ظمم المةلام وتجةوز االع مة  وعد  قة ي ام الصةف بةلن بم لجمياز م  -

 . الفةرم والمياز ةت الفةةد  لججهةت ال ةضفم لةقةبم الجهةز

و المؤا ةت أو كل لهمةل أو تضصاة   ةت  عجاه ضاةج عق رن الحضيق المةلام لجدولم أ -

الهائةت الفةرم أو ماةهة رن الجهةت ال ةضفم لةقةبم الجهةز أو للحةق الاةة بةألريال 

 . الفةرم

 . تبج ة    ل اة  واا  دا  األريال الفةرم الس ولاةا  االة مةن وكل اةقم واخ -

 1981قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعام  -5

بةةاس رججس اليزةاا، تهدف للم تحضاق ةقةبم  فةلم عجم عمل    هائم ةقةبام ر  ضجم، تةتبطه

ورؤا ةتهة الم  جفم، رن أجل تطي ة الفمل اإل اةي وعمة م المةل الفة  وتحضاق  الدولمل اةات 

 2ةاجب المة   )  اإل  ةج، وة ب ر  يى اليفة م واأل اا، وت هال تي اة ال درةت لجمياذنان الففةلام  

بجلك تيين الهائم جهةزا  ل اة ة   مةةس ةقةبم ل اة م، وذلك عجم خالف الةقةبم المةلام . (رن الضة ين

ةت ذات الطةبب الضاةة  ال   تمةةاهة أجهز  رفانم    بفض البجدان، رثل رحيمم الح ةب

 مةثل وضب الهائم المةكز م لجةقةبم وال ف اش    اية م وضب . Cour des comptesالفة  ام 

الجهةز المةكزي لجمحةابةت    جمهية م رصة الفةبام، وهائم ال ف اش المةكزي    لبنةن، رب 

رالعظم أن الجهةز المةكزي لجمحةابةت    رصة   بب لةةاس الجمهية م ال لةةاس رججس 

 .يزةااال

 فةق الفة  ت حضق رن االرم اإلرن الضة ين عد ت رهة  الهائم وأجهزتهة،  ه   ج  أن  5المة   

تيش  عن أن تبح     شيةوى المياذنان، وأن ل جن  هدة وضاةج االريال الفةرم، و

أن الم ةلفةت اال اة م والمةلام والجةاة  ال   تضب رن الفةرجان    الجهةت ال ةبفم لةقةبم الهائم و

   قاة ة الي   ماة لضة م للم ال حضاق  رة  الجهةت الم  صم،ضق  اهة وت ةبفهة ر جياة  أتح

 .المشةوج بنةا عجم تيجا  رن ةةاس رججس اليزةاا

و   شيةوى   اة م والم جيامال ةبفم لجهائم ال حضاق    الم ةلفةت اإل( الةقةبم الداخجام)وت يلم 

والمةلام وت حفظ عجم اليقةةب بةلجةاة  االق صة  م وتاب  دهة عجم كل رة   فجق  ،المياذنان

ةقةبام وتف اشام  لضة م للم أ هة تنفج أعمةال   ربةشة  الجهةت الم  صم ال حضاق  اهة، لم لحان واأل

 .رحد  

   عان عد ت . رن الضة ين( 2المة   )عد تهة  يالعاةت رحضق الهائم    اا جياب االش ةص

لضةا الحجز االع اةذ  عجم األريال ل  الطج  رن وزاة  المةلام    عق ةةاس الهائم 12المة   

وقد . ريال الفةرمفةةد  لالش ةص الج ن  ن   للاه  بميج  تحضاضةت أولام أو  هةةام اخ الس األال

 ( 33المة   )عدا رفةو   المف شان  أعطم الضة ين الحصة م لجفةرجان    ال ف اش جمافة  

و تف اشام أو تحضاضام  فد الفةرل بةل ف اش تضة ةا  بن ةةا أعمةله  جةز كل رهمم ةقةبام أبفد ل

ذج   م، ةض الفضيبةت الم جيام الحضاضا: ر امنة  رة  ةار رن المض ةعةت وال يياةت بمة    ذلك

الصةف رن ال درم    الحةالت ال   تمس النزاهم، ذج  تحة ك الدعيى الفةرم    الجةاة  ال   

والطج  الم الجهةت  ،ت  امة   فجق بةأل فةل المةتيبم ب ب  اليةافمتطةلهة قيا ان الفضيبة

لدعيى الحق الفة  او لقةرم الدعيى المد ام  اإل اة م المفنام ات ةذ يفم اال عةا الش ص  تبفة  

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=956&vid=33
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 ، و ُة َب ال ضة ة للم ةةاس رججس اليزةاا لذا(42المة   )لجمطةلبم بةلحضيق وتفي ض األضةاة 

 (.51المة   )اا والمحة ظان تفجق األرة بةليزة

 :قيد اإلنجازمشاريع قوانين أخرت  -6

الهيئة الوطنية لمكافحة " أقة رججس اليزةاا رشةوج قة ين  ضا  بإعدا  هائم ر  ضجم ت مم 

، ت م ب بةلش صام االع بةة م واالا ضالل المةل  واإل اةي وتةتبط بةةاس رججس "الفساد

جةقةبم وال ف اش بهدف رية حم الف ة  و ةا ر ةذةر وآثةةر اليزةاا وتحل رحل الهائم المةكز م ل

 .ورالعضم رةتيباه

وذلك    لذةة ااةام رية حم الف ة  " الكسب غير المشروع "كمة أقة المججس رشةوج قة ين 

والجي أعطم رحيمم الجنة ةت اخ صةص النظة    هجر الجةاة  جنحة كة ت أ  جنة ةت و ص 

  ب درم عةرم الجي  حصل لنف ه أو لغاةر عجم ك   ماة رشةوج عجم رفةقبم الفةرل أو الضةة

كمة تامن رشةوج . بةالع ضةل المؤقت وبغةارم تفة ل قامم الي   ماة المشةوج رب المصة ة 

الضة ين عد  اضيذ  عةوى الي   ماة المشةوج والفضيبةت الم فجضم بهة بةل ضة   و ةض عجم 

 درم عةرم وشةمج  اليةةة  الفةرم ال    صدة أيحةب المنةي  وماةه  وعجم الضةةمان ب

 .رةاي  ب حد دهة تضد   لقةاةات الجرم المةلام عند بدا ال درم و وة ة كل ان ان

   كل " إدارة الرقابة والتفتيش"كمة أقة المججس رشةوج قة ين  ضا  بإعدا  ل اة  ت مم 

ةهة رف ش عة   ةتبط بةليز ة وزاة  وكل جهم عةرم ر  ضجم وتفد جزاا رن هايجهة ال نظام   د 

 .  أو ةةاس الجهم الفةرم الم  ضجم

 

الحضاضم أن ال شة فةت ال ية م النةةمم لف ة  واخ الس الميةفان كة ت و اة ، لين ولألا  و   

أمج  عةالت الف ة  تجك كة ت   ةةا ال حضاق والمضةضة  تؤول للم رفةقبم المية  الصغاة  

 هل رة  ذلك للم عد  تطباق الضة ين أ  للم تطباق الضة ين !  فج  ول الت المد ة، كا ؟ ال أعد

 بشيل ماة  فةل أ  للم اال  ضةةام    تطباق الضة ين؟

لضة م للم أن تةة خ عمل الهائم المةكز م لجةقةبم وال ف اش أثبت أن الةقةبم اإل اة م ال   

تطباق الةقةبم والضيا ان عجم )تمةةاهة ةقةبم رشييك بأرةهة وماة ريضيعام بل وع م ا  ضةةام 

، ورمة ال شك  اه  إن الهائم ولألا  قد ا  فات (المح ةل الافا  وتةك المح ةل الضيي

رصداقا هة وأهما هة وقيتهة عجم رة الزرن، لضة م للم أن ضف   ظ  الةقةبم الداخجام    أمج  

ع اةل، وبةل ةل   إن رنشآت الضطةج االق صة ي واإل اةي    اية م كةن  مثل  ةيم كباة  لال

تطباق ال شة فةت ال ية م    رجةل رية حم الجةاة  المةلام كةن  مش     اتجةر رفةكس التجةر 

عد  وجي  عنةية  ز هم ورؤهجم تأهاال  عةلاة  : واألابةب الةةا ام لجلك. تطية الجة مم المةلام

رد ة عمجام االع اةل، عد   لج حضاق    الجة مم المةلام بةلشيل الجي  َُمِين رن اليييل للم

يةارم ال شة فةت ال   تحةا  المحضق الفةاد أو الجةهل، عا   ةى أن تجك ال شة فةت كة ت 

 .تمنحه الحصة م    أمج  الحةالت بةلشيل الجي أثة اجبة  بشيل كباة عجم  زاهم أ اا ذلك المحضق

E. (ندارة أو الموظفياحتيال اإل) االحتيال في القوائم المالية في التشريعات السورية: 

ولين . وال  مين  مجج هة ، ال عصة لهةال شك أن أشيةل االع اةل ورظةهةر، كةل   وة ت اةبضة  

 ي شيل رن االع اةلرهمم كش  أ F. Accountantو بضم عجم . شةة  للم أرثجم عجاهة مين اإل
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ية  ت ي   اهة ثضة م شيةل الجد د  الم  نبطم    بائةت اق صة  م واج مةعام ر طبمة    ذلك األ

ن ت  فاد رن والمج مفةت النةشئم  ج  أ. ، والمفة م الم  صصم خصيية  المفة م عميرة  

رن هنة كةن عجم رج مب . خبةات وتجةةب المج مفةت ال   ابض هة    جيا   ال طية الم  جفم

وال حضق     رجةل االع اةل المةل  ورية ح ه ية م االا فة   رن تجةةب رن ابضهعمةل    ااأل

وقد عةول ال شة ب ال يةي ال صدي لظةهة  االع اةل المةل  عبة ان رجميعم . رن وجي ر

حضاق مة ةتهة    الحد رن ال الع  واالع اةل ربدةاة  ولين ماة كة ام ل تشة فةت تف بة رضبيلم 

جك ه  تأ امة  ج  . الجي   طية بيتاة  أكبة رن وتاة  تطية ال شة فةت ال   تحةول رية ح ه

 :ال شة فةت

 2006قانون سوق األوراق المالية لعام  -1

وةاق المةلام رجميعم عضةةق وق  عجاهة الضة ين لهة عالقم تيش  قةااات ر أ ام لضة ين ايق األ

اش ةذت و. المة   الفةشة  رنه رهة  ويالعاةت رججس ل اة  ال يق ضد بانت . بةالع اةل المةل 

كم الم ةهمم المدةجم تشيال لجنم لج دقاق و ق ضيابط رنه عجم رججس ل اة  الشة 51المة   

رنه عجم الجمفام الفةرم الفة  م ال ني م لجشةكم الفاي تفاان  52كمة تفةض المة   . رفانم

رنه عجم  52وتفةض المة   . رةاجف  ع ةبةت لجشةكم بنةاا  عجم اق ةاح رججس ل اة  الشةكم

داخجام    دى  ةعجام وكفة م أ ظمم الةقةبم الرججس ل اة  الشةكم الم ةهمم الفاي رةاجفم ر

رنه الحةالت ال    جيز  اهة لمججس  10وتبان المة   . الشةكم لمة  واعد     الفة  عجم األقل

رنه تفةيال ال ضةة ة ال ني م والنص   11وتبان المة   . ل اة  ال يق ة ض  شة  اإليداة

وال يق بفد رةاجف هة رن المحةا   اني م ال     يج  عجم كل رصدة أن  ضدرهة لجهائم

 .الضة ي   المف مد رن قبل المصدة

رنه   نص عجم وجيب قاة  الجهم المصدة  لألوةاق المةلام بإبالغ الهائم وال يق  12أرة المة   

خطاة  عند عجمهة بحدو  تطيةات جيهة م قد تؤثة عجم أافةة األوةاق المةلام المصدة  رن 

ال ت حمل الهائم أ م ر ؤولام عن : "رنه   نص يةاعم عجم أ ه 13المة   أرة الفضة  ب رن . قبجهة

عد  تامان  شةات اإليداة وال ضةة ة الدوة م واإلعال ةت أو اليثةةق المي عم لدى الهائم رن 

" قبل أي ذةف ألي رفجيرةت أو باة ةت رهمم، أو عن اع ياةهة عجم رفجيرةت أو باة ةت راججم

 .(ضة  وبشيل ر  ضلهجر الم ألم ا ة  الع)

رنه عق الهائم    لجةاا أي تحضاق أو تف اش أو تدقاق ل حد د رة لذا كة ت أي  14وتبان المة   

جهم أو أي ش ص قد اةتي  ر ةلفم أو ات ج لجةااات تحااة م تؤ ي للم اةتيةب ر ةلفم ألي 

رنه  15تحد  المة   و. رن أعية  هجا الضة ين واأل ظمم وال فجامةت والضةاةات الصة ة  بمض اةر

 .الفضيبةت المطبضم عجم أي ر ةلفم ألعية  هجا الضة ين واأل ظمم وال فجامةت الصة ة  بميجبه

رنه   بان عق المد ة ال نفاجي لج يق    تشيال لجنم لج حضاق    الم ةلفةت  11أرة المة   

. مةله     ال يقالمن يبم لجفاي أو ألي رن األش ةص المةتبطان به عجم يفاد رمةةا ه  ألع

رنه   بان الفضيبةت ال أ  بام ال    حق لمججس ل اة  الشةكم الم ةهمم الفاي  12أرة المة   

لذا تبان بأن الفاي أو أعد األش ةص المةتبطان به قد خةل  األ ظمم ( بفد لعال  الهائم) ةضهة 

 .و ال فجامةت والضةاةات الصة ة  عن ال يق

 2006مالية لعام نظام إصدار وطرح األوراق ال -2
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ر ةلفةت  ظة  ليداة رنه  15وةاق المةلام    الفضة  أ رن المة   بان  ظة  ليداة وذةح األ

 .وذةح األوةاق المةلام والفضيبةت المفةوضم عجاهة

 2011لعام  29رقم قانون الشركات  -3

/ 145/المة  و. شةوذ الفاي م    رججس اإل اة هجا الضة ين  رن /142/المة    تنةولت

عد  جياز قاة  أي عاي    / 141/المة  تنةول البند الةابب رن و. يالعاةت رججس اإل اة 

 رن الضة ين عد ت / 150/المة  . أي وةافم ذات أجة أو تفي ض    الشةكم  رججس اإل اة  ب يل 

 صةح خجام لجشةكم للم اع مة  ااةام اإل ظمم الداوضب األبداا  رن   اة واجبةت رججس اإل

ةبةح وال  ةةة ني م الفةرم لجشةكم وباةن األبةلشةكم، وييال  للم لعدا  المازا ام ال ال ةيم 

 . وباةن ال د ضةت النضد م

للم أي رن أعاةا رججس ل اة   رن أي  يجعد  جياز رنح ت هاالت / 151/تنةولت المة   و

المة   وعد ت . فمأقةبةةه  ع م الدةجم الةابللم ةةاس المد ة ن ال نفاج ان أو للم الشةكم أو 

أعاةا رججس عد  جياز قاة  أي رن : عجم أعاةا رججس اإل اة ، ورنهة المحظيةات / 152/

أاه  الشةكم    أاياق األوةاق المةلام، أو شةاا  اإل اة  بفمجاةت تهدف للم ال الع     أافةة

ش ص آخة، أو لمفجيرةت ماة ر ةعم لجفةرم أو  ضل هجر المفجيرةت ألي  وباب األاه  اا نة ا  

 . ل شةا أي رفجيرم اة م ت فجق بةلشةكم للم أي ر ةه   اهة

ر ؤولام أعاةا رججس اإل اة  وشةوذ تفاان رف ش   125ع م / 153/وقد تنةولت الميا  رن 

عق رف ش الح ةبةت     عي  الهائم الفةرم ورهمم رف ش الح ةبةت، واجبةت المف ش الح ةبةت، 

المفة اة المحةابام، عا   ج  عجم الشةكم تنظا  ع ةبةتهة وح ةبةت ر ؤولام رف ش ال، لال فضة 

   . ورةاجف هة وعفظ اجالتهة و  ةتةهة و ق رفة اة المحةابم والمةاجفم الدولام

 : المفةوضم    الحةالت ال ةلام رن الضة ين اخ صت بةلفضيبةت / 203/المة   

 لجياقب ة  ماةرطةبضمتنظا  رازا ام الشةكم وع ةبةت أةبةعهة وخ ةةةهة بصي -

  ذوي الفالقم ك   رفجيرةت  يج  الضة ين ذكةهة بضصد لخفةا عةلم الشةكم الحضاضام عن -

 تيز ب أةبةح يية م أو ماة رطةبضم لحةلم الشةكم الحضاضام -

   شة وقةةب كةذبم لحمل الجمهية عجم االك  ةب بةألاه  أو بأانة  الضةض -

 للم أاس ماة يحاحم اا نة ا   تضد ة قامم المضدرةت الفانام -

عاي اياا أكةن  تضد   رفجيرةت ماة يحاحم    تصة حه المضد  اا نة ا  ألعية  هجا الضة ين -

 رججس ل اة  أو رد ة أو رف ش ع ةبةت

عاي رججس ل اة  رن هجا الضة ين اياا أكةن  152اةتيةب أعد المحظيةات المجكية     المة    -

 أو رد ة أو رف ش ع ةبةت

 حق ليزاة  االق صة  وال جةة  أن تةاق  عا    ضد تنةولت ةقةبم اليزاة  / 225/المة  أرة 

والمحدو   الم ؤولام    كل رة   فجق ب نفاج أعية  هجا الضة ين  الشةكةت الم ةهمم والضةبام

األاةا  لهجر الشةكةت، كمة  حق لهة أن تبجغ الناةبم الفةرم عن كل ر ةلفم تشيل جةرة   والنظة 

   .م ؤولان قاةةاة  لمالعضم ال
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بةع بةة أن أمج  الضيا ان    ) بدون أ  م شك عالر جاد  رن عا  المبدأألن الضيا ان المجكية  

ولين هنةك  ضطم هةرم  ةقصم وه  (. اية م جةات تةجمم لجضيا ان األجنبام وخةيم الفة  ام

  الشةكم ألن هجا هي وجيب أن    بة المةاجب ال ةةج  تضاا  اإل اة  لنظة  الةقةبم الداخج   

االخ بةة الم  ضل والمحة د لجايابط الداخجام عجم عمجام ال ضة ة المةل  ال    بدي المةاجب ةأ ه 

بهة    النهة م، لين المشيجم تيمن    تطباق تجك الضيا ان أوال ، و   تطباضهة بشيل  فةل ثة اة ، 

هجا بةإلضة م للم م تطباق تجك الضيا ان، و   تي ة اليفةاات البشة م النز هم والفةلام الضة ة  عج

لألا  ال ت ي ة لعصةةاةت عن  ،ا  شةة ثضة م النزاهم والمصداقام والمحةابم والم ؤولام عد 

، (أعيا  األزرم)أ ياج الجةاة  المةلام    اية م وردى ا  شةةهة وخةيم خالل األعيا  ال ةبضم 

الف ة  لألا  ين  اية م خالل تجك األعيا  لين المؤشة الفةلم  لجشفة ام الدولام ورية حم 

، ولن  ل هجا عجم ش ا  إ مة  دل عجم از  ة  (كمة اا   تباة ه العضة  )ضمن المةات  األخاة  

  بم الجةاة  المةلام وعجم عد   فةلام رية ح هة ال عن ذة ق ال شة فةت وال عن ذة ق تطباق 

الطباف  أ ه   يج  تطي ة وتففال الجهي  تجك ال شة فةت وال عن ذة ق األ وات األخةى، رن 

أن اية م ت يجه  حي وخةيم وضمةن تطباضهة ال طباق األرثل،  بةتجةر تطي ة تجك ال شة فةت

 .اق صة  ال يق الحة وتف ح أبيابهة عجم كل عد      عةل  المةل واألعمةل

الجة مم المةلام   بةز الطةح ال ةبق الحةجم المةام لثالثم ر طجبةت    لذةة ال ف  لمية حم

تشة فةت و صيص قة ي ام قي م ور نةممم ور يةرجم وتالة  خصييام اية م، : بشيل  فةل

، أه  تجك األ وات الفنصة البشةي النز ه والمؤهل الففةل ل جك ال شة فةت أ وات تامن ال طباق

. والم ؤولام تأهاال  عةلاة     رجةل المية حم، وا  شةة ثضة م النزاهم والمصداقام والمحةابم

 . و ةض ر طجبةت رهنام جد د  عجم رةاجف  الح ةبةت

 .   اية م F.A   الحضاضم  إن تجك الم طجبةت الثالثم تشيل أمج  ر طجبةت اا  دا  

 

 االحتيال الضريبي: ثالثاا 

آخة رن أ ياج االع اةل، عة ه المشةج ال يةي    الضة ين ةق   ة   ف بة االع اةل الاة ب   يع

كل  فل ر ةل  ألعية  قيا ان الاةاة  أو الةاي   صدة عن : " عجم أ ه 2003 لفة  25

وبضصد ال هةب رن   ب الاةاة    مثجه أو رن  فيضه أييال  رن الميج  أو رن  نيب عنه أو 

رن خالل رة  ضدره لجدواةة المةلام رن قاي  أو باة ةت أو وثةةق  أو جزةاة   والةاي  المةلام كجاة  

 ر ةلفم لجحضاضم أو لخفةاهة أو ل يةةهة أو عد  تضد مهة بةلمياعاد المحد   قة ي ة   تامنت رفجيرةت

بةا ثنةا الضي  الضةهة  أو لتال هة قبل الميعد المحد  لجلك أو رمةةام عمل خةضب لج يجا   ون 

، أرة  لال  اةة  الاةاة  األرة يام  افةف "لعال  الدواةة المةلام أو لخفةا  شةذ  ج  لةهةةر

الففل ال ةذئ والم فمد رن قبل الميج  : "عجم أ ه( 25.1.1.2   الفضة  )الع اةل الاة ب  ا

، و نص يةاعم عجم وجيب تي ة عنصة ن "بضصد ال هةب رن   ب الاة بم الم يجبم عجاه

هنة ال بد رن . ت فاض رضداة الاة بم الضصد االع اةل  و: اثنان لاف بة الففل اع اةال  ضة باة  

عند ت فااه لم أن ال هةب الاة ب     ج  عن تجن  الاة بم الجي  ضي  به الميج  االشةة  ل

 . 1مضداة الاة بم ال    د فهة بشيل قة ي  ل

                                                           
1
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 320. 
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(. رية  الاةاة )ر ؤولام كش  االع اةل الاة ب  تضب بةلدةجم األولم عجم رةاق  الدخل 

ربةشة ، ت امن لهجا الغةض  ضي  ريةفيا الاةاة  بةا  دا  ذةق ربةشة  وذةق ماة 

الطةق المبةشة  البح  عن الدخل المفضي  عبة اإلشةة  للم بني   خل رحد   ال تظهة    اإلقةاة 

.  ربافةت، يفضم عضةة كباة ، باب أاه ، للخ: الاة ب ،  ضد  حجف الميج  رن باة ه الاة ب 

البح  عن  :   الطةق المبةشة      د  ريةفيا الاةاة  تضناةت المةاجفم ال ضجاد م رثل

الشايةت المجغة  أو المد يعم، اجالت يييك ووثةةق يفضةت الفضةةات، ال جالت الفةرم، 

.واأل لم المبةشة  األخةى لجدخل ماة المصةح عنه
1

تف بة الطة ضم المبةشة  أ ال رن ماة  

ة هة ت  ند للم  لال الدخل المبةشة الجي جمب رن اليثةةق األيجام أكثة رن اا نالمبةشة  ليي هة 

هجر الطة ضم ه  . للم ال ضد ةات ماة المبةشة  ال   قد  حصل عجاهة المحضق رن أذةاف ثةلثم

.المفاجم لدى رصجحم الاةاة  األرة يام
2

 

ت   د  الطة ضم ماة المبةشة  عندرة ال  مجك الميج  اجالت و  ةتة رحةابام كة ام، أو عندرة ال 

ب لجاة بم، أو عندرة  يين هنةك اب  لالع ضة  تفيس الد ةتة المحةابام بيضيح الدخل ال ةض

بضاة  الميج  بحجف  خل خةضب لجاة بم، أو عندرة  يين هنةك ز ة   كباة     الضامم الصة ام 

رن انم ألخةى، أو عندرة ت غاة     الةبح المجمل تغاةا  جيهة ة ، ( األييل  ةقصة  المطةلا )

أةبةعه المفجنم رب ( مل والمصةة   الش صامرصةة   الف)عندرة ت جةوز رصةة   الميج  أو 

 .عد  وجي  اب  واضح لهجا الفةق

A. ذة ضم ع ةب : وه  عنه شرة رئيسية لكشف الدخل غير المعلنهناك أربع طرق غير مبا

ذة ضم  –ذة ضم الضامم الصة ام  –( رصة ة واا  دارةت النضد م)ذة ضم النفضةت  –النضد م 

جطةق األخةى ال   ت   د     ينةعةت رحد    ضد ت  وبةلن بم ل. اإل داعةت المصة ام

: بة ةرا ت صص قطةج ال يق الصة ة عن  اةة  الاةاة  األرة يام"تامانهة    

، عا   جد رن ضمن تجك الطةق اإلضة ام "لةشة ات وتيجاهةت عيل تضناةت المةاجفم

  ت فةرل بةلنضد ت   درةن    المشةة ب ال اليعد  والحج  والج ان  –ض   هةرش الةبح ذة 

 .بشيل ةةا   ولد هة عد  رحدو  رن المن جةت والمية  ن

( ع ةب النضد م) ضي  رية  الاةاة  بإعدا  ع ةب لجصفضةت النضد م : حساب النقدية -1

 .ل ضة ة ردى ال  فاض الم فمد    الدخل المصةح عنه    الباةن الاة ب 

والُمنفَضَم رن قبل الميج  خالل   ة  هي تحجال إلجمةل  النضد م المضبيضم : ع ةب النضد م

عبة   ة  –النظة م    ع ةب النضد م ه  أ ه لذا تجةوزت رصةة   الميج  . زرنام رحد  

 خجه المصةح عنه    باة ه الاة ب ، ول   مجك الميج  ربةةا  لمصدة النضي   -زرنام رحد  

 3. ماة رضةة عنهال   اا  درت      ب تجك المصةة  ،  إن تجك الز ة   تمثل  خال  

ت   د  تجك الطة ضم عندرة  يين هنةك ز ة      الضامم الصة ام : طريقة القيمة الصافية -2

ر ةا ضم لرة رب عد  وجي  اجالت كة ام تبان  خل الميج  ال ةضب لجاة بم أو رب اش بةر 

                                                           
1
  For a detailed discussion of IRS practices see: Meldman, R. E.; Sideman, R. J. "Federal Taxation: 

Practice And Procedure" 6
th

 ed. (Chicago: CCH Incorporated, 2001). 
2
 Excerpted from: IRM 4.10.4.5.2. "IRS Audit Technique Guide: Bars and Restaurants: Market Segment 

Specialization Program," April 9, 2003, Training 3149-118 (Rev 11-2002). 
3
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p.p. 6-6+6-7+6-8. 
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قبل  رن( ذة ضم الضامم الصة ام)وقد أقةت تجك الطة ضم ماة المبةشة  . قيي بيجي  اع اةل

1254عة   M.L.Hollandالمحيمم الفجاة عجم  د 
1
  

وا ضت المحيمم الفجاة عجم اا  دا  ريةف  : مصادر واستخدامات النقدية/طريقة النفقات -3

.1242الاةاة  ل جك الطة ضم عة  
2

ومةلبة  رة     د  رية  الاةاة  تجك الطة ضم عندرة  

. ام رنه للم شةاا األييل واالا ثمةةات يين الميج  أرال لج بج ة واإل فةق والفاش بة ةه

 إذا تجةوز ل فةق الفة  لجمةل  الدخل المصةح عنه  إن الفةق  مثل  خال  ماة رصةح عنه 

ومةلبة  رة     د  رية  الاةاة  هجر الطة ضم لدى  ،( ضي  ر ةوقم أو أريال ر دةات)

يمم  ضد     د  رية  ال فةذ  رب الميجفان ب ب  لرية ام  همهة رن قبجه ، أرة    المح

.الاةاة  ع ةب الضامم الصة ام إلعة   اع  ةب الدخل
3
  

 نص  ال ةكاز هنة عجم النضي  ال   ت  ل داعهة خالل الفة ، : طريقة اإليداعات المصرفية -4

عا  تحةول تجك الطة ضم لعة   بنةا رجمل كمام النضي  الم  جمم ال ةضفم لجاة بم بدال  رن 

 لمفدلم لجنضي  الم  جمم ال ةضفم لجاة بملعة   بنةا الضامم ا
4

ت   د  ذة ضم اإل داعةت : أي. 

المصة ام ل حد د النضي  الم أتام رن رصة ة رجهيلم عبة رةاجفم ال جالت المصة ام 

 .والصفضةت المةلام األخةى
5

 

B. الطرق غير المباشرة األخرت: 

 داج النضي  الم  جمم وعندرة  فال اا  دا  تجك الطة ضم عندرة ال     ل: طريقة هامش الربح -1

لال لذا أ شم بهة الميج  –ال  يين هنةك لرية ام ل ضة ة لجمةل  المصةة   النضد م المد يعم 

  -يةع  الفالقم

    هنة ضةب افة باب اليعد  بإجمةل  اليعدات المبةعم، و مين : طريقة الوحدة والحجم -2

أو  -لذا كةن ريثيقة  –باةعم المبةعم تحد د لجمةل  اليعدات المبةعم لرة رن ع ةب كجفم ال

بةلةجيج للم المية  ن الةةا اان لجميج ،    فة  رن تجك الطة ضم بشيل خةص عندرة 

 باب النشةذ االق صة ي ريضيج ال حضاق عد ا  كباةا  رن المن جةت الفة  م والم مةثجم / ن ا

(.الغاة رصنفم بنةا عجم ريايفةت ذجبهة الزبين)
6
 

   الةأي بأن  Hopwood, W. S.; Leiner, J. J.; Young, G. Rرب وت فق البةعثم 

    درين تجك الطةق وماةهة ل حد د عنةية F. Accountants  ريةف  الاةاة  و

   الدخل ال ةضب لجاة بم، وأن ذلك االا  دا  ال  ض صة عجم عةالت  الز ة  ال  فاض أو 

  اع اةل اإل اة     الضياة  المةلام واع اةل ال هةب الاة ب   ضط ول مة   فداهة للم ال حضاق  

 .الميةفان عبة ر ططةت ال ةقم واالخ الس وع م ال حضاق    الدخل الحضاض  لججة مم المنظمم

                                                           
1
 Excerpted from: Holland, M. L. SCt, 54-2 USTC ¶9714, 348 US 121, 75 SCt 127. And from: Conaway, 

C. T., CA-5, 94-1 USTC ¶50,009, 11 F3d 40. 
2
 Excerpted from: Johnson, W. R. SCt, 43-1 USTC ¶9470, 319 US 503, 63 SCt 1233. 

3
  Excerpted from: Meldman, R. E.; Sideman, R. J. "Federal Taxation: Practice And Procedure" 6th ed. 

(Chicago: CCH Incorporated, 2001), p. 764. 
 
4
  Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 6-19.  

5
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 346. 

6
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p.p. 346+348. 
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تنصح ال جطةت الاة بام األرة يام رية  الاةاة  ب حجال الن    :تحليل النسب -3

   الن   رن انم ألخةى أو  ال شغاجام عند  حص األ شطم االق صة  م ألن ال غاةات اليباة 

وتفاد ال حجاالت . الن   البفاد  عن رفة اة الصنةعم تشاة للم رياضب اع اةل رح مجم

   تحجال البني  اليباة  وماة الفة  م كمة  F. Accountantاإلعصةةام وتحجاالت الن   

 . الفحص تفاد    اإلشةة  للم البني  الياج   حصهة    الضياة  المةلام وللم  طةق ذلك

 الناجمة عن التهرب الضريبي بالنسبة الستخدام الطرق غير المباشرة في قضايا غسل األموال

 ,Madinger ةى: (الجة مم األيجام ه  ال هةب الاة ب  والجة مم ال ةبفم ه  م ل األريال)

J.; Zalopany, S. A.  ورفه  البةعثم بأ ه  مين اإل ة   بشيل كباة رن  فةلام الطةق ماة 

، ألن الهدف األاةا  رن ر طط م ل األريال النةجح لمبةشة     لثبةت الدخل    تجك الضاة ةا

الجة مم ال   ولدت ذلك هي رنب ال فض  المبةشة لجدخل الضجة وييال  للم رصدةر األاةا  وهي 

 تبةهن وجي  ةق  عضاضم األرة رجة  عمجاةت ع ةبام والطةق ماة المبةشة  ه     ،المةل الضجة

مصدة جةل بة ة المالة  ل إ ه اازو  المحيمم بأرة الض   اآلخة رن قاام م ل األريال . رفان

والجي ) ، وبةل ةل   إ ه ااثبت تأت  المةل الضجة رن  شةذ رحد  ماة قة ي   جك األريالالحضاض  ل

(قد  يين ال هةب الاة ب 
 

.
1

 

C. موقف المشرع السوري من التهرب الضريبي: 

قانون مكافحة التهرب ةي لج هةب الاة ب  ليي ه جة مم،  صدة تصدى المشةج ال ي

 (2003للعام  25القانون رقم )الضريبي 

الم مثجم    رية حم ال هثةب ( 3المة   )عد  الضة ين رهة  ويالعاةت رد ة م االا فال  الاة ب  

لباة ثةت الاة ب  عن ذة ق اا ضصةا المفجيرةت الميثضم عن األوضثةج المةلاثم لجميجفثان وجمثب ا

عن رطةةح الاةاة  والةاي  وضبط عةالت ال هةب رنهة وال حضاثق  ث  الشثيةوى واإلخبثةةات 

بثثةز ذثثةق ال هثثةب الاثثة ب  ورفةلج هثثة رثثب الجهثثةت أالم فجضثثم بثثةل هةب الاثثة ب  وتحثثةي 

ورنح الفةرجان    رجةل االا فال  ورية حم ال هةب الاثة ب  عثق االذثالج عجثم كثل . الم  صم

جهةت الضطةج الفة  وال فةو   والمش ةك ب ضد    وللزا بةل يجا  بةلاةاة  والةاي ، رة له عالقم 

 ( 2المة   ) المطجيبم رن قبجه كة م الباة ةت والمفجيرةت واليثةةق 

بةلمةةثثم رثثن  200الحثثبس رثثد  شثثهة ومةارثثم قثثدةهة )عضيبثثةت ال هثثةب الاثثة ب   2وقثثد عثثد  الضثثة ين  ثث  المثثة   

. (يي عن انم واعد  عن ال يجا  أو جزا ال يجا  رحل ال هةب ع   الحةل وتاةع  الفضيبم    عثةل ال يثةاةالاة بم أو الةا  ال ن

ول   فثِط الضثة ين عصثة م لجفثةرجان  ث  رجثةل االاث فال  ورية حثم ال هثةب الاثة ب  الثج ن  ثبثت 

الت ثثةذ ااثث ثمةةه  أاثثةاة   ثثةةا أعمثثةله  لمنففثث ه  أو رنففثثم ماثثةه ، عاثث   حثثةليا للثثم الضاثثةا 

 (. 10المة   )اإلجةااات الضة ي ام وال أ  بام بحضه  

اةهمت رد ة م االا فال  الاة ب     وزاة  المةلام بة د ال ز نم الفةرم بمبةلغ كباة  جدا   ةجمم 

عن ضبط الفد د رن عةالت ال هةب الاة ب ، رن عةالت ال هةب تجك رة كةن ب اطة  ورنهة رة 

أن هنةك الفد د رن المفيقةت ال   تحيل  ون أ اا رد ة م االا فال   كةن رفضدا ، وتةى البةعثم

                                                           
1
 Excerpted from: Madinger, J.; Zalopany, S. A. "Money Laundering: A Guide for Criminal 

Investigators", (Boca Raton, FL: CRC Press, 1999), p. 151. 
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 ضص المفدات وال جهازات ال ضنام،  ضص الية ة الفن  الم  صص : لفمجهة عجم النحي األرثل

بةلحيااا  والشبيةت، النضص الشد د    عنصةي ال دة   والم ةعد  الفنام المضدَران رن 

 فةرل رب أعد  واةةل وتضناةت ال هةب الاة ب ، عد  تالؤ  المة حان الدولاان عجم كافام ال

ال في اةت الممنيعم لفنةية االا فال  رب الم ةذة اليباة  ال    ياجهي هة وبةل ةل  عد  

رن ذوي النفيس الافافم ل ضبل  الندة تنةا  اليجفم رب الفةةد األرة الجي قد  مثل ربةةا  لدى 

عجم رصجحم الدولم وال ز نم الفةرم، تضة   ذةق ال حةي الةشةوى وتفاال رصةلحه  الش صام 

 .وال حضاق الم   درم رن قبل عةرج  االا فال  الاة ب 

وبةلفمي   إن هنةك عةجم لة ب اليع  الاة ب  بان أ ةا  المج مب كة م، لضة م للم تطي ة 

ب قة ين رية حم ال هةب الاة ب  لاش مل عجم الم  جدات    تشة فةت رية حم ال هة

 .الاة ب ، لضة م للم لزالم المفيقةت اةبضم الجكة

    F.A مثالن بفض ر طجبةت اا  دا  ( ال شة فةت واليفةاات)   الحضاضم  إن هنةك بندان 

 .اية م

 

 غسل األموال: رابعاا 

 
A. تعريف غسل األموال ومراحله: 

ي  ال شة ف  والمفدل بةلمةا 2005لفة   33عةف المشةج ال يةي    المةاي  ال شة ف  ةق  

م ل األريال بأ ه كل اجيك  ضصد به لخفةا أو تغااة هي م األريال ال   لهة  2011لفة   21

عالقم بفمجاةت ماة رشةوعم وذلك تمي هة لمصة ةهة الحضاضام ولي  تظهة عجم أ هة  ةجمم عن 

 .عمجاةت رشةوعم

ج النضي     رنشأ  رةلام ل دا: األولم -: تض   عمجام م ل األريال ال ضجاد م للم ثال  رةاعل

لجةاا رجميعم رن ال حي الت المفضد  ل مي ه المصدة : الثة ام –رصة ام أو ماة رصة ام 

: الثةلثم–الحضاض  لألريال ماة المشةوعم وإلخفةا ر ةة المةاجفم و دعم هجا ب ةقاد الصفضةت 

 . لعة    را تجك النضي  بةلنضي  المشةوعم

م ل األريال كالهمة جةاة  ت  ند للم ال داج، وعجم الةم  رن أن عجم الةم  رن أن االع اةل و

لال أن هنةك  ةق  ،عةكم النضي  ال   ت  الحصيل عجاهة عبة االع اةل ه   يج رن م ل األريال

.كباة بان االع اةل وم ل األريال وال  جيز ال جط بانهمة
1

 

م ل  OECDصة ي وال نمام  ةقم الفمل المةل  لمنظمم  ول ال فةون االق  FATF ضد عة ت 

 : األريال عجم الشيل ال ةل 

تهدف أمج  النشةذةت اإلجةارام للم تيلاد الةبح لجفة  أو لجمجميعم ال   تضي  بجلك النشةذ، " 

وم ل األريال هي رفةلجم تجك الفةةدات اإلجةارام بهدف تمي ه أيجهة ماة الضة ي  ، ولهجر 

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 510. 
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ن المجةران رن ال م ب بأةبةعه   ون أن  فةضيا المصدة الفمجام أهمام عةلام رن عا  أ هة تمي

"الميلد ل جك األةبةح لج طة
1

 

بهدف تطي ة ااةاةت  OECDرب الفةت  ه  هائم  ولام أ شئت رة بان الحييرةت بةالةتبةذ 

، وه  تف بة الةقا  الفةلم  الفة د    رجةل رية حم م ل AML رية حم م ل األريال

   الدول األعاةا  AMLائم األاةا     رةاقبم تطية اا ةاتاجاةت األريال، و  مثل  وة اله

وال ف  للم تثضا  ولةشة  الدول األعاةا وماة األعاةا بم ةذة م ل األريال عجم 

وتصدة الفةت  اني ة  اتجةهةت م ل األريال و ضةذ الاف  . الصفاد ن اإلقجام  واليذن 

     .تصدة تضة ةا  بحةالت عمجام تج ص  اه   ةةجهةالممين اا غاللهة رن قبل مةاج  األريال، كمة 

B. تستخدم في عمليات غسل االموال أدوات وتقنيات عديدة منها: 

a.   ال هة 

b.  تجزةم المبةلغ المي عم بحا  تيين أقل رن الحد األ  م الجي   يج  اإلقةاة عن

 ($10.000 بجغ  USA   )رصدةر 

c. األريال ر أتام رن أ شطم تجك ةا بأن  عأي تأااس رنشآت واال: اا  دا  شةكةت الياجهم

 رحالت المجيهةات، المةاكز ال   تضد  خدرةت رةلام: ، رن هجر المنشأتالمنشآت

 ، وكةالت ال فة، شةكةت االا اةا  وال صد ة(تحي ل –يةا م )

d.  اا  دا  الشةكةت اليهمام 

e. عبة الحياالت المصة ام 

f. ل داج النضي  الضجة     بنيك األو شية
2

تجك الح ةبةت المصة ام كامةن  واا  دا  

 .لجضةوض الم حيبم رن بنك آخة    بجد آخة

g. ال   تمثل ) ضي  تةجة الم دةات هنة بباب الح ةبةت المد نم : الح   عجم الصفضةت

لد ه ب ص  رفان، أي أ ه  حصل عجم كمام ( عةةداته اآلججم رن باب الم دةات لجزبةةن

 .أقل رن النضد ولين بيقت أبية

h.  عا  ت امن شةاا الفضي  لح ةب رفان وباب كمام رضةبجم : بةتجةهان ر فةك ان ال جةة

رن الفضي  رن ع ةب آخة     فس اليقت، وعا  أن  فس الش ص  مجك اجطم ال حي  

بيج  الح ةبان  إن أي ةبح أو خ ةة  رن الح ةب األول ااضةبجهة خ ةة  أو ةبح 

لن  يين هنةك أثة عجم اليضب المةل  : الح ةب الثة   بةالتجةر المفةكس، وبةلن اجم

لغةال األريال الجي باض أرياله الضجة  عبة يفضةته ال   جةت    رجةى يفضةت 

 .شةعام كثاة  وهةةجم بمال ان الدوالةات

                                                           
1
 Excerpted from: Financial Action Task Force, Basic Facts about Money Laundering, 

http://www1.oecd.org/fatf 
2
 توجاد فهناا  .أساساً كإشارة  لى جزر القنال اإلنجليزية الموجودة خارج نطاق المملكة المتحدة OFF-SHORE’ أوفشور‘نشأ مصطلح  

ستخدم ه ا المصاطلح بشاكل مجاازي فيماا يتعلاق بأمااكن مثال لوكسامبوري، أو سويسارا، أو ا ثم  .أساسا ،العديد من مصارف األوفشور
يقادم كال مركاز أوفشاور مجموعاة متنوعاة . مصطلح يشير  لى أي مكان خارج الوطن أو البلد الا ي تقايم فياه حاليااً الوعليه فإن . أندورا

من المصارف ومستويات التنظيم والخدمات المختلفاة، وأفضال المراكاز المعروفاة هاي جزيارة فيال أوف ماان وجازر القناال اإلنجليزياة 
 .كايمان والتي تشمل جيرسي وغيرنسي، تليها سويسرا وجزر
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i.  ولين )شةاا الغةال لفضةة رة ب فة رفجن أقل بيثاة رن الضامم ال يقام الفة لم لهجا الفضةة

، ث  قاةره بإعة   باب ذلك الفضةة بضام ه الفة لم (ضامم ال يقام   الحضاضم ب فة  فة ل تجك ال

 !ة  وقة ي ا ة  ريثض ة  الحضاضام رحضضة  بجلك ةبحة     ة 

j. رن لعدى تضناةت الغ ل الشةةفم ت جال أافةة عةلام رضةبل الباةةب : األافةة الما مم

 .الم  ية   رن ال ةةج

k. يال للم اا بدال الدوالةات الضجة  بفمالت هنة  ججأ مةاجيا األر: عمجاةت ال يق المياز م

أجنبام أخةى، وأعاة ة   فادون اا بدالهة للم  والةات رة  أخةى، وأعاة ة    فةرل 

الياطةا الج ن   درين عصةبةت الم دةات رب بفض الشةكةت ال   ت  ية  باةةب رن 

الباةةب أرة ية، وقد  فةض الياطةا عجم هجر الشةكةت أن  ضيريا ب دا  قامم هجر 

بةلدوالة لجمصدة ن األرة ياان، و   المضةبل  ضي  الم  ية ون بةل دا  لهؤالا الياطةا 

.    كيليرباة وبةلفمجم المحجام الييليربام
1

 

يبح أ  ة ت إل ةآلن وعبة ا. ضة م للم رة ابق  مين اا  دا  النضي  االلي ةو ام لغ ل األريالل

النضي  رن ريقب آلخة  ون اا  دا  البنك، ورب بضةا ألي ش ص تحي ل كماةت كباة  رن  ر ةعة  

 .عمجام ال حي ل وهي م أذةا هة رجهيلم تمةرة  

ال   ت   د  النضي  اإللي ةو ام  ون الحةجم ألذةاف  اإل  ة تأيبح هنةك وجي   فج  لصفضةت 

  ذلك  مين تحي ل النضين عمجاةت رةاجفم ورةاقبم، لضة م للم ثةلثم ورة قد   ةت  عجاه ر

الميلد  ة تجك األ شطم بِ ف َ اإللي ةو ام بةلشيل الجي تنشأ  اه تجك النضي  ضمن اجطةت قاةةام تَ 

! رشةوعملألريال الضجة  أ شطم 
2

 

وتةى البةعثم بأن النضي  اإللي ةو ام ال ت جق  ةص م ل جد د   ح   بل  ةية  خطاة  جدا  

 .ق رن قبل أش ةص رؤهجان بدةجم عةلام ج  أن تضةبجهة تضناةت رية حم عةلام الم  يى وأن تطب

C. أثر عمليات غسل األموال على القوائم المالية : 

عجم )المبةشة  وماة المبةشة   ل عجم الضياة  المةلام رن النةعا انتؤثة عمجاةت م ل األريا

، وعجم الةم  رن أن األثة ن  حمالن  ةجم األهمام (الفةض الفة ل لحةلم النشةذ االق صة ي

 .ذاتهة، لال أن اإل اة  مةلبة  رة ال تفط  اآلثةة ماة المبةشة  االه مة  الجي ت  حضهالفةلام 

    د  مةاجيا األريال الياة ةت االق صة  م كضنة  ل مة ة األريال ماة المشةوعم  اهة، لجلك  إن 

، (رثال  اخ الس األييل )أثة م ل األريال عجم الضياة  المةلام أقل بيثاة رن أثة االع اةل عجاهة 

: لضة م لجلك. وبةل ةل  رن ماة المح مل أن     كش  م ل األريال خالل رةاجفم الضياة  المةلام

أو األييل،    عان أن /أو اخ فةا اإل ةا ات و/عة   رة ت  ب  األ شطم االع اةلام    خ ةة  و

ز ة   م ل األريال   امن ال الع  بيماةت ض مم رن الفةةدات ماة المشةوعم لجفصل أو ل

 .البفد بانهة وبان المصدة الجي ولدهة وذلك بشيل اة ب وبدون لفت اال  بةر

                                                           
1
 Excerpted from: Richards, J. R. "Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money 

Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators", (Boca 
Raton, FL: CRC Press, 1999), p-p. 50-59. 
 
2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p.p. 7-3+7-4. 
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وعجم الةم  رن أ ه رن النة ة أن  يين لغ ل األريال أثة ربةشة عجم الضياة  المةلام، لال أن آثةةر 

 :األخةى ماة المبةشة  ه  ال   تحمل أهمام أكبة، رن هجر اآلثةة

بةخ ةاق م ل األريال لجمنشأ ، وتيجاههة ذجبةت اإل صةح أو اش بةر اجطةت ل فةذ الضة ين  -

 .تجماد األييل بنةا عجم ذلك

 .AMLل ضةف ال شغال واح  الةخصم عند اك شةف خةق كباة أل ظمم وضيابط  -

اع مةل المصة ة  المد ام ألييل المنشأ  أو ة ب الم ةهمان الدعيى عجاهة : اليةةثم ال شغاجام -

 .  بغ ل األريالعند اك شةف قاة  المنشأ

. وهي أه  أثة عجم المنشأ : تدراة ال مفم -
1

 

وتةى رفه  البةعثم   .Golden, T. W.; Skalak, S. L.; Clayton, M. M ةى : بةإلجمةل

أ ه بةلةم  رن أن م ل األريال قد ال  حمل أثةا  ربةشةا  وكباةا  عجم الضياة  المةلام، لال أ ه قد 

 .لام ل طة جيهةي وعضاض  فةض الشةكم أو المنشأ  المة

 بةإلضة م للم . لذا كةن لغ ل األريال رثل هجر اآلثةة  إن هنةك جهةَت عد د  ت ه     عدوثهة

 .  األريال م لالجهم الضةةمم بفمجام الغ ل، هنةك رؤا ةت رةلام وماة رةلام لهة  وة  ةعل    

D. دور المؤسسات المالية في تبييض األموال: 

D-1- ت ه  هجر المؤا ةت    تبااض االريال رن خالل: ام المصة امالمؤا ةت المةل: 

a) أعمال البنوك المراسلة: 

 ضد  البنك األجنب  األيال لزبةةنه عبة يالته رب البنيك المةااجم المحجام لرية ام لجةاا 

، ( USAتصل للم واعد تة جاين  والة    الاي  الياعد    ال  )عمجاةت تحي ل بةق  هةةجم 

   البجد )ع ةبةت الد ب اليااطم،  َُميِّن ع ةب الد ب اليااط  زبةةن البنك األيال  لضة م للم

بأن   طةوا شايةت ر حيبم ربةشة  عجم الح ةب المةاال ( الم جل  اه ذلك البنك األيال

لجبنك األيال، وبةل ةل  تي ة البنيك المةااجم لية م زبةةنهة األجة   لرية ام اليليج المبةشة 

.   أرة ية لمصة  لجنظة  ا
2

 

b) استخدام الحسابات الوسيطة : 

ش صة      ول ر  جفم عيل الفةل ، و فط  هؤالا  20 -15 نشئ مةال األريال يالت رب 

األش ةص   فةت  وة م لاف حيا بهة ع ةبةت رصة ام و ُجةوا يفضةت بنيام  يرام ذبافام عجم 

، بةلنهة م وبةل ةابط رب اآلخة ن ( مة امت طاة الشايةت واا  دا  البطةقةت االة)تجك الح ةبةت 

   ال حي الت البةقام ال   تنضل األريال  اخل وخةةج تجك "  ية "   ال ج جم اايين هنةك 

الح ةبةت الم فد  ، وبحجيل اليقت الجي تي ش   اه اجطةت ل فةذ الضة ين والجهةت المنظمم 

ا األ ةا  قد ا  ضجيا لمدن جد د  عضاضم  شةذ تجك الح ةبةت وهي م ل األريال، اايين هؤال

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 517. 

 
2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 7-7. 
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عجمة  بأن شةكةت الياجهم أو الشةكةت اليهمام ال   . بهي ةت جد د  إلعة   الية  رن جد د

 .اا جمت رفظ  تجك النضي  ال  مين تفضبهة عة   رن قبل أي ش ص
1

 

c)  البنوك الوهمية ومصارف األوفشورOFF-SHORE: 

ة ي       ت جاجهة    بجد أجنب  ماة بجد أو ه  شةكةت ذات كاةن ق OFF-SHOREشةكةت ال  

النشةذةت شةكم  روقد تد ة هج.  مين أن تمةةس  شةذةتهة وعمجهة    بجد ثةل . بجدان رؤا اهة

الشةكةت ال  ح ةج ايى عضد تأااس و ظة   اخج  وال تح ةج  تجكتأااس . أخةى    بجد ةابب

ين  مين أن  يين لجشةكم عنةو ن أخةى ل. للم رضة،  ضط  ش ةذ وجي  عنيان بة دي لجميةتبةت

رؤاس الشةكم  حظم بنيج . وهي رة  ز د رن قدةتهة عج  ال  ف  وعد  ت بب اآلخة ن لنشةذةتهة

لضة م للم أن  شةكةت األو شية  مين تأاا هة عن . كباة رن ال ة م و صف  اليش  عنه

 .ذة ق اإل  ة ت بأرة ربةشة رن بفض البنيك اائم ال مفم

رمة  جدة اإلشةة  للاه أ ه .  فجيرةت عيل هجر الشةكةت ال مين لةهةةهة لجفةرم رطجضة  جماب الم

أال  فمل  م المجةل  ش ةذ عجم ذةل  تةخاص الفمل بميج  قة ين شةكةت األعمةل الدولام و

 .البنيم أو ال أران أو أعمةل الثضم أو ال درةت المةلام اياا بةل شغال أو اإل اة 

رم تفاان أش ةص أو ريةت  اا شةة م إل اة  الشةكم رن خالل تفجامةت تي ة  ول عد د  خد

هجر . الشةكم  ون لةهةة أامةا المةليان الحضاضاان ل جكفام  اة  الحضاضام الم   جضي هة رن اإل

اج مةعةت الجمفام . خةيم بهةالشةكةت ال  يجد عجاهة ةقةبم وال تطةل  بإعدا  قياة  رةلام 

 جكة أ ه    عةل و ة  أعد الم ةهمان    رثل هجر . عن ذة ق ال جافين الفميرام  مين أن ت  

ولين    . الشةكةت  إ ه رن الاةوةي الحصيل عج  ويام رف ةف بهة تامن عضيق اليةثم

 .كثاة رن األعاةن ال  فةف اليةثم بهة   ااب عضيقه 

ام تضي  بشةاا  هنةك شةكةت أو شية قةب. عمجاةت هجر الشةكةت عمجاةت رفضد  ويفبم جدا  

المم جيةت وشةكةت خةيم عيل الفةل  تية   اهة األريال المهةبم كي  فم بنيام ت زا د  اهة 

 مين اا ثمةة هجر األريال الم فام    البيةيةت وأاياق المةل . الفياةد واألةبةح الةأامةلام

ةهمان    تجك    ينة  ق اا ثمةة ال   يا ة رثجهة لأل ةا  الفة  ان و صف  اليش  عن الم و

شةكةت األو شية ه  البةب ال جف  ل هة   األريال لج ةةج بأكيا  أجنبام    . الشةكةت

تضي  شةكةت ال  . رهةبم البيةيم بةع بةةهة اا ثمةةات أجنبام ت ةج رن البال  ولا ت أرياال  

OFF-SHORE ال عمجاةتهة ال ت   تحت أامةا أيحةب األري. لذا  بفمجاةت كثاة  ماة رشةوعم

حا  ال   أل أعد عن المةل وال عن رصدةر وال ع م بالحضاضاان ول مة رن خالل عمالا آخة ن 

 .عن ذة ضم  ضجه وتهة به

شةكةت األو شية تفةرل عجم أ هة شةكةت خةةج عدو  الدولم  ه  ال ت اب لجضيا ان المحجام 

تجك كل الضاي  رثل  كمة أ هة رحةة  رن ،أعمةل تنظامام مالم فجضم بةلنشةذ الةقةب  أو أل 

ال تج ز  بأي األجية وافةة أو ورثل ااةاةت األتحي الت الفمجم لج ةةج المفةوضم عجم 

اخ ال ة  ب اطة  عن البنيك  Offshore Banksت  ج  رصةةف األو شية . ضيابط عييرام

                                                           
1
 Excerpted from: Richards, J. R., mentioned before, p. 85. 
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لام اليهمام، عا  أن الفمجاةت البنيام لمصةةف األو شية تيجد     طةق الصفضةت المةلام الدو

 . ضط

البنيك اليهمام ه     الفة   بنيك ذات ر ةذة عةلام ولاس لهة وجي  رة ي  فج  ضمن أي 

اجطم قاةةام، تمجك تجك البنيك ةخصم رصة ام ية ة  رن بجد رحد ، ولاس لد هة ذةق  عمل، 

بجد جفةج    رصة ام ألن تجك األخاة  تض ا  وجي ا  رة  ة  ل ة  وال  جيز اع بةة تجك البنيك  ةوع

 .األ  لجمؤا م المصة ام والمةلام رة وتبفام  

ت  رنب البنيك اليهمام رن ال فةرل رب المصةةف المةااجم     Patriot Actورنج يدوة قة ين 

 .أرة ية، رمة خفض بةل ةل  رن آ ةق اا غالل تجك البنيك    أ شطم م ل األريال

ئم ال درةت المةااجم    طاب تضد  البنيك اليهمام ورصةةف األو شية خدرةت خةيم ضمن  

رجميعم خةيم جدا  )زبةةن البنك األجنب  رن خاللهة اا  دا  الح ةبةت المةااجم    أرة ية 

وال ت مح (. vipورهمم جدا  لد هة ل داعةت كباة  وت جضم ال درةت المصة ام الم صصم ل  

لم فجضم بصفضةت هؤالا قيا ان ال ة م المصة ام    أمج  تجك الدول بةإل صةح عن المفجيرةت ا

 1. الزبةةن، كمة أ ه ال     لعال  البنك المةاال يةاعم بهجا الشأن

اإل  ة ت عبة الي  ،  ت    كة م عمجاةت رصةةف :البنوك الوهمية وبنوك األوفشور على النت

يين    أي بجد     ان وأ ظمم ألن ريقفهة  ح مل أن ترن الصف  تنظا  تجك البنيك و ق قيا

، كمة أ ه رن الصف  عجم ر ؤول  البنيك والجهةت الةقةبام رةاقبم األ شطم ماة الفة  م الفةل 

 .Crumbley, D. L.; Heitger, L. E.; Smith, G، و ةى الح ةبةت    تجك البنيك عجم

S.   أ ه رب ات ةج ال درةت الفةبة  لجحدو   إ ه رن الصف  بميةن تحد د الضة ين الجي ااُطَبَق

ز ا بان اإل  ة ت ورصةةف األو شية والبنيك اليهمام  زو  مةاج  األريال عجاهة،  ةلم

بةلفةيم ل ةقاد الصفضةت النضد م بان عد  كاة ةت عضاضام بةلطة ضم ال      حال بهة تفض  تجك 

، أرة ر ةة المةاجفم هنة  إرة أن ال  يين له وجي  أو أن  َُز َ  ورفة م بدا  هة و هة  هة الصفضةت

!كمة أن قيا ان ال ة م المصة ام لجفد د رن البجدان تز د رن عد  المشيجم تمةرة ، 
2

وت فق البةعثم  

 .رب هجا الةأي

d) نظمة المصرفية السريةاأل : 

تفمل األ ظمم المصة ام ال ة م رب وكاجان ريجي  ن    ريقفان جغةا اان ر  جفان بحا  تيين 

ظ بهة ذلك اليكال،  ضي  الشة يةن بإثبةت الضاي  النضي  ر ةعم    بجد اليكال رن النضد م ال    ح ف

المحةابام    ة ة  بجفل ع ةبةته  المش ةكم رد نم و اةنم بمضداة تجك ال حي الت، ث  ت   ت ي م تجك 

الح ةبةت بشيل  وةي عبة تحي الت ر فق عجاهة بانهمة، ال  ن ا عن هجا النيج رن تحي ل النضي  

ةت لال عند لجةاا ال  ي م بان اليكالا أو الشةكةا، األرة الجي اج جم الم  ندات اليةقام لجفمجا

و  يقب لهجا النيج رن الصنةعم المصة ام النمي    الم  ضبل رب . أكثة يفيبمأرةا   جفل تفضبه 

. از  ة  جد م البنيك الشةعام    ال حضق رن هي م عمالةهة، األرة الجي ت فق رفه البةعثم
3

 

D-2- اة المصة امالمؤا ةت المةلام م : 

                                                           
1
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p.p. 7-14+7-15. 

2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p.p. 7-15+7-16. 

3
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 7-24. 
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ل أران رن قبل الغةاجان المحنيان إل داج وتةقاد ت   د  شةكةت ا: رؤا ةت ال أران -

و را النضي ، بةلن بم لجنضي  الم أتام رن رصة ة ماة رشةوعم     ل داعهة    النظة  

، ث   ة ب المؤِرنُين رطةلبةت تأرانام رز فم لشةكم بهةالمصة   ث  شةاا بيالص تأران 

ال   تضي  بد ب قامم تجك المطةلبةت، ث   ضي  هؤالا باخ تجك النضي  ذات المظهة  ال أران

.الشةع     عةل  المةل
1

 

E. دور األعمال واألنشطة االقتصادية األخرت في غسل األموال: 

أعمةل تداة بةلنضد كةأل شطم ذات هنةك أعمةل وأ شطم اخةى ت   د  لغ ل األريال، رنهة 

تحي ل الفمجم، النيا ي الجاجام، البةةات، المطةع ، وكةالت الفضةةات، : امالمبافةت النضد م الفةل

كل تجك األ شطم تججب ، وكةالت ال فة، اليةز نيهةت، المزا ات عجم اإل  ة ت، أ شطم الياةذم

مةاج  األريال،  فبة ار الك عصم بمشةوج أو االا ثمةة    واعد أو أكثة رن تجك األ شطم، 

تحد د رصدة رشةوج لم حصالته النضد م، وبيجي  أعمةل كأعمةل الحة ةت   مين لغةال األريال

.والفنة ق ال وجي  لفياتاة المبافةت وبةل ةل  ال عةجم ل ز افهة
2

 

تمثل المشةة ب واألعمةل االق صة  م رصدةا  هةرة  جدا  لجمفجيرةت وال جالت الضامم : لضة م لجلك

تح فظ  ضط بةل جالت الم فجضم بأريةهة بل ل هة تمجك كل  لج حضاق المةل ،  ةلمشةة ب االق صة  م ال

واعد رن هجر األذةاف قد  يين هي ريضيج ال حضاق )أ ياج المفجيرةت عن األذةاف الثةلثم 

، عا  ال  مين أن ت   ل اة  وتشغال أي رشةوج الاي  بدون تيلاد كماةت هةةجم رن (المةل 

 .الباة ةت وةقام كة ت أ  للي ةو ام

أ اة  األعمةل والمشةة ب االق صة  م    ر ططةت م ل األريال وكة م األ شطم  ت   د 

اإلجةارام واالع اةلام،  ةلمشةوج االق صة ي  ي ة مطةا رم ةزا  ل بة ة الدخل ماة المشةوج، 

وتفاد المشةة ب واألعمةل    رةعجم  ،أن تيلاد النضد هي الهدف األاةا  ألي رشةوج بةع بةة

وذلك ل  ة   الفةةدات اإلجةارام رن  ظة  / جم األولم    عمجام م ل األريالالمةع/اإل داج 

 .الصفضم النضد م للم  ظة  الفمل االق صة ي

كمة ت   د  عد  أشيةل لألعمةل االق صة  م كةلشةكةت ل ةقاد األريال المغ يلم، وإلخفةا رجيام 

وأخاةا   فة  ضخ  .صف  تفضبهةهجر األريال ول اةتهة عبة اج جم رن الصفضةت المةلام ال    

األريال المغ يلم    االق صة  عبة المشةة ب واألعمةل االق صة  م ال    د ةهة الغةال بجاته، 

.ل ي مل بجلك  اةة  م ل األريال
3
  

F. غسل األموال باستخدام األوراق المالية: 

م  وةهة لرة م ل األريال، و  جج لمةلام أن تشيل جزاا  ةةا اة     ر طط مين لألوةاق ا

 .كياةةل لجة مم م ل األريال أو كم حصالت عن تجك الجة مم

                                                           
1
 Excerpted from: Richards, J. R., mentioned before, p. 108. 

2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 7-17. 

3
 Excerpted from: Madinger, J.; et al., mentioned before, p. 170. 
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تَُمِيل األريال الضجة  هنة عمجام ال الع  بةألوةاق المةلام، وعا  أن : واةةل: الفئم األولم

وخةيم أاه  الشةكةت ل ةقاد األريال الضجة  شهة ات األاه  تمثل رجيام لجشةكم  إ هة تُ  َ َد  

 ."  لحةرجهةاألاه"أو " اليهمام"

ت   د  األوةاق المةلام لجحصيل عجم قةض    لذةة م ل األريال، وألن األوةاق المةلام  وقد

ت جه بطباف هة  حي االا ثمةة  ا يقب رنهة ل  ةج  خل  حمل    ةةهةر يفم الشةعام،   مح هجا 

 .بةا  دا  األوةاق المةلام كآلاةت ل رةج

قد تمثل األوةاق المةلام هد ة  لفمجام م ل األريال، و  امن  :مر حصالت الجة م: الفئم الثة ام

الم طط تحي ل النضي  الضجة  للم أوةاق رةلام  ظافم، ت الا  كة م أ ياج األوةاق المةلام رب هجا 

الغةض، وألن عج  الم ةجة  بةألاه  وال ندات وال اةةات وينة  ق االا ثمةة المش ةكم كباة 

.تحةي الصفضةت المة بمهنة  جدا ،   ايين رن الصف 
1

 

G. األدوات التي تستخدمها البنوك لتحديد غاسلي األموال: 

G-1- برامج المراقبة عبر الحاسب اآللي: 

تحةول البنيك تحد د هي م مةاج  األريال المح مجان وذلك عند  ضطم  خيل األريال ماة 

م ت مح لهة بمةاقبم المشةوعم للم النظة  المصة  ، عا  اش ةت البنيك بةارا للي ةو ا

.الصفضةت عجم الح ةبةت وتفاان األ شطم المثاة  لجة بم والشك  اهة
2

 

ت ةعد تجك البةارا البنيك عجم عد  خةق قة ين ال ة م المصة ام    أرة ية 
3

، رب االر ثةل  

 .لضيا ان رية حم م ل األريال    ذات اليقت

G-2- النماذج التنظيمية لمكافحة غسل األموال 

. ز  تشة فةت بفض الدول ال صة ح عن رصدة األريال لذا تجةوز المبجغ قامم رحد  ت  ج

 ةل زا م الفةرم األرة يام رثال، تطج  رن البنيك أن تة ب تضةة ة بةلصفضةت النضد م ال   ت جةوز 

، لضة م للم تضةة ة عن األ شطم المة بم لجصفضةت ال    ةى CTRأرة ي  $ 10.000ربجغ 

رن األ ةا  ة ب تضة ة بةلنضل المة ي  كمة تطج . SARوجي  عنةية شك  اهة ريةفيا البنك 

وذلك عند قاة  الفة  بةلنضل المة ي لجفمجم بمة  CMIRلجفمجم أو األ وات المةلام عبة الحدو  

.أرة ي  لداخل أو خةةج أرة ية   فم واعد  وبيقت واعد$ 10.000  جةوز 
4

تفة ل أو :    اية م) 

 (أو رة  فة لهة بةلفمالت األجنبام. س. ل 500.000ت جةوز 

ليل عمجام  ضد م ( CTRC) يجد أ اة   تضةة ة الصفضةت النضد م المة يعم رن قبل اليةز نيهةت 

أرة ي ، عا  تة ب تجك ال ضةة ة لج زا م الفةرم األرة يام، وهنةك تضة ة $ 10.000ت جةوز 

باف  أو اع بةةي له ع ةب عا    يج  عجم كل ش ص ذ: FBARع ةب البنك األجنب  

  يج  عجاه ة ب  ،$10.000رصة   أو رةل     بجد أجنب  وقة  بإ داعةت رجمفم ت جةوز ال  

                                                           
1
 Excerpted from: Madinger, J.; et al., mentioned before, p.p. 272+273. 

2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 7-8. 

3
 Excerpted from: Bank Secrecy Act, Section 5318 (h) of Title 31 of The United States Code. 

4
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 7-8. 
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كل انم لج ز نم الفةرم بانه وبان ذلك الح ةب المصة   األجنب  عن الصجم  FBARتضة ة 

.رن ال نم ال ةلام 30/2األرة يام    أو قبل 
1

 

G-3-  هوية العميل لدت البنوكتحديد قواعد التحقق من: 

 ضي  البنك بةل حضق رن هي م الفمال    تفةرالته وأعمةله رب بةق  البنيك ورب الزبةةن المهمان، 

، تؤكد البةعثم هنة عجم وجيب أن الفماللضة م للم المةاقبم الم  مة  لجصفضةت عجم ع ةبةت 

وت فق البةعثم . رن هي م الفمال يين هنةك تيازن بان قيا ان ال ة م المصة ام وقيا ان ال حضق 

َي ُة عنةية رن  ةعام أن تَ   .Crumbley, D. L.; Heitger, L. E.; Smith, G. Sرب

اليجي  الففج  المة ي لجمصةف وذةق  الفمل والةخصم المصة ام الصة ة  عن اجطم قاةةام 

لفنةية ااجن  رح ةرم وريثيقم، لضة م للم عصة ال فةرل رب البنيك ال   ت يا ة لد هة هجر ا

أي  ظة  رصة   ال بفةت ال جبام الم ةتبم عجم ال فةرل رب البنيك الجي ةا ورصةةف 

.األو شية
2

 

H. مكافحة غسل األموال والوقاية منه: 

 يجد عةلاة  رفاةةي رةاجفم : AICPAرفة اة المةاجفم النةةمم لغ ل األريال والصة ة  عن 

األ شطم ماة المشةوعم /SAS NO. 54 :وهمة ML ضدرةن بفض اإلةشة  ب صيص أ شطم 

عند رةاجف ه المةاجب  ةاام واخ بةة االع اةل رن قبل /SAS NO.99 وال    مةةاهة اليكال 

 .لجضياة  المةلام

  طج  تنبه المةاجب لألعمةل ماة الضة ي ام كغ ل األريال : SAS NO. 54بةلن بم ل   -

ن ل جك األ فةل أثة جيهةي عجم وال   قد  يين لهة تأثاة عجم ال ضة ة المةل ، لن كة

الضياة  المةلام لجياةن،   فان عجم المةاجب تطباق لجةااات رةاجفم لضة ام، لين    

الفد د رن الحةالت ال تؤثة أ شطم م ل األريال بشيل جيهةي عجم ال ضةة ة المةلام 

 .لجمنظمم

،  ضد ت  2003عة   والجي تم ب بضي  النفةذ واإللزا  ال ةرم خالل SAS NO.99بةلن بم ل   -

 .قتيااب قياعد ال حض

تحد د ر ةذة ال اجال الجيهةي    تضةة ة الشةكم المةلام : عجم المةاجب - أ

 وت طاة   ةةا ال حجال

خالل عمجام المةاجفم ل حد د الطةق " ال أرل واالا نبةذ"عجم  ة ق المةاجفم  - ب

 ال    مين عبةهة اةتيةب االع اةل لدى الفمال

: ا ف ةة وتََغاُة ذة ضم النظة للم ال ضة ة المحةاب ، بمفنمات ةج ر  ي ةت اال - ت

ز ة   عد  األش ةص الج ن     اؤاله ، والنظة للم الطةق المحةابام 

الم   درم رن قبل اإل اة  رن رنظية ذو ردى زرن  أذيل وأكثة قةبجام 

 .لجمضةة م

                                                           
1
 Excerpted from: Richards, J. R., mentioned before, p.p. 180+182. 

 
2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 7-14. 
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، Release NO. 2007-01النشة  ةق   PCAOBأيدة  2001   كة ين الثة   رن عة  

أعة ت تجك النشة  ال أكاد عجم الحةجم التبةج المةاجفان لممةةاةت رالةمم  أثنةا تضاامه  ل طة 

اإلجةااات االع اةلام خالل عمجام المةاجفم، كمة ويفت النشة  الممةةاةت ال   ال تةقم    

 .اليقت الحةل  لهجا المفاةة

عدا /ن أخصةةا  وخبةاا المحةابم أ ةى آخةون  المراجعة الخارجية وغسل األموالب صيص 

ه  أقدة رن المةاجب ال ةةج  عجم الفثية عجم  لال م ل األريال، / المةاجفان ال ةةجاان

 ةلمةاجب ال ةةج  عة   رة  فحص عانم يغاة   ضط رن الصفضةت الففجام الا ال  أو تيز ب 

بطباف هة بحا  تبدو وكأ هة النضد م خالل ال نم المةلام، وعمجام م ل األريال ه  عمجام رميهم 

.يفضةت اق صة  م رشةوعم
1

 

   بة خالل عمجام رةاجف ه ريثيقام ويحم وثةةق  -GAASتبفة  ل  -وألن المةاجب ال ةةج  

النشةذ االق صة ي
2

  الداخج  عجم تحةي وكش  عالرةت  هي أقل قدة  واع مةال  رن المحةا 

 .صفضةت الم د ضم عبة الياةنم ل األريال ألن لجلك األخاة تيايل  ير  رب ال

   اإلةشة  وال يجاه / عدا المةاجفان ال ةةجاان/وتنحصة ر ؤولام المدةاا والمحةابان 

الةام  وماة الةام 
3

 :، عا   جد

 شةمج  المنةي  اإل اة م رمن ت امن رهةره  ت جال يفضةت الياةن وة ب ال ضة ة بهة  -

 كمر  شةةي األ ظمم المةلام الفةرجان  اخل الشة -

 ال شغال وعن تدقاق االر ثةل/المدقضان الداخجاان الم ؤولان عن الفمجاةت -

 هؤالا الج ن ت  أجة الشةكم خدرةته  لجضاة  بيةافم الفحص ال نظام  -

 F.Aرحضض   -

 هؤالا الج ن ت  أجة الشةكم خدرةته  لجضاة  بيةافم تدقاق االر ثةل وال دقاق ال شغاج  -

 ل اة  الم ةذةأخصةةا  رةاقبم االر ثةل وردةاا  -

أخصةةا  تنفاج الضيا ان الاة بام وخةيم    المضةذفةت ال   تُة َب  اهة ال ضةة ة  -

 .للم ال جطةت الاة بام AMLالم فجضم بضيا ان 

كش صام )وأخاةا  رن الجد ة ذكةر أن ر طجبةت رية حم م ل األريال تنطبق عجم المؤا ةت 

ثل المدقضان الداخجاان والمحةابان اآلخة ن الج ن ر( كأ ةا )وعجم ذةق  الفمل لد هة ( اع بةة م

 . فمجين لدى اإل اة 

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 522+523. 

 
2
  Excerpted from: Crumbley, D. L.; Apostolou, N. "The Accounting Profession and Financial Statement 

Fraud," THE FORENSIC EXAMINER (Springfield, Mo.: American College of Forensic Examiners 
International, January 1, 2003), http://www.acfei.com/ce-Acctg%20Prof%20and%20Fraud%20-
%20Crumbley2.htm. 
3
 For example, Anti-Money Laundering, 2

nd
 ed., an AML white paper by the International Federation 

of Accountants, released in March 2004, 
http://www.ifac.org/store/Details.tmpl?SID=101043515678981. 
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I. تي  البةعثم بةلنهة م ت جاط : الصلة بين التحقيق في االحتيال وبين مكافحة غسل األموال

 :تمهادا  لطةح قاام هةرم وع ةام ويفبم، هجر الصجمالايا عجم 

 اةل وال حضاق    م ل األريال وخةيم  امة هنةك الفد د رن  ضةذ ال مةثل بان ال حضاق    االع -

،  ه    يعة (الجي     الضاة  به  امة   ص األ ةا  والشةكةت)  فجق بإجةااات ال حضق والبح  

المجة       البح  عن ال حضاق بفه  الصجم بان األ ةا  والشةكةت،    ال حضاق    االع اةل

الشةكم و ضةذ الاف     الةقةبم ال   وتفةيال الم طط االع اةل  وأثة ذلك الم طط عجم 

شيجت  ةيم ل نفاج الجة مم، أرة ال حضاق    م ل األريال  إ ه مةلبة  رة  فحص الفالقم بان 

ضة ة به، الزبين والمؤا م المةلام لا أكد رن أ ه ت  تحد د الم  فاد االق صة ي رن الفمجام وة ب ال 

 .ة  و ضةذ الاف     الةقةبم الياج  رفةلج هةالنمط الجي ت  اتبةعه والمج كمة أ ه  بح  عن

خالل ااة ال حضاق، عا   -رثل اا  ةاج الباة ةت– ية  كال ال حضاضان تضناةت ر مةثجم  -

 ُ  َفمل بة ةرا اا  ةاج الباة ةت اإللي ةو      ال حضاق    االع اةل ل حد د الصالت أو 

ةت المشبيهم والصالت المشبيهم بان الصفضةت الشةذ   اخل أي رجميعم باة ةت وليش  الصفض

 .الح ةبةت والياة ةت ريضب الشك والة بم

رن  ياةد اا ئجةة ال درةت ال حضاضام    الضطةج ال ةص لرية ام ال حي  بةإل صةح عن ر ألم  -

، بةإلعةاج والفااحم وتدراة ال مفماالع اةل،  هنةك خطة رن ت ةب المفجيرم لجفمي  وال  ب  

 .رن األ ال البدا بةل حضاق    الجة  قبل أن تن به اجطةت ل فةذ الضة ين لهوعة   رة  يين 

 ح مل أن   ةا ق االع اةل رب م ل األريال    الفد د رن الحةالت، ألن م ل األريال هي رة  -

 . ُحِةك الفةةدات الم أتام رن االع اةل

ن وخبةاا المحةابم   ايين ولذا ار دت ر طجبةت رية حم م ل األريال ل شمل المحضضان الجنةةاا

ةة  بةإلبالغ عن ضاهنةك تأثاة رف بة عجم تجك المهنم، أل ه لن ت  لضة م ر طجبةت قاة  المحضق ال

أي ! اش بةهه بغ ل األريال   ا فان عجم ذلك األخاة ال ضة ة عن أي اش بةر للم ال جطةت المفنام

 إن ةمبم الياة ةت  ،ي  بإ اةتهر بةا  عن ريكجه وعن النشةذ الجي  ض F.Aلذا أيبح رحضق 

 !ا  ضجص للم عد كباة ذةلمة أ هة ا في  بةلاةة عجاهة F.Aالمنظمم    اا ئجةة خدرةت رحضق 

J. موقف المشرع السوري من غسل األموال: 

قانون غسل األموال بالمرسوم التشريعي تنةول المشةج ال يةي ر ألم م ل األريال  صدة  

جة  الضة ين  فل م ل . 2011لعام  22لمرسوم التشريعي باعدل  ثم  2005لعام  33رقم 

وأعد  لدى رصةف اية م المةكزي هائم ر  ضجم ذات يفم قاةةام ت مم ( 2المة   )األريال 

ت م ب بةلش صام االع بةة م وت مثل رهم هة    ( هائم رية حم م ل األريال وتمي ل اإلةهةب)

مفجيرةت الم فجضم بفمجاةت م ل األريال و لجةاا تجض  بالمةت الفمجاةت المشبيهم وماةهة رن ال

ال حضاضةت المةلام    الفمجاةت ال    ش به بأ هة تنطيي عجم عمجاةت م ل أريال ماة رشةوعم و 

تزو د ال جطةت الضاةةام وماةهة رن الجهةت الم  صم ب طباق أعية  هجا المةاي  ال شة ف  

وأوج  (. 1المة   ) فجق بهجا المةاي  ال شة ف  ل   تبةلمفجيرةت ال   تطجبهة هجر ال جطةت وا

رن هجا المةاي  ال شة ف  لضة م للم رةاقب   5و  4عجم الجهةت المشةة للاهة    المة تان 

المصةةف الفةرجم الداخجاان ورةاقب  الجهةت اإلشةا ام الم  صم ورةاجف  الح ةبةت الضة ي اان 

عن تفةيال الفمجاةت ال    ش بهين بأ هة ت ف  م ل لبالغ ةةاس الهائم أو رن  ضي  رضةره  يةا  
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وخص الناةبم الفةرم بصالعام لقةرم  عيى الحق الفة     جةاة  م ل . أريال ماة رشةوعم

ولضةض  ال حضاق الضاة  بةل حة ةت وجمب األ لم وت بب وضبط األريال الم صجم بةلجة مم  ،األريال

صجم بجةاة  م ل األريال أو تمي ل اإلةهةب ور حصالتهة أ نمة كة ت، وعجز األريال الم 

ول ةا اتهة والياةةط الم   درم    هجر الجةاة  وعجز وتجماد األريال الم صجم بجةاة  تشيل 

عصاج هة المةلام رصدةا  ألريال ماة رشةوعم وتحة ة أو ريايجم تجماد الح ةبةت المصة ام 

 (2المة   ) ةال   قةرت الهائم ب جماده

ة ين ةةاس الهائم ولجنم ل اة  المصةف المةكزي وأعاةا لجنم ل اة  الهائم و أران وقد ر ّب الض

 ال  جيز . اةهة وأعاةا وعداتهة وجماب الفةرجان لد هة والميجفان بأعمةل لمصجح هة بةلحصة م

ن  اهة ميجفم بةإلبالغ وردةااهة والفةرجااال عةا عجاه  أو رالعض ه ، كجلك ر ب المؤا ةت ال

 .ضيرين بنام ع نم بةإلبالغ عن الفمجاةت المشبيهم بةلحصة م ذاتهةوالج ن  

 فةق  بةالع ضةل المؤقت رن ثال  انيات : رنه، عد  الضة ين عضيبةت م ل األريال 14   المة   

للم ات انيات وبغةارم تفة ل قامم األريال المابيذم أو بغةارم تفة ل قام هة    عةل تفجة 

رجاين لاة  اية م كل رن قة  أو تدخل أو اش ةك بفمجاةت م ل ضبطهة عجم أن ال تضل عن 

رن هجا المةاي  ال شة ف   1أريال ماة رشةوعم  ةجمم عن لعدى الجةاة  المجكية     المة   

وهي  فج  أ هة  ةجمم عن أعمةل ماة رشةوعم رة ل   ضب الففل تحت ذةةجم عضيبم اشد وتشد  هجر 

رن قة ين الفضيبةت الفة  لذا اةتي  الجة     لذةة عصةبم  241الفضيبم و ضة  ألعية  المة   

بمصة ة  األريال الضجة  ول ةا اتهة ع م لي رنه  15وقد قام الضة ين    المة   . لجةارام رنظمم

كمة قام بمفةقبم الش ص االع بةةي    عةل اةتيةب جة  م ل األريال . ت  تحي جهة أو تبد جهة

ل رد ةر أو أعاةا ل اةته أو رمثجاه أو عمةله بةامه أو بإعدى أو جة  تمي ل اإلةهةب رن قب

ورة  جاهة رن قة ين  102ت   رفةقبم الش ص االع بةةي و ضة  ألعية  المة   عا   ،واةةجه

 .الفضيبةت وال ت ل هجر الفضيبم بةلم ؤولام الجنةةام لألش ةص الطبافاان

ه قد ت  تفد جه عد  رةات، لين المشيجم لن رةاي  م ل األريال جاد رن عا  النيعام خةيم وأ 

كة ت    كافام تطباق هائم رية حم م ل األريال وتمي ل اإلةهةب لنصييه وقيا انه، لألا  

ل     طب أعاةا الهائم االا فة   رن الي  الهةةل رن ال دة   والم ةعد  الفنام ال   تجضيهة رن 

م أ اةه  لفمجه ، لضة م للم أن  زاهم أرنةا المة حان الدولاان أو رن عيس تجك ال بة  عجم كافا

 !عد  رةات واتهة اة الهائم وبفض أعاةةهة كة ت ريضب شك 

هنةك عةجم لفنصة بشةي  ز ه ورؤهل تأهاال  عةلاة  لافمل    لذةة رية حم م ل األريال 

 (.   اية م F.Aأعد ر طجبةت اا  دا  )لن مين رن ضمةن المية حم الففةلم لغ ل األريال 

 

 جرائم اإلنترنت والجرائم ذات الصلة بالحاسوب: خامساا 

A. تعريف الجريمة، دوافعها، تبعاتها: 

الجة مم المفجيرةتام بأ هة  2012لفة  ( 11)ي    المةاي  ال شة ف  ةق  عةف المشةج ال ية

 الجة مم ال   تةتي  بةا  دا  األجهز  الحةايبام أو الشبيم أو تضب عجم المنظيرةت المفجيرةتام

 .أو الشبيم
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األةبةح اليباة  الم أتام رنهة وال   ال تضةةن : و ق ةؤ م البةعثم  إن أه   وا ب تجك الجة مم

، لضة م للم أ ه    ةل ال شة فةت الحةلام الضيرام والدولام النةةمم ةلجهد المبجول ل نفاجهةب

ل شة فةت لضة م للم جك الجةاة  الحةايب واإل  ة ت،  إن الثغةات اليباة  ال   تفة   رنهة ت

وأه  أ وات . نجة  بففج ه ب هيلم َُمِين رح ةل الحةايب والنت رن ال ، نةم  بانهةعةلم عد  ال

اةقم المفجيرةت الش صام  أرة أه  تبفةتهة. ايب واإل  ة تاا  دا  الحة الجة مم المفجيرةتام

اا    ةثام وهةةجم وخطاة ، تبفةتهة كةوت ة   الباة ةت والمفجيرةت وتدراة النظ  اإللي ةو ام

 .تباة هة العضة  

B.  نظرية االحتيال المتصل بالحاسوبMOMM  

MOMM  الدوا ب، الفةص، الياةةل، الطةق: ه  اخ صةة ل/motivations, 

opportunities, means, methods :/ 

  ة  م  -3   ية م -2اق صة  م  -1:  صامأابةب ش: الدوا ب -

 : الفةص -

 الدخيل -محةابم الداخجام بال -أ: األ ظممالايابط الةقةبام عجم  -1

ر  يى الثضم    عالقم  -األخالق ج  - ظة  الفياةد ب -أ: ضيابط اإل اة  -2

 األش ةص ببفاه  البفض

 ال ينيليجاة -3الفةرجان والميةفان  -2 الةقةبامالايابط  -1: الياةةل -

 الم ةجةتتزو ة أو ت ة   المدخالت أو : الطةق -

وهجر تؤ ي  ،وعندرة تيجد الفةيم     البح  عن الياةةل ث  الطةق ،ةصلن الدوا ب ت جق الف

ذا كةن ألعده   ا ب ش ص  لال  ضة  رن أي ل. بدوةهة للم خجق  وا ب جد د    نشأ عجضم ري مجم

رنشأ  رة،  هي  بح  عن الفةيم ل حضاق ذلك ث     غل ضف  الايابط الةقةبام     ظة  

. أو    عمجاةت ل خةل الباة ةت والمفجيرةت ال ة م الفةةد  لجمنشأ المحةابم اإللي ةو   لجمنشأ  

اليااجم اليعاد  ل نفاج اال  ضة  ه  بةا  دا  ال ينيليجاة الم ضدرم لجضةينم وخةق  ظة  المحةابم 

 نفج اال  ضة  ، وأخاةا  (أو بةشي  أعد عةرج  تجك المنشأ )ووليج قياعد الباة ةت ال ة م  اهة 

ال ضةة ة المةلام ال   أ ةزهة النظة  المحةاب  )أو الم ةجةت ( قياعد الباة ةت)ت ب المدخالو  ة

 .الفةةد  ل جك المنشأ ( لجمنشأ 

الدوا ب، الفةص، الياةةل، )عالر    باةن الفالقم بان البني  األةبفم ألذا ، تفاد  ظة م االع اةل 

ردى  حد دام للي ةو ام رة، أو عند تالا ةشة  بهة عند ال حضاق    جة مم رةلكمة     ا(. الطةق

قي  الايابط الةقةبام عجم البةارا اإللي ةو ام لدى الشةكم بفد  ةاام وتضاا  بةق  البني ، أو    

ال أكد رن عد  تي اة أاةس االع اةل بميج  هجر النظة م    لذةة اليقة م رن الجة مم المةلام 

ؤ ي لجياةةل ال   تؤ ي لجطةق ال   تؤ ي بدوةهة الدوا ب ال   تؤ ي لجفةص ال   ت)اإللي ةو ام 

 (.لجدوا ب

: تصن  الجةاة  المةتبطم بةلحةايب للم ثال   ئةت تمةش  المةاعل الثال  لمفةلجم الباة ةت

 .جةاة  المدخالت والم ةجةت والمفةلجم

أن  ايب عا   مين لجباة ةت أن تُبدل أورز فم للم الحة لمدخالت ل خةل باة ةتت امن جةاة  ا

، أو أن تُفبةك تُزوة أو أن تُفطم أكبة أو أقل رن عجمهة أو أن تُ ةب أو أن تُحجف بشيل ر فمد
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لن االع اةل    المدخالت رن أكثة جةاة  الحةايب شايعة  و مين     فس اليقت اليقة م رنه 

 .بأعجم  ةجم عبة الايابط الضي م واإلشةاف الففةل

قياة  بة د )ة ة ورجفةت الباة ةت ال   أ  جهة الحةايب أرة جةاة  الم ةجةت رثل اةقم ال ضة

 ابدو أ هة ( الزبةةن،   ةةا البح  وال طي ة، ال طط بفاد  المدى، قياة  الميةفان، الصاغ ال ة م

 .   از  ة  ر  مة    عصة المنة  م المحميرم

لجحيااا  أو  أرة جةاة  ل  ةج بة ةرا الحةايب    طج  عة   المفة م بةل ينيليجاة والدخيل

. لبةارا ال طباضةت
1

 

C. المحاسبة القضائيةعالقة جرائم الحاسوب واإلنترنت باالحتيال و: 

 :تةى البةعثم أن الجةاة  ال   ت   بةا  دا  الحةايب واإل  ة ت تفي  للم

أيبحت ل االق صة ي والمةل  والمحةاب ، عا  البائم الةقمام عجم كل أوجه الفم هامنم -

بشيل كباة ة  للي ةو اة  ووةقاة ، وا  شةت ت لدى كة م الشةكةت ر ي كل قياعد الباة ة

جةاة  الضةينم عبة اإل  ة ت عجم قياعد الباة ةت لدى المصةةف خةيم، وذلك بهدف 

اةقم المفجيرةت الش صام الفةةد  لزبةةن المصةف بمة  اهة أةقة  ع ةبةته  المصة ام 

لافةجأ البنك وزبةةنه بةلفمجام االع اةلام بفد وبطةقةته  االة مة ام بغام اةقم أةيدته ، 

ع ةبةت أخةى     ةوج أخةى     قد أيبحت    يات األوان وبفد أن تيين األريال 

 .رصةةف رة وةاا البحةة

كمة أن اخ ةاق المية  لجنظة  المحةاب  اإللي ةو      رنشأته  مينه رن ال الع   -

ال   ت   عجم المدخالت وذلك بةلشيل الجي بةلمدخالت أو الم ةجةت أو بفمجام المفةلجم 

 .و غط  اع اةله( لجنضي  أو الم زون)  د  رصجح ه و دع  اخ الاه 

كمة تفاد عمجاةت الضةينم عجم النت    اةقم أريال رن  ضي  بةلشةاا رن رياقب  -

 .للي ةو ام

 ؤ ي الجي  كمة تفاد عمجاةت الضةينم عجم النت    ال الع  بباة ةت البيةيةت، األرة -

قةاةات اا ثمةة م تص     رصجحم الضةيةن  للم خداج الم  ثمة ن لحمجه  عجم ات ةذ

 .المح ةل

كمة تفاد عمجاةت الضةينم عجم النت    وليج أمجم قياعد باة ةت    الفةل  والم ةورم  -

 .عجم اةقم أو ت ة   الباة ةت ال    اهة رضةبل عياةد هةةجم

واالب زاز عجم اإل  ة ت ه  جةاة  رةلام، تجك الجةاة  المةلام لذا ، ال ةقم والضةينم واالع اةل 

لا ت  دو م ول مة ه  للي ةو ام أل هة تمت بةا  دا  الحةايب واإل  ة ت، وت طج  الجةاة  

ار الك رهةةات تضنام خةيم لج فةرل األرثل رفهة  F. Accountantالمةلام اإللي ةو ام رن 

وتفي ض  ،وتغة مه  بةألضةاة ال   لحضت بميكجه بفد قاةاهةورفة م رةتيباهة ولعةل ه  لجضاةا 

ريكجه عن كة م األضةاة المة  م والمفني م ال   لحضت به وتأران ربجغ عة ل له رن شةكم ال أران 

 . يازي كة م تجك األضةاة

                                                           
1
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p-p. 236-238. 
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D. الجرائم المالية التي تتم باستخدام اإلنترنت : 

ة  بةل  ة   أو االب زاز أو بةةتيةب اةقم الهي م  مين لجمجة  الضاعند :اةقم الهي م -

وتمثل اةقم الهي م خطةا  عجم الفة  أكثة رن كي هة خطةا  عجم . اع اةل آخة أكبة

 . الشةكم

 هدف للم للحةق األذى بةلاحام بشيل ر  ج  عبة ال فطال ال ة ب  :وق  ال درم -

 .ام عبةهةأل ظمم الحةايب وخةيم لم درةت الي   ال   ت   عةكم ال جةة  اإللي ةو 

ت   عمجاةت الضنص هنة عبة البة د اإللي ةو   بةا  دا  ةاةةل : البة د اإللي ةو   -

 عةةام عا  تمةةس تجك الةاةةل تضناةت رفانم تفاق ر د  البة د اإللي ةو   للم الحد 

 .الجي  ضفل رفه ذلك الم ِد 

ت   خ ةةتهة، تشيل خطةا  كباةا  عجم األعمةل رن  ةعام المصة ة ال   : الفاةواةت -

بجاين  والة أرة ي   12.3و ضدة ال بةاا بأن الشةكةت األرة يام أ فضت بحدو  

، وأن 2001إليالح األضةاة وتنظا  الفيضم النةجمم عن  اةواةت الحةايب عة  

هنةك الفد د رن الفاةواةت ال   كة ت تيجفم كل رنهة عجم رجميج الاحة ة أكثة رن 

لجفاةوس أن  مح  أو أن  فطل باة ةت النظة  أو  ظة   مين و. رجاين  والة أرة ي 

. بة ةرا ال طباضةت ال شغال أو
1

 

هنةك بةارا تضي  بشيل خف  بجمب المفجيرةت عن الهدف خالل : ال ج س اإللي ةو   -

.اا  داره لإل  ة ت وبدون عجمه، وعة   رة  يين هجا ألهداف  عةةام
2
  

هدف، أو الام بح م  ون أن  ةا ضهة أي أذى عجم الغة م رن هجر الفمجام لرة أن تيين  عةة

أن تيين ل  جال كل رة  حد  عجم الحةايب الش ص  لجهدف و ضل تجك الباة ةت للم 

  جل كل رة  حد  عجم الحةايب  winwhatwhereبة ةرا : رثةل. ريقب بفاد

.ريقب رفان بفاد عجم اإل  ة ت و فاد لةاةله للمالش ص  لجهدف 
3
  

 :د د  ت   د  ل ةقم الهي م الش صام، األكثة شايعة  رنهة أنهنةك تضناةت ع

 ضي  المح ةل ب ةقم المفجيرةت رن ةب عمجه، أو بةلضةينم عجم عيااا  المنطمم، أو  -1

 بةشي  المية  الم ؤول عن المفجيرةت ال ة م

   ةق المح ةل المحة ظ الش صام لجحصيل عجم المفجيرةت الش صام بداخجهة -2

 م  اخل رنزل الاحام لا ةق المفجيرةت الش صام رنه   جل المح ةل لل -3

رفجيرةت رصة ام، رفجيرةت بطةقم اة مة ام، :   ةق المح ةل البة د الجي قد   امن -4

 شايةت، رفجيرةت ضة بام، بطةقةت اة مة ام ريا ق عجاهة

ل غااة عنيان الاحام للم ري   البة د المحج  / بةا  الاحام/ ضد  المح ةل ذجبة   -5

 عجم الطج  هي ةل ةل  عجم بة د الاحام عجم الفنيان الجد د الجي وضفه و حصل ب

                                                           
1
  Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 247+248. 

2
 Excerpted from: http:// pcwebopedia.com/TERM/s/spyware.html. 

3
  Excerpted from: http://www.trueactive.com/default.asp 
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 ض ةب المح ةل رن الاحام و نصت للاه وهي   حد  عجم الهةت  و ضد  رفجيرةت اة م  -2

خةيم به أو بح ةبه أو ببطةق ه
1

  

E. االحتيال عبر االنترنت : 

ةلم ال ضجاد م لفمجاةت االع اةل    الح.   ة تقم باة ةت الهي م الش صام عبة اإلو حد  اع اةل اة

ت ةاوح عمجاةت االع اةل هجر . عجم النت  ؤ ي جهل الاحام وجشفهة للم اا غالل المجة  لهة

للم أعمةل االع اةل ( الجي  ُطجَ   اه ةق  الح ةب المصة   لجاحام)رن االع اةل المصة   

نت ل أكاد رفجيرةته  األخةى ال    طج   اهة رن الاحام الجهةب للم ريقب كةذب عجم ال

.الش صام ورفجيرةت ع ةبةته  المصة ام
2
  

 يين ذلك لرة رن خالل عد  لةاةل . ي ةو  اإللو حد  االع اةل رن خالل رياقب ال  ي ق 

هة، وقد تُ  َ د  بطةقةت باةعم ر  جفم عن تجك ال   ت  ذج  شةاةالباةعم المش ةا  أو لةاةل 

ث  لعة   باب تجك الباةةب  لشةاا الباةةب للي ةو اة  ( قم الهي ماا ُحِصجت عبة اة)اة مة ام رز فم 

نت بشيل شةع  وقة ي  للي ةو اة عن ذة ق ال
3
  

االع اةل رن خالل جةاة  اإل  ة ت ال    نفجهة قةاينم  ضيرين بةخ ةاق شبيةت  كمة  حد 

كأةقة  البطةقةت رفجيرةت مجة   خيله  للم النظة   جمفين لمنشأ  اق صة  م، وبيب اآلل  الحةا

االة مة ام لزبةةن البنك رثال  أو ال ضةة ة المةلام ال   ل  تنشة بفد،   صجين بفدهة بةلمنشأ  

االق صة  م بصف ه  خبةاا ور  شةة ن    رجةل أرن المفجيرةت اإللي ةو ام و ضدرين تيياةت 

ا ه  بفد   شة أي ، و يضحين تمةرة   (رياذن الاف   اهة)بيافام تصحاح الثغةات    الشبيم 

رفجيرم ر ةوقم لذا رة اش ةى ذلك المشةوج االق صة ي خدرةته     رجةل أرن المفجيرةت 

اإللي ةو ام، وبمضةبل ذلك   فان عجم المشةوج االق صة ي ل داج ربجغ  ضدي رفان    ع ةب 

رصة   أجنب  ال  مين تفضبه
4
 . النت، وقد  حد  االع اةل عبة ا  حةل هي م ريقب ريثيق عجم  

F. توصيات منظمة دول التعاون االقتصادي والتنمية : 

ولغةض الحد رن جةاة  الحةايب قدرت رنظمم  ول ال فةون االق صة ي وال نمام  1222   عة  

 فة ت جةاة  الحةايب بأ هة أ شطم ماة رشةوعم، . اج جم رن ال يياةت لجدول األعاةا  اهة

 امة  ج  تجك . مةثجم    تشة فةته  المحجاموأويت الدول األعاةا  اهة ب بن  تفةة   ر

 :ال يياةت

أو بةارا الحةايب بشيل لةا ي /رحي أو رنب باة ةت الحةايب و ل خةل أو تبد ل أو -1

 قامم، المشةوج لجنضي  أو ألي ش ا آخة ذيور فمد بضصد ال حي ل ماة 

لةا ي أو بةارا الحةايب بشيل /أو رنب باة ةت الحةايب ول خةل أو تبد ل أو رحي  -2

 ور فمد بضصد اةتيةب ال ز ا  وال زو ة،

                                                           
1
 Excerpted from: http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/websites/idtheft.html. 

2
  Spoofing is any method that is used to pretend to be another person (e-mail spoofing) or another 

web server (IP spoofing). One purpose of the technique might be to identify passwords. 
3
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al.,…mentioned before, p.p. 15-4+15-6+15-7. 

4
 Excerpted from: Skolnik, S. "Two Russians Accused of Operating Hacking Scam to Defraud 

Americans," SEATTLE POSTINTELLIGENCER REPORTER (September 20, 2001). 
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أو بةارا الحةايب، أو أي تدخل آخة /أو رنب باة ةت الحةايب ول خةل أو تبد ل أو رحي  -3

أو أ ظمم /بأ ظمم الحةايب بشيل لةا ي ور فمد بضصد لعةقم عمل الحةايب و

 االتصةالت،

صد اا غالل البة ةرا بض ،ال فدي عجم الحضيق الحصة م لمةلك بة ةرا اي ت و ة رحم  -4

 ،(ت ي ضه)تجةة ة  وذةعه    األاياق 

أو  ظة  اتصةالت بيةرل عج  ولةا   الفةعل /وليج أو اع ةاض أو ل ضةف عةايب و -5

 .وبدون تةخاص الش ص الم ؤول عن النظة  عبة ال فدي عجم المضة اس األرنام
1

 

تفي ض الشةكم  F. Accountantوعا  أ ه   ةت  عجم : بةلن بم ل شة فةت جةاة  اإل  ة ت

الاحام عن ال  ةةة واألضةاة ال   لحضت بهة ولعة   أرالكهة للاهة  إن ذلك اايين يفبة     

البجدان ال   لاس لد هة تشة فةت تغط  جةاة  اإل  ة ت أو    البجدان ال   ال تياك  تشة فةتهة 

ذاته  اج  أن  F. Accountantأرة . جةاة  النت الم طية  وتينيليجاةتهة الجد د ، ورنهة اية م

 يين لد ه رهةةات تضنام عةلام تيازي الم  يى ال ضن  لجمجة  لا مين رن عل لغز جة مم 

.اإل  ة ت وتفي ض الشةكم الاحام ال   اا أجةت خدرةته
2

 

عاة  كباة     رحةول ه تحد د ريةن وقيج جة مم اإل  ة ت ورفة م رة  F. Accountant ياجه 

يةن   اب لنطةق اجطم قة ي ام، وذلك ألن جة مم اإل  ة ت بطباف هة ال تفةف لذا كةن ذلك الم

تحد د ال جطم الضاةةام  F. Accountantعدو ا  لهة، وبنةا عجاه قد  يين رن الصف  عجم 

.المنةابم ال     يج  عجم زبي ه ة ب الدعيى المد ام أو الجنةةام تحت لياةهة
3
  

ال فض  النةجح لمجة  النت، : رجميعم رهةةات تمينه رناالع مة  عجم  F. Accountantعجم 

، رهةةات المضةبجم ل اإللي ةو   الجي ااضد  لجمحيممالدلا بمة  اهةجمب وتيثاق المفجيرةت المهمم 

، تضاا  ال  ةةة، تضد   ال يياةت ال ةيم    رجةل تغااةات ال اةام (لجمشبيهان والم ؤولان)

.األرنام
4

  

G. لحاسوباالحتيال المرتبط با: 

أرن المفجيرةت والباة ةت    األ ظمم   ةى أن حد  بةا  دا  الحةايب، قد االع اةل عا  أن 

  يج  عند تحجال وتصما  النظ  اإللي ةو ام االع مة  و  حيز عجم أهمام خةيم،اإللي ةو ام 

 ةلفد د رن رحجج  الحةايب والمبةرجان لاس لد ه   وريثيق بيفةاته ،عجم أش ةص رؤهجان 

لجلك  أت  تصما  رفظ   ،اذالج ورفة م بةلايابط المحةابام أو بةلمبة ئ الفةرم لجةقةبم الداخجام

 جك األ ظمم عة   رة تيين قاةاام وماة   ،األ ظمم  ةقصة  وماة شةرل لجايابط الية ام والمالةمم

.جبةارار صصم لهايل المنظمم وعمجاةتهة بةلجات، هجا بةإلضة م للم عد  ال حد   الم  مة ل
5

 

                                                           
1
  Excerpted from: U.N. Commission on Crime and Criminal Justice, UNITED NATIONS MANUAL ON 

PREVENTION AND CONTROL OF COMPUTER-RELATED CRIME (NY: United Nations, 1995), par. 118, 
http://www.sgrm.com/art26.htm. 
2
  Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p.p. 15-18+15-19. 

3
 Several U.S. sites that may be able to provide assistance with cybercrimes are: U.S. Customs Service, 

http://www.customs.ustreas.gov; Federal Bureau of Investigation, http://www.fbi.gov; U.S. Treasury 
Department, http://www.ustreas.gov/; and National Security Agency, http://www.nsa.gov/. 
4
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 15-31. 

5
  Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p. 242. 

http://www.customs.ustreas.gov/
http://www.ustreas.gov/
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لن أكبة خطة   هد  أرن المفجيرةت لدى المنظمم هي ذلك النةج  عن ريةف  الشةكم أ ف ه ، 

 ةلمية  ال ةخط أو الجي يةف رؤخةا  رن ال درم، الم فةقدون والم  شةةون ال ةبضين، 

 ا ب لال  ضة  واةتيةب أ فةل تشةبه تجك الصة ة  عن لةهةب و  كل أولئك قد  مجيين ،والم  ج ين

.اإل  ة ت
1

 

ضيابط ال يثاق  لجحفةة عجم أرن النظة  تيضب ضيابط يةةرم لجدخيل للم الباة ةت وأكثة

، وأعاة ة      د  الفنصة البايليج  رثل بصمم الاد (ضفافم)كجمةت ال ة وجدةان النةة  عميرام

أو ر حم الفان أو ذبضم الصيت ليي هة تؤرن أقصم ر  يى عمة م 
2
 . 

H. ي من جرائم الحاسوب واإلنترنتموقف المشرع السور 

المةاي  : أيدة المشةج ال يةي قة ين ال يايل عجم الشبيم ورية حم الجة مم المفجيرةتام

عد   اه عضيبم الدخيل ماة المشةوج للم رنظيرم رفجيرةتام . 2012لجفة  ( 11)ال شة ف  ةق  

أو تز افهة أو اا  دارهة أو بدون يالعام، أو   خ الباة ةت أو للغةةهة أو تغااةهة أو تشي ههة 

لعةقم اليييل للم عضيبم ل شةةهة، وعضيبم شغل اا  ريقب الي ةو   رن  ون عج  يةعبه، و

ال درةت أو البةارا أو المياقب االلي ةو ام أو رصة ة الباة ةت أو المفجيرةت عجاهة، وعضيبم 

هة ألمةاض اع ةاض المفجيرةت وال داج لجحصيل عجم رفجيرةت ش صام بغام اا غالل

لجةارام، وكجلك عضيبم تصما  البةرجاةت ال باثم واا  دارهة، وعضيبم االع اةل عن ذة ق 

شد  الفضيبم لذا وقفت الجة مم عجم ثالثم أش ةص  أكثة أو لذا تجةوز ربجغ الاةة والشبيم، 

 كمة عد  عضيبم اةقم. رجاين لاة  اية م أو لذا وقب االع اةل عجم رصةف أو رؤا م رةلام 

 15ا ظة الميا  رن )أةقة  بطةقةت الد ب أو تزو ةهة أو اا فمةل بطةقةت   ب رزوة  أو ر ةوقم 

- 22  ) 

 أعد  ( 24المة   )وقد ت  بميج  هجا الضة ين تأااس جهةز لج حضاق    وزاة  الداخجام 

عجم الاةبطم الفدلام الم  صم بةا ضصةا الجةاة  المفجيرةتام وجمب أ ل هة الةقمام والضبض 

  ةعجاهة ولعةل ه  للم المحةك  

لي ةو   وال ف اش والابط الجي تضي  به الاةبطم الفدلام ال ضص  اإل ر ألم تنةول الضة ين أ اة  

   اةع  الحد األ  م لجفضيبم المضةة  ألي (22المة   )وتطباق الضيا ان الجزاةام (. 22المة   )

م النة ج  لذا اةتيبت الجة مم بةا  دا  الشبيم أو رن الجةاة  المنصيص عجاهة    الضيا ان الجزاةا

وقفت عجم الشبيم أو لذا وقفت الجة مم عجم جهةز أو رنظيرم رفجيرةتام بضصد ال أثاة عجم 

 صت عجم رصة ة  ( 34)الجد ة بةلجكة هنة أن المة   . عمجهة أو عجم المفجيرةت الم ز م  اهة

اة  ال ةبضم الجكة لضة م للم الحي  بيق  أو كل الياةةل الم   درم    اةتيةب أي رن الجة

 . لمالق الميقب االلي ةو   الم   د     اةتيةب أي رن تجك الجةاة 

عجة أاةس قا  وهة  و بف  عجم ال فةؤل     2012لجفة  ( 11) ف بة المةاي  ال شة ف  ةق  

المةلام  إ ه   يج  لذةة رية حم الجة مم المفجيرةتام، لين بغام جفجه رياكبة  ل طية الجة مم 

                                                           
1
 Excerpted from: Cunningham, K. "Cyberterrorism: Are We Leaving the Keys Out?," SC MAGAZINE, 

November 2002. Online at: 
http://www.scmagazine.com/scmagazine/sconline/2002/article/51/article.html. 
2
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 249-250. 
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تفد جه عجم الدوا  عجم أاس عجمام ورنطضام، وتأرل البةعثم أن  طبق هجا الضة ين بشيل  فج  

و فةل عجم أةض الياقب الفمج ، وأن ت ي ة األةضام المالةمم لهجا ال طباق وأهمهة النزاهم 

 .الفةلام والمؤهالت الفةلام لجفنصة البشةي

 خالصة المبحث األول

بح  األول تضد   رفةةف أاةاام عن االع اةل المةل  كي ه المة   األولام ال    نص  عةول الم

 باّن رة المضصي  بةالع اةل المةل  وةكز عجم اع اةل الضياة  المةلام ربانة  . F.Aعجاهة عمل 

اع اةل : ث  عةض أ ياج االع اةل المةل  وكة ت. ت ال   تضي  به ورؤشةاته، وآثةةر وا فه والجهة

إل اة     الضياة  المةلام، اع اةل الميةفان، االع اةل الاة ب ، م ل األريال، جةاة  اإل  ة ت ا

 .والجةاة  ذات الصجم بةلحةايب

الميضيعةت المجكية  ةوعات  اه الفالقم بان ةهية االع اةل وتطيةر، وتطيةات بائ ه  ةضُ عَ 

ابةب عدو  االع اةل لغةض أوجةا كش  . االق صة  م واالج مةعام، بمة  اهة ال شة فام

وقد تطةق المبح  للم كافام  .   اية م F.Aاا  الص الم طجبةت الياج  تيا ةهة ل طباق 

رفةلجم ال شة فةت ال ية م لمشيجم االع اةل بأ ياعه الم  جفم، رشاةا  للم بفض جيا   

 .قصيةهة

  



78 
 

 المبحث الثاني

 ومراجعة االحتيال  المحاسبة القضائية

 :  الثة  المبح   نةول

 .F.A المحةابم الضاةةام رفهي  -

 .ه وخبةاتهرفةة ، F. Accountant المحةا  الضاةة  وةافم -

 .ورةاجب االع اةل F. Accountantالفةق بان  -

 .والمةاجب ال ةةج  F. Accountantال ال ةت الجيهة م بان  -

 .والجةاة  المةلام ريضب ال حضاق F. Accountantالجهةت ال   تح ةج ل درةت  -

 

A. هوم المحاسبة القضائيةمف 

A. 1 . المحاسبة القضائيةتعريف   :Forensic Accounting    

F.A  ه  عبةة  عن تطباق رهةةات ال حجال وال حضاق بهدف عل الم ةةل المةلام بةلشيل الجي

لا ت رحصية  بةل حضاضةت المةلام  F.Aالمالعظ أن .  حضق المفة اة المطجيبم رن قبل المحةك 

ال   امن لشةة  ية حم لالع اةل  F.Aعنهة المضةضة  ولقةرم الدعيى، وأن تفة   ال    ن ا 

 ةالع اةل  نج  عن ال اجال . F.Aعجم الةم  رن أن ال حضاضةت    االع اةل تمثل جزاا  رن 

بهدف ( بمة    ذلك ينب قياة  راججم وعجف رفجيرةت ذات يجم)وال داج واأل فةل المضصي   

أواب رن رجةل  F.Aلن رجةل عمل ال  . حضاق رصجحم أو ك    ةةد الحصيل عجم ةبح أو ت

الم فجضم بشةاا المم جيةت ( ال   قد ت امن ال حضاضةت) حص االع اةل،  هي  شمل ال درةت 

، تضاا  األييل عند تصفام المصةلح، تضة ة قامم خ ةةة لحضت بمجيام عمل (أعمةل ورشةة ب)

 .رة، واع  ةب األةبةح الاةةفم

 : للم  ئ ان F.Aخدرةت ال   AICPAالمجمب األرة ي  لجمحةابان الضة ي اان  صن  

 .للم المحيمم/ أو قد ال تفا /وال   قد تفا  : خدرةت ال حضاق .1

 ر  شةة  وة خباة أو F. Accountantهنة  جف  : خدرةت ة ب الدعيى والمضةضة  .2

وه  بمةاجفم االع اةل، ص االع اةل أو تشمل الفئم األولم رن ال درةت تجك الم فجضم بفح

واالخ الس االع اةل  ورنب وضبط وكش   ضي   اهة خبةاا المحةابم ب فض  ال درةت ال  

 .ال حة      الضياة  المةلامو

   رجةل  F.Aأرة الفئم الثة ام رن ال درةت   مثل شهة    ةعص االع اةل    المحيمم وخدرةت 

/كمة    عةالت ال صفام/ال ضاا  
1
. 

A. 2 . المحاسبة القضائيةأهميةForensic Accounting) :) 

خالل ال م ان انم المنصةرم مدت المشةة ب ال جةة م أكثة تفضادا  واأل شطم الجةرام    

الشةكةت أعجم تنظامة ، كمة أ هة ت ببت بأذى وضةة أكبة لجاحة ة المبةشة  ل جك الجةاة  

                                                           
1
  Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, P-P. 3-5. 
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شطم اإلجةارام رن رنب تيةاة عدوثهة ولجمج مب كيل، ولجلك  ج  أن   مين ال حضاق    تجك األ 

بةع بةةهة ه   F.Aو ةض وتنفاج األعية  والضيا ان عجاهة ولعةل هة لجضاةا، هنة  أت   وة 

اليااجم لج حضاق    تجك الجةاة  ورضةضةتهة
1
  . 

ذوي بفد الفاةةح الم فد   ال   هزت الفةل  وألحضت الاةة بةق صة  ةت الدول، ذةح الفد د رن 

 :ت ةؤالت يفبم رنهةوالمصجحم  االه مة 

 كا  عدثت عمجاةت االع اةل تجك؟ -

كا   مين رنب تيةاة عدو  تجك الم ططةت االع اةلام ر  ضبال ؟ وع م كا   مين  -

 اليقة م رنهة بشيل تة     الم  ضبل؟

بةلنظ ؟ بةالتجةهةت؟ ب اةاةت الةقةبم الداخجام : هل أن ر ألم رية حم االع اةل أرة رنيذ -

ظمم؟ بإشةاف تنظام  أقيى؟ بيل رة ابق؟ أ  أن هنةك عةجم ل اةاةت    المن

 ولجةااات وتداباة رية حم أخةى لضة م لمة ابق ذكةر؟

 رة ه  الطةق الففةلم    رجةل المية حم؟ -

 المةاجب، الم ؤول    الشةكم، المد ة ال نفاجي لجشةكم؟: رة الجي  ج  أن  بح  عنه -

لمج مب المةل واألعمةل ولالق صة  ولجفمي  ولجمج مب كيل،  أرةا  ضةوة ة   F.Aلضد مدا تحضاق 

 ةلجماب  ف مد عجاه لغةض عل المشةكل ورنب عدو  رشةكل جد د  والم ةهمم    وضب رفة اة 

جد د  أقيى ل جيك الشةكم ولفمجام ال ضة ة المةل ، وال  زال هنةك اليثاة ل  فجمه األذةاف 

"F.A"م المةاجب عن اخ صةص المفنام رن المد ة الفة  ال نفاجي لل
2

 . 

ال   ت امن تحجاالت يحاحم و  ةةا  ةجحم تشيل الفةق بان  F.Aلن تضةة ة خبةاا االع اةل و 

هةوب المح ةل رن قبام الفدالم وبان تضد مه لجفدالم، و   رفظ  الحةالت  ف مد النجةح بشيل 

، وبةل ةل   ضد از ا  "F.Aاالع اةل و"ربةشة وةةا   عجم رفة م ورهةةات وقدةات خبةاا 

F.Aالطج  عجم هؤالا ال بةاا ذوي األاةس األكة  م     االع اةل و
3
  . 

A. 3 .المحاسبة القضائية الجهات التي تحتاج خدمات: 

 مين . F.Aلن تفضادات الفمل الم زا د     بائم لهة عالقم بةلضاةا عززت الحةجم الخ صةص 

 :ال ةلام   المجةالت الفةرم  F.Aتج اص اا فمةالت 

عجم رفةلجم اال عةاات  F. Accountant  ةعد : الضاة  بةل حضاضةت المطجيبم رن الشةكةت -

بةت ةج رداهة واخ الف أ ياعهة، رن عمجاةت االب زاز وال  ة ح ال ف ف  للم اال عةاات بةةتيةب 

 . األخطةا رن قبل اإل اة  أو الميةفان

المحةر     ال حضاق و   تضاا  النزاهم وكمام   امن الدع  الضاةة  ر ةعد  : الدع  الضاةة  -

 . األةبةح الاةةفم، رطةلا  ور ؤولاةت المن ا،  زاعةت الم ةهمان، اإل الاةت، و ضض الفضي 

                                                           
1
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, p.1. 

 
2
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, preface. 

 
3
 Correspondences with West Virginia University-the author of a final report entitled: "Education and 

Training in Fraud and Forensic Accounting: A Guide for Educational Institutions, Stakeholder 
Organizations, Faculty, and Students", March 2007. 
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اال عةاات ضد األ ةا  والشةكةت بةل داج واالع اةل : الم ةةل والضاة ة الجنةةام واإلجةارام -

ل الزبين، االع اةل االا ثمةةي وال العبةت    ، اع اةل المية ، اع اة(االخ الس واالب زاز)

 . ايق األوةاق المةلام

لن لعدا  وتضاا  المطةلبةت ال أرانام بةلناةبم عن المؤرن والمؤرن عجاه قد : المطةلبةت ال أرانام -

وهنةك رجةالت أكثة أهمام . ل ضاا  النزاهم وكمام المطةلبم F. Accountantت  جز  ر ةعد  

 .   ةةة النةجمم عن وق  النشةذ االق صة ي وقاة ة ال  ةة  الش صامر فجضم بح ةب ال

ر ةعد  الحييرم ل حضاق االر ثةل ال نظام  عبة ضمةن  F. Accountant مين ل  : الحييرم -

 .اتبةج الشةكةت لج شة فةت المالةمم والم صصم لهة

مجم، ل ةاك خ ةةة رح : ه  F. Accountant إن المياق  ال   ت  جز  خدرةت  بشيل عة  -

لج  ةةة المح مجم، خ ةةة رةلام عضاضام، ور ةذة ال  ةة 
1
. 

B. المحاسب القضائي : 

.B1 .المحاسب القضائي وظيفة (F. Accountant): 

، المةلام وال مي ل، المةاجفمالمحةابم،  :كل رن رهةةات خةيم    F. Accountant طبق 

، البح ، المهةةات ال حضاضام، لغةض جمب ، جيا   رفانم رن الضة ين(النمةذج)األاةلا  اليمام 

المةلام وال مي ل واألاةلا  اليمام :  مهةةات. وتحجال وتضاا  الدلال ول ف اة الن ةةا ول صةلهة

 .الجي  ضي  بةع  ةب األضةاة F.Accountant  ضةوة م بشيل خةص ل( النمةذج)

ل  ةعص رث)رز ا رن رفةةف المحةا  والمحضق ال ةص  F. Accountantرفةةف 

 ةعص االع اةل هي  مط المحضق ال ةص الجي لد ه عةام اة ام رةلام : بمفنم آخة(. االع اةل

 .قي م و مجك المفة م بةلمفة اة المهنام    المحةابم والضة ين

لضة م للم ذلك  ج  أن . لدةجم كباة  F. Accountantورهةةاتهة تفاد  ةلمةاجفملن المفة م ب

ضدة  عجم ال فياة  امة وةاا المفطاةت والمفجيرةت ال   بان  د ه، بةل F. Accountant  م ب 

عجم األمج  ال  يش   حص . F. Accountantعا  أن ل جك الضدة  أهمام كباة  جدا  عند 

عجم )المةاجب لجضياة  المةلام عن االع اةل، ع م عندرة تظهة آثةة االع اةل ضمن الضياة  المةلام 

الضياة  المةلام لا يا عة   األش ةص الج ن   فضبين   مةاجفيا، (ةيد  ع ةبةت را ممشيل أ

و ي شفين هجا االع اةل ألن عمجه    امن  حص ق   رن الح ةبةت  ضط عبة اإلجةاا المضبيل 

 .الم مثل    أخج الفانم

الج ن  حضضين    F. Accountants  هنة  ثية ت ةؤل عيل الفةق بان رةاجف  الضياة  المةلام و

 ت الضياة   ضيرين ب ضة ة رة لذا كة( المةاجفين ال ةةجاين)رةاجفيا الضياة  المةلام . االع اةل

ال د ضةت النضد م و و  اجم الفمجاةت المةلام تفيس بفدالم ورن كة م األوجه الهةرم اليضب المةل 

وه   بحثين عن عنةية ال اجال أو الحجف الهةرم وال   تؤثة . لجياةن الجي تجةي رةاجف ه

قةاة الم   د  الفضال   لجضياة  المةلام، بغض النظة عمة لذا كة ت تجك الفنةية   اجم  عجم

رن ماة المح مل أن  ي ش  المةاجب االع اةل ألن . لالع اةل أو   اجم ل طأ عة ي ماة رضصي 

 .تةكازر لاس رنصبة  عجم االع اةل وأل ه    بة الفانةت

                                                           
1
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, P.P. 44-45. 
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ل و ةكز جهي ر عجم المنةذق األكثة اع مةال  ألن  إ ه  بح  عن االع اة F. Accountantأرة 

عيضة  ( كةرل الصفضةت، كةرل الضاي )تنطيي عجم االع اةل ومةلبة  رة  ضي  بفحص كةرل الفد  

وااضي  هؤالا المحةابين عجم . عن أخج عانةت تض صة عجم األرةكن والمنةذق الم  هد م

   الغةل  المةاجفان م    عان  ض صة تةكاز األمج  ب  بب اآلثةة النةجمم عن البني  ماة الهةر

بفض  F. Accountantلضة م لهجر الفةوق،     د  . عجم البح  عن عنةية ال اجال الهةرم

 F. Accountant  وأ اة ،  . ال ضناةت ال حضاضام ال   ت  ج  عن تجك ال       درهة المةاجب

  أ  ل      اةتيةب االع اةل ألن هجر الجي  د ة عمجاةت  حص االع اةل ال  فط  ةأ ه عمة لن ت

وةافم المحيمم
1
. 

B  .2 .معارف وخبرات المحاسب القضائي: 

 F. Accountantsبفض  رهةةات    رجةالت عد د ،  F. Accountant ج  أن  م جك 

 .F ج  أن   م ب جماب رب هجا و.    صص    رجةالت رحد   رثل تينيليجاة المفجيرةت

Accountants والمهةةات    المجةالت ال ةلام ةةفبشيل جاد بةلحد األ  م رن المف المدةبان: 

 .المةاجفمرهةةات  -

 .المفة م والمهةةات ال حضاضام، رثل تي ايةت الةيد والمةاقبم ورهةةات المضةبجم واالا جياب -

 .الدا ب لدى المجة ليجام المجةران، و رفة م اايي: عج  الجة مم -

 .الداخجام المالةمم ةقةبمالة م وت امن رف: المفة م المحةابام -

،  ةلمفة م بةلضيا ان ولجةااات F. Accountantالمفة م الضة ي ام أ اة  هةرم لنجةح  -

رن تحد د الدلال الاةوةي وكافام المحة ظم عجاه ل حضاق  F. Accountantالمحيمم تَُمِين 

 .مهةالمفة اة الضة ي ام لج جطم الضاةةام ال   اا    اهة امةج الضاام وع 

المهةةات ال ينيليجام لجضاة  بفزل  F. Accountantعا      د  : تينيليجاة المفجيرةت -

الباة ةت، اا نبةذ واا  ةاج الباة ةت عبة عمجام ال جماب وال ج اص، تصما  وتطباق 

الايابط اليقةةام ضد ال الع  بةلباة ةت، تجماب المفجيرةت األاةاام ألهداف المضةة م 

 .وتحجال الباة ةت

لا مين رن ل صةل  F. Accountantرطجيبم رن قبل : رهةةات ل صةل المفجيرم وال يايل -

  ةةا تحضاضةته وتحجاالته بشيل يحاح وواضح للم ر   در  هجر ال درةت
2

. 

C. الجرائم المالية وكلفتها 

.C1 .موضوع عمل المحاسبة القضائية الجرائم المالية:  

أي   اجم ( رن األذةوعم 12المفةف    الصفحم )ةل الجةاة  المةلام ه  ر ةجةت  فل االع ا

: همة ن ضمن االع اةل المةل    هد ين بشيل أاةا   ئ ان وااف ا F.Aرحضضيا  . فل االع اةل

اخ الس ) اع اةل الميةفانو (ال ضة ة المةل  االع اةل )اع اةل اإل اة     الضياة  المةلام 

 . (األييل

                                                           
1
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, P.P. 5-6. 

 
2
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, P.P. 6-7. 
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اإل الس )الحة ق الم فمد، ا عةا اإل الس : رية ح هة F.A  برن الجةاة  المةلام ال    ف ةض 

، الةشي ، الةبة، اع اةل بطةقم االة مةن، الدعةة ، شةاا الباةةب الم ةوقم رن الجص، (االع اةل 

عمجاةت الطجبةت البة د م، تضد   الميا  اإلبةعام، المضةرة ، االخ الس والنص  واالب زاز، الةشي  

رن النضةبةت الفمةلام وماةهة، الماةةبم واالع اةل بةألاه ، تجةة  واالب زاز الممةةس 

الم دةات، اك  ةب المةل بطةق ماة رشةوعم، المشةة ب اإلجةارام الم  مة ، االع اةل الم فجق 

بةلمنظمةت ماة الهة  م لجةبح، الف ة     الينةةس، ال طي، تز ا  الفمجم وتةو جهة، االخ الس 

ل ةقم وال ج  والنه ، ال هةب الاة ب ، االع اةل البني  الممةةس رن وال ةقم والجصييام، ا

، االع اةل    الفضي  الحييرام، (ضد عة م األعمةل)قبل الزبةةن والميةفان، تضااد األعمةل 

، اا غالل المنص ، االع اةل    ت فاض األافةة  اهة بصية  رفةجئمالماةةبم    البيةيم و

الع اةل    بةارا الم ةعد  الطبام، االع اةل    الصاة م واإليالح، اليمباةلم، م ل األريال، ا

جةاة  ال ةقم عبة الحةايب، قاة  ريةف  الشةكم بباب أاةاةهة لجم فةرجان بأاهمهة رن ال ةةج، 

رن قبل ريةفان، رنظمةت، )النص  والغش واالع اةل، االع اةل المةتي  بحق الشةكم 

و ل حضاق مة م بيااجم ماة قة ي ام، ال ط ، ال ةقم، اةقم ، ال آرة الةتيةب جة مم أ(أش ةص

لرة بدون ةياد أو : الهي م، االع اةل      فةت بةارا  ع  الطفل، ال زو ة، الشايةت البةذجم

ذبفة  ااطةل . اإلهمةل    اإلبالغ عن جة مم عجم ع ةب ماة ريجي ، الضياة  اليةذبم الماججم،

األيج  والم دخل والشة كالفضةب عجم هجر الجةاة  الفةعل 
1
. 

الجي  ج  أن  F. Accountantهنة  أت   وة . عةلام  ج  تجنبهة الجةاة  المجكية  تةت  كجفم

 . يجفم الجة مموواعاة  ل F.A يين رجمة بأييل 

C .2 .تتضمن العناصر التالية كلفة الجريمة: 

 م عمل  اةة  الشةذم وت امن تيةلا  ال دة   وال شغال واا مةاة: اجطةت تنفاج الضة ين -1

 .الفمل، األجهز  والمبة   وذةق 

وت امن كة م البةارا االج مةعام الم صصم لمنب الجة مم : رنب الجة مم واليقة م رنهة -2

 .واليقة م رنهة

وت امن ال مي ل الفة  وال ةص،  ةلحييرم : اليقة م رن الم دةات ولعة   ال أهال -3

ةات ولعة   تأهال المدرنان عجم اليحيل والمنظمةت ال ةيم تضد  بةارا رنب الم د

 .والم دةات

ولك ةا ورفةلجم  ولذفة  وتدة   وةقةبم ج   ا ب الاةاة  ربةلغ ذةةجم إلايةن  ي: الحجز -4

 .ذباة    زالا ال جن أو رةكز الحجز

لن تشغال واا مةاة م عمل  ظة  المحةك   يج   ا ف  الاةاة  اليثاة و شمل : المحةك  -5

 .حيمم، الم  زلان، المبة  الضاة  وك ةب الم

تيةلا  تيةا  المدع  الفة  وذةقمه، المبة  ، وكة م ال يةلا  الم فجضم : المدع  الفة  -2

 .ب شغاجه  واا مةاة م عمجه 

الجي     تفاانه عندرة ال  مجك الم ه  الضدة  عجم تحمل تيةلا  تفاان رحةر  : المحةر  الفة   -1

 .  ةج عنه

                                                           
1
  Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, P-P. 15-36. 
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 .ان، الاحة ة، وكل رن له يجم بةلنظة  الفدل المجةر: ال أران الطب  ل  -2

وال   ت يبد ال  ةةة عندرة ت   اةق هة رن قبل الزبةةن أو الميةفان، : األعمةل واأل شطم -2

  ججأ تجك األعمةل بةلمضةبل لج في ض عن تجك ال ةقةت لرة عبة ز ة   األافةة أو عبة ت ة ح 

 .الميةفان

ن بمطةلبم شةكم ال أران االع بةة ين المؤرنين وبافاي ضي  األش ةص الط: ت ال أرانشةكة -10

بةل في ض عن ال  ةةة ال   تفةضيا لهة   اجم الجة مم، و  ب  هجا بةل ةل  قاة  شةكةت ال أران 

 1بة ب أق ةذهة الم ةتبم عجم األ ةا  واألعمةل

   األ ةا   ةل يةلا  االق صة  م لججة مم تؤثة .    ةأ ه .Manning, G. Aت فق البةعثم رب 

   بفض األعاةن تضي  المنظمةت اإلجةارام بةل الع  بةلحييرةت . والمج مب والحييرةت المحجام

تجةة  )وال حي  بهة، وهنةك بفض االق صة ات المحجام ال   تف مد عجم األ شطم ماة الضة ي ام 

 ضحة ة لهة ألجل بضةةهة واا مةاة  هة، ورة   يج  ذكةر هي أ ه ال  يجد جة مم ال( الم دةات

.  ةلجة مم تيج  الجماب لرة بشيل ربةشة أو ماة ربةشة
2

 

 رفةةف ورهةةات وخبةات المحةا  الضاةة :  3الشيل ةق  

 

 Source: Crumbley, D. L.; Heitger, L. E.; Smith, G. S. …mentioned before, p 2-3. 

 

D . ومراجعة االحتيال والمراجعة الماليةالمحاسبة القضائية 

D. 1.  بمراجعة االحتيال والمراجعة الماليةالمحاسبة القضائية عالقة: 

                                                           
1
 Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, P.P. 1-2. 

 
2
 Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, P. 13. 
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 .F. رةاجفم االع اةل ه  رنهجام تمااز االع اةل أي المةاجفم بحثة  عن الدلال عجم االع اةل

Accountant هي ش ص ر دةب ذو خبة  ورفة م    رةاعل ولجةااات ال حضاق    االع اةل :

م وخةيم رب المش به به وكافام ك ةبم ال ضةة ة لجمحيمم وكافام كافام لجةاا رضةبجم  فةلم و ةجح

رةاجفم لن . تضد   شهة ته ال ةيم    المحيمم كشةهد خباة وكافام عمل النظة  ال شة ف 

 شاة للم قاة  شةكم  المةلام  ه  رصطجح ر  ج  تمةرة   ، أرة المةاجفمF.Aاالع اةل جزا رن 

 .المةلام لجشةكةت الفةرم لجمفة اة ال نظامامالمةاجفم ب ضاا  ار ثةل المفجيرةت 

هنة البد رن ال ني ه للم أ ه   يج  عجم عمجاةت المةاجفم المةلام ال   تجةي تحت رظجم رفة اة 

 Sarbanesتنفاج وأ اا لجةااات خةيم بةالع اةل، ألن قة ين GAASالمضبيلم عميرة   المةاجفم

Oxley Act/SOX   باة عجم رنب االع اةل وكشفه خالل عمجام ةكز بشيل ك 2002الشهاة لفة

رةاجفم الضياة  المةلام، وتهدف عمجام المةاجفم المةلام لج ضة ة المةل  للم لعطةا تأكد بدةجم 

بغض النظة عن اببه اياا كةن )رفضيلم رن عد  وجي  تاجال جيهةي    الضياة  المةلام 

(اع اةال  رضصي ا  أو خطأ ماة رضصي 
1
. 

خبة  تجفجه خباةا     و ورفة م ورهةةات هي رحةا  أو رةاجب  مجك يفةت رةاجب االع اةل

 :تحةي االع اةل وتيثاضه، و نطجق رن اال  ةاضةت ال ةلام

 . مين أن  يجد االع اةل ع م    األ ظمم المحةابام ذات الايابط الم انم والضي م -

تة هم، لين الجزا قد  يين الجزا المةة  رن الصفضم المنطي م عجم االع اةل ذا قامم  -

 .قد  حمل الضامم اليباة هي الجي ماة المةة  ل جك الصفضم 

المةاجب ليقت كةف /ع اةل لذا  ظة المحةا الحمةاا لال اإلشةةاتمااز ول ةاك  مين ت -

 .وعمق كةف

 . مين أن  ن م  المح ةل ألي ر  يى ل اةي او ألي ذبضم    المج مب -

 هي ل  ةن واثق رن  ف ه رج هد رثةبة ية ق . ماز  لهرةاجب االع اةل  ج  أن   م ب بصفةت ر

 ز ه عاة ي خالق ربدج  ايل  ر  ضل ريضيع ، لد ه الضدة  عجم لمجمم األجزاا المبفثة  

: لجصية  اليباة     اليقت الجي ال  يجد  اه رج   تجك الصية  أرةره، وت امن رهةةاته

ل  ةةة النةجمم عنه ألمةاض رد ام جنةةام المفة م بيافام جمب الدلال عجم االع اةل وتيثاق ا

 ج  أن  يين لدى رةاجب االع اةل  .تفةقد م تأرانام، وكافام رضةبجم الشهي  رن الطةف الثةل 

خبة  جاد  وكة ام    المةاجفم الفةرم و   رةاجفم االع اةل، كمة  ج  أن  يين لد ه خبة  

 .م، ال أراناماالع اةل    الصنةعم المصة ا: خةيم بةلصنةعم، رثةل

   تةجمم الصفضةت المةلام المفضد  والباة ةت  F. Accountant  ت ج ص المهمم األاةاام ل

لذا ويجت قاام االع اةل )الةقمام للم رصطجحةت وباة ةت  مين لجش ص الفة ي  همهة 

 .Fو شمل اخ صةص وخبة  (. لجمحةكمم  إن هائم المحجفان ا يين رؤلفم رن أ ةس عة  ان

Accountant :ك ةبم ال ضة ة، لضة م للم -لجةاا المضةبجم-ال حضاق الجنةة -المةاجفم-المحةابم

  حةكه األةقة  و ضي ر ر ةة المةاجفم: أرة المةاجب المةل . رهةةات ال يايل المم ةز 
2
. 

                                                           
1
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 3-4. 

 
2
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 4-6. 
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هنةك عضجام رفانم ت ةعد بشيل كباة عجم تحةي وكش  االع اةل وه  تجك الفضجام المدةبم أو 

عن جيهة  الم  ةةجم  ورة  حد د عالرةت االع اةل، بأكثة واةةل تحةي االع اةل  فةلام، ال باة  ب 

، وعجم رةاجب F.Aالجي  طبق    االع اةل المةل  و" الشك المهن "رصطجح  ظهة هنة . األرة

 :رة  ج االع اةل أن  ف  

  ُةي   رنهجاةت وتضناةت المةاجفم المةلام ل حةي االع اةل بل ليش  وتحمَ صَ ل  ت

 .رياضب ال اجال الجيهةي    الضياة  المةلام

  تحةي االع اةل  ف بة  نة  أكثة رن كي ه عجمة ، و  طج  ال فياة ال الق

 .واإلبداع  لضة م للم األعية  الفجمام

  الفز  : هنةك يفةت أه  رن الجكةا  ج  تي ةهة    رةاجب االع اةل وه

أرة رهةةات ال حةي وعل . وال صما ، المياةبم واإليةاة، الثضم بةلنفس

 .Fالمشةكل وعنصة المنطضام  ه  عيارل هةرم لنجةح رةاجب االع اةل و

Accountant
1
. 

 مين تحةي االع اةل أو كشفه عن ذة ق الصد م أو عبة لخبةة م .
2

 

F.A   ااةق هجا الفمل، ولجبح  عن الفةق بان رجميعم المةاجفم المةلام ورجميعم 
3

وزج ، 

رحةابان قة ي اان أعاةا شةكم ) F. Accountantsعجم ة  ا باة ا بةعثين أكة  ماين

 Peat Marwick Lindquist ، هجر الشةكم ه  F.Aممةةام بورجةز ن رهناة  ر  صصان 

Holmesتجك الة و   امة  ج  أه .  يةن الفد د رن الة و  بجاغة  وعماضة   (رضةهة تية  يو: 

 فم ال حضاضام عن المةاجفم المةلام؟، رةاجفم االع اةل، المةاجF.Aكا  تفةق  -1س

الفةق هنة  نبب رن هدف كل رجميعم،  ةلمةاجفم المةلام تهدف للم تميان المةاجب  -1ج

رن ليداة الةأي الم فجق بةل مثال الفة ل لمجميعم رن الصفضةت بمة   يا ق رب 

GAAP ةأ ه ، واإل اة   ورة  ه  ال   تضد  تجك الضياة  المةلام ال    صدة المةاجب

لجا تجف  األهمام الن بام  وةهة )بشأ هة، و ه   المةاجب بشيل ةةا   بةلضا  النيعام 

ال تنضل ااةاةت اإل اة  /، وال  ه   المةاجب عميرة   امة لذا كة ت الضياة  المةلام تنضل(هنة

 .وأهدا هة و يا ةهة

ةت المةلام  امة ورةاجفم االع اةل والمةاجفم ال حضاضام   ضاس وتفحص الصفض F.Aأرة  -

الضة ين الجنةة ، عضد ال أران، ال اةاةت :   فجق بةلفد د رن ال جطةت األخةى رثل

 .المؤا ام، تيجاهةت ولةشة ات أخةى لإل اة  أو لج ضة ة المةل 

وال ت امن الن ةةا ةأ ه ( ال الزبين)المةاجب /و َُفد ال ضة ة هنة رن قبل المحةا 

 . الش ص 

                                                           
1
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.43. 

 
2
  According to the ACFE 2004 Report to the Nation, the number-one method of detection is tip and 

the number-three method is accident. 
3
  Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.p.49-50. 
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الدلال لن كةن ماة جيهةي، بل عجم الفيس قد  حمل أيغة بند    ال حضاق ال  ة ض 

 .   بفض األعاةن أكبة رؤشة و لال عجم الحضاضم

وأخاةا  وعا  أن هنةك أهمام لجضا  النيعام لال أن هنةك أهمام أكبة ل فياة المجة  

أ  هل ت  ند للم عة   عضاض  )و يا ةر، ألابةب وقيج الحد ، لنزاهم المطةلبم ال أرانام 

المحةا  هنة بةل بة  والمهةة  وأن  حة ظ /، عجم كل  ج  أن   م ب المةاجب(ردبة؟

 .عجم االا ضاللام والميضيعام    عمجه

رفهي  عة      د  ليي  أي تحضاق رةل  رمين أن  ن ا عنه تبفةت F.A  -2ج

 .قاةةام

  حضق     شةذ لجةار  رحد  وهي F.Aرةاجفم االع اةل ه  اخ صةص  قاق ضمن 

 .االع اةل

أرة المةاجفم ال حضاضام    امن رةاجفم ال يثاق المةل  وذلك لهدف رحد ، قد   فجق ذلك 

 .الهدف بةلدع  الضاةة  والمطةلبةت ال أرانام و مين أن   صل بةألرية اإلجةارام

أرة المةاجفم المةلام  ةلهدف رنهة تزو د المةاجب بدةجم رن الاضان إلعطةا ةأ ه بضياة  

المةلام اا نة ا  لهة، أرة عد األهمام الن بام    المةاجفم ال حضاضام  هي أ  م بيثاة الشةكم 

 .وأعجم تةكازا  عمة هي الحةل عجاه    المةاجفم المةلام الفة  م

 ؟ F. Accountant   عد  رة تضي  به ك/عةف -2س

 .أ ة ش ص   فم للم الحضاضم -1ج

 :أعد  ر ؤولاةت  عجم الشيل ال ةل  -2ج

  حضاق وال حجال لج يثاق المةل ال 

    تضة ة، جدول رحةاب ، : ل صةل   ةةا ال حضاق الجي قمت به عبة ل ةامه

 .ورج صةت لجيثةةق والم  ندات

     ال ن اق والم ةعد     ال حضاضةت اإلضة ام، بمة    ذلك اع مةل الظهية

 .المحيمم كشةهد خباة

D .2 .مراجعة االحتيال ومبادئها: 

وه  ت  يج   ه  .  اةل ه  عمجام رنب وتحةي وتصحاح ال صة ةت االع اةلامرةاجفم االع

الفنصة البشةي، ال جيك ال نظام ، المفة م بةالع اةل، )ول ةاك الميي ةت الفد د  لالع اةل 

 (. لشةةات االع اةل وتضاا  خطةهةالدلال ورفة اة اإلثبةت، ل ةاك اع مةل وقيج االع اةل،  ه  

اجالت رحةابام رفضي   أو ردرة  أو رفدلم : ت المحةابام رب عةالت عد د  رنهةت ةا ق االع اةال

عن  ولذا ل   ين ال بة ن بان تجك ال جالت والياقب  ةجمة  ، أو رزوة  أو بأخطةا أو ببني  رحجو م

خطأ بشةي  اج  أن  يين هنةك تحضاق أعمق وأواب عجم ر  يى رنةا 
1
. 

م المةلام،  ه  تف مد عجم المحةكمم الفضجام ت  ج  رةاجفم االع اةل عن المةاجف -

 .واالا دالل واالا نبةذ أكثة رن كي هة ت اة و ق رنهجام رفانم

                                                           
1
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.55. 
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 ةكز رةاجب االع اةل عجم رياضب االا ثنةا والغةابم والشجوذ واال حةاف المحةاب   -

أرة المةاجب المةل   أكثة رة  ةكز عجم ر ةة المةاجفم . وعجم أ مةذ ال جيك واإل اة 

 .وعنةية ال اجال الجيهة م

 مين تفج  رةاجفم االع اةل بشيل ةةا   عبة ال بة  وال دةب عجم ال فياة بفضجام  -

 .الجص

 .اق صة  م، ذاتام،  ية م:  ةتي  االع اةل بدوا ب -

لذا تشيل رة   مم بمثج  االع اةل   ان ا االع اةل، والمثج  هي تالع  الدا ب رب  -

 .الفةيم رب المبةة

-اإل خةل: ةتي  االع اةل    البائم المحةابام اإللي ةو ام عند أي رةعجم مين أن   -

 .اإلخةاج -المفةلجم

 .أكثة المنةها االع اةلام شايعة  لدى ريةف  الم  ي ةت األ  م ت امن المد يعةت -

أكثة المنةها االع اةلام شايعة  لدى ردةاا الم  ي ةت األعجم ت امن ال  فا  رن  -

 .تأجال النفضةت، االع ةاف بةلمبافةت بشيل ربية :اضطةاب األةبةح عبة

 .لن اب  االع اةل المحةاب  هي ماةب الايابط الةقةبام  -

لن عمجام رنب االع اةل ه  ر ألم ضيابط كة ام ورالةمم وبائم عمل تُضَِدة األرة م  -

والنزاهم الش صام والفدل    ال فةرل
1

. 

بجاين  والة  400)رطة  واة ب  تز ا  ال  ةةة النةجمم عن عيا   االع اةل بشيل -

 2004بجاين  والة أرة ي      220قفزت للم  1222أرة ي     
2

.) 

رةاجب االع اةل  نظة للم رة خج  الصفضةت ور ةة المةاجفم ألن عمجام رةاجف ه  -

 .ت ةكز عجم جيهة الصفضةت

D .3 . ن نقاط التشابه والتباي: المراجعة المالية والمحاسبة القضائية تحقيقات 

رب المةاجب المةل ، ألن كل  ة ق  ضي  بةا  دا  رفجيرةت  F. Accountantقد ت داخل أ واة 

والمفة اة  SAS NO.99وبفد ليداة . ر  جفم رحفيةم وريثضم بطةق ر  جفم وألهداف ر  جفم

 ،PACOBالمفجن عنهة رن قبل رججس الةقةبم واإلشةاف عجم المحةابم    الشةكةت الفةرم 

بشيل وثاق بغة م تحةي  F.Aالضياة  المةلام رب رحضض   جم رجحم لافمل رةاجفيامدت هنةك عة

 .وكش  االع اةل الهة     الضياة  المةلام

أكثة لالع اةل، وعندرة تظهة  ولشةةات فمل المةاجفين عجم تطي ة تضناةت عد ثم ليش   الةل 

جم ةعد     تطي ة وتطباق ال بةاا والم مةاان ل F.Aاالع اةل  إ ه     دعين رحضض   لشةةات

 .اإلجةااات ال حضاضام ال   ا  ةه     عل اال عةاات

 ضط ال شةبه بان اخ صةي  رةاجفم الضياة  المةلام وتبان البةعثم  امة  ج  االخ ال ةت الةةا ام 

 :F.Aوتحضاق 

 : ضةذ ال شةبه

                                                           
1
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.p.61-62. 

 
2
  Excerpted from: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) "Report to the Nation" RTTN, 1996, 

2002, 2004. 
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، بإ ةاك شةرل بفه  وااب لجفمل واتجةهةت الصنةعم: الممةةاين    كج  االخ صةيان   م ب

لم ةةل وتيقات واه مةرةت عمجام المةاجفم، بيع  تة  لج جالت واليثةةق المةلام المف ةض 

كمة أن . وجي هة لدع  األةقة  الم ججم، وبضجق رش ةك رن أثة االع اةل عجم عمجاةت الشةكم

تمةرة  المةل  لجشةكم رم ثجم هدف رمةةا  كج  االخ صةيان هي ال حضق رن أن عمجام ال ضة ة 

 .جضة ينل

 :  ضةذ االخ الف

 فحص المةاجب المةل  ردى تيا ق قياة  الشةكم المةلام رب رفة اة المةاجفم الدولام  -1

   هد ين بشيل أاةا   ئ ةن  F.A،    عان أن رحضض  GAASالم فةةف عجاهة 

   جز  . اخ الس األييل و  ال ضة ة المةل  االع اةل: وااف ةن ضمن االع اةل المةل 

ل حضاق    االع اةل اليقت، عا  أ ه   امن رةاجفم اليثةةق ولجةاا المضةبالت وتضاا  ا

المفجيرةت اإللي ةو ام الميجي  ، و ج  أن  ن ه  ال حضاق ب أكاد أو  ف  ةأي وذلك 

ل ضة ة ذبافم اإلجةاا ال صحاح  الياج  ات ةذر
1
. 

اجب الم  ضل  ةاام رن المة 15/12/2002النة ج اع بةةا  رن  SAS NO.99   جز   -2

   عةل وجي  : "أ ه وتضاا  االع اةل عند رةاجف ه لجضياة  المةلام عا  أ ه  نص عجم

اع اةل ر فجق بةالع ةاف بةإل ةا   ج  أن  ف ةض المةاجب أن ذلك ااؤ ي للم وجي  

"خطة تاجال جيهةي    الضياة  المةلام
2

ورب ذلك  مين أال تيش  تجك اإلجةااات .  

 مين لج ياذؤ : "... المفدل عجم رة  ج  SAS NO.1جيهةي، عا   نص عن اع اةل 

أن    ب     اق نةج المةاجب بصحم الدلال المز   الجي قدر ه اإل اة  له، وقجمة ت امن 

عمجام المةاجفم لقةاة يحم اليثةةق ال   قد تَُفِدل اإل اة  بفاة  رنهة  ون ل صةعهة عن 

  عجم ال الع  بشيل ربةشة أو ماة ربةشة بةل جالت ذلك، وأخاةا  تمجك اإل اة  الضدة

الداخجام بأاةلا  ماة  ةقةبمالالمحةابام وتضد   رفجيرةت رةلام اع اةلام عبة تجةوز 

" ر يقفم وال  مين ال نبؤ بهة
3

 . 

الج ن    هجين عمجه  بةه مة  بةلغ تجةر وجي  تاجال رفان  F. Accountantsبفيس 

ه وتصحاح المشيجم بأكمجهة، لضة م للم اك شةف الدلال    يج  تضاامه ورفة م عجم

 .عجم  ام رن اب  ذلك ال اجال أو قة  به

 .الهدف األاةا  رن عمجام المةاجفم المةلام هي لبداا الةأي بةلضياة  المةلام كيل -3

الصفضةت، : بأخج الضياة  المةلام بفميرهة ول مة  ةكز عجم تضاا  F. Accountantال  ه   

 .ت  جز  لجةاا رفانة  لحجهةال   مشةكل وعدات الفمل ل حد د الألش ةص، ا

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 109-110. 

 
2
 
 

Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants, Statement on Auditing 
Standards (SAS) No. 99, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (codified in AICPA 
Professional Standards---U.S. Auditing Standards---AU § 316), par.41. 
 
3
 Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants, Statement on Auditing 

Standards (SAS) No. 1, Codification of Auditing Standards and Procedures (as amended, codified in 
AICPA Professional Standards---U.S. Auditing Standards---AU § 230), par.12. 
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  د  عمل المةاجب الم  ضل المصجحم الفةرم وخةيم الم  ثمة ن والم ةهمان اآلخة ن،  -4

ال  ح ةج المةاجب لج ةوج بةأي أجمب عجاه  ة ق ال بةاا والم  صان وال ت ةت  عجاه 

 .أ م ر ؤولام ب صيص ذلك

صةلح الطةف الجي أوكل المهمم له، أرة ال ةكاز اإلجمةل   ا د  ر F.Aأرة رحضق 

  رن قبل لجنم  شيجهة رججس ل اة  الشةكم أو المحةر  أو اإل اة  الفجاة، دَ حَ لنشةذه  اُ 

ماة  F.Aعمل رحضق : أِض . الحاة  والميضيعام F.Aورب هجا   يقب رن رحضق 

لجةاا بحق المدعم عجاه أو ر  ضل عن عمل اآلخة ن، عمل المحضق لرة أن  ؤ ي الت ةذ 

 .للم الففي عنه، وذلك اع مة ا  عجم   ةةا ذلك الفمل

و   عةل كةن ا  ةاذ المحضق خةةج  طةق رحةر  الشةكم أو رججس ل اةتهة بهدف 

الم ةعد     تضاا  اال عةاات الم فجضم بةل ضة ة المةل ،  إن المحضق ااطية قةعد  كة ام 

ت ال   ا مينه رن اليييل لةأي  ج  أن  يين عجاه وا ام رن المفجيرةت وال حجاال

المحةر  والمةاجب الم  ضل واإل اة  ورججس اإل اة  عمة اا    فجه : لجمةج عة  رن

 .العضة  

 ضد  المةاجب ةأ ه    الضياة  المةلام بغض النظة عن االا  دا  الم  ضبج  : بمفنم آخة -5

ه   فم ل أكاد أو  ف  وجي  رشيجم لجلك الةأي رن قبل أذةاف ثةلثم، أرة المحضق  إ 

 .رفانم و   عةل وجي هة تضة ة رداهة وأابةبهة المح مجم

كمة قد   فم المحضق الا ة ا  األييل الم  ج م وقد  يي  ب غااةات رفانم لمنب 

ال جةوزات الم  ضبجام لجضيا ان واألييل، وذلك ضمن لذةة تأااس ضيابط كش  ورنب 

 .االع اةل

ج أو الحي  رن جهم بشيل كباة بةل فة ق بان األخطةا الفة  م    ال نفا F.A ه   رحضضيا  -2

ال ةكاز   فحص المحضق عة ز الفة ، أرة ، وال حة   الم فمد رن جهم أخةىوبان 

انص  عجم يحم و قم وشميل وتمة  المحةابم وال ضة ة المةل   األاةا  لجمةاجب 

 .ةاجفم بإيداة ال ضة ةالجي  صدة تضة ةر بشأ همة، عا  تن ه  عمجام الم

 . مثل جزاا  رن رشةوج أكبة مة  ه تضاا  اال عةاات F.Aعمل رحضق     عان أن

ال  نطيي عمل المةاجب عجم ال ة م والي مةن وعة   رة  يين رفةو ة  ورفهيرة  رن قبل  -1

عة   F.Aذةق  الفمل لدى الزبين الجي ت   رةاجف ه، وال الف هنة رب عمل رحضق 

ال  يين ذةق  عمل الشةكم عجم عج  بةل حضاق ومة ةته و طةقه وردار، وتبفة  لجغة م،  ضد 

بان الدخيل وال ةوج  ون أن  العظه أعد  F.Aلدةجم ال ة م المطجيبم   ةاوح عمل 

 .وبان قَجِ  المنظمم ةأاة  عجم عض 

 إن هنةك الضجال رن الحدو  الميضيعم ر بضة ، ومةلبة  رة  طية  F.Aبةلن بم لفمل  -2

تأتاه رن رصة ة ر  جفم بمة  اهة  محضق  طةق بحثه واا فالره بنةا عجم المدخالت ال  ال

واا نة ا  لهجا األاةس . و ة ق ال دقاق الداخج  والمةاجب الم  ضل واإل اة  المحةر 

 ض ةح المحضق ال طم ال     فم ألن تنةل الميا ضم، ث   اا  المحضق رة  مجك رن 

طم المبدةام المض ةعم لصضجهة وتطي ةهةمة ز  وعي  رنطض  عجم ال 
1
. 

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 111-112. 
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أرة المةاجب  ااب  طةق المةاجفم اا نة ا  للم عيارل ال طة ال   ت  تضة ةهة بفد  ةاام  -

و   فاد المةاجب  ،الد ةتة وال جالت وردخالت اإل اة  واتجةهةت الصنةعم ورفة اةهة

 .رن خبة  الفمل الم ةاكمم لد ه ورن عنصة ال  طاط الم بق لد ه

و   اليقت الجي  فيل  اه المةاجب للم عد رة عجم رة تضدره له اإل اة  رن قياة  

و ف مد عجاهة،  ةى أن المحضق عة   رة ال  ثق بمة تضدره له اإل اة   وتصة حةت وباة ةت

أو تيين ثض ه    عدهة األ  م 
1
 . 

تنةممة  رن ال حضاق ات ةقة  وعة   رة     تنفاج وتيثاق عمجام المةاجفم المةلام بشيل أكثة  -2

ةة ،  فمجام المةاجفم رن ضم و فةلم وقةةمم عجم لعداثاةت، عا      تنفاج الفد د رن الضا

 .اإلجةااات ل شيل بمجميعهة األاةس لمصة قم المةاجب وشهة ته

ةة   غةلبة  رة ال  يين عجم هجر الدةجم رن الففةلام واليفةا ،  ضد    ند أرة ال حضاق الضا

ةضام أو للم اش بةر، وقد     تضاا  و حص  ةضاةت ر فد  ، ومةلبة  رة الفمل للم  

الجي ل   ُفِض لن اجم ول مة ويل لطة ق ر دو  الجهدت امن الجهي  المبجولم بفض 
2

 . 

: ال ةتا  الن ب  لجفمجاةت الجي  نفيس عجم االتصةالت -10
3

عة   رة  ج ض  المةاجب رب  

اإل اة  ال نفاج م عندرة ت  دع  الاةوة   لجنم ال دقاق و ق جدول زرن  رن ظ  ورب

رن جهم أخةى  ضد  يين له اتصةالت ر يةة  بشيل ماة رن ظ ،  F.Aرحضق لجلك، أرة 

إلبضةا المحةر  أو لجنم ال دقاق عجم اذالج بآخة المياق   عبة   ة  قصاة  رن الزرن

 .نفاج م بشيل  يةيوالم  جدات، وخالل ال حضاق    طاب المحضق  ورة  رضةبجم اإل اة  ال 

ةة   اهة ت  ج  عن تنفاج ال حضاق الضالن تنفاج عمجام المةاجفم ول اة  ذةق  الفمل  -11

 .ول اة  ذةق  الفمل  اه

 من جهم        أمج  عمجاةت المةاجفم المةلام تفي ض الفمل لجطةق  وذلك اا نة ا  

م ذات ال بة  األعجم ه  ةة   إن الفنةية الضد متفضد المهة ، أرة    ال حضاق الضالدةجم 

 .رن   يلم ل اة  وتنفاج األجزاا الجيهة م لجبح  وال حضاق وال ضص 

هنةك تبة ن عة     كافام اا  دا  الفانم ل حضاق أهداف ر  جفم،  من جهم قد     د   -12

أو قد     د  الةقةبم الداخجام المةاجب عانةت الصفةت الخ بةة االر ثةل إلجةااات 

عبة تضناةت )الخ بةة قامم األخطةا أو ل ضد ة قامم المج مب اإلعصةة   عانةت الم غاةات

 .، عا   مين اخ بةة كة م الصفضةت اليباة     ع ةبةت رفانم(الفانةت

                                                           
1
 Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants, AICPA Professional Standards---

U.S. Auditing Standards---AU § 333, management representations (Source---SAS 85 and SAS 89: "The 
auditor obtains written representations from management to complement other auditing 
procedures."). 
 
2
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 113. 

 
3
 Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants, AICPA Professional Standards---

U.S. Auditing Standards---AU § 325, Communication of Internal Control Related Matters Noted in an 
Audit (Source---SAS 60, SAS 78, and SAS 87). See also: American Institute of Certified Public 
Accountants, AICPA Professional Standards---U.S. Auditing Standards---AU § 380, Communication 
With Audit Committees (Source---SAS 61, SAS 89, and SAS 90).   
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 ا   د  عجم األمج  تضناةت الفانةت ال   ت ةعد عجم ال حةي وتضاس  F.Aأرة رحضق 

قد  فحص المحضق كة م اع مةل الفثية عجم عةلم رحد      المج مب اإلعصةة ، و

 .الصفضةت      ة  رفانم ت يا ة  اهة شةوذ رحد  

ال   م ب عمل المةاجب المةل  بةلحصة م ولاس ألوةاق الفمل    عمجام المةاجفم المةلام  -13

 F. Accountantأرة عمل . أي ار اةز، وال  ة ب المةاجب تضة ةا  بن ةةا عمجه لجمحةر 

 .ة ما   أ اؤر    بائم ت م ب بةلحص 

 ضةة المةاجب  طةق وذبافم وتيقات لجةاااته، وقد  ن ا عن قاي  : بةلن بم لنطةق الفمل -14

اإل اة  عجم  طةق عمل المةاجب تََحفُظ المةاجب    تضة ةر أو اا ضةل ه لن ويجت تجك 

 .الضاي  لدةجم ماة رضبيلم

ج  الفوالمهةة  والمفة م  F. Accountant ا   د   F.Aأرة    رفظ  تحضاضةت  -

وبفد النضةش الجي . لانصح ريكجه بضةةمم لجةااات جنةةام  يي  بهة وال بة ال دة   و

قد  ا  ردخالت رن ر  ج  أذةاف ال حضاق،  ضةة الزبين  طةق وذبافم وتيقات 

 .ال داباة الجنةةام ال   اا   تنفاجهة

 ةأي ر حفظ أو أ ه-المةاجب المةل  وبنةا عجم رةاجف ه اا ةج لرة بةأي  ظا  -15

ااحج  عن لبداا الةأي، وبنةا عجم رةاجف ه قد   ةج ب يكاد اجب ، أو قد   ةج بفد  

تيكاد  امة   فجق ب طباق ال داباة واإلجةااات الم فق عجاهة
1
. 

 هي بةألاةس الش ص الجي  فثة عجم الحضةةق، وع م لي قد  ةأ ه  إن  F.Aأرة رحضق  -

المصة قم والشهة    أو    لذةة خدرةت GAASذلك قد ال  يين    ااةق 
2

، أرة ذبافم 

ال ةص بةل ضة ة المةل     مثل    أن المفجيرةت ال   ت  تحضاضه الن اجم ال     ييل للاهة 

ماة رن جمم أو ماة رن جمم أو :  حجاالت ال   ت  الضاة  بهة ه الحصيل عجاهة وال

 .ةهةر صجم بمفاةة رحةاب  رفان أو بمفة اة أخةى كةلمفة اة ال فةقد م وما

  فم المةاجب عند ذج  المفجيرةت وةاا أوةاق عمل رحد    طجبهة رن زبي ه  -12

المفجيرةت الم   جصم رن اجالت )كةل جالت المحةابام والفضي  والم  ندات األيجام 

الشةكم وريةفاهة ورن تأكادات األذةاف الثةلثم ورالعظةت المةاجب الم  ضجم 

(واخ بةةاته لجيماةت الم ججم ولإل صةعةت
3
. 

لجمفجيرةت  يين    ااةق ال حةي وبدا ب  F.Aرن جهم أخةى  إن ذج  رحضق 

االك شةف، وال  يجد أي عدو  أو رضادات عجم أي رفجيرم رحد   
4

، كمة قد  شمل 

البح     قياعد الباة ةت الفةرم والبة د اإللي ةو   لجشةكم لضة م للم : ه وبحثهاا فالر

ج الشةكم لضة م للم المفجيرةت رن رحةر  المضةبالت رب أش ةص رن  اخل وخةة

 .لجشةكم المحةابام ال جالتالشةكم ورن 

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 114-115. 

2
 Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants, AICPA Professional Standards---

U.S. Auditing Standards---AU § 625, Reports on the Application of Accounting Principles (Source---SAS 
50 and SAS 97). 
3
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.115. 

4
  Limitations on auditors' requests no doubt may be deemed a scope restriction, and therefore all 

such requests are usually honored; however, auditors typically put forth a good reason for a request 
for information and have in mind a definite purpose for it. The forensic accountant may not yet have 
solidified a good reason for an information request  but, nonetheless, wants it. The client rarely 
refuses such requests. 
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رة ل   فج  أو له ض المةاجب ر بضة  يحم المفجيرةت واليثةةق ال   تضدرهة الشةكم ةِ  ف َ  -11

 . ش به بصحم رفجيرةت رفةك م لمة قد  له

  أو ال بد ل     هي أكثة شية  وبشيل عة   جدر  بح  عن عنصة ال ز ا F.Aأرة رحضق 

 .اليثةةق، أي أ ه  ضي  بفحص وتضاا  ردى يحم تجك اليثةةق بشيل ر  ضل

بشيل عة  تيين رضةبالت المةاجب رب األش ةص ربةشة  وية حم، : بةلن بم لجمضةبالت -12

و    ل اةح الغة م رن االا فال  والبح ، وال  حاة المحةر  النضةشةت الم فجضم 

 .لمةل بةلمحةابم ور ةةل ال ضة ة ا

رن جهم أخةى  اشةح الغة م رن االا فال  الجي  ضي  به ورن المضةبجم  F.Aأرة رحضق 

ال    جة هة، لينه    دةج ة و  األ فةل اةا  كجزا رن عمجام تجماب الحضةةق، و    

ك بةل حضاق هجر ةِ ش َ أ اة  تباةن  ةجم اة م الفمل، وقد  حاة المحةر  ال ةةج  المُ 

 .دع  األش ةص الج ن ت   رضةبج ه  رحةراه  لاحاةوا المضةبالت رفه المضةبجم، وقد    

 ه   المةاجب بةلدلال أل ه  دع  ةأ ه الجي تييل : بةلن بم لجدلال، ال يثاق، االتصةالت -12

الجي  شبه  F.Aللاه بن اجم عمجام المةاجفم ال   قة  بهة، عجم الفيس بةلن بم لمحضق 

الدلال و حة ظ عجاهر ؤول ل فةذ الضة ين،  هي     جص 
1
. 

GAASعجم المةاجب المةل  ر طجبةت تيثاق رحد   بح   
2

أرة المحضق  فة   رة   م ب . 

اياا كة ت رةلام أو )بمةو م أكبة بيثاة بةلن بم ليمام وذبافم ال يثاضةت ال    جمفهة 

 (. ماة رةلام

ب قَ يَ  َ ه عة   رة  ُ   رن المةاجب تضد     ةةجه بشيل شفه ،    عان أ طجَ رن النة ة أن  ُ  -20

أن  يين رةهةا     تضد   عمجه و  ةةجه شفهاة  لية م أذةاف ال حضاق بمة  F.Aرن رحضق 

 .رحةر  الشةكم، اإل اة ، الججةن المنبثضم عن المججس، ال جطةت ال نظامام:  اه 

ر  ي ج    يق   جةح أي تحضاق عجم ال مااز بان المفجيرم الهةرم وماة الهةرم ضمن -21

 من ال حدي هنة    تضة ة الدلال ذييين أرة  المحضق، و يرةت واأل لم الجي  المفجي

 . الصجم الجي  ف مد عجاه    عمجام تضاا  اال عةا أو االش بةر بةل صةف ال ةذئ

بنهة م عمجام المةاجفم المةلام  يين هنةك تأكد بدةجم رفضيلم رن خجي الضياة  المةلام رن  -22

ة م ال حضاق المةل   يين هنةك   ةةا اا نة ا  للم رة ت  عنةية ال اجال الجيهة م، بنه

 .تجمافه رن رفجيرةت ت فجق بةلم ةةل ال   ت  ال ةكاز عجاهة

ولين ال  جيز اع بةة المةاجب أو المحضق بمثةبم الاةِرن أو المؤِرن، وال تمثل تضةة ةه  

للم اإلجةااات  اليفةلم أو الامة م، لذ  ن ه  عمل كل رنهمة بإيداة عي  رهن  ر  ند

  المهن ان هنةك لقةاة بةع مةل أن تؤثة المفجيرم ال       كج. وال داباة ال   ت  ات ةذهة

بشيل جيهةي عجم يحم األعية  ال   ت  ال ييل  ل  تُفَةف والنطةق الجي ل   ُشَمل

للاهة رن قبل المةاجب والمحضق عجم ال ياا
3
. 

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p.115-116. 

2
 Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants, Statement on Auditing 

Standards (SAS) No. 96, Audit Documentation. 
3
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, pp.116-117. 
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بفض  F. Accountant  اّن لجمحةا  المةل  وللضد عةول البح  رن خالل رة ت  عةضه أن  ب

ال شةبيةت وال فضادات    اخ صةياهمة، األرة الجي    حق االه مة  رن كال الجة بان و فزز    

 . اليقت  ف ه رن ال فةون الياع  والجك  بانهمة

 خالصة المبحث الثاني

 .Fوةاتهة، وةافم و ئةتهة وضة F.Aعةض البح     المبح  الثة   رن الفصل األول رفهي  

Accountant  والمفةةف وال بةات ال    ج  أن   م ب بهة، الفةق بانF. Accountant 

والمةاجب ال ةةج ، الجهةت ال    F. Accountantورةاجب االع اةل وال ال ةت الجيهة م بان 

ن وكة ت الغة م ر. والجةاة  المةلام ريضب ال حضاق رن قبجه F. Accountantتح ةج ل درةت 

  فالكي هة األ ا  المالةمم لجحد رن عةالت االع اةل المةل  وال    F.Aبةاز خصيياةت ذلك ل

ت البةعثم ةأ عا  ،المةل  اا  دارهة    اية م لمياجهم الم ةذة النةجمم عن أ شطم االع اةل

    عةل  المةل واألعمةل و ةةدتهة اليباة     ال حضاق    F.Aأن تيش  اا  دارةت وتطباضةت 

الجةاة  المةلام ال   رن البد ه  أن تز ا    ب هة    اية م رب تطية اق صة هة وتيجهه  حي 

  . اق صة  ال يق وا ف ةعه عجم الفةل  ال ةةج 
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 المبحث الثالث

 مكافحة االحتيال
 (منعه، التحري عنه، كشفه والتحقيق فيه)

 

النةس عجم اةتيةب االع اةل، عجم  جبائم ال   ال تشجبلأ ه تأااس ب  شةة للم رنب وة ج االع اةل

تضي   ية  المية حم عجم أن ال صةف . الةم  رن أن اةتيةبه أرة رح مل ولاس ر  حاال  

" رنب أو وة ج االع اةل"    اليييل للم . له اإلجةار  اا  جز  الحةجم لجمفةقبم عند كل عدو 

م ال   ت جق الصدق والنزاهم    الداخجام وبةلبةارا األخالقا ةقةبمبةلعبة جهي  ر  جفم رةتبطم 

خةذئ رح مل، عا  تز د تجك  ريةن الفمل وتشجب الميةفان عجم ال ضة ة عن أي اجيك

ات رن اع مةل تحةي وكش  االع اةل وال ضة ة عنه، كمة  مين تحضاق رنب وة ج اإلجةاا

    تح ان و. االع اةل عبة اا  دا  أ وات بةارا المةاجفم والمةاقبم الم  مة  اإللي ةو ام

عنصة رنب وة ج االع اةل عندرة   اح لججماب وجي  و فةلام وةافم كش  وتحةي االع اةل 

 .وبأ ه ا    رفةقبم الجة   عند اإلر ةك به

 ه  تأااس لبائم  يين  اهة خطة اةتيةب  شةذ اع اةل  رحد     أقل  أرة اليقة م رن االع اةل

رب األخج بفان االع بةة ريضيج /جم تجك البائم رةاتبه والفةيم الةتيةبه رفدورم والحفةة ع

، وعندرة تيين هنةك وقة م  فجام رن االع اةل  إن هجا  فن  تجن  /المياز م بان اليجفم والفةةد

. الاحام المح مجم ل يةلا  كش  وتحةي االع اةل وال حضاق  اه
1

 

  يشَ ع اةل، و ُ  مثل عمجام اك شةف وجي  أو وقيج اال    عان أن تحةي االع اةل وكشفه

 اخجام رصممم بةلشيل الصحاح تشةف وتةاق  وتبح  بشيل  فةل  االع اةل عبة اا  دا  ةقةبم

 .عن أ لم االع اةل المح مل

 فندرة تدل رؤشةات االع اةل عجم وقيج  شةذ اع اةل  . بفد اليش   أت  ال حضاق    االع اةل

    الشةوج    ال حضاق وذلك ل حد د ردى  ،( ضي  رفضي  ، أي  لال آخة)   جز  ال حضاق بشأ ه 

 .ال  ةةة وهي م الجة  
2

 

 هي رنهجام عل ا عةاات االع اةل رن البدا م وع م ال  ي م النهةةام، بمة     أرة  حص االع اةل

كمة و  ةعد  ةعصيا االع اةل . ذلك اا حصةل الدلال، لجةاا المضةبالت، ك ةبم ال ضة ة والشهة  

اليقة م رن االع اةل ورنفه : رجةالت   / ACFEاالع اةل المف مد ن  ع   جمفام  ةعص /

. وة عه وكشفه وتحة ه وال حضاق  اه واق ةاح اإلجةااات ال صحاحام ب صييه
3 

A. تدابير معينة -تدابير عامة: تدابير وإجراءات الوقاية من االحتيال 

                                                           
1
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; Albrecht, C. O. "Fraud Examination & Prevention" (OH: Thomson 

South-Western, 2003). 
2
  Whether to use the term "Fraud Investigation" or "Fraud Examination" is a matter of debate among 

practitioners. Some, including the Association of Certified Fraud Examiners, prefer the term fraud 
examination because it encompasses prevention, deterrence, detection, and remediation elements in 
addition to investigation. Others prefer fraud investigation because the term examination has a 
special meaning for auditors and accountants. The TWG's position is that either term is acceptable as 
long as the full term, including the word "fraud" is used: fraud examination or fraud investigation. 
3
 Adapted from Association of Certified Fraud Examiners "Fraud Examiners Manual" (Austin: 

Association of Certified Fraud Examiners, 2005). 
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A.1 .تدابير عامة: 

ا ُانَّت ال شة فةت لهج. مج مب المةل  كيل بية م  ئةتهلج أاةااة   تف بة اليقة م رن االع اةل هد ة  

ال    ف ةض أن  اةاةت الوةامت األهداف    المشةوعةت ووضفت  بهدف الحد رن االع اةل

عجم ابال المثةل ال الحصة ااةاةت تطباق بةارا االر ثةل لألخالقاةت وقياعد )تف  بةلغةض 

ااات الةقةبم الداخجام ال   تز د رن رن اع مةل جةل ، كمة ت  االع مة  عجم(ال جيك لدى الشةكم

تحةي وكش   لال االع اةل المح مل وال ضة ة عنه، و امة  ج  بفض الةكةةز الهةرم لجيقة م رن 

 (:بشيل عة  ولاس رحد )االع اةل 

 تبدأ بائم اليقة م لدى الياةن بةل اةاةت،  ةلايابط الداخجام تش ق رن : ال اةاةت واإلجةااات

ت، واا نة ا  لج اةاةت     تضة ة شةعام الصفضم رن عدرهة، كمة أن ال اةاةت ه  ال اةاة

 ،ال   تبان اليافام ال   اا   بهة ال فةرل رب المح ةلان ورن هي  قيا ان وقياعد الشةكم

 :لدى الشةكم   ةجفم  إ ه   يج  ول يين ااةام رية حم االع اةل

ا ضد االع اةل، وتفة   االع اةل وضب ااةام لمية حم االع اةل، وتصما  بة ةر •

 وتحد د أ ياعه

 .وي  لجةااات ال ضة ة عن عة   اع اةل رشبير، وتحد د ااةاةت ولجةااات ال حضاق •

 .تفاان خطيات رةاجفم االع اةل •

 .أ ياج االع اةل الم  جفم ال فةرل ربتباةن كافام  •

 .تحجال الدلال •

 .صةلهة ليةرل ذةق  الشةكمذبةع هة ول رية حم االع اةل عبة  ال فة   ب اةام •

 .تطباق واخ بةةضيابط رية حم االع اةل •

 .عجم تطباق بة ةرا رية حم االع اةل وي  عمجام ال دة   •

 .تفاان لجةااات ورضة اس رةاجفم االع اةل بشيل اا بةق  ولاس العق •

لضة م للم تأااس  ظة  لجمةاقبم  ل صةل ال اةام للم كة م األش ةص المفناان، •

 .واالر ثةل

 قا  ورثل الشةكم، واتجةهةتهة المنةهام لالع اةل . 

  الحيكمم الضي م لجشةكم
1

 

A.2 . من وجهة نظر تدابير معينةSingleton  وAlbrecht: 

 : Singletonرن وجهم  ظة  –

لجحد رن ( خةةج لذةة تداباة اليقة م الفةرم) مين تيةا  عد  تداباة ولجةااات وقةةام رفانم 

ن ريضيج تجك ال داباة ريةف  المياقب الح ةام والم ؤولم رمن لد ه  االع اةل، و ج  أن  يي

 :رن تجك ال داباة واإلجةااات. عق اليييل لألييل الضامم ال    مين  ضجهة كةلنضد والشايةت

 المةاقبم •

 عمجاةت رةاجفم عة  م  وة م ورفةجئم، لضة م للم عمجاةت رةاجفم اع اةل  وة م •

اافان    ريقب هة  ع ةس ر ؤول وال حضق رن  الةجيج للم رةض  المية  الجي •

  ظة م اججه

                                                           
1
  Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p-p. 180-183. 
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كفة م ورالارم  -لجةااات رالةمم لج في ض - صل المهة : الداخجام وت امنالةقةبم  •

عمجاةت  -الةقةبم المة  م عجم األييل وال جالت -ال يثاق وال جالت ور ةة المةاجفم

رةاقبم الايابط -ولجةااات ر  ضجم لفحص األ اا
1

 

 : Albrecht ظة  رن وجهم –

 : مين رنب االع اةل عبة خجق ثضة م الصدق واال ف ةح والم ةعد      

تيةا  عنةية ية قم وأرانم وتدة به  بشيل ر  مة عجم االع اةل ور ةذةر وكافام  •

 .ال نبه له وكشفه

 .خجق بائم عمل ل جةبام •

تطباق بة ةرا ر ةعد  الميةفان  •
2

 

 : اةل عبة رة  ج و مين الحد رن  ةص عدو  االع      

 .الداخجاملجةقةبم أن  يين لدى المنشأ   ظة  جاد  •

عد  تشجاب ال ياذؤ وال آرة بان المية  واآلخة ن وتنباه المية  ن والم فةقد ن رب  •

 .المنظمم للم ااةاةت المنظمم ال   تمنب رثل هجا األرة

االع اةل  رةاقبم وةيد الميةفان ول شةا خط اةي لإلبالغ عن كة م أوجه و شةذةت •

 . امن بضةا هي م الُمبَجِغ رجهيلم( خط اةخن)

. أن تبان ل اة  المنظمم لججماب الفضةب الجي ااطةل كل رح ةل •
3

 

B.  إجراءات تعزيز دور نظام المعلومات المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية لمنع االحتيال

 : وكشفه

B.1 .بالنسبة لنظام المعلومات المحاسبي: 

 :اإلجةااات المحةابام ال   تةا ق عمل النظة ، رنهة جمجم واافم رن هنةك

تف بة المطةبضم المصة ام أه  وةافم  مين لإل اة  أن تشةف عجاهة، : المطةبضم المصة املجةاا  •

لرة عد  الضاة  بةلمطةبضم : األرة الُمضجِق هنة. لذ  مين ل جك الفمجام كش  االع اةل    أمج  الحةالت

 .رن قبل الش ص المح ةل  ف هالمصة ام أو الضاة  بهة 

قد     أعاة ة  تفد ل قاي  الايرام بشيل ربةشة عجم ع ةب : ال حضق رن قاي     ة األا ةذ الفة  •

األا ةذ الفة   ون لجةاا ذلك أوال  عجم األا ةذ الم ةعد، عا   نطيي اع اةل الضياة  المةلام عجم 

 .م تغطام عمجام االع اةلخجق قاي   يرام رز فم إل ةا ات أو ألييل وهمام بغا

بنهة م ال نم المةلام أو ( الصحاحم وال ةذئم)   الم ةة الطباف  لألرية تحد  قاي  ال  ي م 

الةبب المةل  أو الشهة المةل ،  ضد  ضي  المدةاا ال نفاج ين ب جق ل ةا ات رز فم    الةبب األخاة 

قاي  ال  ي م       ة األا ةذ الفة  رن ال نم لز ة   األةبةح، لجا  ج  أن تيين الايابط عجم 

 .قي م ويةةرم كمة   يج  ال ف اش    قاي  الايرام

                                                           
1
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p-p. 183-186. 

2
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p-p. 101-108. 

3
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p-p. 109-115. 
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لن المنةي  ال     بيأهة الميةفين عند  ضةذ  خيل وخةوج : تشد د الةقةبم عجم الم ةة النضدي •

النضي  تف بة رنةي  ةةا ام وهةرم وتمثل رياضب ع ةام لجةقةبم وذلك لمنب وتحةي االع اةل 

 (.ة م رنه وكشفه عند عدوثهاليق)

 . صل المهة  والياجبةت الم فةةضم •

 1.لي ةو ام جاد اا  دا  أ ظمم رحةابام ل •

  المحةاب    يج  عجم رةاجف  االع اةل ال أكد رن  همه  ال ة  لجفمجاةت الجةة م  اخل النظة

 . فةلم رةاجفم اع اةلعمجام  جةز هجر األعمةل، لج مين رن أ اا ولجايابط ال   تةا ق ل

تي  البةعثم اإلشةة  للم المحةذ ة المةتبطم بةلفنةية البشة م الفةرجم  اخل  ظة  المفجيرةت هنة 

 :المحةاب  وللم كافام ال فةرل رب تجك المحةذ ة

   طاب ردةاا النظة  ال الع  بةلنظة   اخل  طةقه  كمة  حجي له ،  ج  : لجمدةاابةلن بم  •

ن الةقةبم عجاهة عبة ت جال ال غااةات ال   أجةاهة ال يازن بان تجك الصالعاةت وبا

 .المد ة

 ل عن ال أكد رن جي   عمجام تغااة البةارابةلن بم لض   الةقةبم عجم ال غااة الم ؤو •

 : اإلعدا ات، عجاه كحد أ  م ال حضق رن أنو والباة ةت

 ذجبةت ال غااة شةعام ورصة ق عجاهة 

 ب     عدو  أ م رشةكل أخةىال غااة الجي عد   جب  الطج  المضد  وال     

  ت  تنفاج االخ بةة وتيثاضه 

  ت  ل خةل ال غااةات للم الن  م الم   درم عةلاة  عجم  د الش ص الم ؤول 

عق المةاجفم الدوة م عجم  عجاه  اجةاا ITبةلن بم أل ةا  أرن المفجيرةت اإللي ةو ام  •

ةت المةاجفم تجك ال ي اق بان  خيل الم   د  ليي هة أ ال وااجم ةقةبام، وعجم عمجا

.يالعاةت الح ةب ور ؤولاةت الم   د  يةع  هجا الح ةب
2

 

B.2 .نظام الرقابة الداخليةبالنسبة ل: 

الداخجام ل حد د رياذن اإلشيةل والشك، الةقةبم عا  أ ه   يج  عجم  ةعص االع اةل أن  ةاجب 

تنظا  المنشأ ، و ظة  اإلجةااات  ص  كافامتالداخجام الةقةبم أن شةة  للم اإلتي  البةعثم 

وال داباة الميجي    اهة، الجي  ي ة ر  يى تأكاد رفضيل بأ ه اا   رنب أي أخطةا أو ا حةا ةت 

 . وكشفهة    اليقت المنةا ،    عةل عدوثهة

 :الداخجام تهدف للم ضمةن رة  ج  ةلةقةبم 

 .أ ه ت  تنفاج الصفضةت بمة   يا ق رب تفي ض وامةح اإل اة  -1

أي أن الصفضم عدثت بةلففل وقُاِمت بةلشيل : أ ه ت  ت جال الصفضةت بةلشيل المالة  -2

 .الصحاح وينفت واججت    الف ة  المالةمم

 .عصة الدخيل للم األييل و صل المهة : أن هنةك عمة م عجم األييل -3

                                                           
1
  Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p. 211. 

 
2
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p-p. 220-223. 
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م وقام هة أن هنةك عةجم ألن ت   المضةة م عجم أاةس  وةي بان األييل الحضاضا -4

 . مالد  ة

ت فجق األةبفم األولم رنهة بةلايابط المحةابام، أرة . وه  تضي  عجم عشة  رفةها  أاةاام

 :المفةها  الفشة  ه . الداخجامجةقةبم ال  م األخاة  رنهة    فجق بةلمالرح األاةاام ل

a)  الداخجام لجشةكمالةقةبم عجاهة تأااس وعمة م ورةاقبم وتفد ل  ظة  : ر ؤولام اإل اة. 

b) ج  أال ت جةوز تيجفم الايابط الةقةبام الفةةد  الم يخة  رنهة، : بشيل رفضيل ال أكد 

و ج  أن  يين هنةك ضيابط ت  طاب كش  االع اةل، و ج  أن  حد  الهايل ال نظام  

 .بيضيح ال جطةت والم ؤولاةت

c) تبةز هنة أهمام الايابط اإللي ةو ام وتحةي الدخيل ماة : ذةق رفةلجم الباة ةت

 .ه لنظة  الحةايبالمةخص ب

d) الداخجام لجمنظممالةقةبم  ج  أال  ف مد المةاجب بشيل كةرل عجم  ظة  : المحد ات. 

e)  الداخجام،  ج  الفصل  ورة  بان رهة الةقةبم هجا عنصة أاةا  ضمن :  صل المهة :

 .، ال في ض، الفمجاةت(النضد م رثال  )ال  جال، عمة م الفهد  

f) الداخجام، الةقةبم  فجضم بةلميةفان عنصةا  هةرة  ضمن تشيل ال اةاةت الم: ذةق  الفمل

وعجم المشةوج االق صة ي اخ اةة ريةفاه بفنة م بحا     ضد  المية  المماز عجمة  

 .وخجضة ، كمة  ج  لجبةة المية  عجم أخج لجةزاته ال ني م

g) ج  وضب األييل    عهد  ش ص  يين ر ؤوال  عنهة وعن : اليليج للم األييل 

وعةل هة وعةك هة المة  م، عجم أال  مجك ذلك الش ص أي لرية ام ليليج ريقفهة 

 .ال جالت المةلام

h)  لألييل رن قبل  ة ق  جالت المةلام رب اليجي  المة يالضاة  بشيل  وةي بمضةة م ال

 .رةاجفم ر  ضل

i) ج  أن تحصل كل يفضم عجم ال ةخاص والميا ضم ع   األييل : تنفاج الصفضةت 

 .ال يجاهةت  اخل المنظمموع   ال اةاةت و

j) ج  أن  يين هنةك لجةااات رفاةة م ل  جال الصفضةت وتضاامهة : ت جال الصفضةت 

وتصنافهة بةلشيل الصحاح و   اليقت المنةا ، و ج  أن تامن تجك الايابط عد  

، و ج  ال حضاق الفيةي ب صيص أي لصفضةت االع اةلام أو ماة المةخص بهةت جال ا

. اا ثنةاات
1

 

C. االحتيال وكشفه من خالل تحليل القوائم المالية، وتقنيات المراجعة بمساعدة  منع

 :CAATsالحاسوب 

C.1 .دور تحليل القوائم المالية في منع االحتيال وكشفه:  

  ةعد تحجال باة ةت الضياة  المةلام    كش  الفالقةت ماة المنطضام بان تجك الباة ةت وال   ال 

تفاد اإلجةااات ال حجاجام    بدا م ال حضاق ل حد د عج  الفمل، كمة . هة مين لجفضل والمنطق تبة ة

أ هة تفاد    تحد د األرةكن ال   ت  جز  المز د رن المةاجفم واالا فال ، وتفاد أ اة     تةكاز 

لن اتحة  . ال حضاق عجم عنةية رفانم    الضياة  المةلام  ح مل بأن  يين االع اةل قد أثة  اهة

                                                           
1
  Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, p-p. 424-426. 
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ت جق األاةس  F.Aال حجاجام رب المحةكمم الفضجام وال ضد ة وعمجاةت الحدس والبد هم     المنهجام

المنطض  ل حد د رؤشةات االع اةل ول ةكاز خطيات ال حضاق األولم بةتجةر رحد ، وهي رة تؤكد 

.عجاه البةعثم
1
  

ياة  بهدف ال أكد رن تضي  اإلجةااات ال حجاجام عجم المضةة م بان بند ن اثنان أو أكثة رن بني  الض

االتجةهةت : لإلجةااات ال حجاجام خمس أ وات ت ةعد    الفثية عجم. رنطضام الفالقم بانهمة

ال حجال األ ض ، ال حجال : هجر األ وات ه . والفالقةت ماة الطبافام، األخطةا، واالع اةل

.ةوف ال شغالالفمي ي، تحجال اال حةاف، تحجال الن  ، المضةة م رب باة ةت ر ططم ورب ة
2
  

بشيل عة      اليش  عن الفد د رن عةالت االع اةل عبة ال حجاجان األ ض  والفمي ي وتحجال 

 تحجال الن    -ج –ال حجال الفمي ي  -ب-ال حجال األ ض   -أ: الن  

 ف مد ال حجاجان األ ض  والفمي ي عجم تحي ل كة م البني  الةةا ام    الضةةمم المةلام للم   بم رن 

األييل    المازا ام ال  ةرام وللم   بم رن اإل ةا ات    قةةمم الدخل، و ن م الفد د رن 

 .المحةابان كا   مين ل جك ال ضناةت الب اطم أن ت مح له  ب حد د المياقب المةلام ال طة 

 فاد ال حجال األ ض     البح  عن ال بة ن واالخ الف عبة اا  دا  الضياة  : ال حجال األ ض  - أ

مةلام ل نم رفانم ك نم أاةس وال فباة عن بني  الضياة  المةلام لج نيات الالعضم كن   ال

 .رن بني  الضياة  المةلام ل نم األاةس

وت   د  تجك الطة ضم    رضةة م المازا اةت ال  ةرام لفد  انيات، ورضةة م قياة  الدخل 

النضد م ألن بني  تجك الضةةمم  لفد  انيات، لينهة ال ت   د  عة      تحجال قةةمم ال د ضةت

 ال تحد  بشيل  وةي ورن ظ 

 :و فاد ال حجال األ ض     ل جة  لشةةات االع اةل المح مجم ال ةلام

بشيل عة ،  ضد  يين لدى ( عجم المازا ام ال  ةرام)عندرة تةتفب اإل ةا ات المؤججم  •

 .الشةكم رشةكل    ت جا  رن جةتهة والي ةا بيعدهة لزبةةنهة

 ضد ال تيين  ،اةتففت الح ةبةت المد نم أو الم زون بشيل أاةج رن اإل ةا ات لذا •

، أو أ هة تفة   رن رشةكل    تحصال بمة  اه اليفة م الشةكم اة فم    باب رن جةتهة

 .  ي هة الم ةتبم عجم زبةةنهة

 ضصةن / ضص النضد رن الفمجاةت ال شغاجام بن بم ر  جفم عن   بم ز ة  /لذا زا  •

  ضد تيين الشةكم ريضب اةقم وتالع   الدخل ية  

لن اا  دا  تجك  ،بةلن بم الع اةذاةت الد ين المفدورم الم صجم بةلح ةبةت المد نم •

 . ب اإل ةا ات عةلاة  بشيل رز   ة( وبةل ةل  تدهية قام هة)االع اةذاةت 

ةةد  ل نيات     د  ال حجال الفمي ي    رضةة م الضياة  المةلام الف: ال حجال الفمي ي - ب

 .ال غاة    الصالت بان البني  ل حد د ر  جفم

و مين اا  دا  ال حجال الفمي ي    كة م الضياة  المةلام األاةاام، عند تطباق ال حجال 

وتضةةن كة م البني  األخةى % 100الفمي ي عجم قةةمم الدخل تأخج ية   المبافةت ال  

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 365-366. 

 
2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; O'Shaughnessy, J. J.; Ziegenfuss, D. E. 2002 U.S. MASTER AUDITING 

GUIDE (Chicago: CCH Incorporated, 2002), p. 592. 
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ال  ةرام هي لجمةل  األييل لجا تأخج ه  ال   بهجا البند، وعا  أن أكبة بند    المازا ام

.، أرة قةةمم ال د ضةت النضد م  فة   رة ت   د  ال غاة    النضد كأاةس100%
1

 

 :اا  دا  الن   المةلام كمضاةس لج طة أو كمؤشة لالع اةل: تحجال الن   - ت

 Fraud Examiner Manual    لاجهة  ACFEأشةةت جمفام  ةعص  االع اةل المةخصان 

للم عد      ةةا ام قد تفا  للم اك شةف االع اةل
2

،   يج   ةاام تجك الن   عجم أاةس  

 .اج جم زرنام بحا   مين تضاا  االتجةهةت

 المطةلا  الم داولم/األييل الم داولم=   بم ال داول •

بشيل عة  ت  ب  عمجاةت االخ الس    ت فاض تجك الن بم   اجم ا  فةض النضد م، أرة المطةلا  

 .    ب     تح ان تجك الن بم(     لخفةؤهة)ال   ال     ال ضة ة عنهة 

 عبة قاد  جفل)قد  ضي  الم  جس    بفض األعاةن بإخفةا اةق ه عبة ت فاض المطةلا  

 .رمة   ةه     تح ان تجك الن بم( الح ةبةت الداةنم رد نم

 رطةلا  ر داولم(/  نمع ةبةت رد+ أوةاق رةلام ر داولم +  ضد م = )الن بم ال ة فم  •

   جز  اال  فةض اليباة    تجك الن بم  ظة  أقةب وأكثة تمفنة  لجح ةبةت المد نم أو لجح ةبةت 

 .الداةنم

 واط  ية   الح ةبةت المد نم/ية   المبافةت اآلججم= رفدل  وةان الجر  المد نم •

بافةت المز فم لن تَُحَصل ا ز ا  تجك الن بم عندرة  يين هنةك ر طط ربافةت رز فم ألن تجك الم

 .العضة ، كمة أن ال غااة    تجك الن بم قد  يين رة ر للم عد  ت جال اع اةذ  الد ين المفدورم

 رفدل  وةان الجر  المد نم/325=   بم ال حصال •

ال حصال أو قد  يين رة  ال ضجبةت الهةرم    تجك الن بم للم ال غااة    ااةاةت الفيتة  أو جهي  

لذا كة ت المبافةت رز فم ا ةتفب الن بم، ولذا كة ت الح ةبةت المد نم . المز فمافةت للم المب

 .  بةا مةاة  ةلمبافةت رز فمت ضة 

 لجمةل  عضيق المجيام/لجمةل  المطةلا =   بم الد ن للم المجيام •

ة    جز  أر هي ماة الم يقفم    تجك الن بم والنةجمم عن الز ة      الح ةبةت الداةنم لن الز ة  

 .ال حضاق ب صييه بشيل أعمق

  اجم ا  فةض الح ةبةت الداةنم بغة م تحضاق )أ اة  اال  فةض ماة الم يقب    تجك الن بم 

أرة    جز  ال حضاق ب صييه بشيل رفمق،  ةلضاي  ال   ت فض ( تفةقاةت الضةوضشةوذ ا

بهة رن قةةمم الدخل للم الح ةبةت الداةنم قد تيين رؤشةا  عجم  ضل المصةة   ماة المةخص 

 .المازا ام ال  ةرام

 ية   المبافةت/ية   الدخل=   بم هةرش الةبح •

                                                           
1
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p.p. 4-35+4-36. 

2
 Excerpted from: Association of Certified Fraud Examiners "Fraud Examiners Manual" 3

rd
 ed. (Austin, 

Tex.: Association of Certified Fraud Examiners, 2002). 
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:  ج  أن  يين هنةك ا  جة  وتنةم     تجك الن بم عبة الزرن، وتحجال تجك الن بم هة  ل حةي

ن ر ططةت االع اةل    الم زون أو المبافةت المز فم أو قاة ة الفصل المةل  بان   ةتان زرنا ا

 .ر  ةلا ان

 واط  األييل/ية   المبافةت= رفدل  وةان الميجي ات •

لذا از ا ت تجك الن بم بن اجم الز ة      المبافةت  ضد  يين ذلك رة ر للم يفضةت المبافةت 

.المز فم
1

  

 Grove & Cookوقد وجد . الن   والمؤشةات المجكية  ت ه  بشيل جاد    كش  االع اةل

عام عجم وجي  االع اةل اةعدت    كش  ال الع  بةألةقة     أن هنةك خمس رؤشةات  ي

:الد ةتة وال جالت المحةابام وال ضةة ة المةلام
2

  

 أافةة ر دهية  لج ه   •

 (CFOوالمد ة المةل   CEOالمد ة الفة  ال نفاجي )اا ضةلم اإل اة  الفجاة  •

 ال ةةجقاة  ريةف  الشةكم بباب رفجيرةتهة ال ة م لجم فةرجان بأاهمهة رن  •

 تََفُمد لضفةا عنصة ال فضاد واإلبهة     ال ضة ة المةل  •

  رن ا  ضة ات المحججان المةلاان  CEOا زعةج  •

رب أن المؤشةات المجكية  أعالر رفاد     كش  الفالقةت ماة الطبافام بان البني  ريضب و

   كثاة رن  ثة  ففة  تف بة أك المؤشةات الم   ةجم رن قةةمم ال د ضةت النضد مالمضةة م، لال أن 

 ضةةمم ال د ضةت النضد م تبان رياة  واا  دارةت النضد م لدى الشةكم وتيضح ية   . الحةالت

تفاد قةةمم ال د ضةت النضد م بشيل خةص    تحد د رياضب اإلشيةل، لذ . النضد م خالل الف ة  المةلام

ةمم ال د ضةت النضد م تضيي الةابطم أن هنةك يجم وثاضم بان المازا ام ال  ةرام وقةةمم الدخل، وقة

ولين عند لعدا   ام، يثاةا  رة     لعدا  المازا ام ال  ةرام االع اةلام وقةةمم الدخل االع اةل ،بانهمة

قةةمم ال د ضةت النضد م     اك شةف الفةوقةت الميجي  ، عا  ت ةعد تجك الفةوق    تأكاد عد  

 .االع اةليحم الضياة  المةلام و   تحد د رياذن 

    لعدا  قةةمم ال د ضةت النضد م بةلطة ضم ماة المبةشة  عبة اال طالق رن ية   الدخل لجيييل 

هجر الطة ضم تيش  البني  ماة النضد م ال   تؤثة . للم ية   ال د ق النضدي رن األ شطم ال شغاجام

جا   ةعد    رفة م أ ن وه.    الدخل وال   رنشؤهة لرة عمجاةت تشغاجام أو عمجاةت ماة تشغاجام

. وقب مين أن  يين االع اةل قد 
3

 

عند اا  دا  رؤشةات ال حجال المةل      رضةة م الن ةةا الم ججم    الضياة  المةلام رب الن ةةا 

اا نة ا  لألييل )، رثل ع ةب قامم االه الك الياج  ت جاجهة F. Accountant  الم يقفم ل

ورضةة  هة رب تجك الضامم الم ججم بةلففل    الضياة  ( دل االه الكالثةب م ولفمةهة اإل  ةج  ولمف

.المةلام
4

 

                                                           
1
 Excerpted from: Grove, H.; Cook, T. "Lessons for Auditors: Quantitative Red Flags," JOURNAL OF 

FORENSIC ACCOUNTING 5 (2004), p-p. 131-146. 
2
 Ibid, p. 145. 

3
  Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, p. 422. 

4
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 369-370. 
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   تضاا  ال غااة اإلجمةل     عمجاةت الشةكم، وقد ت طج  ال ال ج جم الزرنام مةلبة  رة  فاد تحج

  ةةا ال حجاجان األ ض  والفمي ي المز د رن ال حضاق لجم ةعد     تحد د اخ الس األييل أو 

 .   الضياة  المةلام ال اجال

 :و مين لج حضاق أن  ةكز عجم النضةذ ال ةلام 

المبافةت  ةقصة  كجفم الباةعم )لمفة م لن كةن هةرش رجمل الةبح : تحجال الهةرش - أ

هي هةرش رفضيل ورنطض ، ولن كة ت األةبةح المةتففم عةلاة   ةجمم عن ( المبةعم

جال أةبةح باب األييل أو األةبةح يفضةت ماة تشغاجام أو يفضةت ال ربةة لهة، لن تح

 . الم أتام رن الصفضةت األخةى قد  شاة للم الصفضةت المز فم

   بفض الصنةعةت قد  يين : ال ةكاز عجم ال بة ن بان ية   الدخل واألةيد  النضد م - ب

هنةك  ةق بان اإل ةا ات وال د ضةت النضد م ال شغاجام، ورب ذلك  ج  أن  يين هنةك  يج 

عجم رحية ال ج جم الزرنام،  مين ال حجال  امة بان هج ن البند ن    رن الصجم 

إلجةااات الم ةبفم هنة أن ت امن تحجاال  لج د ضةت النضد م وال حصال، وقد تشاة ال غاةات 

وعند لجةاا .    الصجم بان النضد م وية   الدخل للم ر ةةل تضد ة الح ةبةت الم  حضم

ةمم الدخل عجم أاةس  صج   ج  رفة م هل هنةك وجي  ال حجاجان األ ض  والفمي ي لضة

لفنصة المنطق عند رضةة م اتجةهةت اإل ةا ات والمصةة   الةبفام رب الن ةةا اإلجمةلام 

 لج نم المةلام

 ضد تشاة الز ة   : تضاا  الز ة      الح ةبةت المد نم رن عا  يج هة بةلز ة      المبافةت - ت

 . نم للم ربافةت رز فمدماة الفة  م    الح ةبةت الم

قد تشاة ال ضجبةت اليباة     الةبب الةابب للم عنصة : تضاا  الن ةةا المةعجام والفصجام -  

عجم كل عندرة  يين . المغةرة  لدى اإل اة  بةلن بم ل ضة ةهة المةل  المةعج  الفصج 

. أاةس الفمل  صج ،  ا يقب أن تيين هنةك تضجبةت ب ب  ذبافم الفمل الدوة م
1

 

و    تحةي االع اةل    الضياة  المةلام بةالع مة  عجم رؤشةات أخةى رنهة عج  تفي اةت 

 هنة قد تظهة عالقةت  ،المدةاا ال نفاج ان رضةة م بم  يى أةبةح الشةكم أو ب يز فةت األةبةح

 .ماة ذبافام عند رالعظم تفي اةت عةلام جدا     ةل وجي  أةبةح قجاجم

ةا ضداره  قة  هي ش صاة  ب نعجم المدةاا الج  CEO   فيذ وااطة  وتز ا  ال في اةت بةز  ة

عجم  CEOتفاانه     رججس اإل اة ،  يجمة از ا  عد  هؤالا كجمة از ا ت ااطة  رن ال ةةج و

رججس اإل اة 
2
  

أعجم عندرة تيين رد  وال  ه أذيل رن رد  وال م ةةاس لجنم  CEOوتيين تفي اةت 

ال في اةت،
3

ضففت الفالقم بان ل ةا ات ال ه  وال غاة     CEOت رد  وال م  يجمة از ا  

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p-p. 375-377. 

2
 Excerpted from: Core, J. E.; Holthausen, R.; Larcker, D. "Corporate Governance, Chief Executive 

Officer Compensation, and Firm Performance," JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 51 (1999), p-p. 
371-406. 
3
 Excerpted from: Main, B.; O'Reilly, C.; Wade, J. "The CEO, the Board of Directors and Executive 

Compensation: Economic and Psychological Perspectives," INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE 4 
(1995), p-p. 293-332. 
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CEOال في اةت النضد م لج  
1

 تفاان ، وكجمة از ا ت   بم أعاةا رججس اإل اة  المفانان بفد

CEO  ت اجطم ذلك األخاةكجمة از ا.
2

  

C.2 . دور تقنيات المراجعة بمساعدة الحاسوبCAATs في كشف االحتيال : 

   الياقب هنةك . CAATs تقنيات المراجعة بمساعدة الحاسوبع اةل رن خالل قد     كش  اال

الفد د رن الحةالت ال   ال  مين  اهة بيل ب ةذم لجةاا رةاجفم لالع اةل بدون اا فمةل 

CAATs تجك ال ضناةت ب اطم تمةرة  رن عا  المفهي  وتزو  بإرية ام رةاجفم الباة ةت بشيل ،

تجك ال ضناةت  حي الم ةذة المح مجم    الصفضةت والباة ةت، و فن   ت يجه. أوتيرةتاي  و فةل

هجا    رةاجفم االع اةل ل خةل عةالت االع اةل الشةةفم بمة تح ي ه رن رؤشةات خةيم بهة للم 

.، وت ةه  تجك ال ضناةت    ة ب اليفةا  والففةلامCAATsتطباضةت ال  
3

 

ا م  ياةد (   أ ياج المةاجفم األخةى بةلطببو )   رةاجفم االع اةل  CAATsالا  دا  ال  

:ةةا ام
4

   

 .ت   د  تجك ال ضنام لمةاجفم كةرل الباة ةت ولاس رجة  عانم عشياةام رنهة -1

ل ضناةت المةاجفم بم ةعد  الحةايب  حييةت وأوارة  ت   ِد  البةارا اإللي ةو ام -2

قصاة الا  دارهة     ولجةااات رألي م لدى المةاجفان، وبةل ةل   مينه  تفجمهة بيقت

 .عمجام رةاجف ه  لالع اةل

أََاَ ت ال ضناةت الم طية  لجمةاجفم بم ةعد  الحةايب األ واَت الالزرم ل يثاق الفمل  -3

 .و  ةةا لجةااات المةاجفم عند اا  دا  المةاجب ل جك ال ضناةت

 .اا اةا  الباة ةت رن ر  ج  األشيةل وقةاا  المجفةت النصام CAATs مين ل   -4

   م رن الباة ةت وال تضي  بأي عمجاةت تحة ة عجم الباة ةت األيجام  CAATsت  فمل  -5

 ".عمة م الدلال"وبةل ةل   إ هة تحة ظ عجم  زاهم الباة ةت لضة م للم أ هة تُؤِرن 

الم طية  الاي  لجمةاجفان لجةاا  حييه  بشيل أوتيرةتاي ،  CAATsت اح تضناةت  -2

ل دة   جفل لجةااات المةاجفم أوتيرةتايام وقةبجم عا   مين بةلضجال رن اليقت وا

 .لجبةرجم أ اة  

جةقةبم المةاجب المةل  بةإلةشة  وال يجاه الالز  الم فجق بةل ضاا  المالة  ل SAS NO.94وقد َزَوَ  

 CAATsالداخجام     ظ  تينيليجاة المفجيرةت، عا   نص المفاةة عجم ضةوة  االا فة م ب  

رن ماة الفمج  أو الممين ت فاض : " وتيرةتايام    تجك النظ ، و ق ال ةل الخ بةة الايابط األ

  SAS ةى، و"خطة ال حةي للم ر  يى رضبيل عبة االك فةا بأ اا الفحيص الجيهة م

NO.94 و وجيب اع مة  المةاجب المةل  عجم اإلجةااات ال حجاجامCAATs  وتضناةت أخةى

 .يهة مبدةجم أكبة رن اع مة ر عجم الفحيص الج

                                                           
1
  Excerpted from: Hill, C.; Phan, P. "CEO Tenure as a Determinant of CEO Pay," ACADEMY OF 

MANAGEMENT JOURNAL 34 (1991), p-p. 707-711. 
2
 Excerpted from: O'Reilly, C.; Wade, J.; Chandratat, I. "Golden Parachutes: CEOs and the Exercise of 

Social Influence," ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 35 (1990), p-p. 587-603. 
3
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p. 155. 

4
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 157-158. 
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وه  عبةة  عن بةارا للي ةو ام رجهز  بأ وات وتضناةت  CAATsهنةك أ مةذ رحد   رن 

ِة  واعد أو بنظة  بحا  تفمل تجك البةارا ضمن عمي   ظ  الحةايب، أي أ هة لا ت خةيم بُميَ 

ا بةار/GASب   CAATsواعد، ومةلبة  رة  شةة للم تجك البةارا اإللي ةو ام ال   تمثل أ مةذة  ل  

.Generalized Audit Softwareالمةاجفم اإللي ةو ام الفميرام 
1

 

تيةا  ر   د  خباة   م ب بةلمفة م عجم الياةن  CAATsوألجل ضمةن االا  دا  النةجح ل  

 -CAATsتطباق واا  دا  تضناةت المةاجفم بم ةعد  الحةايب  :والضدةات الالزرم لج أكد رن

 .عند رةاجفم االع اةل ITالالزرم رن ق    اا حصةل المفجيرةت -تدة   اآلخة ن

 CAATsخبةاا ورح ة ان    عجي   F. Accountant ج  أن  يين رةاجب االع اةل وكمة 

 وتضناةتهة وكافام اإل ة   رنهة
2

.  

أو  ورمةةس لهجر المهنم F. Aخباة  حمل شهة         اليقت الةاهن ال  يجد    اية م 

 لجلك، وذلك ب ب  عد  تيا ة الم طجبةت الالزرم CAATs رةاجب اع اةل أو خباة    عجي 

 فجق بمياكبم رنةها المحةابم    الجةرفةت ال ية م لالخ صةيةت الحد ثم     مة  اخةيم 

عجي  المحةابم، لضة م للم عد  قاة  جمفام المحةابان الضة ي اان    اية م بدوةهة الم مثل    

 .بم الحد ثمال دة   ورنح الشهة ات    عجي  المحةا

D. التحقيق في االحتيال 

D.1 .مستلزمات فعالية ونجاح التحقيق في االحتيال: 

 F. Accountantهجا الفمل    يج  ال فةون بان . بفد تحةي االع اةل وكشفه     ال حضاق  اه

 مين لجمحضق الجنةة  . والمدقق الداخج  والمةاجب ال ةةج  وبةق  أعاةا  ة ق ال حضاق الجنةة 

ه  ر ةهمم هةرم وكباة     ال حضاق    الجة مم المةلام، شة طم أن  فمل بففةلام رب ردقض  أن   

الشةكم الداخجاان ورةاجفاهة ال ةةجاان ورب بةق  األذةاف المه مم بحل اال عةاات والشبهةت 

بمجميعم ر نيعم رن المهةةات لضة م للم رهةةاته األاةاام     F.A  م ب رحضق . بةالع اةل

لهجا عجم . ،  هي خباة    ل اة  المضةبالت و   اا  ةاج الباة ةت وتحجاجهةالمةاجفمةابم والمح

جماب األذةاف المه مم بفمجام ال حضاق كةإل اة ، لجنم ال دقاق، المةاجب ال ةةج ، رحةر  

 .    أعمةل ال حضاق F.Aالشةكم لشةاك رحضق 

أخج بةالع بةة أهداف كة م أذةاف     ة ق ال حضاق،  ج  عجاه أن   F.Aخالل عمل رحضق 

رة أرينه إل اة  تحضاق ر يازن ريضيع  وعاة ي، بحا    ةج هجا  وأن  بجلال حضاق األخةى، 

ال حضاق بةلن ةةا المةجي  و حضق األهداف ال   وضب ألججهة وذلك    اليقت المحد  و ون 

 .لامةن تحضاق ذلك أن  بجل أقصم لرية اةته F.Aعجم رحضق . تأخاة

 ألنرب المةاجفان الداخجاان عندرة  يين هنةك شييك بيجي  اع اةل رةل   F.A فةون رحضضيا  

رحضض  عة   رة     تيةا  .  ةةد  كباة  ا حملر ةهمم المةاجب الداخج     هجا الميضيج 

F.A رحضضيا ى داخجاان عجم ل اة  تحضاضةته ، و ةرن خةةج الشةكم لم ةعد  المةاجفان الF.A 

كفة ق رب  اةة  ال دقاق الداخج   َُحِ ن رن كفةا  و فةلام تحضاضةته  للم عد كباة، ألن  أن عمجه 

                                                           
1
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p. 159. 

2
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 173-174. 
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بةلشةكم وبأ ةا هة وبنظمهة، األرة الجي   ةعد    F. Accountant المدقق الداخج  أعج  رن 

.جفل ال حضاق أكثة تحد دا     أهدا ه
1

 

عد د  كي ه   م ب ب بةات ورفةةف جاد      ال حضاضةت الجنةةام  فاد المدقق الداخج     عمجاةت

   جمب اليثةةق والم  ندات المؤ د   لجضاي  والضياة  المةلام، و   أخج الفانم وتطباق  ت ةعد رثال  

كمة   ةعد    رفة م كافام عدو  . الفحيص عجاهة، ولجةاا المضةبجم، واخ بةة وتحجال الباة ةت

ي ر، و ضةذ الضي  لدى ذةق  الشةكم و ظ  الشةكم الصفضةت، وكا   ح مل لج طأ أن  دل عجم وج

 . ال جل عن ذةق  الشةكم و ظمهة وعمجاةتهة/وعمجاةت الشةكم، لضة م للم المفجيرةت ال ةة  ام

. رب المةاجفان ال ةةجاان  هي أرة ال بد رنه ل درم   ةةا ال حضاق F.Aأرة تفةون رحضض  

وت حد  .   الضياة  المةلام ت  و ق المفة اة المهنام ةلمةاجب ال ةةج    فم للم ال أكد رن أن لعدا

والمةاجفان ال ةةجاان اا نة ا  للم عد  عيارل  F.A ةجم جي   ال فةعل وال داخل بان رحضض  

 : رنهة

 . ه  المحضق لجفالقم الحةلام بان الشةكم ورةاجفهة ال ةةج  -

عن الشةكم ورياضب النظة للم المةاجب ال ةةج  عجم أ ه رصدة هة  جدا  لجمفجيرةت  -

لضة م للم اا  دا   عن ال يثاق واأل ظمم واألش ةص  اهة،وهة، ال طة  اهة وعمجاةت

.أوةاق الفمل لدى المةاجب ال ةةج 
2

 

االا ضاللام والميضيعام    ال حضاق وأن  ماز أهداف كل ذةف  F.A ج  أن  امن رحضق 

ت حد  ا طالقة  رن  طةق  F.Aرحضق   أهداف. رن األذةاف المفنام ال     فةون رفهة بةل حضاق

الفمل والةمبم    تحضاق أهداف الميكل الجي اا أجة خدرةته، وبشيل  مط    يج  عجم رحضق 

F.A اإلجةبم عجم ال  ةؤالت ال ةلام: 

 رن هي المش به به األاةا ؟ -

 هل  ح مل أن  يين هنةك شةكةا    الجة  الجي قة  به ذلك المش به؟ -

 لم ه  رن قبل ر ؤول أعجم ال  مثل عةلاة  هد ة  رن أهداف ال حضاق؟هل كةن     تيجاه ا -

 رة هي األثة اإلجمةل  لجلك الجة  عجم الضياة  المةلام؟ -

 رة ه  الف ة  الزرنام ال   ار د خاللهة االع اةل؟ -

 هل قمنة ب حد د كة م الم ططةت والمنةها الةةا ام لالع اةل؟ -

 كا  وقب ذلك االع اةل؟ -

اليقت )الع اةل؟ وهل كةن هنةك لرية ام ليشفه بشيل أبية رن ذلك كا  ت  تحةي ا -

 ؟(الففج  ليشفه

رة ه  اإلجةااات الممين ات ةذهة ليش  وتحةي ذلك االع اةل    عةل وقب رجد ا      -

 الم  ضبل؟

رجميعم رفانم رن المهةةات ال       درهة    عمجه وذلك تحت تيجاه الميكل  F.Aلدى رحضق 

اإل اة ، لجنم ال دقاق، المحةر ، شةكم المةاجفم  ف هة، :  داره والجي قد  يينالجي قة  بةا 

 هي لذ  ن ظة رنه لبداا  F.Aوعندرة    ةة المةاجب ال ةةج  االا فة م ب درةت رحضق 

 ،االق ةاعةت ب صيص تنفاج ال داباة المالةمم وال يةلا  والم ةذة ذات الصجم والفياةد الم يقفم

أو أ ة  كةن )اق ةاعه هنة لال لذا ذج  رنه ذلك بةل حد د رن قبل  ة ق المةاجفم  وال  بدي المحضق

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 261. 

2
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 263-265. 
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ال ةةج  هي  ورة  األعج  بأعمةل  المةاجفم، وال   فم أن  ة ق (الجي  يجه و د ة المحضضان

 ا جضم  F.Aاألخةى، أرة رحضق  المةاجفمالشةكم وبنشةذه االق صة ي وبإجةااات /ريكجه

.ن الطةف الجي وكجهال يجاه واإلشةاف ر
1

 

لج فةرل رب يفيبةت  ر بقبشيل عة   ج  أن تيين لجنم ال دقاق    الشةكم ر  فد  بشيل 

الدلال عاثمة  ضي ر وأ نمة  صل به،  F.A  بب رحضق . ل اة  ال حضاق ولمياجهم تبفةت ذلك ال حضاق

ي اخ ةةته الججنم لجضاة  ث   ة ب ال ضة ة بن ةةا عمجام بحثه للم لجنم ال دقاق أو للم الش ص الج

 ./كةلمحةر  رثال  /مم ل اة  ال حضاق بمه

رجبةا  عند  ضطم رفانم عجم تضة ة اج جم لجةااات  F.Aخالل ااة ال حضاق اايين رحضق 

رة : ولين. رحد   أو عجم تيجاه األعدا  بةتجةر رفان بحا   يين رنفة ا     ات ةذ الضةاة

   الةأي رب لجنم ال دقاق؟  بان هنة  ضطم هةرم وه  أن  F.Aالياج   فجه عندرة    ج  رحضق 

اإليةاة عجم ةأ ه الجي  F.Aالدلال هي رة  ضةة  طةق ور ةة ال حضاق، رن جهم عجم رحضق 

 ج  أن  دعمه بةلمفة اة والمنهجاةت والممةةاةت المثجم، رن جهم أخةى  في  للم لجنم ال دقاق 

 .اق وردارالضةاة ب صيص كفة م ورالارم  طةق ال حض

 ظة ة  . بهدف خةوج ال حضاق بن ةةا واضحم ورحد   F.Aاايين اا  دا  لجنم ال دقاق لمحضق 

تأثاة جيهةي عجم لجةااات وتداباة األوجه المةلام لج حضاق، أرة  F.A ج  أن  يين لمحضق 

 F.Aالمحةر   هي الجي   حمل ر ؤولام األوجه الضة ي ام لج حضاق وعجاه أن  دع  جهي  رحضق 

عبة لةشة  ذلك األخاة وتيجاهه بةلشيل المالة ، و ج  عجم لجنم ال دقاق االع مة  عجم هؤالا 

ال بةاا وعجم خبةاا آخة ن، ولين    النهة م  بضم هجا تحضاَق لجنم ال دقاق، لجنم ال دقاق ه  

جك عد  األخج ب /ال   تمجك وتد ة ال حضاق وه  ال   ت جضم المشية  وه  ال   تضةة األخج

.االا شةةات
2

 

لحل الجةاة  المةلام، وتف مد تجك الطةق عجم  تقنيات تحقيقية مالية ومحاسبية ح ةج المحضق للم 

ةةد  لجش ص الهدف تحجال الد ةتة وال جالت والفمجاةت المصة ام، عند وجي  ال جالت الف

وعند عد   يله،  يج  عجم المحضق لعة   اع  ةب  خجه أو  فضةته وتفض  أيريضيج ال حضاق 

  يج  عجم المحضق لعة   اع  ةب  خجه بةا  دا  الطةق ماة المبةشة ، وجي  تجك ال جالت 

.رن المه  تفض  ر  ج  أ ياج األييل ال   جمفت   اجم الجة مم المةلام ل    رصة ةتهة
3

  

 F.A  ا عن النشةذ ماة المشةوج، وت امن / ر م وك  رن المةل/ ج  أن  بان الدلال المةل 

اب داا رن اليضب المةل  الحةل  لجهدف للم –طباق المبة ئ بأاجيب  يضح ب ط زرن  ةجف  ت

ر م وك  رن المةل ك   الهدف بن اجم رزاول ه لجنشةذ ماة  - ضطم البدا بةلنشةذ ماة المشةوج

.المشةوج
4

 

D.2 .اإلسناد: 

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 266-267. 

2
  Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 270-271. 

3
 Excerpted from: Madinger, J.; et al., mentioned before, p. 128. 

4
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, p. 107. 
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الع اةل    الضطةج تشاة جمفام  ةعص  االع اةل المةخصان للم عد  جياز البدا بةل حضاق    ا

ال ةص رة ل   ين هنةك لانة  رنةا ،  أاةس الشةوج    تحضاضةت االع اةل هي اإلانة  و بدون 

وجي  ذلك الفنصة اا مين المح ةل الهدف رن ة ب  عيى رطةلبة   اهة بةل في ض عن أضةاة 

.عضاضام أو وهمام
1
  

و رن لجنم تدقاق    شةكم رة، وقد قد تيين  ضطم بدا م ال حضاق ر ةبة  هةتفام رن ريكل قجق أ

 يين هنةك ا عةاات    ةاةلم رجهيلم المةال أو اش بةر    االع اةل كش  عجم  د  ة ق 

 .المةاجفم

واإلانة  هي األاةس    لذالق ال حضاق، وبح    لال  ةعص  االع اةل  إن اإلانة  بةل فة   

بأن االع اةل عد  أو  حد  أو ايف  لجمةل  الظةوف ال   تد ب بةلفة  الفةقل لالع ضة : "هي

 حد ، اإلانة  هي األاةس الجي  بنم عجاه الفحص واالخ بةة، وعند عد  وجي  لانة  رنةا  

" اج  عد  ل اة  عمجام  حص االع اةل
2

، وتشيل اإلبالمةت رجهيلم الهي م والشيةوى 

وتشمل   بشيل أعمق، أاةس اإلانة  الجي    جز  ال ضص  واالا فال المةاجفمواا فالرةت  ة ق 

المةاجب ال ةةج ، المدقق الداخج ، اإل اة ، الميةفان، األذةاف الثةلثم، : رصة ة اإلانة 

.الجهةت المنظمم
3

 

   ال حضاضةت الاة بام تحد  الف ةات الزرنام ع   تةة خ ال نم المةلام لجش ص ريضيج 

ل أوةاق الفمل ال   تظهة اليضب ال حضاق،     تباةن الز ة      الثةو  رن   ة  ألخةى رن خال

المةل  لجهدف بنهة م كل   ة  زرنام عجم عد ، ث   فد جدول رج ص إلةهةة الز ة      ثةو  

الهدف خالل كل   ة  زرنام، ث   ض طب رن تجك الز ة   لجمةل  الدخل الشةع  المحضق والمصةح 

رة أن  بان الميج  رصدة ذلك الدخل، ل: عنه خالل هجر الف ة ، بةلن بم لجمبجغ الم بض  عن كل   ة 

تهة   )أو أن ال  مجك الضدة  عجم ذلك رة  فن  أن ذلك الدخل ر يلد بن اجم  شةذ ماة قة ي   

.األرة الجي  ة ب بدةجم كباة  رن اع مةل  جةح اال عةا( ر دةات، ر ططةت االع اةل
4

  

D.3 .جمع المعلومات وحمايتها: 

 رةعجمووضفهة تحت تصةف  ة ق ال حضاق ه     الفة    لن ذج  اليثةةق والحصيل عجاهة

ال  ةؤالت  F. Accountantهةرم    أي تحضاق، و   رجةى جمب المفجيرةت  ج  أن  طةح 

 :ال ةلام

 قبل الضاة  بةلز ةة  المادا ام؟ ( كمحضق)رة ه  المفجيرةت ال    مينن  الحصيل عجاهة  -1

 ل ر بق قبل الز ةة  المادا ام؟ هل هنةك رفجيرم  ج  تأران الحمة م لهة بشي -2

رةاجف هة ولعدا هة و ق  ترةاجفم الضياة  المةلام ال   تم F. Accountant  هل  مين ل -3

 الم طجبةت ال شة فام؟

رةاجفم أوةاق عمل المةاجب ال ةةج ؟ رةاجفم أي  F.Accountant  هل  مين ل -4

 تضةة ة لجمدقق الداخج ؟ رةاجفم البة د اإللي ةو  ؟

                                                           
1
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 5-6. 

2
 Excerpted from: Association of Certified Fraud Examiners "Fraud Examiners Manual" (Austin, Tex.: 

Association of Certified Fraud Examiners, 1998). 
3
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 299. 

4
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, p. 104. 
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 أ م عيااا  ري بام أو عيااا  رحميلم  ج  عمة  هة؟ هل هنةك  -5

 رة هي  يج البح     ال جالت الفةرم عجم اإل  ة ت الياج  الضاة  به؟  -2

 أ ن تضب اليثةةق واجالت الحةايب؟  -1

 هل تغاة  ظة  الحةايب خالل الف ة  ال ةضفم لجفحص؟ -2

ةاةل ك   ال أكاد لهة رن لأو  أو االتصةل بهة رن ه  األذةاف الثةلثم ال   ا    رضةبج هة -2

 الميةفان ال ةبضان، المية  ن، الزبةةن، المنة  ان؟: بان

؟ وهل /FBIالشةذم، الجهةت ال نظامام، المدع  الفة ، /هل ت  االتصةل بةل جطةت -10

تفةف كافام ال فةرل رب اإلعال ؟ 
1

 

يجم بةلهدف وت ج د المصة ة األخةى لجمفجيرةت    المضةبالت رب األش ةص الج ن كة يا عجم 

المفج ، ة اق الص ، الصد ق، الضة  ، المية  المصة   الجي   فةرل رفه الهدف، البةةب : رثل

 .ال ةبق الجي تفةرل رفه الهدف، الةةاس

 : رنهة هنةك اع بةةات أخةى  ج  رةاعةتهة،ن عالو  عجم ذلك  إ

ل ضةة ة تيج  رة الجي  ن ظةر الزبين رن  ة ق ال حضاق؟ تضةة ة شفهام أ  ك ةبام؟  ة -1

 .اليقت والمةل

 ؟لدى الزبين رة هي ردى يدق و زاهم اإل اة  -2

 ؟ F.Aهل هنةك  ة ض  تحضاق ريَي َان رن رحضض   -3

 رة هي ال يقات؟ ر م تبدأ؟ ور م ت يق  ولمن تة ب تضة ةك؟ -4

 تغطام تأرانام؟ لدى الزبينهل  -5

 رة ه  المازا ام ال   ةيدهة الزبين لك؟ -2

  ةةج عا  ريقب الفمل؟هل هنةك عنصة أرةن    ال -1

لدى )تةكز ال ضناةت ال حضاضام بشيل كباة عجم االا ثنةاات الياقفم تحت عد األهمام الن بام 

  يج  عجم  ةعص االع اةل : ، وعجم بني  أخةى كأخالقاةت الميةفان، رثال  (المةاجب ال ةةج 

 :ال ةكاز عجم ال ةل 

 : الصفضةت ال    بدو أ هة ماة ذبافام رن  ةعام -

  (الاي ، األابيج، الشهة، الفصل، ال نم)اليقت 

  (كثاة  جدا ، قجاجم جدا  )ردى تيةاة  هة 

  (بفاد جدا ، قة   جدا ، ماة ر يقب)رية هة 

  (عةلام جدا ، رن فام جدا ، ر شةبهم لجغة م، ر  جفم لجغة م)قام هة 

 ش صاةت أو أذةاف تجك الصفضةت 

 .ن تجةوزهة رن قبل ال جطةت اإل اة م الفجاةالةقةبم الداخجام ماة المففجم أو ال    مي -

 . وا فه، أخالقاةته، ر  يى الةضم اليةاف  الم د   لد ه: المية  -

خالق    جه للم  ع  ورية أ  ال جيك ماة األثضة م الشةكم و ظة  الفةةدات  اهة الجي  -

.لمنة  ان، المضةضان، الم ةهمانالميةفان، الزبةةن، ا: لدى
2

 

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p-p. 300-302. 

2
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p. 305. 
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E. فن المقابلة: 

م لجمحضق  ج  تحد د رالرح المضةبجم المبدةا ق كجلك المضةبالت رب المش به به ، وات ال حضارن أ

كمة ال جفام والممةةاةت المةلام الفةرم الفةةد  لجلك المش به، وال ةة خ  رب المش به به بنةا عجم

ةازهة    اليقت الية   لمةاجفم وتحجال كة م اليثةةق وال جالت ال   ت  لب  ج  أن  مجك المحضق

.ال حضاق
1

 

هنةك  ةق واضح بان المضةبجم ال   تهدف لجحصيل عجم رفجيرةت وبان االا جياب أي المضةبجم 

اتهةرام  طةح  اهة  االتهةرام ال   ت فم لجحصيل عجم اع ةاف،  ةلنمط األول هي عمجام ماة

ولهجا النمط لا  ض  رفجيرةت عن عضاضم رة عصل،  (رن، رةذا، ر م، أ ن، كا ) المحضق أائجم

عد  رزا ة  هي   اح لرية ام تفةون الشةهد و  هل بنةا ةابط و  وتفةذ  بان ذة   المضةبجم، كمة 

أرة النمط الثة    جه عد  اجباةت لذ  ،أ ه  ف بة وااجم  فةلم الا حصةل رفجيرةت  مين اإل ة   رنهة

ية ام اا حصةل  مين لجشةهد االب فة  وة ض ال حد  للم أي أعد وبةل ةل  ت اةال لر

االع ةاف
2

. ضط% 40بانمة  فة ل    ألمة اة % 20 بجغ رفدل االع ةاف    أرة ية : ، رثال  
3
  

ت مثل رهمم المحضق    أ ه ش ص   فم للم الحضاضم ولاس للم النال رن أعده ، ولذا أعس 

قبل الشةهد خالف ذلك  من شأن هجا األرة أن   ةب الضاام، كمة  مين لالتجةر ال ةذئ رن 

المحضق أن    ب     عد  تضد   الشةهد ليةرل رفجيرةته أو ألي رفجيرةت وتف اةات لضة ام، 

و ج  عجم المحضق ل اة  المضةبجم بشيل عة   وريضيع  وعاة ي وبفادا  عن تأثاة أي رشةعة 

 .أو أهياا ش صام

لك اة ة ، بحا   فجن ع م لي كةن الشةهد الجي  ضةبجه المحضق هي المش به به الةةا    اج  لبضةا ذ

المحضق أ ه  ضي  بمضةبجم كل رن قد  مجك رفجيرم لا  طاب أن  ضةة    النهة م الم ؤول الففج  عن 

 .المةل  الحةيل االع اةل

أو يجم الضةبم لن وجدت بان الشةهد الجي  ضةبجه والمش به / ج  أن  حد  المحضق يجم الفمل و

عجم . جم  ةجم تفةون ورصداقام الشةهد للم عد كباةبه الةةا      الضاام، ألن هجا  نفيس ع

المحضق أن   جكة  ورة  خالل ال حضاضةت المةلام أن الضاام ت  ند للم عضاضم ال فةرالت المةلام ال   

 وعجم المحضق أن  ياب قةعد  المفجيرةت. أجةاهة المش به به، ولاس للم تضاا  الشةهد لجمش به به

فجيرم أخةى لدى وأن   فم وةاا أي ر (ا ت الحةجم إلجةاا رضةبجم   أال)المبدةام ال   لد ه 

المياضب ال   قد تح ةج للم الم ةبفم عبة ذةح أائجم أخةى رفانم وأن  الشةهد، وأن  دةس

خالل ال حضاق المةل  عجم المحضق أن  ضا  وزن المفجيرةت و ، فةف كافام اإلعدا  ل جك األائجم

   ضيا كة م المفجيرةت ال ةبضم ال   ت  الحصيل عجاهة رنج  الحةلام ال       الحصيل عجاهة

 .بدا م ال حضاق

عجم قدة كباة  ن    الجةاة  البااةا ورشةة ب الجة مم المنظمممةلبة  رة  يين األ ةا  المن ةذي

رن ال بة  والحة ام والجكةا والمهةة     ت صصه ، أو  يةفين رهةةات خبةاا    المحةابم 

                                                           
1
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, p. 60. 

2 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 4-34. 
3
 Excerpted from: http://www.faculty.nncwc,edu/tocnnor/410/410lecture12.htm 
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فن  أ ه  ج  أن  يين لدى المحضق  همة  أاةااة  لنمط عمل المشةوج ال ةضب والضة ين، رة  

.لج حضاق
1

 

المدةاا ال نفاج ان أو المشبيهان  اج  أن تيين لد ه الضدة  عجم  F. Accountantعندرة  ضةبل 

تمااز الش ص اليةذب والمةاوغ، وذلك عبة رالعظم لغم الج ةن والج د لدى الشةهد المشبير، 

رن االتصةالت عبة لغم الج د، كمة أن المفة م الم بضم بنمط اجيك الشةهد % 20 عا  ت  

وعةكةته  فاد للم عد كباة    تحد د رة لذا كة ت الحةكةت واالا جةبةت وة و  األ فةل الصة ة  

عنه خالل المضةبجم تشاة للم كجبه
2

خالل شهة   بال كجان ين قة  بجمس أ فه عد  رةات : ، رثال  

.ن  يجب    عان أ ه ل   جمس أ فه ب ةتة  عندرة كةن  ضيل الصدقعندرة كة
3
  

كمة  ج  . قبل لجةاا المضةبجم  ج  ال  طاط لهة رن  ةعام ال يقات والميقب الجي تجةي  اه

اا شةة  رحةر  وخةيم عند اا  الص اع ةاف رن الشةهد، عجم المحضق أ اة  ال ف  

ن  ن به    عةل ةمب ه و ج  أ(.  ة ق ال حضاق)لجحصيل عجم الضةاة الجمةع  لفة ق الفمل 

ت جال المضةبجم ألن ال  جال قد  فط  رففيال  عي اة  ضد ت فاض وضفام الد ةج لدى الشةهد، 

 .رة  أخةى   يج  الفي   لجمحةر  قبل تضة ة ت جال أو عد  ت جال المضةبجم

واعد    اليقت  ف ه  أال  ضةبل أكثة رن ش ص F.Aعجم رحضق : عندرة  يين هنةك عد  شهي 

نهمة ليعدر عجم أن تيين ع م لي كة ة ريةفان رن  اةة  واعد ، عا    يج  رضةبجم كل ر

عندرة  يين هنةك عةجم لمضةبجم عد  أش ةص    وقت واعد ت   رضةبجم كل و .ن ر  ةلا انالمضةبج ة

.ش ةص اآلخة نرنه  ليعدر وذلك     فس اليقت الجي تجةي  اه المضةبجم رب كل رن هؤالا األ
4

 

( المش به به) ةلمحضق قد  اب أرة  الشةهد . جةاؤهة و ق رنهجام رنةابمبفد ت طاط  المضةبجم     ل

الدلال عجم اةتيةبه الجة ، و ضنفه بفد  جدوى اا مةاةاإل يةة وبأن االع ةاف اآل   ااثبت 

المش به )بجم أن لجشةهد خالل تحااةر لجمضة F.Aأرة لذا وجد رحضق . تفةو ه    ال حضاق واافادر

امينه أن    فاد رن تجك المفجيرم    ال أثاة عجم تةة خ  شهد عجم قاةره بةلصياب،  اجل و( به

وقد  ف مد  .   الفي   للم ذلك ال جيك شةعة الشةهد خالل رضةبج ه ولةهةة ذلك األخاة ةمب هر

 ه مةلبة  رة   جق شفيةا  بفد  جم  إ فندرة   ي  الصمت    المضةب. المحضق الصمت خالل المضةبجم

ث   في  و  أل (  قاض ان رثال  )ةاعم، عجم المحضق هنة أن   أل ث    يق  و ن ظة اإلجةبم لبةهم ال

 ها  وقد     د  المحضق. ذات ال ؤال، الصمت أ ا  قي م عجم المحضق اا فمةلهة بشيل جاد

ر ةعد  المش به به    تبة ة . بهال بة ة  اضي  ب ضد   تبة ة ااييليج  أو أخالق  لجمش به 

جة م ه اا ةعد    ا  زاج المفجيرةت المطجيبم أو االع ةاف المنشي ، ومةلبة  رة  نجح  ها 

 .ال بة ة أل ه   مح لجمش به به بحفظ رةا وجهه خالل المضةبجم

ين     فاد هجا النها أكثة رة  م.  ها آخة  مين اا  داره عبة ذةح األائجم ال    فج  لجةبةتهة

تحد د رصداقام المش به به، واا  داره بشيل ربية و فةل    ال حضاق  ي ة اليثاة رن اليقت 

لذا اك شفت كجب ش ص رة   جكة أن اليةذب  يجب عجم الدوا ، لجا : والجهد والفنةا، أ َت كمحضق

 . إن ل جة  اليةذب قد تيين بدا م ذة ق ل جة  ال جيك اإلجةار 

                                                           
1
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, p-p. 58-61. 

2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 4-33. 

3
 Excerpted from: "Lying 101: There May Be Nonverbal Indicators of Lying," 

http://members.tripod.com/nwacc_communication/id25.htm. 
4
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p-p. 351-353. 
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     .Golden, T. W.; Skalak, S. L.; Clayton, M. Mهة رب تش ةك البةعثم    ةأ 

رد ة المضةبجم ذكاة  ورة ة     اليقت  ف ه،  حضاضم أن كل  ها رمة /F.Aوجيب أن  يين رحضق 

ا م ابق ذكةر  فاد    عةلم رفانم تض ا  بأن  يين المحضق ذكاة  بمة  اه اليفة م لاضا  رنج بد

الزرم لان ضل ب ةعم م النها الجي     دره، ث  أن   م ب بةلمةو م ال فةلاالمضةبجم  فةلام أو عد  

ففةل للم النها الجي  ف ضد أ ه اايين أكثة  فةلام    اا حصةل المفجيرةت رن النها ماة ال

 . ج  أال  غا  ذلك الهدف األاةا  عن بةل المحضق االع ةاف بةلنهة م،المهمم و
1

 

F. الدليل: 

F.1 .وشروطه، مستلزمات وتقنيات جمعه وحمايته ماهية الدليل وأنواعه: 

عجم عمجام جمب الدلال .    رجةى عمجام ال حضاق     البح  عن الدلال ولاس  ضط عن المفجيرم

.أخج االع بةةات الجنةةام بفان االع بةة ل ضد    لال قيي و فةل    المحيمم
2

تمثل   ةتة  

جزاا ةةا ام    قاام م ل األريال أ/ قة ي   أو ماة قة ي  /واجالت أي  شةذ اق صة ي 

ريضيج ال حضاق وتحمل أقصم قدة رن األهمام كأ لم، أل ه ال  مين ألي ر  ند ُعِصَل عجاه رن 

البنيك أو األذةاف الثةلثم األخةى أن  يين كةرال  أو أن  حمل  فس قامم الم  ندات الم  ضة  رن 

اه، وكل جهد  بجل هنة اايين لرة لجحصيل   ةتة واجالت المنشأ  االق صة  م الفةةد  لجمدعم عج

 .عجم ال جالت أو لفه  تجك ال جالت ل أخج الضاام رداهة اليةرل

قياعد . لن الحصيل عجم الدلال   اب لضياعد قة ي ام رحد   تُفضِد الدلال قيته لذا أُهِمَل أي رنهة

وبةلضامم ال   ا فطم  الدلال ه  الضياعد الم فجضم بضبيل الدلال    رحةضة الجج ةت الضة ي ام

شهة  ، ك ةبةت  دو م، أشاةا رة  م رضدرم إلثبةت : الدلال عبةة  عن  يين. لجدلال الجي ت  قبيله

   بفض )و طجق عجم الدلال  امة عدا الشهة   الشفهام بةلدلال الحضاض  ، عضاضم رزعيرم

 (.األعاةن

 ، وبةلةم  رن أن اإلعال  مةلبة  رة الدلال المبةشة والدلال الظة : هنةك  مطةن أاةااةن لجدلال

 رن الدلال الظة  ، لال أن الضة ين ال  فطاه قامم أقل رن قامم الدلال المبةشة عجم اإلذالق    ة

الدلال المبةشة هي الدلال الجي  ثبت وبشيل ربةشة عضاضم رفانم    ر ألم رة،  ون أن تيين هنةك 

ةل الدلال المبةشة شايعة  ه  الشهة   المبنام عجم وأكثة أشي عةجم ألي اا ن ةجةت أو ا  ةاضةت،

 .المفة م الش صام لجشةهد أو عجم رةاقب ه لجحضةةق

أرة الدلال الظة    هي الدلال الجي  مين رن خالله وبشيل ماة ربةشة لثبةت عضاضم ب صيص 

.ر ألم رفانم
3
  

  عةرم تُضبَل كل األ لم ذات ولي   ُضبَل الدلال    المحيمم  ج  أن تيين له يجم بةلضاام، وكضةعد

رن الضبيل، وال  ُضبَل الدلال ( أو قياعد الدلال)الصجم بةلضاام عدا األ لم ال   اا ثنةهة الضة ين 

.الجي ال  مت بصجم لجضاام
4
   

                                                           
1
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p-p. 355-357. 

2
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p. 299. 

3
 Excerpted from: Black's Law Dictionary, 7

th
 ed. 

4
 See, e.g., Rule 402 of the Federal Rules of Evidence. 
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 مين اا  دا  الفد د رن تضناةت جمب الدلال،    أمج  الحةالت    جز   ع  الضاام اتحة  عد  

ضد يممت ال حي ل،  -خفةااإل- فل ال ةقم: عنةية االع اةل ه  وعا  أنتضناةت لجمب الدلال، 

 :تجك، و جكة رن تضناةت جمب الدلال تضناةت جمب الدلال ليش  عنةية االع اةل

  .لجةاا المضةبالت -1

 .الداخجام و ضةذ الاف   اهةالةقةبم الةاي  ال   تيضح  -2

 .عبة تالعبه بةليثةةق األيجام المح ةلوذلك ليش  جهي  اإلخفةا رن قبل :  حص اليثةةق -3

رب اال  بةر للم عد  خةق قة ين الحة م الش صام / ةج المية  وخزا م وذةولم  البح     -4

 /.بةتبةج أاجيب خةذئ    ال ف اش ولال  جن  ضبل الدلال    المحيمم

    أعاة ة   مين ل جك ال ضنام أن تثبت  فةلا هة : رةاقبم المشبير به عن كث  خالل   ة  الفحص -5

وريةن عدو  االع اةل، لال أن تيةلافهة عةلام وت ب  تد   الضا  األخالقام  المح ةلكش  

 .لجميةفان

 مين ل جك ال ضنام لةهةة  ،المشةهد ، النظة، ال ج س، الحي  بغةض جمب الدلال: المةاقبم -2

 .بهة اةتيةب االع اةل ت اليافام ال   

 ضنام    األ شطم اإلجةارام اليباة  رثل ل خةل ر بة لافمل بشيل ر   ، ت   د  تجك ال -1

 شةذةت الجة مم المنظمم، رن الهة  جدا  لبضةا عمجام ال  ف  اة م وتحمل هجر الفمجام خطةا  

 .كباةا  عجم الم بة

 لال البند المحد  هي تفاان ريقب وهي م اليثةةق ال   تظهة وقيج االع اةل، رثل : البند المحد  -8

.الشايةت المجغة 
1
  

 اب جه عمجام جمب األ لم عةلم خةيم     عةل وجي  الباة ةت عجم الضةص الصج ، عا  تياو

عجم عيااابه  ل ضي  بشيل أوتيرةتاي  ب  ة   الدلال  Trojanالمح ةلين أعاة ة   اةواةت 

رن الهة  جدا  أن  أخج ال حضاق األول     االع اةل خطياته الصحاحم    كش  : لجلك .الةقم 

 ج  عد  تشغال أو لذفةا الحةايب أو  زج الطةقم اليهةبةةام عنه لال :  ، رثال  الدلال الةقم

لاد ة تجك الفمجام أو ع م تجك " الفجي  الجنةةام    الحةايب واإل  ة ت"بيجي  ر  صص    

.ال طي 
2

  

للم اع مةل عد  كفة م الفحيص  / SAS NO.80 20و نص باةن رفة اة المةاجفم ةق  

 ظة   حيي الدلال اإللي ةو  ، لجلك   يج  عجم المةاجب اخ بةة ضيابط  الجيهة م الخ بةة

بطم بةلدلال اإللي ةو   ورفةلجم الحد رن الم ةذة المةت ة  لاضةة ردى قيتهة و فةلا هة   النظ

ةأ ه بنةا عجم الجمب بان اخ بةةات ضيابط النظة  رب الفحيص المةاجب ، و صدة تجك الم ةذة

 اَُيِجه المةاجب ال ةةج   امة   فجق بأثة تينيليجاة المفجيرةت  SAS NO.94أرة . الجيهة م

IT  الةقةبم الداخجام وعجم تضاامه ل طة جةقةبم الداخجام وعجم  ه  المةاجب ال ةةج  لالةقةبم عجم

 . الداخجام

 .Fت ي ة الفد د رن رصة ة المفجيرةت واأل لم الةقمام الغنام، و ج  أن  يين رةاجب االع اةل و

Accountant  عجم اذالج كةف بيةرل أجهز  وأ وات ال  ز ن الم  جفم الم ةعم، و  بئ

                                                           
1
 Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, p.p. 433-434. 

2
 Excerpted from: Singleton, T. W.; et al., mentioned before, p. 308. 
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المح ةل الباة ةت بطةق عد د  عبة  ضجهة رن األجهز  ال نظامام بمة    ذلك عةايبه الش ص  

 :ووضفهة عجم جهةز رحميل ر حةك، ذلك الجهةز قد  يين

 جم شيل قج  جمالَمَير ععجمهة يغاة تيضب    الجا  أو تُ : الفالشةت 

 ال ةعةت الةقمام 

 اليةراةات الةقمام 

 ةقةقةت الجاكة  لجيةراةات الةقمام 

 الم ةعدات الةقمام الش صام 

 الجياالت 

لن أه  رهمم    ل اة  الدلال . الحصيل عجم الدلال  ج  تأران الحمة م لجدلال وألوةاق الفمل بفد

لجة مم وعد  الم ةس به أو اإلضةاة به أو ه  المحة ظم عجم الدلال بنفس عةل ه عندرة اةتيبت ا

ت ة به،  اج  ت ز ن اليثةةق األيجام    خزا ةت رضفجم رضةورم لجحةاةق ولية م أ ياج األخطةة 

كمة   يج  عةاام أوةاق الفمل . ال تف ح لال باد عد  رحدو  رن األش ةص المفانان بشيل ر بق

ت الياة    اهة، و ج  عمة م كل المجفةت رن ال ةقم وال  ة   ورن خطة ضاةج اة م المفجيرة

 ج  تشيال تجك الن  م االع اةذام  ، عا الميجي   عجم الحةايب بيجمم اة وبن  م اع اةذام

 .عجم أاةس  وةي وعفظهة    ريةن آرن ورنفصل عن ريةن الن  م األيجام

ة ر ب اطم عندرة ول يين عمجام ل ج( ر ةعة  )كمة  ج    خ وت ز ن و هةام الدلال لايين جةهزا  

ت  دع  الحةجم له، و  يج  تأااس قةعد  باة ةت للي ةو ام عجم الحةايب إل اة  األ لم 

.وبني هة
1

 

عةاام وعمة م الدلال، ورن الاةوةي أن تيين هنةك ر ؤولام  F. Accountantعجم 

  تضد مه كدلال   حين إلىوقت الحصيل عجاه بة ئ ذي بدا  منورحةابم ب صيص ذلك الدلال 

فجُه بةلدلال؟ و ج  أن  يين هنةك ذة ضم تظهة أ ه ل      رن لم ه؟ ر م؟ ورة الجي ت   ِ : المحيمم

.ال الع  بةلدلال أو ت ة به أو اإلضةاة به قط
2

 

F.2 . أدواتIT  المتاحة لـF. Accountant لقيامه بجمع وإدارة واستخدام الدليل: 

 :Benford Lawقة ين بانفية   -

أن تيز ب رةات  اآلعة     األةقة  الطبافام  1230عة    Frank Benfordاك ش  الدك ية 

.Benfordلاس عشياةاة  بل ل ه   بب  مطة  رفانة   مين ال نبؤ به اا نة ا  للم الضة ين الجي وضفه 
3

  

واع مةل  1ا يين ( أي ةق )بأن المةتبم األعة  م لجةق  % 30.1هنةك اع مةل  ضةةب : رثال  

 4ن تيين أ% 2.1واع مةل  2أن تيين % 12، واع مةل 2ين تجك المةتبم  ضط أن تي% 4.2

 .2أن تيين % 1واع مةل 

   الحيااا  ل حةي وكش  رياضب الشجوذ واال حةاف      Law Benfordو مين اا  دا  

الباة ةت االق صة  م والاة بام والمةلام اإللي ةو ام ال   ل  تي ش  عبة ذةق ال حةي ال ضجاد م، 

   المحةابم أو    الضاد ( المز فم) مين لجمحةا  تحةي األخطةا واألةقة  المب ية  عا  

                                                           
1
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 9-24. 

2
 Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, p. 9-28. 

3
 Excerpted from: Probability (x is the first digit)= Log 10 (x+1) – Log 10(x). 
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المحةاب  عبة قاةره بمضةة م تيةاة م ةهية المةات  األعة  م    الةحم األةقة  
1

أي  جفل . 

Benford Law  لخفةا األ شطم االع اةلام أرةا  أكثة يفيبم و ضجص بةل ةل  رن الفياةد الم أتام

 .ع اةلرن اال

ااظهة  1شاك عشياة  و حصت المبةلغ عجم ر نهة    ةى أن الةق   10.000لذا اخ ةت : رثال  

 .شاك 3000رن المةات أي    رة  ضةةب % 30كمةتبم أعة  م    

ل حد د االع اةل    رجميعةت الباة ةت  Benfordأ ه  مين اا  دا  قة ين  .Lanza, Rو ةى 

المبافةت :    ح مل أن تيين رب ية     الحةالت ال ةلاماليباة  عبة تحةي األةقة  ال 

والمش ة ةت االا ثمةة م، اجل الشايةت الصة ة ، اجل المبافةت واجل األافةة، الم ةهمةت 

وال بةعةت، تيةلا  وعدات الم زون، ع ةبةت المصةة  ، رفجيرةت ال حي ل البةق ، قا  

.دورم، ع ةبةت األييل والمطةلا بيلاصم ال أران عجم الحاة ، رصةوف الد ين المف
2
  

 :DATASلعصةةاةت واخ بةةات ال حجال الةقم   -

لايين أكثة كفةا  و فةلام عبة تضد مه  F. Accountantوه  ذة ضم تحجاجام اا ن ةجام ت ةعد 

الفد د رن األ لم عةلام الم  يى
3

، ال طأ، عد  تَُمِين هجر األ ا  رن تحد د رياضب االع اةل. 

 :  الفمجام عبة بحثهة عنففةلام  ال

  األ مةذ ماة الفة  م لجمةات  واألةقة 

 5000-2000-1000المدوة  /الظهية ماة الفة ي لألةقة  الصحاحم... 

   االز واجام ماة الفة  م    األةقة
4

 

تضي   .رن ال هيلم بميةن اا  دا  تجك األ ا  الضي م، كمة أ هة ال تح ةج للم خبة     البةرجم

DATAS قياة  رفانم، كمة أ هة تح ةج ليقت قصاة    الم   د  خالل عمجام رةاجفمإةشةب

.إل شةةهة
5
  

 :اا  ةاج الباة ةت -

رن مةبجم المفجيرةت المالةمم ورضةة م الباة ةت  F. Accountantه  عبةة  عن رنهجام تمين 

 .لجحصيل عجم االتجةهةت والصالت ماة المفةو م

 .Fةت رن قبل اإل اة ، المةاجب الداخج ، المةاجب ال ةةج ،  مين اا  دا  تضنام اا  ةاج الباة 

Accountant  ألجل رةاجفم الايابط الةقةبام وكش  رياضب االع اةل والف ة  وايا

االا  دا 
6
. 

                                                           
1
 Excerpted from: Banks, D. G. "Benford's Law Made Easy," THE WHITE PAPER (September/October 

1999), p. 20. 
2
 Excerpted from: Lanza, R. B. "Using Digital Analysis to Detect Fraud," JOURNAL OF FORENSIC 

ACCOUNTING: AUDITING, FRAUD & TAXATION 1 (2000), p. 293. 
3
 See: www.digitalanalysisonline.com 

4
 Excerpted from: Ibid, p. 291. 

5
 Excerpted from: Ibid, p. 295. 

6
 Excerpted from: Pickett, K. H.; Pickett, J. M. "Financial Crime Investigation and Control (New York: 

John Wiley & Sons, 2002), p-p. 257-266. 
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أ وات اا  ةاج المفجيرةت ال   تبح  عن لشةةات النشةذ االع اةل   F. Accountant     د 

تحد د الصفضةت  بغام ،ةوقم وال حي الت النضد م المشبيهمالضةوض المز فم والشحنةت الم : رثل

لن  .ال    ح مل أن تنطيي عجم االع اةل لا   ر ةبف هة وال حضاق  اهة بشيل أواب وأعمق

اا  ةاج الباة ةت هي عمجام ل جماب ول اة  الباة ةت رن رصة ة ر  جفم بغة م اليييل للم رشهد 

واعد رفصل لجنشةذ االق صة ي
1
. 

عجم  -لن وجد–   اية م  F. Accountantعجم رة ابق  ثية ت ةؤل عيل ردى قدة   عطفة  

 .لجمب ول اة  واا  دا  األ لم ITاا  دا  تينيليجاة المفجيرةت 

لعدا  تضة ةر لة فه للم  F. Accountantرب اال  هةا رن ال حضاق وجمب األ لم   يج  عجم 

بمة   يا ق رب رفة اة الممةةام المهنام ت بضه عمجاةت  لعدا  ال ضة ة. الجهم المفنام بن ةةا ال حضاق

 . تحااة رالةمم

G. تقرير التحقيق 

G.1 .شروط إعداد ورفع التقرير: 

، وت  جز  ال حااة F.Aلن لعدا  ال ضة ة وة فه ر ؤولام ع ةام رن ضمن ر ؤولاةت رحضق 

لضةاة رن تضاا  كافام الية   واليا   لفةض وضب ال حضاق و  ةةجه بةألاجيب الجي  مين ر  جي ا

، كمة  حمل لعدا  وة ب ال ضة ة  ورة  (النضطم ال   ويجيا لهة)الم ةبفم ا طالقة  رن تجك النضطم 

.يفم الةامام
2

 

لن اا  دا  الطةق ماة المبةشة     لثبةت الدخل لجش ص الهدف ريضيج ال حضاق  مةثل بنةا 

ت ماة المبةشة  تُبنم اا نة ا  للم الدلال وعا  أن ذةق اإلثبة. يية  لج فةرالت المةلام لجهدف

الظة  ، عجم المحضق أن  يين قة ةا  عجم لةهةة كافام لثبةت الدلال ال عةاات الجة مم المةلام 

،  ظهة ال ضة ة لجضةةئ ولجمدع  كا  تمت ل اة  ال حضاق، (اال عةا بحدو  االخ الس رثال  )

لهدف لججة مم المةلام، و غدو ال ضة ة بمثةبم وكا   ثبت الدلال الظة    ون أ  م شك اةتيةب ا

خةةذم الطة ق ال   ا ضنب المدع  الفة  وهائم المحجفان والضةض  بصجم الدلال بةلجة مم وذلك 

    لعدا  تضة ة الضاام بشيل رمةثل ليةقم البح ،  ةلفةض  ح ةج . بأاجيب رنطض  ور  ج ل

بحثه /تبان المضدرم لجضةةئ رة الجي اا   تنةوله رضدرم وج   ال ضة ة وخةتمم،    وةقم البح : للم

وذلك    عةض ر  صة، أرة قج  اليةقم  ابح  ال فةيال وبةلفمق الية   إلقنةج الضةةئ 

بةلمضدرم أو بفةضام البح ، أرة ال ةتمم   بان رة الجي  ج  عجم الضةةئ تفجمه رن الفةض 

. ضة ةوالن ةةا المنطضام الياج  اا نبةذهة رن الدلال    ال
3

 

G.2 .الصفات التي يجب أن يتمتع بها تقرير فاحص االحتيال : 

                                                           
1
 Excerpted from: Gardner, S. R. "Building the Data Warehouse," COMMUNICATIONS OF THE ACM 

(September 1998), p.54. for more information, see Lenning, J. "Drilling for Information," JOURNAL OF 
ACCOUNTANCY (August 2000), p-p. 39-51. 
2
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, p.p. 450-451. 

3
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, p. 209. 
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الدقم، اليضيح، الحاة ، اع ياا كة م المفجيرةت ذات الصجم، ال دو ن اآل   لجمفجيرةت 

الم   جصم رن المضةبالت رب الشهي ، عد  اع ياا ال ضة ة عجم ةأي  ةعص االع اةل 

.الفةعص ب صيص شهة ات ول ة ات الشهي ببةاا  الهدف أو عجم رة خجص للاه /بج  
1

 

الهدف، النمط الم بب    : عجم المحضق أن   امن    تضة ةر المفجيرةت ذات الصجم وال   ا حد 

ال حضاق واإلذةة الزرن  له،  مط ال ه  المييم بة فهة، ذة ضم اإلثبةت ماة المبةشة  الم   درم 

اا  الهدف، ةق  الضاام أو ال حضاق، : د الضااموا شمل المفجيرةت الم   درم ل حد  ،   ال حضاق

الفنيان، ةق  الامةن االج مةع ، الف ة  الزرنام ال   ت  ال حضاق بشأ هة، ال ه  المييم بة فهة 

 2.ضد الهدف، تةة خ ال ضة ة

G.3 .معايير التقرير: 

م ال    ن    عجم المحضق أن    ند    اتبةعه لمفة اة ال ضة ة للم المفة اة ال   تفةضهة الجه

 ج  تطباق المفة اة الميجي       لال  ةعص   CFEللاهة رهناة ، لذا كةن المحضق تةبفة  ل  

اتبةج رفة اة ال ضة ة الميجي      باةن رفة اة خدرةت  ج   CPA، ولذا كةن رن ال  3االع اةل

رفة اة   ج  اتبةج  CPAوCFE أرة لذا كةن رن ال  . AICPA  4تضد   المشية  الصة ة عن 

AICPA وACFE  لن رفة اة ،AICPA  واافم    عان أن رفة اةACFE  رحد   ب حضاضةت

 .مفة اة عند تطباضهمةكج  الاالع اةل، وال خيف رن وجي  تنةقض بان 

 

 خالصة المبحث الثالث

بان المبح  الثةل  رن الفصل األول األ واة ال    جفبهة تحجال الضياة  المةلام و ظ  الةقةبم 

اخجام لدى الشةكم    رنب االع اةل وكشفه، لضة م للم الفياةد الم أتام رن اا  دا  تضناةت الد

وقد تججت هنة أهمام قي   ظ  الةقةبم .    كش  االع اةل CAATsالمةاجفم بم ةعد  الحةايب 

 الداخجام    المية حم اليقةةام لالع اةل    الشةكم، وأهمام ال ضناةت الحد ثم    عجي  رةاجفم

   تحةي وكش  االع اةل، رة  فيس ر طجبةن رن ر طجبةت ( F.Aال   ت امنهة )االع اةل 

   اية م وهمة تيا ة أ ظمم ةقةبم  اخجام ر طية  وتيا ة ال أهال الفجم   F.Aاا  دا  

 .والفمج 

 ال   ال فةون بان كل رنكمة بان البح  أه  أةكةن عمجام ال حضاق    االع اةل، بداا  رن ضةوة  

F.Accountant   ، والمدقق الداخج  والمةاجب ال ةةج  وبةق  أعاةا  ة ق ال حضاق الجنةة

 المضةبجمورن تضناةت ال حضاق المةلام والمحةابام ال   ت ةعد    عل الجةاة  المةلام، وييال  للم 

عجم االع ةاف رن ث  الحصيل عجم الدلال أو ال    ج  أن ت  ي   عد  شةوذ ل يين  ةجحم، 

لمش به به، الدلال الجي  ج  أن    ي   رفة اة الضبيل والضي  لدى المحيمم والجي  ج  عةاا ه ا

                                                           
1
 Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, p. 400. 

2
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, p. 209. 

3
 Excerpted from: Association of Certified Fraud Examiners "Fraud Examiners Manual" (Austin, Tex.: 

Association of Certified Fraud Examiners, 2002). 
4
 Excerpted from: American Institute of Certified Public Accountants "Statement on Standards for 

Consulting Services" (NY:American Institute of Certified Public Accountants, 1991), codified in AICPA 
Professional Standards---Consulting Services: Definitions and Standards---CS § 100). 
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ورفة اة لعدا  تضة ة شةوذ با  هةا و ث  عمجام رطةبضم األ لم، وعمة  ه و ق األييل الضة ي ام 

 .ال حضاق

م أهمام للم ال أكاد عج F. Accountantلضد هدف البح  رن تفصال ال حضاق الجي  ضي  به 

رن البدا م وع م ال  ي م ( الجة مم المةلام)رنهجا ه هي بةلجات    عمجام عل ا عةاات االع اةل 

النهةةام، بمة    ذلك اا حصةل الدلال، لجةاا المضةبالت، ك ةبم ال ضة ة والشهة  ، لذ ال أعد ايى 

F. Accountant  وجي  ال                    طاب الضاة  بهجر المهمم وتأ  م هجا الدوة  بمفنم أن

F. Accountant  أرة ال منم عنه    أي ريةن ت ياجد  اه الجة مم المةلام وت ياجد  اه الةمبم

وعا  أن هنةك جةاة  رةلام    جماب أ حةا الفةل  .    رية حم تجك الجة مم المةلام بشيل  فةل

   اية م ضةوة  ال بد  F. Accountant،  إن وجي  (بن   ر فةوتم ذبفة  )ورن بانهة اية م 

رنهة، وبةل ةل  ال بد رن تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  لدى عد   ئةت رن المياة  البشة م    

اية م ورن بانهة تجك الفةرجم    جهةت رية حم الجةاة  المةلام، و   هجا تحضاق لم طج  رن 

 .   اية م F.Aر طجبةت اا  دا  
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 :المبحث الرابع

 :في سورية لمحاسبة القضائيةاضرورات تطبيق 

 بةتواالق صة  الحة،   حي حيل  فطةف ال دة ج     الةالب اية مرنج بدا م األلفام الجد د  بدأت 

بشيل أو بآخة رنف حة  عجم اق صة  ةت الفةل  بدةجم كباة ، ورب ال طية الاي  االق صة  ال يةي 

غدو المفجيرةت المحةابام أكثة وأكثة أهمام ال دة ج  لالق صة  وال فز ز الم  مة لجضي  الضيرام، ت

 لقةرم)   رجمل النشةذ االق صة ي واالج مةع ، لضة م للم اا نة  بفض األ فةل المد ام عجاهة 

وعا  أ ه   ح   عجم الضطةج المةل     اية م رياكبم ال طيةات (. الدعةوى والمطةلبةت ال أرانام

رن عنةية الضي  والنجةح رضةة م بةلضطةعةت المةلام  الفةلمام    اليقت الجي تنضصه  اه اليثاة

كةن ال بد رن أن  ح ةذ الضطةج المةل     اية م بشيل ر بق رن اآلثةة ال جبام  ،الضي م عةلماة  

 F.Aال   ال بد رن أن تج  به بن اجم ذلك اال ف ةح وتجك المجةةا  لجةك  الفةلم ، وعا  أن عج  

و شل الشةكةت عبة ت فاض  ةجم االع اةل    الشةكةت وايا أثبت  فةلا ه    الحد رن تفثة 

اإل اة   اهة، لضة م للم رية حم الجةاة  المةلام وال حضاق  اهة ورضةضةتهة     ول الفةل  الم ضد 
1

 ،

رنب وة ج : كةن ال بد رن الفمل عجم رحةولم اا  دا  هجا الفج     الضطةج المةل     اية م بغام

 .ض األعية  والضيا ان عجاهة ووضفهة ريضب ال نفاج، رضةضةتهةالجةاة  المةلام،  ة

لضة م للم الز ة    ،والحد رنه    رنب اخ الس أييل الشةكةت عد   جةح المةاجفم ال ضجاد م لن

 Enron, WorldCom, Xerox, Adelphia: رة عد  ل )    جةاة  الشةكةت

Communication قد وضب عبئة  كباةا   ،(م الجد د ، واضيذ آةثة أ دةاين    بدا م األلفا

عجم المحةا  الضة ي   والممةةس الضة ي   إل جة  ذة ضم أ ال ليش  الصية     عةل  المةل 

 . واألعمةل

 اهة، كمة أن  F.Aللم اا  دا    بةزان الحةجم اليباة الياقفةن الضة ي   واالق صة ي    اية م 

وعجاه، أه  عة ز ل يلاد هجا االخ صةص،  مثل   اية م  تطي ة وتغااة االق صة  والمج مب 

تضجال  ةجم الفشل وال فثة واالا فة   رن خدرةتهة     F.A أااس وتطي ة باية م   حبج قاة 

 .الشةكةت  ماة الم يقب

ال   كة ت عيةا  عجم المصةةف الحييرام، وبفد يدوة قة ين   مجال الخدمات المصرفية ف  

لاصبح  2004، ةهةت المصةةف ال ةيم بداا  رن عة  2001تأااس المصةةف ال ةيم عة  

بجغ  2002عة   افتتاح سوق دمشق لألوراق الماليةورب . 2013عشة رصة ة  عة   اثن عد هة 

عشة  شةكم، رنهة اثن  عشة مابف 2013المدةجم    ال يق عة   شركات القطاع الماليعد  

للم % 42األجنبام    المصةةف رن   بم المجيام  وقد اةتففت. رصة ة  وخمس شةكةت تأران

 .ل شجاب تأااس المصةةف األجنبام% 20

 : ورن أبةز اإل جةزات المةلام والمصة ام المحضضم ع م اآلن

 .الم فجق بإ شةا المصةةف ال ةيم    اية م 2001لفة   22ليداة الضة ين  •

 2001لفة   22ال ة م المصة ام ةق  ليداة قة ين  •

 ماإلاالرا المصةةف ل شةا •
                                                           

1
  Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, p.1. 
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بميج  المةاي  . ة أول قة ين لمية حم تبااض األريال وتمي ل اإلةهةبويد •

 2003تةة خ  52ال شة ف  ةق  

 . شةكةت ال أران ال ةيمل شةا  •

 صةةف والشةكةت    ال يق المةلامل ةاج أاه  الم •

 تأااس رهنم الصةا م •

ةق ة ورياكبم عضةتطي ة ال اةاةت النضد م والمصة ام والمةلام بإتجةر ال حة •

  اإلق صة  الجد د

  شةا عد  رصةةف خةيم تجةة م عةبامل  •

لفة   /55/بميج  المةاي  ال شة ف  ةق  تأااس ايق  رشق لألوةاق المةلام  •

  10/03/2002    ال يق ةاماة   وا   ةح ،2002

 

بجدا ، أعطم  123    2010الجي أجةي عة  " ااة األعمةل"هنة تجدة اإلشةة  للم أن ر ح 

الحصيل عجم "    رجةل 121والمةتبم ، "الضاة  بةألعمةل"   رجةل  143تبم اية م المة

 ةض تنفاج "   امة   فجق ب 112، والمةتبم الحضيق الضة ي ام ظة  ا  ل ضاا  رؤشة َُفُد الجي " اإلة مةن

 ."الفضي 

  تةتا  اية م عجم رؤشةات الشفة ام الدولام ورية حم الف ة : 3الجدول ةق  

 :رالعظةت عجم الجدول النقاط بالترتي السنة

 144هي  2012   عة  ( بجدا   112ضمن )ال ةتا  الدول  ل ية م 
هث   المةتبم األولم تيين لجبجد األقيى    رية حم الف ثة  والمةتبثم األخاثة )

 (لجبجد األضف 
 122هي   2011بجدا     عة   123ال ةتا  الدول  ل ية م ضمن 

 121هي   2010بجدا     عة   112ال ةتا  الدول  ل ية م ضمن 

 10للثم  0أي أن المضاثةس  يثين رثن . أرة النضةذ    فطم رن عشة 

وقثد عثةزت ( األكثثة  زاهثم و ظة ثم 10األعجم   ثة ا  و  0عا  )

 ثث  رية حثثم  10 ضطثثم رثثن أيثثل  2.2عجثثم  2012اثثية م عثثة  

 2010 ضطم عة   2.5، و2011 ضطم عة   2.2الف ة ، وعجم 

2012 144 2.6 

2011 129 2.6 

2010 127 2.5 

2009 126 2.6 

2008 147 2.1 

2007 138 2.4 

2006 93 2.9 

2005 70 3.4 

2004 71 3.4 
http://www.transparency.org/research/cpi/overview 

 

ه هجا ال ةتا  الدول  ولن كةن بةأي البةعثم ال   جي رن ال حاز والمياق  الم بضم ضد اية م،  إ 

رن .  حمل شائة  رن الحضاضم ال   ال بد رن النظة للاهة واالع ةاف بهة ل جن  ضاةج رياة  البال 

 .هنة تأت  ضةوة  اا  دا  المحةابم الضاةةام    اية م

فام وال نظامام وماةهة وال   بدأت بنضل  داَ  ال طيةاُت االق صة  م وال شة هجا االا   فززُ 

1فالخطة الخمسية العاشرة. م اق صة  رف يحاالق صة  رن اق صة  رغجق لل
اخ جفت عن اةبض هة  

القطاع المالي، :  اهة بشيل جيهةي عجم أةبب  ياح تركزت اإلصالحاتفقد ، بشيل جيهةي

 .ال جةة  وافة الصةف، المالية العامة، تطوير القطاع الخاص وبيئة العمل والنشاط االقتصادي

 

                                                           
1
 The World bank, Economic Challenges and Reform Options for Syria: A Growth Diagnostics Report, 

2011, p. 25. 
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ندوة حول    " خطم عمل اليالح الحيكمم"م أذجضت الحييرم ال ية  2002و   عة  

1الحوكمة عالية المستوت
ل خةل : الحيكمم    الضطةعةت اإل اة م واالق صة  م" : تحت عنيان 

ه  الم ةةل ال   تنةول هة رن أكةن ، "رفهي  الحيكمم ضمن خطم اإليالح اإل اة م واالق صة  م

د ام، اإل اة  المةلام الفةرم، الحيكمم رية حم الف ة ، ليالح ال درم الم :الندو  ريضيعةت

 .الشةكةتام و وة أعاةا رججس الشف  والمج مب المد      تطي ة أجند  الحيكمم الجاد 

عجم عد  أولاةت    رجةل اإليالح تشمل الحيكمم الشةكةتام ورية حم هجر وت  ند خطم الفمل 

فةهد  األر  الم حد  لمية حم الف ة ، رن الضةاةات الهةرم ال   يدةت قةاة المصة قم عجم ر

ت امن خطم الفمل رضة اس هةرم وجد د  وجة ئم لفمجام  .الف ة  ال   ابق أن وقف هة اية م

الجي خةجت به ال طم  ضي  عجم أ وات تضاا  شةرل  الشةكةتاإليالح، عا  أن أاةس عيكمم 

 م لضة م للم المشةة ب وبنةا لجضدةات رن شأ هة ل ة   ايق األوةاق المةلام الم  ضبجام    اية

 . ال   تم جيهة الدولم

خطة عمل "أقةت الججنم االق صة  م ال ةبفم لةةةام رججس اليزةاا  2010   آذاة رن عة  و

"إلصالح الحوكمة
2

اإلدارة المالية العامة وفي مكافحة الفساد : على إصالحات في تركز 

، أرة رحةوةهة الةةا ام 2012-2002خطم الفمل تجك الف ة  رن  مطت، والحوكمة الشركاتية

 : ية ت

تطي ة عمجام ل اة  المياز م عبة ة ب جي   ال ضة ة المةل  ال نيي، : اإل اة  المةلام الفةرم -

 .وتحسين الضوابط المالية على الكيانات االقتصادية العامة

م الف ة  ال   المصة قم عجم رفةهد  األر  الم حد  لمية ح: اإليالعةت الم فجضم بمية حم الف ة  -

 .   ال درم المد ام تطبيق إطار مؤسسي لمكافحة الفسادابق أن وقف هة اية م، 

رةاجفم وتضاا  اإلذةة الضة ي   النةة  لجحيكمم الشةكةتام، تصما  وتطباق : عيكمم الشةكةت -

عمجاةت رةاجفم وتضاا  لجحيكمم الشةكةتام    شةكةت الضطةج ال ةص والضطةج المصة  ، 

 . ج  ذلك تنفاج خطط عمل رحد   عجم أن

بناء القدرات الالزمة لدت هيئات مكافحة الفساد وتدريب القاضي والمدعي العام على مكافحة  -

 . الجرائم المالية والفساد

أرة  ال حيالت الم نيعم    بائم عمل قطةج المةل واألعمةل    اية م، ورب اع مةل اةتفةج 

تباةن رياضب الاف     بائم االعمةل ال ية م كةن ال بد رن   وتاة  االع اةل المةل  وتنيعه   

، لهالضطةج المةل     اية م، ال   ت  ب  بشيل ةةا   وربةشة    اخ ةاق الجةاة  المةلام 

 .   اية م F.Aق ر طجبةت تطبا تي اةوال   ال  مين تجةوزهة  ون 

تفةض اا  دا  المحةابم الضاةةام ولذا كة ت الظةوف الداخجام لبائم عمل قطةج المةل واألعمةل 

" وهي رة تؤكدر رح ي ةت .  إن الظةوف ال ةةجام أ اة  بمة  اهة الدولام تفةض هجا االا  دا 

                                                           
1
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/EXTMNAREGTOPPOVRED/0,,c

ontentMDK:22475245~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:497110,00.html 
2
 The World bank, Economic Challenges and Reform Options for Syria: A Growth Diagnostics Report, 

2011, p. 109. 
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1تقرير البنك الدولي عن التحديات االقتصادية وخيارات اإلصالح في سورية
والجي أُِعّد ، " 

 باّن  ة للنمو االقتصادي الشاملإطار العالمات المميز ضد عةض ال ضة ة . 2011/ 21/2ب ةة خ 

 : الشةكةت ال ية م ت م ب بثال  خصةةص ةةا ام  أن

   ( الضير )رن لجمةل  النةتا المحج  % 40تن ا الشةكةت الحييرام عيال 

 رفظ  الشةكةت ال ةيم يغاة  الحج  ومةلبة  رة تفي  رجيا هة لجفةةجم 

 عد  كباة رن الشةكةت ماة ةامام. 

الف ة  : ه    وجه أمج  تجك الشةكةت وخةيم الم ياطم ويغاة  الحج  أه  المفيقةت وأن 

وعنصة الالتأكد رن النةعام ال نظامام، األرة الجي ا فيس اجبة  عجم عج  االة مةن الجي تحصل 

عجاه تجك الشةكةت رن المؤا ةت المةلام، أي أن ا  فةض عج  االة مةن المضد  لهة ال  في  للم 

المةل المض ةض ول مة لجف ة  والالتنظا     بائم األعمةل واأل شطم االق صة  م  اليجفم الفةلام لةأس

 ال ية م

لمةذا ل  تؤِ  ا  فةض تيجفم ةأس المةل واةتفةج الفةةد للم اةتفةج : ة  هةر  ثاة رة ابق ت ةؤال  

رؤشةات األ اا ال ةيم ن ال مفن    رجحية    عج  اا ثمةةات الضطةج ال ةص    اية م؟ ل

ة م عجم ال ج  الدول  رن النياع  الضة ي ام وال نظامام والمؤا ةتام خالل الفد د رن ب ي

لفة   فعلى مؤشرات الحوكمة العالميةأ هة تضب تحت الم ياط اإلقجام ،  ال ةبضم  ُظِهة ال نيات

" المحاسبة والمسؤولية"ن رن ضمن أضف  الفئةت    اية م  ئ ة عجم ابال المثةل كة 2002

ةبت رنج عة     اية م  ضد تةاجفت بشيل ث" ضبط الفساد"، أرة  ئم "ال نظا  الحيير جي   "و 

 .2010للم عة   2002

تأةجح بشد  خالل   ضد مؤشرات الشفافية الدولية ومكافحة الفسادبةلن بم ل ةتا  اية م عجم 

 .ال نيات ال ةبضم ولينه ةَل واقفة  ضمن النص  األ  م رن المؤشة

أن الشةكةت عة ت رن الفد د رن الفياةق  قة  به البنك الدول  ح الجي أةهةت   اجم الم

الفساد، عنصر الالتأكد من ناحية : وأهمهة 2002المؤا ام ال   عةلت  ون قاةرهة بفمجهة عة  

كمة . السياسة التنظيمية، ضعف النظام القانوني الخاص بحل المطالبات وتسوية المنازعات

الد فةت ماة "رن قامم ربافةتهة ال ني م عجم % 5.1تنفق رة  ضةةب  بانت الشةكةت ال ية م أ هة

عنصة الالتأكد رن النةعام و ةتبط  ".الفيز بةلفضي "رن قامم الفضي  رن أجل % 10و" الةامام

 .ال نظامام بشيل كباة بفد  الفدالم    تطباق الضياعد والنظ  عجم الجماب

ة رن  فة   رن الف ة  ورن اضطةاةهة لججيا الشةكةت ال ةيم وخةيم الصغاة  رنهة ه  أكث

ل ا اة أعمةلهة وذلك بن بم أكبة رن الشةكةت ال ةيم الم ياطم " لجد فةت ماة الةامام"

  العظعا  وكجلك األرة عند المضةة م بان الشةكةت ال ةيم والشةكةت الفةرم، . وكباة  الحج 

ةق جيهةي    وجه  مي  شةذهة الف ة  كفةأن   بم كباة  رن الشةكةت ال ةيم تش ي  رن 

 .االق صة ي رضةة م بةلشةكةت الفةرم
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في وجه النمو االقتصادي الشامل من حيث أنها تخفض    الحضاضم  إن تجك الممةةاةت تض  

وتز د رن عنصة الالتأكد لدى الشةكةت ال ةيم الصغاة  تحد دا ، األرة الجي  جفجهة  العائدات

ت المةلام ل مي ل اا ثمةةاتهة ولدع  عمجام النمي رن المؤا ة تحجم عن طلب القروض

   ماة يةلح الشةكةت ال ةيم  هناك سوء في تخصيص االئتمانوبةل ةل   إن . االق صة ي

 .الصغاة 

من أحد أسباب مشكلة سوء التخصيص تلك عدم وجود البنية التحتية الالزمة لتقييم الخطر، 

د  قدةتهة عجم تضاا  ر ةذة وةبحام وجدوى بمفنم أن اب  لعجة  البنيك عن اإلقةاض هي ع

،  ه  بب ةذم ال (للم  ةجم رفانم بةلطبب ولاس بةلمطجق)تضد   االة مةن للم ذةل  االة مةن 

ال يوجد هيئة ت  طاب وليج المفجيرةت الية ام عن ال ةة خ االة مة   لجشةكم ذةلبم االة مةن أل ه 

واافم عن اجالت االة مةن، أرة ال ب  الثة    هي تمجك قةعد  باة ةت رةكز م  لتسجيل االئتمان

 .الاف     تنفاج الحضيق الضة ي ام

ال   ابق أن قدرهة الزبين رضةبل  صعوبات كبيرة في أخذ الضماناتلضة م لجلك تياجه البنيك 

االة مةن   اجم  لطيل الف ة  ال   ت  غةقهة لجةااات المحيمم ولفد  وجي  رحيمم ر  صصم 

 .  جةة مبةلضاة ة ال

بةلشثيل اليثة    ث  المشثةة ب ال ةيثم  إجراءات المحاسبة والمراجعمة غيمر مطمورة إن : وأخاةا  

تف ضثة تجثك الشثةكةت للثم الباة ثةت المةلاثم الشثفة م األرثة الثجي عاث  الم ياطم والصغاة  الحج ، 

 . ز د رن يفيبم تضاا  ةبحا هة رن قبل البنيك

الشثةكةت ال ةيثم الم ياثطم والصثغاة  الحجث  ب طباثق أةهةت   ةةا ر ح عد   بثأن قاثة  وقد 

 .لجةااات المةاجفم  ياب رن آ ةق عصيلهة عجم ال مي ل

وبثثثةلطبب  ثثثإن تضاثثثا  البنثثثيك ل طثثثة لقثثثةاض المشثثثةة ب ال ةيثثثم الم ياثثثطم والصثثثغاة  الحجثثث  

شثةكةت والمشةة ب الحد ثم  ف بة أرةا  يثفبة   ظثةا  أل ثه ال  يجثد باة ثةت رةلاثم شثفة م لثدى تجثك ال

وأل هثثة تف ضثثة للثثم األ ظمثثم المحةاثثبام المالةمثثم، لضثثة م للثثم يثثفيبم  صثثل األيثثيل الش صثثام 

وأييل الفةةجم عن األييل الفةةد  لجمشةوج االق صة ي، لجلك عثة   رثة تطجث  البنثيك ضثمة ةت 

.ش صام لضة ام
1

 

 :فكانت ،2وقد أشار تقرير البنك الدولي إلى أهم معوقات النمو االقتصادي وكيفية حلها

عد  الفدالم    تطباق الضياعد والنظ  : المةتبط ب أااس المشةة ب الهيكلي عدم التأكدعنصر  -أ

تمنع قيام االستثمارات الخاصة نظراا لعدم إمكانية تقييم العائدات و ةص الف ة  المةتبطم بجلك، 

، وبةل ةل   إن اراتالمتوقعة إضافة إلى أنها تخفض العائدات الحقيقية المتأتية من تلك االستثم

الشةكةت ال   ال ت  طاب تضاا  عةةداتهة المح مجم المجمجم والصة ام ا حج  عن خطة الججيا 

فدالم    تطباق الضياعد ل مي ل اا ثمةةاتهة، كمة أن عد  ال لالة مةن الم ياط والطي ل األجل

  الحج  ال   والضيا ان له أثة اجب  كباة وخةيم عجم الشةكةت ال ةيم الم ياطم ويغاة

 .ل ا اة رمةةاةتهة االق صة  م الايرام" الد فةت ماة الةامام" ز ا  اع مة هة عجم 
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زيادة الشفافية وتخفيض درجة عدم تب اط عمجام االر ثةل، وال  عبة أ هذه المسألة يكون حل -أ

ل بتطبيق التعجي هنة وعجم اج  األولي ةت   يج . بةإلذةة الضة ي   وال نظام  تأكد المرتبطةال

 .برنامج الحكومة الخاص بالحوكمة ومكافحة الفساد

ألعمةل واأل شطم الجي     بنةا وتشغال ا تقوية اإلطار القانوني والتنظيميعبة  و يين الحل ثة اة  

  م تأااس لذةة قة ي   وتنظام  ورؤا   كفال بف ح بةب المنةاالق صة  م ضمنه،  ا   

تضي م األهجام والضدة  عجم تطباق قة ين المنة  م ة     المشةوعم لالا ثمةةات ال ةيم، كم

 .االق صة  م المشةوعم

 :اإلرية ام المحدو   لحصيل الضطةج ال ةص عجم االة مةن -ب

لن الم زون الةأامةل  الفةةد لجضطةج الفة  أعجم رن  ظاةر لجضطةج ال ةص،     فس اليقت  ةى 

ةتا المحج  أعجم رن   بم ر ةهمم الضطةج الفة  أن   بم ر ةهمم الضطةج ال ةص    لجمةل  الن

الةأامةل  والم ةجةت بان الضطةعان ( الم زون) اه، و بدو أن هجا االةتبةذ الفي   بان ال ةاك  

،  فجم الةم  رن ز ة     بم سوء تخصيص االئتمان في القطاع الماليالفة  وال ةص  ةجب للم 

للم كاة ةت الضطةج الفة ، األرة الجي  فيس رشيجم  الي اةب ال ةيم  ةى أن رفظ  اإلقةاض   جه

يتيح تقييماا االخ اةة االيطفةة  لجبنيك ال   تفال  ورة  لقةاض الضطةج الفة  أل ه بشيل عة  

لد ه و فط  ضمة ةت لج  د د ولرية ام لم ةبفم ورةاقبم المشةوج المميل رن قبل  أفضل للمخاطر

 .البنك

 :ي يتمتع بها القطاع المالي في سورية وهييعود إلى الخصائص التكل ذلك 

النظة  المةل  يغاة جدا ، واالق صة  ال يةي اق صة   ضدي بةلدةجم األولم، وال     الججيا  -

للم النظة  المصة   لال عند الاةوة  الضصيى، كمة أن اا  دا  الشايةت والبطةقةت 

 .االة مة ام وبطةقةت الصةاف     عجم  طةق رحدو 

   المةلام الةةا ام ال   تضدرهة البنيك ه  االة مةن قصاة األجلاأل ا -

البنية التحتية المالية غير متطورة، والنظام مكلف وغير فعال، وال يوجد نظم محاسبة  -

 .ومراجعة حديثة

تضد  البنيك االة مةن لجشةكةت اليباة  ال   تةتبط رفهة بةوابط قد مم، ورب أن رؤشة االة مةن  -

  خالل ال نيات ال مس ال ةبضم  ةى أن الجزا األكبة رنه قد تيجه للم الضطةج اةتفب بضي

 .الفة  وشةكةت الضطةج ال ةص اليباة 

، تحسين الوساطة المالية وعملية تخصيص الموارد المالية  يين أوال  رن خالل الحل –ب 

 :هنة وعجم اج  األولي ةت   يج 

ل  جال ( هائم)تأااس ري   : ةة  لجبنيك عبةاالخ اةة االيطفال  فا  رن عد  رشيجم  -1

االة مةن قة ة عجم تأ  م وةةةفه بففةلام، تضي م وضمةن الحضيق الضة ي ام الم ةتبم عجم رنح 

تأسيس محكمة متخصصة إصدار قانون خاص بضمان حقوق الدائنين واالة مةن عبة 

 . بالقضايا التجارية

 :ويغاة  الحج  عجم ال مي ل رن البنيك عبةز ة   لرية ام عصيل المشةة ب الم ياطم  -2

ال ةيم ب جك المشةوعةت، ر ةعد  تجك  تقييم المخاطر االئتمانيةتدة   ريةف  البنك عجم 
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لد هة ل ميان البنيك رن لجةاا ال ضاا   تحسين ممارسات المحاسبة والقيدالمشةوعةت عجم 

جم قياةمهة المةلام ال   تفيس الصحاح لجم ةذة االة مة ام ال ةيم ب جك المشةوعةت بنةا ع

خطط لضمان  واقفهة المةل  بفدالم، تأااس اإلذةة الضة ي   لبنيك ال مي ل الصغاة، وضب

تفمل عجم ت فا  الم ةذة الم ةتبم عجم المضةض الجي اةه  ب مي ل رشةة ب  القروض

 .الشةكةت الصغاة     الضطةج ال ةص

ي وبشكل متناغم، وذلك بناء على نتائج عمليات إعادة هيكلة البنوك العامة بتسلسل منطق -2

رن قبل الضطةج المةل  عبة االا مةاة     وتفز ز جة   عةض ال مي ل .المراجعة المستقلة لها

تح ان الضدةات اإل اة م لدى المشةة ب ، وتشجاب  خيل البنيك ال ةيم المحجام واألجنبام

إل اة  المةلام، وذلك عبة تيااب الجهي  الم ياطم والصغاة  الحج  بمة    ذلك الضدةات    ا

وال  طاط لأل شطم االق صة  م لدى المشةة ب  لتحسين اإلدارة المالية والمحاسبةال دة بام 

 .الم ياطم والصغاة  الحج 

ال   تضي  عجم تطي ة بائم المحةابم ) F.A يمن    اا  دا   مين أن وبةل ةل   إن الحل 

ال   تامن شفة ام ال ضة ة المةل  ورية حم ( جام وال شة فةتوالمةاجفم و ظ  الةقةبم الداخ

 .الجة مم المةلام عبة كشفهة وال حضاق  اهة ولعةلم المح ةل لجضاةا

   اية م، جةا  F.Aلضة م للم تضة ة البنك الدول  الجي  يش  رامي ه ضةوةات اا  دا  و

20131التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 
رن شأن  ةض شفة ام أ ه  الجي  ص عجم 

أعجم ور ؤولام ورحةابم أكبة عجم اا  دا  واا هالك المياة  الفةرم أن  فزز رن رصداقام 

رن المه  أن   حةك ية فيا ال اةام ب ةعم  حي وأ ه لجةااات ال اةام وأن  طال عمةهة، 

لفةص الفمل،  تصما  وتطباق ليالعةت هايجام  فةلم لبنةا اق صة  ةت   نةرايام شةرجم ريلد 

تشجاب  مي الضطةج ال ةص وال جةة  الدولام لضة م للم ججب ال د ضةت النضد م األجنبام  ألن

 .أعد أه  ريي ةت النجةح مثالن الميجهم  حي االا ثمةةات 

 2013:2تقرير البنك الدولي  للتطوير المالي العالمي لعام 

عبة ( بنيك الدولم)مضد  رن البنيك الفةرم  مين لصة ف  ال اةاةت الحد رن عد  كفةا  االة مةن ال

الحوكمة لدت تلك البنوك وضمان وجود عمليات إدارة مخاطر مالئمة تةكاز لشةا ه  عجم 

، عا   ف بة هجا اإلشةاف أرةا  يفبة  وخةيم    البجدان ال   تفة   رن الاف  لديها

 .المؤا  

اتخاذ القرارات السليمة، كما أن  هناك حاجة لتنظيم اإلفصاح عن المعلومات لتيسير عمليات

هناك حاجة لزيادة الشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتطوير القوانين والنظم الخاصة بتسوية 

باعتبار أن تشغيل األنظمة المالية يتأثر بالجهاز القانوني  ،المطالبات وضمان حقوق الدائنين

 .والمحاسبي والتنظيمي وبصنع وفرض السياسات ذات الصلة

                                                           
1
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نةا عجاه هنةك ضغط أكبة عجم الفةرجان    جهةز اإلشةاف والةقةبم وخةيم    اق صة  ةت ب

عا   ف بة النها . الدخل المن فض ال   تفة   أاةاة  رن ضف  جهةز اإلشةاف والةقةبم لد هة

األ ال    كة م اق صة  ةت الدخل المن فض و   رفظ  اق صة  ةت الدخل الم ياط وضب 

 .ة مع تقوية اإلشراف والرقابة وفرض الشفافيةالتشريعات الالزم

 ج  أن  م جك المصةف  ولحماية القطاع المصرفي من المخاطر المرتبطة بمنح االئتمان

واآل ةق المةلام لهجا الفمال عجم المدى  لدراسة القوائم المالية للعميل طالب االئتماناإلرية ام 

االع ةاف بةل  ةةة الم  ضبجام المح مجم،  اتجاهتغيير المعايير المحاسبية بالطي ل، كمة   يج  

رن قبل وكةالت )ل يين ة  فة  لج صنا  االة مة   لجفمال  تطوير إدارة المخاطر لديهكمة   يج  

 .   تشيال أاةس الضةاة الم فجق بمنح االة مةن لجفمال رن عدره( ال صنا  االة مة  

وهي رة  ف بة رشيجم )اإليالح ال نظام    ج  أن  ُشِيل تح ان اإل صةح عن المفجيرةت أاةس

أل ه  ُمِين الم  ثمة ن والمضةضان والمحججان رن رةاقبم الم ةذة    ( كباة     األ ظمم المةلام

المؤا ةت المةلام بشيل  فةل ورن ت فاة األ وات المةلام بةلشيل الصحاح، وتفةقمت رشيجم عد  

األ وات المةلام، الهاةكل والفالقةت : ةجم تفضادتنةم  المفجيرةت    الضطةج المةل  بةز  ة   

الداخجام ضمن الضطةج المةل ، الضياعد المحةابام وال نظامام، ل اة  الم ةذة وتضناةت ال ضاا  لدى 

ورن شأن ة ب  ةجم اإل صةح تميان الداةنان والم  ثمة ن والمحججان رن . المؤا ةت المةلام

الحاجة الماسة لتعزيز كمة أن (. ة عجم ت د د   ي هةقدةته)تضاا  رالا  المؤا ةت المةلام 

الشفافية وتحسين اإلفصاح مطلوبة على مستوت المؤسسة المالية بشكل فردي وعلى مستوت 

 .النظام المالي ككل

هنةك عةجم لجفد د رن اإليالعةت لة ب جي   اإل صةح، عا  زا  : عجم ر  يى المؤا م المةلام

وكن اجم لألزرم  ضد خةج االتحة  األوةوب  بمشةوج قة ين . ج االع مة  عجم المةاجب ال ةة

رن الفد د رن  FSBكمة ذج  رججس ال درةت المةلام . يعزز فيه رقابة المراجع الخارجي

ول يجاه ، ضمان التناغم الدولي في ممارسات المراجعةالهائةت الدولام ال حةك بةتجةر 

كل ذلك بهدف ة ب جي   المفجيرةت الم ةعم  ،عة  المةاجفان ال ةةجاان بشيل أكثة تحد دا  ووضي

هناك حاجة لتقوية معايير المحاسبة الدولية واستخدام كمة أن . لجهةز اإلشةاف والةقةبم

 .محاسبة القيمة العادلة واالعتراف بالخسائر لتحسين الشفافية

يعد مطلباا إن شفافية المعلومات في سوق االئتمان : وبةلن بم لج ضة ة عن اليضب االة مة  

، وتش مل األ ظمم الميجي   لج ضة ة عن أساسياا لإلدارة الفعالة للمخاطر ولالستقرار المالي

االة مةن عجم اليثاة رن المفجيرةت الم فجضم بم ةذة االة مةن    الضطةج المةل ، وهنةك لرية ام 

 .لصحاحمكباة  ل ح ان اا  دا  تجك المفجيرةت إل اة  الم ةذة ولإلشةاف والةقةبم ا

أل هة تمينه  رن ت فاة ( بنيك وماةهة)تحمل المفجيرةت    ايق االة مةن  ةةد  لجمضةضان 

الضةوض ورةاقب هة بشيل أكثة  فةلام، كمة أ هة تدع  االا ضةاة المةل  عبة تا اة عمجام تضاا  

ل ضة ة ورةاقبم الم ةذة عجم يفاد النظة  المةل  كيل بةلن بم لجمنظمان المةلاان، كمة أن ا

االة مة   الصحاح والشفةف  فاد زبةةن المصةف رن جهم أ ه  فزز ال نة  ام    ال يق 

بنةا عجم المفجيرةت الم ي ة     هجا ال يق عن     تحد د الامة م ورن جهم أن  ،االة مة  

 .ذةل  الضةض المفان
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أران ةأس المةل وت تقديم معلومات عن مختلف االستثمارات: لن رن أه  وةةة  الضطةج المةل 

، إدارة المخاطرعجاهة،  الحوكمة الشركاتيةبنةا عجاه، رةاقبم االا ثمةةات ورمةةام ( ال مي ل)

 .تجماب المدخةات، وت هال تبة ل ال جب وال درةت    ال يق المةل 

واألاياق المةلام ( البنيك وشةكةت ال أران) طرح التقرير أربع خصائص للمؤسسات المالية

 -2( الفمق المةل )عج  األاياق والمؤا ةت المةلام  -1: وهي( ه  وأاياق ال نداتأاياق األا)

 ةجم اا  دا  األ ةا  لألاياق والمؤا ةت المةلام والدةجم ال    مين عندهة اا  داره  

 فةلام األاياق والمؤا ةت المةلام  -3(  ةجم اليليج لجنظة  المةل )لألاياق والمؤا ةت المةلام 

 ةجم اا ضةاة م األاياق والمؤا ةت المةلام  -4( الففةلام)ل درةت المةلام    تضد   ا

ولضاةس األ ظمم المةلام بشيل  قاق  ج  قاةس تجك ال صةةص األةبفم (. االا ضةاة م)

 .، ولألاياق المةلام ثة اة  (لجمؤا ةت المةلام المصة ام وماة المصة ام)لجمؤا ةت المةلام أوال  

الخصائص : ي سورية ومجموعات البلدان التي تنتمي لها سورية والعالمالمؤسسات المالية ف

 (2010-2008)والمتوسطات عن الفترة 

 م    اية م قاةاة  رب  ول الفةل   ةجم عمق المؤا ةت المةلا: 4الجدول ةق   -1

المتوسط 

 المرجح
 األدنى األعلى

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

المتوسط 

 (المعدل)

عدد 

 البلدان
 

االئتمان الممنوح نسبة 

للقطاع الخاص إلى 

إجمالي الناتج المحلي 

% 

  العالم 173 56.3 38.8 54.6 3.2 361.7 89.9

        
حسب درجة تطور 

 االقتصاديات

60.5 

 
112.0 3.2 24.9 26.3 34.5 125 

االقتصاديات 

 النامية
 

 حسب مستوت الدخل        

24.9 

 
44.7 3.3 9.8 12.8 15.4 27 

دخل دول ال

 األدنى
 

 اإلقليم/حسب المنطقة        

32.1 

 
71.8 5.5 26.0 29.1 34.5 12 

الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا
 

  سورية 17.4

Source: The World bank, Global Financial Development Report: Rethinking the Role of the State in Finance, 2013. 

  اا  دا  المؤا ةت المةلام    اية م قاةاة  رب  ول الفةل  ةجم لرية ام : 5الجدول ةق   -2

المتوسط 

 المرجح
 األدنى األعلى

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

المتوسط 

 (المعدل)

عدد 

البلدا

 ن

 

عدد أصحاب الحسابات 

في البنوك التجارية لكل 

 ألف بالغ

1,339.0 

 
  العالم 79 904.7 584.2 1,147.3 2.4 7,185.2

        
درجة تطور  حسب

 االقتصاديات

691.5 

 
3,176.4 2.4 598.2 395.8 580.2 61 

االقتصاديات 

 النامية
 

 حسب مستوت الدخل        

222.5 

 
365.5 2.4 112.0 128.9 147.9 16 

دول الدخل 

 األدنى
 

 اإلقليم/حسب المنطقة        

384.7 

 
873.0 77.4 295.6 343.3 385.9 7 

الشرق األوسط 

 ريقياوشمال أف
 

  سورية 190.3



127 
 

 
Source: The World bank, Global Financial Development Report: Rethinking the Role of the State in Finance, 2013. 

   ةجم  فةلام المؤا ةت المةلام    اية م قاةاة  رب  ول الفةل : 2الجدول ةق   -3

المتوسط 

 المرجح
 األدنى األعلى

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

المتوسط 

 (المعدل)

عدد 

 البلدان
 

انتشار الفرق بين معدل 

 اإلقراض ومعدل اإليداع

% 

6.9 

 
  العالم 129 7.7 6.3 6.4 0.1 41.5

        
حسب درجة تطور 

 االقتصاديات

7.3 

 
41.5 0.1 6.7 6.9 8.8 101 

االقتصاديات 

 النامية
 

 حسب مستوت الدخل        

13.0 

 
41.5 3.3 10.1 10.2 13.7 19 

دول الدخل 

 األدنى
 

 اإلقليم/حسب المنطقة        

4.6 

 
9.5 0.1 2.6 4.9 4.6 10 

الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا
 

  سورية 3.1
Source: The World bank, Global Financial Development Report: Rethinking the Role of the State in Finance, 2013. 

  ةجم اا ضةاة م المؤا ةت المةلام    اية م قاةاة  رب  ول الفةل  : 1الجدول ةق   -4

المتوسط 

 المرجح
 األدنى األعلى

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

المتوسط 

 (المعدل)

عدد 

 البلدان
 

للمتوسط  Zاختبار 

 المرجح للبنوك التجارية 

23.4 

 
  العالم 178 19.2 17.9 11.8 2.8 77.3

        
حسب درجة تطور 

 قتصادياتاال

23.4 

 
77.3 2.8 11.9 16.3 18.1 125 

االقتصاديات 

 النامية
 

 حسب مستوت الدخل        

12.1 

 
30.0 2.8 6.3 10.5 12.8 30 

دول الدخل 

 األدنى
 

 اإلقليم/حسب المنطقة        

24.3 

 
77.3 11.6 19.1 23.1 29.5 11 

الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا
 

  سورية 13.6
Source: The World bank, Global Financial Development Report: Rethinking the Role of the State in Finance, 2013. 

اال حةاف المفاةةي (/)األييل/عضيق المجيام+ الفةةد عجم األييل: )ت  ع ةب المؤشة ليل بنك تجةةي عجم الشيل ال ةل : رالعظم

 (لجفةةد عجم األييل

 

عجم رضة اس ورؤشةات رفانم لضاةس خصةةص المؤا ةت المةلام     ول  اع مد البنك الدول 

لين   ةةا قاةاه ل صةةص المؤا ةت المةلام    اية م كة ت رحبطم الفةل  ورنهة اية م، 

كا   مين ة ب تجك المؤشةات واليييل للم   ةةا رةضام عن النظة  المةل   :بةلففل، وبةل ةل 

 لام واألاياق المةلام؟المؤا ةت المة:    اية م بشضاه

عا  أن تشغال األ ظمم المةلام   أثة بةلجهةز الضة ي   والمحةاب  وال نظام  وبصنب : خ صةةبة

و ةض ال اةاةت ذات الصجم، وعا  أن المطجيب    بجد ك ية م وضب ال شة فةت الالزرم رب 

اه ل ح ان  ةجم تضي م اإلشةاف والةقةبم و ةض الشفة ام، وعا  أ ه ت ةت  الحةجم بنةا عج

اإل صةح وز ة   الشفة ام لدى البنيك، بمة    ذلك اا  دارهة لمحةابم الضامم الفة لم واع ةا هة 

 الشفة ام،بةل  ةةة ل ح ان تجك 
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وعا  أن عمة م الضطةج المصة   رن ر ةذة رنح االة مةن ت طج  أن  طية المصةف  ظة  

 ،و ه  الضياة  المةلام لجفمال ل اة  الم ةذة لد ه وأن  يين قة ةا  عجم  ةاام

قاةس البنك الدول  ل صةةص المؤا ةت المةلام    اية م خةج بن ةةا ماة رةضام وعا  أن 

 ل     اية م عجم ر  يى الفةل ،تفيس ت ج  الضطةج المة

الضطةج )ال بد رن ل جة  الحل الجي  ؤرن تحضق المفطاةت ال ةلام  اخل قطةج المةل واألعمةل 

ة ب شفة ام عمجام ال ضة ة المةل ، تطي ة  ظة  ل اة  ر ةذة رنح االة مةن، (: ق صة يالمةل  واال

تضي م اإلشةاف والةقةبم، ة ب اي م الجهةز الضة ي   والمحةاب  وال نظام  الجي  ؤثة    تشغال 

 .األ ظمم المةلام بشيل ربةشة

اياا كة ت )م الم ةعم لجفمي  يحم وشفة ام الضياة  المةلارن عا  المبدأ ؤرن   F.Aاا  دا   لن

تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  وا  شةة )، وتشيل رضيرةت هجا الفج  (تفي  لمؤا م رةلام أ  ال

ثضة م المفة م، تيا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام، تيا ة ال نظا  الجاد وأ ظمم ةقةبم  اخجام 

المطج  والحل لجفد د رن عا  المبدأ رن  (ر طية ، وجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم

تحجاجهة لج ضةة ة رياذن الاف     الضطةج المةل     اية م ال   بان هة البةعثم خالل 

والمبة ئ الم فجضم بنمي االق صة  وتطية الضطةج المةل ،  والمؤشةات الدولام ال ةيم ب ية م

أاةا  وربةشة از  ة    بم  خةيم وأن  مي االق صة  وتطية وتياب الضطةج المةل   فن  بشيل

 .الجةاة  المةلام  اه

   اية م، ألن قةاا  الياقب المةل   F.Aبان المبح  الةابب رن الفصل األول ضةوة  تطباق 

   اية م ورفطاةته لضة م للم قةاا  األ باةت الم  جفم عيل رفطاةت عدو  االع اةل ألضت 

الجي  بح  عنه، عج   مين أن   ةه  للم عد الايا عجم عج   مين أن  يين هي الفج  المنشي  

رفضيل    اليقة م رن اائةت تطية االق صة  ال يةي وا ف ةعه عجم الفةل ، و   تفز ز شفة ام 

 .F.Aال ضة ة المةل  و   رية حم الجةاة  المةلام، وذلك الفج  هي 
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:خالصة الفصل األول  

المةل  كي ه المة   األولام ال    نص  عجاهة عمل  المبح  األول رفةةف أاةاام عن االع اةل قد 

F.A،   ث  عةض أ ياج االع اةل المةل  وكة ت. وآثةةر و وا فه ورؤشةاته باّن االع اةل المةل :

اع اةل اإل اة     الضياة  المةلام، اع اةل الميةفان، االع اةل الاة ب ، م ل األريال، جةاة  

الفالقم بان وقد ةكز البح  خالل هجا الفةض عجم  .حةايباإل  ة ت والجةاة  ذات الصجم بةل

وجةا . ةهية االع اةل وتطيةر، وتطيةات بائ ه االق صة  م واالج مةعام، بمة  اهة ال شة فام

    F.Aأابةب عدو  االع اةل لغةض اا  الص الم طجبةت الياج  تيا ةهة ل طباق كش  

شة فةت ال ية م لمشيجم االع اةل بأ ياعه وقد تطةق المبح  للم كافام رفةلجم ال . اية م

 .الم  جفم، رشاةا  للم بفض جيا   قصيةهة

 .Fوضةوةاتهة، وةافم  F.Aعةض البح     المبح  الثة   رن الفصل األول رفهي  ث  

Accountant الفةق بان  ه وخبةاتهرفةةو ،F. Accountant  ورةاجب االع اةل والمةاجب

وكة ت الغة م رن ذلك . F. Accountantريضب ال حضاق رن قبل اة  المةلام والجة ةةج ، ال

كي هة األ ا  المالةمم لجحد رن عةالت االع اةل المةل  وال    فال  F.Aلبةاز خصيياةت 

الجةاة  ورية حم اا  دارهة    اية م لمياجهم الم ةذة النةجمم عن أ شطم االع اةل المةل ، 

ا ف ةعه عجم الفةل  تطية اق صة هة و ب هة    اية م ربالمةلام ال   رن البد ه  أن تز ا    

 . ال ةةج 

ةةام لالع اةل     ظ  الةقةبم الداخجام    المية حم اليق  وةبان المبح  الثةل  رن الفصل األول 

ال ضناةت الحد ثم    عجي  رةاجفم االع اةل    تحةي الشةكم وأهمام قيتهة، لضة م للم أهمام 

   اية م وهمة تيا ة أ ظمم  F.A فيس ر طجبةن رن ر طجبةت اا  دا  وكش  االع اةل، رة 

كمة بان البح  أه  أةكةن عمجام ال حضاق  .ةقةبم  اخجام ر طية  وتيا ة ال أهال الفجم  والفمج 

رن البدا م وع م ال  ي م النهةةام، بمة    ذلك اا حصةل الدلال، لجةاا المضةبالت،    االع اةل، 

 F. Accountantالمنفة  لج   والشهة  ، وذلك بهدف ال أكاد عجم أهمام الدوةك ةبم ال ضة ة 

وضةوة  وجي ر    أي ريةن ت ياجد  اه جة مم رةلام بةلجات    عمجام عل ا عةاات االع اةل  

وعا  أن هنةك جةاة  رةلام    جماب أ حةا الفةل  . بشيل  فةل بم    رية ح هةةموت ياجد  اه 

   اية م ضةوة  ال بد رنهة، وبةل ةل  ال بد  F. Accountant إن وجي   ،بانهة اية مورن 

 وخةيم ذلك الفةرل   اية م  الفنصة البشةيال أهال الفجم  والفمج  لدى ر طج  رن تيا ة 

 .، لضة م للم تيا ة بةق  الم طجبةت   جهةت رية حم الجةاة  المةلام

   اية م، ألن قةاا  الياقب المةل   F.A بان المبح  الةابب رن الفصل األول ضةوة  تطباق

   اية م ورفطاةته لضة م للم قةاا  األ باةت الم  جفم عيل رفطاةت عدو  االع اةل ألضت 

الايا عجم عج   مين أن  يين هي الفج  المنشي  الجي  بح  عنه، عج   مين أن   ةه  للم عد 

 ةعه عجم الفةل ، و   تفز ز شفة ام رفضيل    اليقة م رن اائةت تطية االق صة  ال يةي وا ف

 .F.Aال ضة ة المةل  و   رية حم الجةاة  المةلام، وذلك الفج  هي 
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 : (القسم التحليلي) الفصل الثاني

 المحاسبة القضائيةمقومات استخدام 

 

 : المبحث األول

  والعملي توافر التأهيل العلمي

 

 : المبحث الثاني

 انونيةوالق المتطلبات التشريعيةتوافر 

 

 : المبحث الثالث

 ةوإلكتروني ةرقابة داخلية متطورة يدويأنظمة توافر 

 

 :المبحث الرابع

 وجود مهنة متطورة للمحاسبة والمراجعة

 
  



131 
 

 توافر التأهيل العلمي والعملي: المبحث األول

وكثثثجلك لن قثثثةاا  االع اثثثةل المثثثةل  وتحجاثثثل أبفثثثة ر الم  جفثثثم، كةلثثثدوا ب والفثثثةص والياثثثةةل 

بداعاثثثم والفية ثثثم، قثثثةاا  تحجاجاثثثم تيشثثث  بيضثثثيح أ ثثثه  حثثثد  ت رةتيبثثث  االع اثثثةل اإلرهثثثةةا

رنهثثثة رثثثة   فجثثثق بةلصثثثفةت الش صثثثام لمةتيبثثث  االع اثثثةل :  لذا رثثثة تثثثيا ةت ةثثثةوف رنةاثثثبم لثثثه

 كةلضثثثثدة  والجثثثثةأ  والثثثثجكةا والمفثثثثةةف اليااثثثثفم، ورنهثثثثة رثثثثة   فجثثثثق ببائثثثثم االع اثثثثةل كاثثثثف 

 . لمةاجفمةقةبم الداخجام ور  يى أ اا رهنم اةت الضة ي ام وأ ظمم الال شة ف

كمثثثثة أن تحجاثثثثل تطثثثثيةر ال ثثثثةة     يشثثثث  أ ثثثثه كثثثثةن   بثثثثب لجمجثثثثم تطثثثثيةات اق صثثثثة  م 

 مثثثب تنثثثيج النشثثثةذ االق صثثثة ي وات ثثثةج قطثثثةج المثثثةل واالعمثثثةل . واج مةعاثثثم وتضناثثثم وعجماثثثم

االع اثثثةل وا  شثثثةة ال ثثثدرةت وةهثثثية الفيلمثثثم االق صثثثة  م تطثثثيةت رظثثثةهة االع اثثثةل ومثثثدا 

ورثثثب تطثثثية عةجثثثةت المج مثثثب للثثثم . لالع اثثثةل يةله وأ ياعثثثه، الثثثنمط األكثثثثة شثثثايعة  المثثثةل  بأشثثث

ال ثثثثجب وال ثثثثدرةت، ورج مثثثثب المثثثثةل واالعمثثثثةل للثثثثم المفجيرثثثثةت ال ثثثث  تثثثثدع  ات ثثثثةذ الضثثثثةاةات 

. وجثثد االع اثثةل  ةيثثة  جد ثثد  لانشثثط رثثن خاللهثثة، وواثثةةل ر طثثية   حضثثق رثثن خاللهثثة مة ةتثثه

ع اثثثثةل  ةيثثثثة  جد ثثثثد  لثثثثه رثثثثب ات ثثثثةج خثثثثدرةت اإل  ة ثثثثت وا  شثثثثةة تينيليجاثثثثة وقثثثثد وجثثثثد اال

كمثثثة  العثثثظ رثثثدى ااثثث فة   رمةةاثثث  االع اثثثةل رثثثن رفثثثةةف عجماثثثم . المفجيرثثثةت واالتصثثثةالت

 ثثثث  رجثثثثةالت ر  جفثثثثم، رنهثثثثة رثثثثة   فجثثثثق بفجثثثث  الحةاثثثثيب والمفجيرةتاثثثثم والمةلاثثثثم والضثثثثة ين 

 . وماةه 

ةةل كشثثثث  االع اثثثثةل وال حضاثثثثق  اثثثثه وتفة  ثثثثه بثثثثةل يازي كة ثثثثت ت طثثثثية كثثثثجلك ذثثثثةق وواثثثث

كمجثثثثثةل رفة ثثثثث  ت صصثثثثث  وكمهنثثثثثم ر ثثثثث ضجم  F.Aوتجنثثثثث  آثثثثثثةةر و ثثثثث  رضثثثثثدر هة ةهثثثثثية 

 ثثثثةلضةاا  ال حجاجاثثثثم لطثثثثةق كشثثثث  االع اثثثثةل وال حضاثثثثق  اثثثثه  . مةةاثثثثهة ر  صثثثثين رجثثثثةزون

رثثن بجثثيغ مة ةتهثثة، رشثثّيجم  رضيرثثةت  F.Aتيشثث  أن عيارثثل عد ثثد   جثث  تيا ةهثثة ل ثث مين الثث  

رثثثن هثثثجر الفيارثثثل ر ثثث يى تطثثثية ال شثثثة فةت النةةمثثثم . عجاهثثثة F.Aاةاثثثام  ةتيثثثز ااثثث  دا  أ

وقدةتثثثثثه عجثثثثثم  F.Accountantلمهنثثثثثم المةاجفثثثثثم ور ثثثثث يى أ اا المهنثثثثثم، ر ثثثثث يى تأهاثثثثثل 

ال فثثةذ  رثثب ال ينيليجاثثة المفةيثثة  اثثياا  ثث  رجثثةالت عمثثل عمثثالا المةاجفثثم أو  ثث  رجثثةل 

 .  ةت وتينيليجاة االتصةالتتينيليجاة المفجيرةت ورفةلجم الباة

،   ثثثثث يج  اليقثثثثثيف عجثثثثثم جمجثثثثثم F.Aلن رية حثثثثثم االع اثثثثثةل المثثثثثةل ، بثثثثثدعِ  ور ثثثثثة د  

 .Fتأهيممل مسممتوت مسممتوت تطممور مهنممة المحاسممبة والمراجعممة وعيارثثل  ثثأت   ثث  رضثثدر هة 

Accountant   لذ كجمثثثثثة كثثثثثةن هثثثثثجا الم ثثثثث يى عةلاثثثثثة  كجمثثثثثة ضثثثثثففت اع مثثثثثةالت عثثثثثدو ،

 ةلثثثثدوة . الم ثثثثةهمم  ثثثث  كشثثثثفه وال حضاثثثثق  اثثثثه F.Accountantن لثثثث  االع اثثثثةل، وكجمثثثثة أريثثثث

 .F. Accountant جفبه ر  يى تأهال  F.Aاألاةا     جي   أ اا رهنم 

 ضصد بةل أهال تيا ة المفةةف الية ام لدى رمةةا  رهن   المحةاثبم والمةاجفثم ال ث  تميثنه  

الدولاثم النةةمثم لهثة وبثأعجم  ةجثةت رن رزاولم رهنث ه  ذبضثة  أليثيل رزاولثم المهنثم والمفثة اة 

ت ثثيلم عمجاثثةت ال أهاثثل جهثثةت عد ثثد   ثثأت   ثث  رضثثدر هة . الحاة  ثثم والميضثثيعام والمصثثداقام

المؤا ةت ال فجامام األكة  مام المفنام بةل أهال األكة  م  رن خالل تضد   بثةارا ورنثةها  ةااثام 

ال رفةهد خةيم تةبفم لثيزاةات رفانثم رن الجهةت المفنام بةل أه. أكة  مام    اخ صةيةت رفانم

رفنام ب ضد   بةارا ورنةها  ةااام    اخ صةيةت رفانم بحا   حصل النةجحين    االر حثةن 
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النهةة  عجم شهة ات رف مثد   ث  تجثك االخ صةيثةت ت ثيله   خثيل اثيق الفمثل، كمثة أن هنثةك 

فثةرجان  اهثة عجثم أعثد  رثة جهةت ل اة م    الشةكةت ت يلم رهنثم ال أهاثل وال ثدة   الم ث مة لج

 .تييجت للاه الفجي     رجةالت ت صصه  وعمجه 

وضةوةات اا  دارهة بن اجم الفاةةح المحةابام الحد ثم    الشثةكةت، عاث   F.Aزا ت أهمام 

اثثجطت تجثثك الفاثثةةح الاثثيا عجثثم ضثثةوة  ز ثثة   الم طجبثثةت الضة ي اثثم وال نظاماثثم عجثثم ل اة  

فةض رفه عضيبةت قةاام عجم عد  االر ثةل ل جك بةلشيل الجي تَ  الشةكةت ل ح ان عيكمم الشةكم

ة عنةية اإللزا  والةقةبم والمحةابم عجم اإل اة  والمةاجب والمحةا ،   يجث   ِ يَ الم طجبةت وتُ 

بحاث  تيثين رية حثم االع اثةل و ق تجثك الم طجبثةت لعطثةا األولي ثم لضثدة  الةقةبثم الداخجاثم عجثم 

االع اثةل وةقةبثم  اخجاثم قي ثم تمنثب قثدة الم ث طةج وجثي  أو اج مثثةج هنثةك لجثةااات وقةةاثم رثن 

أ اثثل ةقةبثثم عجثثم عمجاثثم ال ضة ثثة وتُثثَي ِة  ،(الحثثة ز والفةيثثم والمبثثةة)أضثثالج رثجثث  االع اثثةل 

المةل  وت اح أ اثل رجثةل ل حثةي االع اثةل، كمثة   يجث  و ثق تجثك الم طجبثةت تشثجاب رةاجفث  

  وعزرثة   ث  بحثثه  عثن االع اثةل وال ثزاره  بةلمفثة اة ذات الح ةبةت عجثم أن  يي ثيا أكثثة جثةأ

لمةاجثثب عجثثم ضثثةوة  تضصثث  ا SAS NO.99 ضثثد  ثثص رثثثال باثثةن رفاثثةة المةاجفثثم )الصثثجم 

 ثثؤ ي للثثم از  ثثة  الطجثث  عجثثم ال بثثةاا رثثن المهناثثان  األرثثة الثثجي، (الع اثثةل  ثث  الضثثياة  المةلاثثمل

  .F.A1ر صجم بةالع اةل وفة م ورهةةات أكبة بةالع اةل وروالممةةاان، رمن لد ه  عج  

هجا األرة  يِجث  ا ثالا االه مثة  األكبثة لفمجاثم تطثي ة كفثةاات وقثدةات المحةاثبان والمثةاجفان 

عثن  د  لثد هة الةمبثم  ث  تفماثق رفةة هثةوقد تبان أن جهةت عد . F.Aالفجمام والفمجام الا  دا  

رية حثثم ن قثثةةمين عجثثم تطباثثق قثثيا ان ذثثالب جثثةرفاين، ريةفثثي ، رنهثثةF.Aاالع اثثةل المثثةل  و

الداخجام اليفاجم بةليقة م رن االع اثةل الةقةبم  ظ  االع اةل المةل ، ردةاا رفناين ب صما  وتطباق 

  .  وكشفه وب فاان خبةاا    هجا المجةل

 :    أهم معوقات مكافحة االحتيالت ج د 

 مةاجفثثثم، عجثثثم وجثثثه  ضثثثص ال أهاثثثل الفجمثثث  والفمجثثث  لممةةاثثث  رهن ثثث  المحةاثثثبم وال

اةاثثام  ثث  عمجاثثم ال أهاثثل الالزرثثم فجا  وال ثثدة    مثثثالن األ وات األ ثثةل . ال صثثيص

  F.Aالا  دا  

  أن رج مثثب المحةاثثبم ماثثة رجهثثز تجهاثثزا  كة اثثة  أل اا هثثجر المهمثثم، وهثثي الثثجي  حمثثل

هثجا المج مثب  شث مل عجثم  ئثةت عد ثد  . الم ؤولام األكبة  ث  تضثي ض اع اثةل الشثةكةت

ة م للم رمةةا  المهنم، رنهة تجك المفنام ب أهال رحةابان ورثةاجفان، وأخثةى ال ث  اض

 أخةى ال   ت ن ال شة فةت ذات الصجم ت   د  المفجيرةت المحةابام، و

                                                           
1 Source: Correspondences with West Virginia University-the author of a final report entitled: 

"Education and Training in Fraud and Forensic Accounting: A Guide for Educational Institutions, 
Stakeholder Organizations, Faculty, and Students", March 2007. 
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 تؤثة الظةوف  اخل المج مثب عجثم   ثبم اةتيثةب االع اثةل،  فنثدرة  يثين : بالنسبة للمجتمع

ةال  بثه وعنثدرة ال تفثةض الفضيبثةت عجاثه،  إ ثه رثن هنةك قبيل عثة  لج ثجيك االع اثةل  والربث

الطباف  أن  ز ا  رفدل اةتيةب االع اةل
1
  . 

و جثث  أن   مثثثل ة   فثثل المج مثثب عجثثم تجثثك األ شثثطم اإلجةاراثثم ب ثثن وتشثثة ب الضثثيا ان 

والمبة ئ واأل ظمم الحييرام اإل اة م، لضة م للم  ةض لجةااات وواةةل الحةااثم وات ثةذ 

جثثثةااات األخثثثةى ل نظثثثا  ال فةرثثثل رثثثب ال ثثثجيك االع اثثثةل ،  ةلبائثثثم الضة ي اثثثم الفد ثثثد رثثثن اإل

وال شة فام ه  ال       ضمنهة الفصل بةل جيك االع اةل  
2
. 

 ضد بدأت رهنم المةاجفم بثةل غاة رثن البحث  عثن : بالنسبة لمجتمع المحاسبة والمراجعة 

وقثد عثدثت أكبثة . فثين واإل اة األخطةا للم ال حضق رثن وجثي  االع اثةل الثجي  ةتيبثه المية

عثثةالت اإل ثثالس خثثالل ال مثثس اثثنيات المنصثثةرم ب ثثب  قاثثة  اإل اة  بةل العثث  بةل ثثجالت 

هجا بةل ةل  أ ى للم خ ةة  الفد د رن الم ث ثمة ن . والد ةتة المحةابام بغام لخفةا اخ الاةتهة

ااات ال ثدقاق الثداخج  وهجا بةل ةل  أ ى للم تغاة لجةااات المةاجفثم ل شثمل لجثة. لمدخةاته 

وأيثبحت المؤا ثةت المةلاثم ووكثةالت ال صثنا  . واالا فال  رن ذةف ثةل  خةةج الياثةن

االة مثة    ث  الثثدول الم طثية  رفناثثم بدةجثم أكبثة بةلفالقثثةت المةلاثم لجمنظمثثم وت ث جز  رنهثثة 

ل صثثةعة  أعجثثم، عاثث  تضثثي  تجثثك المؤا ثثةت واليكثثةالت ب طثثي ة تضناثثةت ليشثث  ر ططثثةت 

ع اةل المح مجم رن شأ هة تحد د المح ةلان قبل أن ت يبثد أعمثةل ورشثةة ب اق صثة  م أخثةى اال

خ ةةة ض مم
3

وعجاه هنةك عةجم لج غااة، عا   ج  أن   دةب المدقق الثداخج  والمةاجثب . 

ال ةةج  بشيل كباة وريث  عجم اتجةهةت ولجةااات تحةي وكش  االع اةل
4
  . 

 عاث   جث  أن   جثه ال فجثا  هنثةك عةجثم لج غااثة أ اثة   :بالنسبة للمؤسسات االكاديميمة ،

المةاجفان لج ةكاثز عجثم رنثب االع اثةل وة عثه، كشثفه المحةابان والجةرف  لججال الضة   رن 

وتحة ه وال حضاق  اه
5

 هثجا رثن شثأ ه أن  حمثل  ةةثد  كباثة   F.Aوعجاه  ج  تدة س رضةة . 

المؤا ثثةت األكة  ماثثم، : فجثثا  المحةاثثب لألذثثةاف الثالثثثم الةةا ثثام المه مثثم  ثث  رجثثةل ال 

الطالب والمدةاا الج ن  ضيرين ب يةا  خة ج  المحةابم
6
  . 

 إ ه  ضب عجم المنظمثةت واجث  ور ثؤولام : أما بالنسبة للمنظمات ومدرائها ومسؤوليها 

الم ةعد  عجم تي اة ثضة م النزاهم واالا ضةرم لثدى ذثةق  الفمثل
7 

رثدةاا ور ثؤوليا الشثةكم . 

أن  يي يا عجم وع  تثة  بم ثةذة االع اثةل، وأن  بثجليا رثة بياثفه  ل أاثاس المضثة اس  ج  

واإلجةااات وال داباة اليفاجم بمنب االع اةل وة عه، بداا  رثن قياعثد  ة ثج  ويثةةرم لج ثجيك 

ل اع مثثةل عثدو  االع اثثةل أقثثل واألخالقاثةت للثثم ةقةبثم  اخجاثثم ر انثم، رثثن شثأن هثثجا ان  جفث

.ه أكبة وأاهلكشفه وتحة  و ةص
8
  

                                                           
1
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, foreword. 

2
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, foreword. 

3
 Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, preface. 

4
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, preface. 

5
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, preface. 

6
 Excerpted from: Buckoff, T. A.; Schrader, R. W. "The Teaching of Forensic Accounting," JOURNAL OF 

FORENSIC ACCOUNTING 1 (1) (2000). pp. 135-146. 
7
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, foreword. 

8
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, preface. 
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 ةلمحةاث  . مة م األهماثمكمة أن ال فةون بان المحةا  ور ؤول تطباق الضة ين مدا أرةا     

كمثثة أن عجثثم المحضثثق .  جثث  أن  فجثث  رثثة هثث  الباة ثثةت المةلاثثم ال ثث  تضبثثل  ثث  رحيمثثم الضثثة ين

هالم ؤول عن تطباق الضة ين أن   فج  كافام اا  دا  المفجيرةت المةلام لدع  قاا 
1 

. 

أرة  ر طج  ال أهال افت جةرفةت ةاةد  للم تجمس هجر المشثيجم بأبفة هثة الم  جفثم، وللثم تطثي ة 

وعجثم  F.Aرنةها  ةااام تمين رن لعدا  رحةاثبان ورثةاجفان أكفثةا قثة ة ن عجثم ال فةرثل رثب 

بةز رة ت  ل جةزر    هثجا المجثةل المشثةوج وكةن رن أ. شهة      هجا االخ صةصالحصيل عجم 

هدف للم تطثي ة  مثيذج لمنهثةج تفجامث  ر يةرثل  ث  والجي " وات  اةجاناة"لجي أعدته جةرفم ا

وذلثثك لم ثثةعد  كثل األذثثةاف المه مثثم بإعثثدا  وتطثي ة خبثثةاا  ثث  هثثجا " F.Aاالع اثثةل و"رجثةل 

المجثثةل، رثثثل المؤا ثثةت األكة  ماثثم، المنظمثثةت الفةرثثم وال ةيثثم، الممةةاثثان، اليجاثثم، الطثثالب 

اهث   المشثةوج  بشثةح وباثةن المهثةةات . طي ة قثدةاته  وال  صثص  ث  هثجا المجثةلالةامبان ب 

 .والضدةات الاةوة م لاغدو الطةل  قة ةا  عجم رمةةام هجر المهنم

 technical working)بدأ المشةوج ب شيال رجميعم خةيم عة ت بمجميعم الفمل ال ضن  

group TWG)
2

عجم المدى الطي ل  ُ  ََمّد رن ثالثثم  ةأت هجر المجميعم أن النجةح األكة  م . 

 ةلبح   حفثز االب يثةة وال جد ثد المهنث  وال بثة  والمهثةة ، . البحث، الممارسة، التعليم: رصة ة

و طبق الممةةاين   ةةا البح   ث  الماثدان الفمجث  و  اثفي هة لجفحثص واالخ بثةة ثث   ضيرثين 

 عبثةالطثالب ن األذثة ال فجاماثم ال ث  تفاثد المفجمثيوأخاثةا    جثق . بغةبجم النظة م و  ثةةا البحث 

 .اش ةاك جهي  البح  والممةةام

وعا  أن هجا المشةوج هدف للم بنةا  مثيذج لمنهثةج تفجامث  لغة ثةت ال فجثا  وال ثدة  ،  ثإن 

تشجب عجم اا مةاة تاة ة جهي  كة م األذثةاف المه مثم كمثة هثي ربثان  TWGرجميعم الفمل 

االع اثةل "  ف مثد قبثل أي شث ا عجثم رهثةةات وقثدةات خبثةاا  وه  تةى أن أي  جثةح.  امة بفد

وبةل ثثةل   ضثثد از ا  الطجثث  عجثثم ال بثثةاا . وعجثثم رفثثةة ه   ثث  هثثجا المجثثةل ال  صصثث  "F.Aو

، وتياجثه F.Aالم مةاان الاجافان    هجر المهنم رثن ذوي ال فجثا  الةاثم   ث  عجث  االع اثةل و

تياجثه عثد ا  رثن  ، ث  تضثد  ال فجثا   ث  تجثك المجثةالتالمؤا ةت األكة  مام والمنظمثةت المةليثم ال

 .األائجم الم فجضم بطبافم وردى وبنام رنهةج تفجام  قا  جد ة بةاله مة 

رثثن المنهثثةج ال فجامثث   ثث   المح ي ثثةت األاةاثثام ال ةلاثثم ل يثثين جثثزاا   TWGوعثثد ت رجميعثثم 

 :F.Aاخ صةص االع اةل و

الجثةاة  المةلاثم، البائثم و وآلاثم و طثةق االع اثةلذبافثم : بث  وخةيثم  امثة   فجثق علم الجريمة -1

 ال شة فام والضة ي ام، الم ةةل الم صجم بةلمفة اة األخالقام

                                                           
1
 Excerpted from: Manning, G. A., mentioned before, preface. 

2
ل طثثي ة  TWGب مي ثثل رثثن المفهثد الثثيذن  ال ثثةبب لثيزاة  الفثثدل ب نظثثا  رجميعثم الفمثثل ال ضنثث    West Virginiaقةرثت جةرفثثم  

اثثجطةت تطباثثق الضثثة ين، : عنصثثةا  رثثن 46رثثن TWG تألفثثت ، لةشثثة ات لنمثثيذج رنهثثةج تفجامثث   ثث  االع اثثةل والمحةاثثبم الجنةةاثثم

مان، اليكثةالت الحييراثم األخثةى، األكثة  ماان، البثةعثان، رثؤلف  رج مفةت الفمل االق صة ي، المنظمةت المهنام الم  صم، المنظ

 .الي  

،  ظ  المةاجفم)هد ت اإلةشة ات ال   خةجت بهة المجميعم للم ر ةعد  المؤا ةت األكة  مام    تفد ل المنةها الحةلام    

ضة م للم ر ةعد  المدةبان ال بةاا ، لF.A واخ اةة وتطي ة المنةها المضةة     رجةل االع اةل و( المفجيرةت، المحةابم

 .F.A والطالب أثنةا اخ اةةه  لالخ صةص، لضة م للم اك  ةب أيحةب ال بة  المهنام رهةةات جد د     رجةل االع اةل و
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اليقة ثم رنثه، رنفثه وة عثه،  تحة ثه واليشث  عنثه،  ال حضاثق : و  نةول ريضثيعةت االحتيال -2

 :كمة  ح يي أه  أ ياج االع اةل. وال صحاح الم فجضم به اه،   ياع  المفةلجم 

 اخ الس األييل، الف ة ، الفةوض والباة ةت اليةذبم والماججم - أ

 االع اةل    الضياة  المةلام - ب

 :    البائم الةقمام، بمة   امنه ذلك ل  F.Aاالع اةل و - ت

 أ وات وتضناةت ال حةي وال حضاق بم ةعد  الحةايب 

 أ وات ل اة  الحضابم اإللي ةو ام لجحةايب 

 اطة عجاهة الحةايبالم ةةل األخةى ال ةيم بةلبائم ال      

البح  وال حجال، تضاا  ال  ثةةة واألضثةاة، : ، بمة    ذلكخدمات تقديم االستشارة القضائية -3

بمة    ذلك ال ياط لج  ي م بان الطة ان )ال حضاق    النزاعةت بان األذةاف، عل ال ال ةت 

 (الم نةزعان بةليقيف للم جة   كج  الطة ان وال حيا  بانهمة

 ثث  عثثد   ة  ن هنثثةك اخ ال ثثرثثه رؤا ثثةت ال فجثثا  الفثثةل  تبثثاّن أفةاض المجميعثثم لمثثة تضدوعنثثد ااثث 

واعدا  للم بةارا ت امن   ةعم، تبدأ رن بةارا ت امن رضةةا  المضةةات ال   ت امنهة المنةها الم

ت صصثةت : تُضََد  تجك البةارا لم  ي ةت ال  ةج ورة  ون ال  ةج ك . رضةةات ر  جفم 10-4رن 

 ثة ي م، بةارا بدون شهة  ، ت صصةت أاةاام

المةو م  ث  بة ةرجهثة، عاث  ةكثزت لةشثة اتهة عجثم هايثل المفة ثم والمهثةةات   TWGو ةت 

كمة ةكثزت  ،/F.Aلية م ال  صصةت المهنام والمنةها الدةااام    االع اةل و/والضدةات الفةرم 

اام    المحةابم والمةاجفم الفجي  األاة TWGوقد عد ت . عجم عنصة اليفةا  وال أهال الفةل 

 .F.Aوالمطجيبم كشةذ أاةا  ر بق لدةاام االع اةل و

 F.Aالمةاجفم، االع اةل، : الصجم بان( 4)الشيل ةق  

 
Source: http://imageserver.ebscohost.com/img/imageqv/actual/iae 

  ا ح يا 

 ردعالمنع والالوقاية و

 التصحيح والمعالجة  تحري التحقيقال

 ةال ا  يالم ا  ة 
  ة ال ا  ي

، تقييم الخطر، التخطيط
 الضوابط الداخلية 

 التقرير ،دليل المراجعة

 :ائيةقضالمحاسبة ال

 لمحاسبةا

 التحقيقات

 األمور القضائية

http://imageserver.ebscohost.com/img/imageqv/actual/iae
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هث  عالقثم   نةراياثم ر غاثة  بةاث مةاة، وذلثك تبفثة   F.Aلن الفالقم بان المةاجفم، االع اةل، 

 F.Aلجظثثثةوف ال اةاثثثام واالج مةعاثثثم والثضة اثثثم، لضثثثة م للثثثم ذلثثثك  ثثثإن ر ثثث يى ال ثثثداخل بثثثان 

واالع اةل قد  يين أكبة رمة هي ربان أعالر، ألن المةاجب ال ةةج   فمل    بائم خةيم تحيمهة 

 SAS 22وباثةن رفاثةة المةاجفثم ةقث   AICPA: رثثل) ظمثم وقثيا ان ورنظمثةت ر  صصثم ا

NO.99   الصة ة عنه، وقة ين اةةبانز أوك جSarbanes Oxley Act SOX   2002لفثة .)

 .  F.Aلهجا   يقب رنه أن  م جك المفة م والمهةةات الية ام    رجةل االع اةل و

 ضد خجصت  ،وضب الطةل  الم ضد  وهد ه المهن  المنشي رة  يجه  ميذج المنهةج ال فجام  هي 

TWG  للم   اجم رفة هة أن رجةالت الممةةاثم المهناثم الم يقفثم ورجميعثم المفة ثم والمهثةةات

والضدةات الحةلام لجطةل  الم ضد  ه  رة  يِجه ال اةةات ال   ت  ثجهة الجةرفثةت واليجاثةت المه مثم 

الفد ثثد رثثن ال اثثةةات الم يقفثثم لمجثثةالت  5بثثان الشثثيل ةقثث  بثثان المنثثةها الدةااثثام المضثثةة ، و 

المةاجفثم )شثةكةت ال ثدرةت المهناثم : وت امن ال اةةات المهنام المنةيث   ث  ،رمةةام المهنم

، الشثةكةت، وكثةالت (ال ةةجام، المةاجفم الداخجام ك درم رؤجة ، ال درةت االا شةة م الجنةةام

للم  TWGهد ت   ضد. الحييرم، رنظمةت ال درةت الضة ي ام تطباق الضة ين، اليكةالت ال نظامام،

 جثثةات ". F.Aلالع اثثةل و" تحد ثثد المفثثةةف والمهثثةةات الاثثةوة م لثثدخيل المجثثةل المفة ثث  

ت رمةةاثم المفة ثم، المهثةةات، الضثدةات، وتنةولثت رجثةال: وهثي 5تيياةتهة كمة    الشيل ةق  

 ". F.Aاالع اةل و"المهنم ل ة ج  اخ صةص 

 إ ثه  فثةض كافاثم ال ضثد   ث  بنثةا المفة ثم والمهثةةات والضثدةات  ث  رجثةل  2 ةق  الشيل رةأ

 بان الفمثي ان األول . لدى الطالب الةامبان بممةةام هجر المهنم بفد ت ةجه " F.Aاالع اةل و"

والثة   المفة م الم فجضم بةلمحةابم والمةاجفم وقة ين الفمل الياج  تي ةهثة ر ثبضة  لثدى الطةلث  

، و ف بثة الطثالب الثج ن  مجيثين شثهة    ث  "F.Aاالع اثةل و"الةام  بةتبثةج رنهثةج تفجامث   ث  

المحةابم ر  ي ان لجلك الشةذ الم بق، أرة الطالب الج ن ال  مجيين شهة      المحةابم   ا ح   

فجامث  عجاه  اا افةا تجك الشةوذ الم بضم    المفة م والمهةةات قبل بثدةه   ث  اتبثةج المنهثةج ال 

 ".F.Aاالع اةل و"   

 ُريّجهةت االخ اةة بان المنةها الدةااام المضةة  لججةرفةت واليجاةت(: 5)الشيل ةق  

 معارف يمتلكها الطالب

 الذي يمتلك خبرة عملية ذات صلة (مستوت ما قبل التخرج)التقليدي 

 

 الشروط المسبقة الالزمة

 

 "F.Aاالحتيال و"الطالب دخول مجال المعارف والمهارات والقدرات التي تؤهل 

 

 مجاالت ممارسة المهنة

شركات الخدمات 

 المهنية

مناصب داخل 

مدقق : الشركة

داخلي، ضابط 

امتثال، مسؤول 

الحكومة والوكاالت 

 التنظيمية

 الخدمات القانونية مجال تطبيق القانون
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 تحقيقات

 

 ةأو محدد بالمهم/محدد بالشركة و: التدريب التخصصي

 

 المستمر( التخصصي)التعليم المهني 

Source: Correspondences with West Virginia University-the author of a final report 

entitled…mentioned before. 

 :)6) الشكل رقم 

لدت الطالب الراغبين بممارسة " F.Aاالحتيال و"كيفية بناء المعرفة والمهارات والقدرات في علوم 

 ذه المهنة بعد التخرجه

 طةق المفة م الياج  تيا ةهة بشيل 

 ر بق

رنها  ةاا   حضق 

 :اإللمة  ب 

رنها تفجام  وريا  تفجامام لج فمق 

  : 

(1) 

ُر ََاَمنَم عميرة     

رضةة المحةابم 

لم  يى رة قبل 

 ال  ةج

(2 ) 

ُر ََاَمنَم 

عميرة     

جيهة النشةذ 

 االق صة ي

(3 ) 

 F.Aجيهة االع اةل و

(4 ) 

 االع اةل

(5 ) 

F.A 

 :أساسيات المحاسبة

الضثثثثثثثثثثياة  المةلاثثثثثثثثثثم  -

 األاةاام واإل صةح

أثة قاد المبجغ المثد ن  -

والمبجثثغ الثثداةن عجثثم 

 ةياد الح ةب

 تحجال الح ةب -

ع ةب الن   المةلام  -

الةةا ثثام والمضثثة اس 

المةلاثثثثثثثثم الم فجضثثثثثثثثم 

بحجثثثثثثثثثث  النشثثثثثثثثثثةذ 

 االع اة ي لجشةكم

 

فمي  المفاهيم األساسية

 المراجعة

 الشك المهن -

رفة اة المةاجفم ذات -

 الصجم

الجهثثثثثثثثةت /الهائثثثثثثثثةت-

 ال نظامام والمهنام

 أ مةذ  لال المةاجفم-

 

دوائمر : األساسيات في

معالجمممممممة الصمممممممفقة 

والرقابمممة الداخليمممة، 

بممممما فيهممممما الرقابمممممة 

اإللكترونيممممممة علممممممى 

 .نظم المعلومات

 

أساسممممممممميات قمممممممممانون 

 .العمل

 

األساسممممممممممميات فمممممممممممي 

 حاسوبمهارات ال

رهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةةات  -

االتصثثثثثثثثثثثثثثثثثةل 

الفةرثم الشثفهام 

والي ةباثثثثم  ثثثث  

 .الفمل

أخالقاثثثثثثثثثثثثثثثثةت  -

 .الفمل

 تفة   االع اةل -

 F.Aتفة    -

:  ضثثةش ةةا ثث  عجثثم  وة -

المثثثثثثثثثةاجفان، خبثثثثثثثثثةاا 

 .Fاالع اثثثثثثثثثثةل، 

Accountants. 

المح ثثثثةل : ااثثثث فةاض لثثثث  -

واب  اةتيةبثه لججة مثم، 

: ولمثجثثثثثثثثثثث  االع اثثثثثثثثثثثةل

 الحة زوالفةيم والمبةة

اثثثثثثثثث فةاض لفنةيثثثثثثثثثة ا -

 :االع اةل

الففثثثثثثل االع اثثثثثثةل  و فثثثثثثل 

 اإلخفةا و فل ال حي ل

النضثثثثثثةش  ثثثثثث  : االع اثثثثثثةل-

اليقة ثثثثثثثم رنثثثثثثثه ورنفثثثثثثثه 

وة عثثه وكشثثفه وتحة ثثه 

وال حضاثثثثثق  اثثثثثه وات ثثثثثةذ 

اإلجثثثةااات ال صثثثثحاحام 

 ب صييه

ااثثثثثثثثث فةاض لأل شثثثثثثثثثطم -

االع اةلاثثثثم الشثثثثةةفم بمثثثثة 

 اهثثثثة اخثثثث الس األيثثثثيل 

وال ضة ثثثثثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثثثثثةل  

 االع اةل 

النضثثثثثثثثثثثثةش ب صثثثثثثثثثثثثيص -

 االع اةل رؤشةات

النضثثثثثثثثثثثثةش ب صثثثثثثثثثثثثيص -

اإلجثثثةااات ال صثثثثحاحام 

عبثثة )ال ةيثثم بةالع اثثةل 

النظثثثة  الضاثثثةة  المثثثد   

والجنثثثةة  وعبثثثة الةقةبثثثم 

 (الداخجام

النضثثثةش ب صثثثيص أ مثثثةذ -

 

 

 

ال شثثثثثثثة فام : البائثثثثثثثم-عجثثثثثثث  الجة مثثثثثثثم -

الم ثثثثثةةل –المهناثثثثثم  والضة ي اثثثثثم، ال نظاماثثثثثم،

 الم فجضم بةألخالقاةت

 

 

 

 F.Aاالع اةل و-

اخثث الس األيثثيل، الف ثثة ، ال اثثجال  ثث  -

 الفةوض والباة ةت

 ال ضة ة المةل  االع اةل -

    البائم الةقمام F.Aاالع اةل و-

 

 

 

 ال درةت االا شةة م الضاةةام والجنةةام
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ال ثثثثثثدرةت االا شثثثثثثةة م 

 الضاةةام والجنةةام

Source: Correspondences with West Virginia University-the author of a final report 

entitled…mentioned before. 

لن اع اةجةت المدةاا و ةص الفمل المن ظة  لج ة جان والن ةةا المةجي أن  مجك الطةل  الضدة  

ه  ال   تضةة بشيل عة  ال غطام الن بام لجمياضاب الم فد      لذةة االع اةل  ،عجم تحضاضهة

 .F.Aو

المفة م والمهةةات والضدةات :   يين جيهة المفة م األاةاام رن F.A فجق بةالع اةل و امة  

الاةوة م، و ج  أن تش مل ال يجاهةت  اخل الص  عجم أرثجم واضحم عن تيل  قاة ة    

وعجم  حص لجنظة ةت والحةالت الفمجام، و ج  أن  يين الطةل  قة ةا  عجم  F.Aاالع اةل و

 .F.Aم بم ةةل االع اةل وتمااز الظةوف المحاط

، /الفةيم والدا ب وال بة ة/أضالج رثج  االع اةل :  ج  أن  فه  الطةل   امة   ص االع اةل

، أعةاض االع اةل، /النشةذ االع اةل ،  فل اإلخفةا،  فل ال حي ل/الفنةية الةةا ام لالع اةل 

اةقم الهي م /لالع اةل المؤشةات ال   قد تشاة للم االع اةل، كافام تجن  اليقيج ضحام 

، وتحد د الياج   فجه لجيقة م رن اليقيج ضحام لالع اةل، ورفة م كافام ات ةذ /الش صام

 .اإلجةااات ال صحاحام لمفةلجم اليضب عند وقيج الش ص بةلففل ضحام لالع اةل
1

 

   داخل هجا االخ صةص رب رنةها المحةابم ال ضجاد م وخةيم :F.Aحدود اختصاص االحتيال و

الضة ين، عجي  الحةايب، الفدالم الجنةةام، االا  بةةات وجمب : رب المةاجفم، كمة   داخل رب

و فط  هجا ال داخل الفةيم لج فةون رب  ،المفجيرةت، االق صة ، ل اة  األعمةل،  ظ  المفجيرةت

 .بةق  اليجاةت واألق ة  والدواةة عبة الحة  الجةرف 

الي   الدةااام، الحةالت الفمجام، الفاد يهةت، البةارا )لن اخ اةة ريا  المضةة ال فجامام 

. هةرم أل هة ت اح لجطةل  اا افةب المضةة بشيل أكثة  فةلام( اإللي ةو ام، رجميعةت الباة ةت

عضد رحةكمةت يية م، : وهنةك واةةل أخةى  مين عبةهة بنةا المهةة  لدى الطةل  وت امن

 .ام وتحضاضةت تحةك  الياقباا  ةاج الباة ةت وتحجاجهة، عةالت عمج

    ةاا ه  الياة   ضمن  .Elmore, R. C.; Crumbley, D. L.; Rezaee, Z عةض

 : امة  ج  أه   ضةذهة. المض ةح رب رح ي ةته F.Aالدةااةت ال ةبضم ويفة  لمنهةج 

 :  وصف المنهاج

أل مثةذ  تَفَُحص ر  ج  أوجه تحةي االع اةل واليقة ثم رنثه بمثة   اثمنه ذلثك رثن  ةااثم -1

 ثث   هنثثة ال ةكاثثز رحةاثثباة  عجثثم المفجيرثثةت المحةاثثبام، . االع اثثةل وعنةيثثةر وريي ةتثثه

 .تيةلا  االع اةل، اا  دا  الايابط لمنب االع اةل، ذةق تحةي االع اةل

 .ال ةكاز المحةاب  عجم تحةي االع اةل و جةاة  الاةقةت البااةا واليقة م رنهمة -2

ل ضناةت الم   درم  ث  كشث  وتحثةي االع اثةل وجثةاة  الدةاام وال طباق لإلجةااات وا -3

 .الاةقةت البااةا وال حضاق  اهة واليقة م رنهة

                                                           
1
  Source: Correspondences with West Virginia University-the author of a final report 

entitled…mentioned before. 
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خةيثم االج مةعاثم، األخالقاثم، الضة ي اثم، : ةاام كة م االع بثةةات ال ث  تحثاط بةالع اثةل -4

 .وال اةاام

 .س ةاام كة م الطةق الةةا ام ال       درهة الميةفين لالع اةل واةتيةب االخ ال -5

لَِ   ث   اةتيثةب االع اثةل وكاث   ميثن رنثب عدوثثه وكاث   ميثن : أن  فه  الطةل  وجيب -2

 .تحة ه واك شة ه

 . ةاام ذبافم وردى اةتيةب جةاة  الاةقةت البااةا -1

 أهداف المنهاج : 8الجدول رقم 

 ز ة   ردى اليع  بةالع اةل تفجا  الطةل  بجةاة  االع اةل و وا فهة وردى ا  شةةهة

 تفج  أوجه تحةي االع اةل ةف واةةل تحةي االع اةل وال حضاق  اه واليقة م رنهاا يش

تي اة  ظة   اخجام رفمضم عجم كافام اليقة م رن االع اةل، وتحد د 

  ضةذ الاف     أ ظمم الةقةبم الداخجام

 ه   وة المحةا     اليقة م رن االع اةل 

 وتحة ه وال حضاق  اه

  وا ب اةتيةب االع اةل فم وجيهة رشيجم االع اةل االق صة يتي اة  ظة  عةرم عجم ذبا

رؤشةات األ شطم االع اةلام   F.Aتي اة  ةيم لجطالب لاي  بيا رن خاللهة خبة     
1
 

Elmore, R. C.; et al., mentioned before. 

 

 من محتويات المنهاج: 9الجدول رقم 

 والمبةة والدا بالفةيم : عنةية االع اةل ضيابط رية حم االع اةل

  ظة م ورنهجام  حص االع اةل تضاا  الةقةبم الداخجام

 بةارا تحةي االع اةل ورنفه أاةااةت األخالقاةت وقياعد ال جيك لدى الشةكةت

 لجةااات المةاجفم ال حجاجام رفة اة المةاجفم ال ةيم بمية حم االع اةل

 رية حم االع اةل رفاةة رفة اة وربة ئ عمجام لعدا  ال ضةة ة المةلام

 ال دة   عجم رية حم االع اةل االع اةل عجم الحةايب وعجم النت

 تدة س رية حم االع اةل F.A  المفة اة المهنام الم فجضم ب

 كافام ك ةبم ال ضة ة ال الع  بةلصفضةت رب األذةاف ذات الصجم

 عمجام لعدا  ال ضةة ة المةلام وتحجاجهة ال الع  بةإل ةا ات

لجة مم وجةاة  الاةقةت البااةا والجةاة  عج  ا

 االق صة  م

رؤشةات  االع اةل ضمن النشةذ 

 االق صة ي وضمن البائم االق صة  م

 الفنةية الضة ي ام لالع اةل تضناةت كش  األييل الم بأ 

 ل اة  ال حضاضةت الداخجام عيكمم الشةكم

 F.Aالمهن      ياع  ال صييام وال الرم األرنام

 االع اةل المهن   م بةلنظة  الضة ي  المفة

 تضناةت ال حضاق    تفةةض المصةلح ال حضاق    الةشي  والف ة 

 االر ثةل لجضيا ان والنظ  المالةمم اع اةل المجيام الفية م

 تضناةت ضبط الجة مم ة ب الدعيى رن قبل الم ةهمان

مةت المهنام ال   تةعم اخ صةص المنظ رهةةات لجةاا المضةبجم واألوجه الضة ي ام لجمضةبجم

F.A 

                                                           
1 Elmore, R. C.; et al., mentioned before. 
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 قياعد الدلال كافام عل اال عةاات ب يا اإل اة 

 شهة   ال بةاا وال ضناةت لدى الشةهد ال باة خباة ال ضاا     عةالت ال صفام

 المحةكمم واالا جياب واالا جياب المضةبل اع  ةب األضةاة الم  ضبجام وخصمهة

  م وتضد ةات ال يجفمتضاا  األعمةل واأل شطم االق صة
 1

 
Elmore, R. C.; et al., mentioned before. 

 

ا الا االه مة  األكبة لفمجام تطي ة كفثةاات وقثدةات بان المبح  األول رن الفصل الثة   وجيب 

 حمثثل رج مثثب المحةاثثبم  بةع بثثةة أن ،F.Aالمحةاثثبان والمثثةاجفان الفجماثثم والفمجاثثم الاثث  دا  

 ضثثص ال أهاثثل الفجمثث  والفمجثث  لممةةاثث   أنتضثثي ض اع اثثةل الشثثةكةت، والم ثثؤولام األكبثثة  ثث  

 مينثثه رثثن كة اثثة   وتأهاجثثه تثثأهاال  رهن ثث  المحةاثثبم والمةاجفثثم، وعثثد  تجهاثثز رج مثثب المحةاثثبم 

ر طجثثث  ال أهاثثثل  فثثثةض عجثثثم وعاثثث  أن  .F.Aااثثث  دا   ج ثثثد أهثثث  رفيقثثثةت  F.Aااثثث  دا  

تميثن رثن لعثدا  رحةاثبان ورثةاجفان أكفثةا قثة ة ن المؤا ةت األكة  مام تطي ة رنةها  ةااام 

 جث  أن   جثه ال فجثا   وعجم الحصيل عجثم شثهة    ث  هثجا االخ صثةص،  F.Aعجم ال فةرل رب 

الجثثةرف  لججاثثل الضثثة   رثثن المحةاثثبان والمثثةاجفان لج ةكاثثز عجثثم رنثثب االع اثثةل وة عثثه، كشثثفه 

وتحة ه وال حضاق  اه
2

 .  F.Aر طجبةت اا  دا   دأعوتحضاق  F.A ج  تدة س رضةة و ،

 

 رة هي عةل رنةها المحةابم    الجةرفةت ال ية م؟: ال ؤال الجي  طةح  ف ه هنة هي

 الياة   أعالر؟  F.Aهل تضد  لطالبهة رح ي ةت رنهةج 

 ولذا كة ت ال تدةس تجك المح ي ةت  هل ت  طاب تدة  هة ر  ضبال ؟ 

 جك الصفيبةت؟ورة ه  يفيبةت تطباق ذلك؟ وكا   مين تجلال ت

هل ويل ال أهال الفجم  والفمج     اخ صةص المحةابم    اية م للم ال ي م ال   ت مح رفه 

    اية م؟ F.Aبةا  دا  عج  

 
  

                                                           
1 Elmore, R. C.; et al., mentioned before. 

 
 
2
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, preface. 
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 توافر المتطلبات التشريعية والقانونية: المبحث الثاني

  بم  ، كجلك الظةوف  اخل المج مب، تؤثة   F. Accountant  كمة ال أهال الفجم  والفمج  ل

 فندرة  يين هنةك قبيل عة  لج جيك . F.Aاةتيةب االع اةل، كمة تؤثة     جةح اا  دا  

االع اةل  أو الربةال  به وعندرة ال تفةض الفضيبةت عجم رمةةااه،  إ ه رن الطباف  أن  ز ا  

رفدل اةتيةب االع اةل
1

ب ن لهجا  ج  أن   مثل ة   فل المج مب عجم تجك األ شطم اإلجةارام .  

وتشة ب الضيا ان والمبة ئ واأل ظمم الحييرام اإل اة م، لضة م للم  ةض لجةااات وواةةل 

الحمة م وات ةذ الفد د رن اإلجةااات األخةى ل نظا  ال فةرل رب ال جيك االع اةل ،  ةلبائم 

الضة ي ام وال شة فام ه  ال       ضمنهة الفصل بةل جيك االع اةل  
2

 . 

ت قة ي ام وتنظامام عجم ل اة  شةكةت الضطةج الفة  ب صيص الحيكمم كمة أن  ةض ر طجبة

و ظ  الةقةبم الداخجام والةقةبم عجم ال ضة ة المةل  وتحد د الم ؤولاةت المةتبطم بجلك والفضيبةت 

وال   تؤ ي بةلن اجم للم ضف  الحيكمم والةقةبم )عجم عد  االل زا  ب جك الم ؤولاةت وتنفاجهة 

لضة م للم ضمةن ال نفاج الففج  لجضة ين عجم أةض  ،(ال ضة ة المةل  االع اةل الداخجام وللم 

الياقب  ف بة خاة ااةام وقةةام ضد االع اةل والجةاة  المةلام وأقيى خط   ةع  أرةر     وجه 

 .تجك الجةاة  وأ ال اا ةاتاجام لمية حم االع اةل والجةاة  المةلام

تفةضهة البائم ال شة فام والضة ي ام عجم رهنم المحةابم  رن هنة تنبب أهمام الم طجبةت ال  

والمةاجفم وعجم ل اة  الشةكةت، واابان البح  العضة  الضيا ان وال شة فةت ال ية م النةةمم 

لمهنم المحةابم والمةاجفم واألخةى الم فجضم بمية حم الجةاة  المةلام، وعجم الةم  رن وجي هة، 

ذلك أن . لذةة ال ف  لمية حم الجة مم المةلام    اية م بشيل  فةللال أ هة ال تف بة كة ام    

ال طي  األاةاام األولم    هجا المامةة ه  تطي ة ال شة فةت الحةلام واا يمةل ليداة 

وتأااس  ،   رجةل الحيكمم والةقةبم ورية حم الجة مم المةلام( النةقصم)ال شة فةت الالزرم 

لك، للم الحد الجي تصبح رفه تجك ال شة فةت رياكبم و ةض الفجي  ال   تامن تحضاق ذ

أرة . ل شة فةت الدول الم ضدرم    رجةل رية حم الجةاة  عميرة ، والجةاة  المةلام خصيية  

ال طي  الثة ام  ه  تففال ول فةذ تجك الضيا ان ووضفهة ريضب الممةةام الفمجام ورةاقبم تنفاجهة 

ال طي  الثةلثم ه  وضب اا ةاتاجام وذنام لمحةةبم . ثةل بهةول زال الفضيبم المنةابم لفد  االر 

الجة مم عميرة  وتأااس بةارا اإليالح اليذنام وتيعام المج مب عجم أهمام  وة كل  ة  

لضة م للم بنةا رنظيرم كةرجم ر يةرجم عجم ر  يى اية م ذات ور ؤولا ه    هجا المجةل  

هجر المنظيرم  ج  أن ت أل  رن ، شيل رن قخصةةص رحد   وقدةات رفانم تفمل ب نةم  وب

 .عد  عنةية، اا   تباة هة العضة  

كةن لجدول الم ضدرم  وة كباة    ل ةاك ر ثةذة االع اثةل المثةل  واثن ال شثة فةت الالزرثم لجحثد 

رن تجك ال شثة فةت رثة  فثةف .  رنه، عبة تضي م االجةااات الةقةبام ول جة  اآللاةت المنةابم لجلك

 طجثق عجثم هثجا . The Sarbanes-Oxley Act of 2002بضة ين اثةةبانز أوك ثج  آكثت لفثة  

، كمثة  طجثق 2002 ين أ اة  قة ين ليالح رحةاثبم الشثةكةت الفةرثم وعمة ثم الم ث ثمة لفثة  الضة

، وقثة ين تفز ثز 2002عجاه قة ين المحةابم عن أ شطم االع اةل الجنةة  واع اةل الشةكةت لفة  

 . 2002عضيبم جةاة  الاةقةت البااةا لفة  

                                                           
1
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, foreword. 

2
 Excerpted from: Pasco, G. A., mentioned before, foreword. 
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 للم  2002قانون ساربينز أوكسلي آكت لعام  هدف 
1

: 

 ان الجي   والشفة ام    عمجام ال ضة ة المةل  والمةاجفم الم  ضجم وال درةت المحةاثبام تح -1

 .لجشةكةت الفةرم

ل ح ثان  PCAOBتأااس رججس الةقةبم واإلشثةاف عجثم المحةاثبم  ث  الشثةكةت الفةرثم  -2

 .عمجام وضب رفة اة الممةةاةت المحةابام

 .ت الشةكةت الفةرمتفز ز اا ضاللام شةكةت المةاجفم ال   تةاجب ع ةبة -3

ة ب ر ؤولام الشةكةت  امة   فجق بإ صةعةتهة المةلاثم وة ثب  ةجثم الثضثم ب جثك اإل صثةعةت  -4

 .المةلام ولرية ام االع مة  عجاهة واالا فة   رنهة

 .عمة م ريضيعام واا ضاللام رحجج  األوةاق المةلام -5

، وتفز ثز  ةجثم SECاثم تح ان المياة  الم ةعم لججنم األوةاق المةلام والبيةيثم األرة ي -2

 .لشةا هة وةقةب هة

 :لضة م للم     

تضد ة  زاهم كل رد ة شةكم شة   تح ة  شةك ه الضياعثد والضثيا ان، وكشث  ورفةقبثم كثل  -1

 .رد ة شةكم رح ةل

 . تطباق المفة اة الفةلام لمهنم المحةابم، ورةاجفم عمل المةاجفان ورحةابم المحةابان -2

الم ةعم لحةرج  األاه  عن شةكةته  وة ب  ةجثم الثضثم بهثة ضمةن يحم المفجيرةت المةلام  -2

 .ولرية ام االع مة  عجاهة، لضة م للم ضمةن عضيق الفةرجان ورفةشةته  ال ضةعد م

تطباق رفاةة أخالق  واعد عجم جماب الشةكةت، و ةض رفة اة األرة م والصدق والنزاهثم  -10

    كل ريةن

لفمجام تنظامام    ذية ال طية وت  جز  الفد د رن  بحد ذاته ال  مثل ايى بدا م SOXلن قة ين 

أي بغة ثم تففاثل قثة ين . بيضب الضياعثد والثنظ  الالزرثم ل طباضثه PCAOBو  SECأعيةره قاة  

SOX   ضثي PCAOB  بةإليثثداة الةاثثم  لجمفثثة اة ال ث  تح ثثةج لميا ضثثمSEC  عجاهثثة، وتصثثدة

SEC   ربةشة  الضياعد الالزرم ل طباق أعية  وبنيSOX.  تةكز رفة اةPCAOB  عجم ر ثةةل

 .عجم قاة ة ال ضة ة المةل  والةقةبم الداخجام SECالمةاجفم    عان تةكز قياعد 

 ثث  أرة يثثة، كثثةن   ثث جز  بشثثيل أاةاثث  رثثن الشثثةكةت اتبثثةج  SOXبةلن ثثبم لالر ثثثةل لضثثة ين 

ال نفاثج ان هي قاثة  ر ثؤول  الشثةكم  SOXرمةةاةت ةقةبم جاد ، لين الجد د الجي أضة ه قة ين 

وبشيل ش ص  بةلشهة   عجم  ظة  الةقةبم الداخجاثم والضثياة  المةلاثم، أي أ هث  أيثبحيا   حمجثين 

الم ثثؤولام الجنةةاثثم عثثن أ فثثةل رثثيةفاه  ع ثثم لثثي لثث  تيثثن لثثد ه  أ  ثثم  يثثة  عمثثة قثثة  بثثه هثثؤالا 

ق الميةفثثين، ولثثجلك عنثثدرة  ةتيثث  الميةثث   ثث  أي وقثثت رثثن األوقثثةت أي  شثثةذ لجةارثث  ر فجثث

لضثة م للثم  CEO+CFOبةلشةكم  من الممين أن  يين هنةك رضةضة  جنةةام بشيل ش صث  لث  

 (.كفة  اع بةةي)اال عةا عجم الشةكم 

بشيل كباة عجم ردةاا الشةكم ال نفاج ان لحمة م أ ف ه  وشةكةته   SOXلضة م للم ذلك  اغط 

بنظثثة  ةقةبثثم  اخجاثثم  ثث  الشثثةكم  رثثن الم ثثؤولام الجنةةاثثم ال ثث   ةتبهثثة الضثثة ين عجثثاه ، ولالل ثثزا 

 .فةة عجاه ورةاقب ه وال ضة ة عنهوالح

                                                           
1
 SOX Act online: www.soxlaw.com 

http://www.soxlaw.com/
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وقد جةا هجا الضة ين   اجم لجهي  ذي جثم اتجهثت  حثي تنظثا  ا اثل لمهنثم المحةاثبم، وعجثم أثثة 

وا هاةة رؤشثة أاثه   ةاثداك، وبفثد اج ثجم  اثةةح رةلاثم ذةلثت شثةكةت  2001ةكي  كباة عة  

. ضدان آالف الميةفان لمدخةاته  ال فةقد م، وWorldComو  Enronكبةى ك  
1

 

:SOXأقسام قانون ساربينز أوكسلي آكت 
2

 

رن أعد عشة ق مة  أاةااة  عا    نةول كل ق   ريضيعة  ر  جفة ، وتندةج أق ة   SOX  أل  

 ث  رفظث  أق ثةره تفثد ال  لجفد ثد رثن  SOX ةعام ر فثد   تحثت كثل ق ث  أاةاث ، و مثثل قثة ين 

  ة ين األرة ي األق ة     الض

رججثثس الةقةبثثم واإلشثثةاف عجثثم المحةاثثبم  ثث  الشثثةكةت  فممي القسممم األول منممهتنثثةول الضثثة ين 

 :، و هدف هجا الض   للمPCAOBالفةرم 

 رب بفض المفة اة المجزرم الم فجضم بةلمةاجفم PCAOBتأااس المججس  - أ

ةقبثثثم رثثثنح المججثثثس الصثثثالعام وال ثثثجطم ل نظثثثا  رهنثثثم المةاجفثثثم ول أ  ثثث  وضثثثبط ورف - ب

 عند الاةوة  المةاجفان

  ةض رفة اة رةاجفم وار ثةل رحد   - ت

 

 A 3: ول جطةته ال نظامام PCAOBبةلن بم ل أااس المججس  - أ

ال   تثدقق ع ثةبةت الشثةكةت المدةجثم  ث  ) ُيِج  المججس أن ت جل كة م شةكةت المةاجفم 

SEC )ة لية ثم الضياعثد والثنظ  لاضي  بفدهة بةل ثدقاق عجاهثة بشثيل  وةي لج حضثق رثن ار ثةلهث ،لد ه

 جةي اني ة  تدقاق شةكةت المةاجفثم ال ث  تصثدة تضثةة ة رةاجفثم ألكثثة رثن . المفةوضم عجاهة

 .انيات 3أرة بةق  الشةكةت  ا   تدقاضهة رة  كل ( issuerرصدة  لألوةاق المةلام )شةكم  100

 : أرة المفة اة المجزرم الم فجضم بةلمةاجفم تحت هجا الض    ه 

  عجم المةاجفان االع فةة بأوةاق عمجه  لمد  ال تضل عن خمس انيات بفد ا  هةا    يج

  B. المةاجفم

  لضثثة م للثثم الشثثة ك األاةاثث  األول الم ثثؤول عثثن ) جثث  أن  ضثثي  شثثة ك رةاجفثثم ثثثةن

 .بفحص تضةة ة المةاجفم والمصة قم عجاهة( عمجام المةاجفم

 ةااات الةقةبثم الداخجاثم لثدى الفماثل،  ج  أن   امن تضة ة المةاجفم تضاامثة  لهايثل ولجث

وأن  بثثان  امثثة لذا كثثةن  ظثثة  الةقةبثثم الداخجاثثم لد ثثه   اثثمن ال ثثجالت ال ثث  تفيثثس كة ثثم 

 C. بشيل  قاق( بافه، ال صةف  اه)الصفضةت وعمجاةت ال  ج  عن األيل 

  ج  أن   امن تضة ة المةاجفم تضاامة  لية م المضبيضةت والمد يعةت لثدى الفماثل، وأن 

 بثثان  امثثة لذا كة ثثت قثثد تمثثت بميجثث  تفثثي ض وريا ضثثم اإل اة  ورججثثس المثثد ة ن لثثدى 

 .الفمال ال ةضب لجمةاجفم

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 

3
وجدت لها مقابالً في التشريع  SOXوضعت الباحثة حرفاً من حروف األبجدية باللغة اإلنكليزية بجانب كل فكرة في قانون  

حقاً في الرسالة بمقارنة التشريعات السورية مع التشريعات األمريكية والمتمثلة هنا في بنود قانون السوري، و ل  بغية قيامها ال
SOXكيال تضطر  لى تكرار كتابة تل  البنود من جديد ،. 



144 
 

  جثث  أن   اثثمن تضة ثثة المةاجفثثم ويثثفة  ألي  ضطثثم ضثثف  جيهة ثثم  ثث   ظثثة  الةقةبثثم 

 D. الداخجام أو ألي عد  ار ثةل له

 ةت المهنثثم وااثث ضاللام  جث  عجثثم شثثةكةت المةاجفثم تبنثث  رفثثة اة  اخجاثثم ر فجضثم بأخالقاثث

شثثةكم المةاجفثثم عثثن زبي هثثة واإلشثثةاف عجثثم عمثثل المةاجفثثم واالا شثثةةات الداخجاثثم 

وال حة ةت الداخجام وقبيل رهمم المةاجفم واالا مةاة  اهة وأ م رفة اة أخةى رميثن أن 

 PCAOB E. افهة 

 PCAOB و  SOX(:   1)الشيل ةق  

 

 

 

 

 ال جطةت                    ةض رفة اة ار ثةل PCAOBرنح                          PCAOBتأااس ول شةا 

 الم ؤولاةت اليةافام                       والصالعاةت ل نظا  رهنم المةاجفم               ورةاجفم رحد  

  (شةكةت المحةابم الفةرم)  جل شةكةت المةاجفم لد ه 

 فةض الضياعد والنظ  الم فجضم بةلمةاجفم  

 ففل الضة ين عن ذة ق اإليداة الةام  لجضياعد والنظ  الم فجضم بةلمةاجفم  

Source: SOX Act online: www.soxlaw.com 

 

 : SOXمسؤولية المراجع الخارجي وفق قانون 

م المةاجثب عثن اج ثجم قياعثد تةكثز عجثم ضثمةن ااث ضاللا في القسم الثاني منمهتنةول الضة ين 

 : عماجه، وكةن الهدف رن وضب تجك الضياعد

  رنب المةاجفان رن تضد   خدرةت رةاجفم رحد   وخدرةت أخةى ال ت فجق بةلمةاجفم للثم

 عماجه  بةل زارن رب عمجام رةاجف ه  لجلك الفمال 

  ( عد  الثبةت عجم شةكةا رحد  ن)تدو ة شةكةا المةاجفم 

 رفجيرثةت رفانثم ت فجثق بةلفماثل للثم لجنثم ال ثدقاق لثدى  وجيب تضد   المةاجب تضة ةا عن

 .الفمال

  خدرةت رنفهة قة ينSOX (خدرةت رةاجفم رفانم وخدرةت أخةى ال ت فجق بةلمةاجفم:) 

   الض   الثة   رنه شةكم المةاجفم رن رةاجفم ع ةبةت الفمال لذا  SOXرنب قة ين 

ةابم أو المد ة المةل  قد عمل اةبضة    كةن المد ة ال نفاجي    شةكم الفمال أو رد ة المح

شهةا  ال   ت بق بدا م  12شةكم المةاجفم وشةةك    رةاجفم ذلك الفمال خالل ال  

 . عمجام رةاجفم ع ةبةت شةكم الفمال

و  امن الضة ين الةحم بةل درةت األخةى ال   ال ت فجق بةلمةاجفم وال ث   حظثة عجثم شثةكم 

 :زارن رب عمجام رةاجفم ع ةبةت ذلك الفمالالمةاجفم تضد مهة لجفمال بةل 

  ر ك اجالت الفمال أو ال درةت األخةى الم فجضثم بهثة أو بثةلضياة  المةلاثم لجفماثل ريضثيج

 .المةاجفم

 1ال   ا        SOX  ا    

http://www.soxlaw.com/
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 تصما  وتطباق  ظ  المفجيرةت المةلام. 

 خدرةت ال ضاا  وتضد   اآلةاا الفة لم المحة د  أو ة ب تضةة ة ت ص أي خدرم رن هجا النيج. 

 رةت اإلك ياة مال د. 

 تأجاة خدرةت ال دقاق الداخج  لجفمال. 

  وةةة  اإل اة. 

  خدرةت الياةذم    باب وشةاا األوةاق المةلام، خدرةت خباة االا ثمةة، خدرةت رصثةف

 .االا ثمةة

 ال درةت الضة ي ام وخدرةت ال بةاا ماة ذات الصجم بفمجام المةاجفم. 

  أي خدرم أخةى  نص عجاهةPCAOB ا ان والنظ و ق الضي. 

و  مح الضة ين ب ضد   خدرةت أخةى ال ت فجق بةلمةاجفم ماة المدةجم أعالر لجفمال رثل ال درةت 

الم فجضم بةإلقةاة الاة ب  بةل زارن رثب عمجاثم رةاجفثم الفماثل لذا كثةن هنثةك ريا ضثم ر ثبضم رثن 

   جثثةوز المبجثثغ لجنثثم ال ثثدقاق لثثدى الفماثثل، و ففثثم شثثةذ وجثثي  هثثجر الميا ضثثم الم ثثبضم عنثثدرة ال

رن لجمةل  ال يةلا  المد يعثم لجمةاجثب، كمثة و  يجث  ال ضة ثة % 5المد يج رضةبل تجك ال درةت 

 يةا  عن تجك ال درةت للم لجنم ال ثدقاق لثدى الفماثل والحصثيل عجثم ريا ض هثة قبثل ل هثةا عمجاثم 

 F. المةاجفم

 رةاجفثثم ( الثثثة  +ولاألاةاثث  األ)ال  جثثيز لشثثة ي  المةاجفثثم : تثثدو ة شثثةكةا المةاجفثثم

 G. الفمال ذاته    لذةة رمةةا همة لهجا الدوة ألكثة رن خمس انيات ر فةقبم

 يجث  عجثم : شةكم المةاجفم بة ب تضةة ةهة للم لجنم ال ثدقاق لثدى الفماثل/للزا  المةاجب  

المةاجثب ال ضة ثثة عثن كة ثثم االتصثةالت المي يبثثم الهةرثم بانثثه وبثان عماجثثه للثم لجنثثم تثثدقاق 

ال، لضة م للثم ال ضة ثة عثن النضةشثةت الشثفهام الم فجضثم بةلمفةلجثةت المحةاثبام البد جثم، الفم

كمثثة   يجثث  عجثثم المةاجثثب لعثثال  لجنثثم ال ثثدقاق بية ثثم ال اةاثثةت واإلجثثةااات المحةاثثبام 

 H. الهةرم الم   درم وال   كة ت ريضب ا  ضة 

 

اع يى عجم ثالثم أق ثة   ةعاثم كمثة ، عا  في القسم الثالث منه مسؤولية الشركةتنةول الضة ين 

 :هي ربان أ  ةر

رنه اخ ص بججةن ال دقاق لدى الشةكةت الفةرم،  أوج  عجم الشةكةت  األول الفرعيالض   

ول ثثثداول أاثثثهمهة  ثثث   SECالفةرثثم االل ثثثزا  بمثثثة وة   اثثه كشثثثةذ ر ثثثبق إل ةاجهثثثة لثثدى 

   SEC. Iالبيةيم، و   عةل عد  االل زا  تُشطَ  الشةكم رن قبل 

ب مي ثل لجنثم ( issuerرصثدة )  ج ص المطجث  األاةاث  لهثجا الض ث   ث  للثزا  كثل شثةكم    

تثثدقاق ت م ثثب بصثثالعاةت ور ثثؤولاةت ااثث ئجةة خثثدرةت المةاجثثب ال ثثةةج  و  ثثب أتفةبثثه 

واإلشثثثةاف والةقةبثثثم الفةرثثثم عجثثثم عمجثثثه، كمثثثة   يجثثث  لعطثثثةا لجنثثثم ال ثثثدقاق يثثثالعاةت 

بثثثةاا خثثثةةجاان ول اة  الشثثثيةوى الداخجاثثثم الم فجضثثثم ور ثثثؤولاةت اا شثثثةة  ر  شثثثةة ن وخ

و ج  أن   م ب أعاةا لجنم ال دقاق بةالاث ضاللام، وأال . بةلةقةبم الداخجام ور ةةل المحةابم

  ضةضيا رن الشثةكم أي تفثي ض بةاث ثنةا رثة  ثد ب لهث  رضةبثل وةافث ه  كأعاثةا  ث  لجنثم 

 . ال دقاق

رثن   ضثد ألثز  كثال  : م الشثةكم عثن ال ضثةة ة المةلاثمرنثه تنثةول ر ثؤولا الثماني الفرعميالض   

بثثأن  شثثهدوا عجثثم الضثثياة  ( CFOو CEO)المثثد ة الفثثة  ال نفاثثجي لجشثثةكم والمثثد ة المثثةل  
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المةلام لشةك ه ،  همة رجزرةن بة ب تضة ة رنفصثل رثب كثل رجميعثم قثياة  رةلاثم اثني م أو 

 :ةبفام     ال ضة ة عنهة  شهدا  اه عجم ثالثم أشاةا

 ن المد ة الميقب أ  ةر قة  بمةاجفم ال ضة ةأ .1

ال  ح ثثثيي عجثثثم أي باثثثةن كثثثةذب  ،أن ال ضة ثثثة، ااثثث نة ا  للثثثم عجثثث  ورفة ثثثم المثثثد ة .2

ب صيص عضاضم جيهة م وال  نطيي عجم لخفةا أ ثم عضاضثم هةرثم، رثة  جفثل الضثياة  

 .ماة راججم -   ضيا الظةوف ال   أعدت تجك الضياة     ةجهة -المةلام 

ااث نة ا  للثم عجث  ، اة  المةلام والمفجيرةت المةلام األخةى ال    ح ي هة ال ضة ثةأن الضي .3

تفيثثس بفدالثثم ورثثن كة ثثم األوجثثه المة  ثثم اليضثثب المثثةل  و  ثثةةا  ،ورفة ثثم المثثد ة

 .الفمجاةت عن الف ة  المةلام المبانم    ال ضة ة

م تصما   ظة  ر ؤولا( CFOو CEO)كمة َعَمل الض   الفةع  الثة   المد ة ن المجكية ن    

ة عجم عج  بية م المفجيرةت الم فجضم بةل ضةة ة، لضة م للم ر ثؤولام تضاثا  ةقةبم  اخجام لايي 

 يرة  قبل كثل عمجاثم لعثدا  تضة ثة رثةل ، وليثداة تضة ثة عثن رثياذن  20ذلك النظة  خالل 

طجث  رنهمثة أ اثة  و . الاف  والفجز     ظة  الةقةبم الداخجام  ُضََد  للم المةاجب ال ةةج 

وقفثت تَُمثت بصثجم للثم رثيةفان ذوي ( جيهة ثم كة ثت أ  ال)ال ضة ة عن أي عة ثم اع اةل 

 J.  وة ةةا      الةقةبم الداخجام لجشةكم

ةكز عجم اجيك ردةاا الشةكم ورحةراهة،  ج    مح ألي رد ة أو رنه  الثالث الفرعيالض   

 .لمةاجفم خالل عمجهة   عمل شةكم ا ر ؤول تنفاجي بأن  ؤثة اجبة  

أو رية ثآت ( رن باثب أاثه  الشثةكم) ة ه  جغ  تيز ب أ م أةبةح رنه أرة الض   الفةع  الةابب    

عندرة  يين هنةك لعة   تصة ح عن الضياة  المةلام  CFOو CEO أو تفي اةت وعيا ز ل 

 .لجشةكم ولعة   اع  ةب لجدخل بن اجم ايا اإل اة  وايا األ اا وعد  النزاهم

خثةقه  لضثيا ان ُاجطمَ رنب الم ؤولان ال نفاج ان الج ن ثبت  SEC الرابع الفرعي منح الض      

رثثن الفمثثل  بشثثيل  اةثث ( SOXال ثث  ت اثثمن كة ثثم الضثثيا ان الم فجضثثم بثث  )األوةاق المةلاثثم 

 . كم ؤولان أو كمدةاا لدى الشةكةت المصدة  لألوةاق المةلام

يالعاةت ال ف  لجحصيل عجم ال في ض  SEC رنه مسالخا الفرعي   عان  منح الض      

 (.عندرة  يين ذلك رالةمة  )رن المحيمم الفادةالام بغام ر ةعد  الم  ثمة ن 

ال ضة ة عثن أي  لاثل عجثم خثةق هثة  : " ا طج  رن المحةرانرنه  الفرعي السابعأرة الض      

أي خثةق رشثةبه رثن قبثل لضة ين األوةاق المةلام أو عجم أي خةق لياجث  اة مثة   أو عجثم 

، و ث  عةلثم عثد  "الشةكم للم المد ة الفة  ال نفاثجي لجشثةكم أو للثم رثد ة رحثةرا  الشثةكم

  يجث  عجثم المحثةر   إ ثه  ،اا جةبم أعد هؤالا وات ثةذر لإلجثةااات ال صثحاحام المالةمثم

 .الجي قة  بة ب ال ضة ة لعال  لجنم تدقاق الشةكم بجلك

بإعثثة    SECعصثثيل الم ثث ثمة عجثثم عضثثه و  ثثمح لثث  رنثثه  نالفرعممي الثممامو اثثمن الض ثث  

تيجاه الغةارةت والجزااات المد ام للم الم  ثمة ن الج ن وقفيا ضحام لالع اةل، ت  خالل 

بجاين  والة أرة ي  رن الغةارةت والجزااات  1  ب أكثة رن  SOXال نم األولم رن  فةذ 

 .المد ام للم الم  ثمة ن ضحة ة االع اةل
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، بهثدف رنثب قثةوض تحسين عملية اإلفصاح المالي ضد تنةول  SOXرن قة ين  قسم الرابعالأرة 

 . ش صام رحد   و ةض ل صةعةت رةلام رحد  

رنثثه الشثثةكةت عجثثم اإل صثثةح عثثن كة ثثم الصثثفضةت الهةرثثم  الفرعممي األولعاثث  ألثثز  الض ثث  

لضياة  المةلام الففجاثم خةةج المازا ام، و ةض لعدا  ت ي م بان الضياة  المةلام اال  ةاضام وا

 . المفد  و ق المفة اة المحةابام المضبيلم عميرة  

رثب وجثي  )رنه الضةوض الش صام لجمدةاا والمثدةاا ال نفاثج ان  الفرعي الثانيورنب الض   

  K(. بفض االا ثنةاات بةلطبب

 ث  رجياثم رنثه اإل اة  الفجاثة والمثدةاا بثةل ضة ة عثن ال غااثةات  الفرعي الثالمثوألز  الض   

 (.كة ت المهجم عشة أ ة  SOXقبل ليداة )األاه  خالل  يران  ضط 

 ثثةض أن  ح ثثيي  ثثص ال ضة ثثة   ضثثد( وهثثي األكثثثة شثثهة )رنثثه  الفرعممي الرابممعأرثثة الض ثث  

ال نيي عجم باةن بم ؤولام اإل اة  عثن تأاثاس هايثل ولجثةااات رالةمثم لجةقةبثم الداخجاثم 

كمثة أوجث  عجثم المةاجثب . لنظثة  الةقةبثم الداخجاثم لثد هةوالحفةة عجاه، وعجم تضاثا  اإل اة  

ال ةةج  أن  ؤكد يحم تضاا  اإل اة  لنظثة  الةقةبثم الداخجاثم لثد هة وأن  صثدة تضة ثةا  بهثجا 

 L .الشأن

قياعثثثد "رنثثثه ل صثثثةح الشثثثةكةت عثثثن قاةرهثثثة ب بنثثث   الفرعيمممة األخمممرتوت ثثث جز  األق ثثثة  

 ثت لجنثم ال ثدقاق ت اثمن خباثةا  رةلاثة  واعثدا  عجثم ، وعمثة لذا كة"األخالقاةت لثإل اة  الفجاثة

عجم رةاجفم اإل صةعةت المةعجاثم لجشثةكةت المصثدة   SECاألقل، كمة تُجِز  تجك األق ة  

M  لضة م للم أ هثة تفطث ،SEC  اثجطم وضثب الضياعثد ال ث  تفثةض اإل صثةعةت الفية ثم

 .عن األعدا  الهةرم

وريضيعام تضثةة ة وتييثاةت  ن حياديةضماللم  SOXرن قة ين  القسم الخامسوهدف 

رحجج  األوةاق المةلام وعد  تأثةهثة بمصثةلحه  الش صثام، األرثة الثجي  ثنفيس اثجبة  عجثم 

 .رصداقا هة

رصة ة تمي ل عمجام اإلشةاف والةقةبم  SOXرن قة ين  القسمان السادس والسابعتنةول 

اجطةت ال طباق  وتفز زم، ة اجطم ذج  تضةة ة و ةااةت رفانهَ نحَ ، ورَ SECال   تمةةاهة 

. N خالقث األ ةا  الثج ن   ثجيين ال ثجيك ماثة األعبة ت ي جهة عق لي  وتضة ب  SECلدى 

كمة وتفط  أعيةُ  الضة ين المحةكَ  الفادةالام اجطم رنب األ ةا  الج ن خةقيا قيا ان األوةاق 

 . المةلام رن ال فةرل بةألوةاق المةلام ر  ضبال  

الجنثثةة  واع اثثةل  المحاسممبة عممن أنشممطة االحتيممال SOXرثثن قثثة ين  القسممم الثممامنتنثثةول 

الشةكةت  نص عجم عمة م رن  ُبجغ عن االع اةل، وويث  أعيثة  ال ثجن الضةاثام ليثل رثن 

 فاق الفدالم أو  ح ثةل عجثم الم ثةهمان، كمثة أ ثه وضثب الفضيبثةت والغةارثةت عجثم أ شثطم 

  O. رحد   ماة رففة  تضب تحت بند اإل الس االع اةل 

   ص الض ث  الفةعث  الثثة   رثن الض ث  الثثةرن عجثم ال ثجن لمثد  تصثل للثم عشثة ن عةرثة ، 

و ةض مةارةت عجم أي  ثة   ةتيث  أعثد األ فثةل ال ةلاثم بناثم لعةقثم أو وقث  أو رنثب أو 

تبثد ل أو ت ة ث  أو تشثي ه : ال أثاة عجم تحضاق تد ةر أي وكةلم تةبفم لجحييرثم األرة ياثم
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. أو تز ا  أو ل ةاج قاد وهم     أي اجل أو وثاضثم أو مثةض رثة ي أو لخفةا أو تغطام

P  

  اب الض   الفةع  الثةل  عضيبةت ومةارةت و  ين رد ام رحد   ماة قةبجم لج بةةثم عجثم 

  Q. خةق الضيا ان الفادةالام وقيا ان اليال م الم فجضم بةالع اةل    األوةاق المةلام

 فثثل اثثنم عجثثم  25رثثم أو ال ثثجن لمثثد  أقصثثةهة غةا اثثب الض ثث  الفةعثث  ال ثثةبب عضيبثثم ال 

  R. االع اةل عجم ر ةهم  الشةكةت المطةوعم أاهمهة لجفمي 

ة ثب األعيثثة  الاةقثةت البااثثةا،   العقوبمة علمى جممرائم SOXرثن قثثة ين  عمزز القسمم التاسممع

ة انم، كم 20انيات للم  5الضصيى ال ةبضم لج جن عجم االع اةل البةق  واع اةل البة د رن 

" ضمةن الفةةد ال ضةعدي لجمية "اةتففت األعية  الضصيى ال ةبضم لجحبس عجم خةق قة ين 

عث  ال ثة س رثن الض ث  ال ةاثب تماثز الض ث  الفة .رن انم واعد  للم عشة انيات 1214لفة  

، SOXع بة قاة  المية  الم ؤول بةلشهة   عجم تضةة ة رةلام ماة رم ثجم  فجاة  لضة ين بأ ه ا

 عجمه وقصدر بجلك، بمثةبم جة  جنةة رب تي ة 

عاث   ثةض لجشثةكم اخمتص بماإلقرارات الضمريبية  ضثد  SOXرثن قثة ين القسمم العاشمر أرة 

 . ال يقاب عجم اإلقةاة الاة ب  لجشةكم CEOعجم 

،  فثثةض احتيممال الشممركات والمحاسممبة عنممهتنثثةول  SOXرثثن قثثة ين  القسممم الحممادي عشممر

شث ص  ضثي  ب بثد ل أو ت ة ث  أو تشثي ه أو لخفثةا  عجثم أي( اثنم 20قد تصثل للثم )عضيبم 

، ورّيثن  Sال جالت أو اليثةةق أو أي مةض آخة أو  ضي  بإعةقثم لجثةااات قاثةةام ةاثمام 

SEC  الثثد فةت ماثثة "رثثن أن تجثث مس رثثن المحثثةك  الفادةالاثثم أوارثثة ةا عثثم رؤق ثثم ب جماثثد

ل خثةقه  لضثيا ان األوةاق المح مجم أل ثةا  رحثد  ن خةضثفان لج حضاثق ب ثب  اع مثة" الفة  م

رنب أي  ة  ا  ةذ    يفضةت اع اةلام بثان اليال ثةت وااث  د   المةلام الفادةالام، وكجلك رن

 . مد ة    شةكمكواةةل خداج وتالع  رحد   رن الفمل ر  ضبال  كم ؤول أو 

  أو و ُف بة جة مم ، ع   الضة ين    هجا الض  ، تضد ُ  رفجيرةٍت رز فثم وراثججم  ث  أي ذجث

 ث  عثةل وجثي  عجث  بثجلك  SECتضة ة أو وثاضم أو ر  ند  ُطج  بميج  الضثة ين ة فهثة للثم 

 Tو ام الضصد 

 

أن  ياجه المج مب األ شطم اإلجةارام ب ن وتشة ب بان المبح  الثة   رن الفصل الثة   وجيب 

م ه  ال       ضمنهة  ةلبائم الضة ي ام وال شة فا الضيا ان والمبة ئ واأل ظمم الحييرام اإل اة م،

 ةض ر طجبةت قة ي ام وتنظامام عجم ل اة  شةكةت الضطةج  ووجيب ،الفصل بةل جيك االع اةل 

الفة  ب صيص الحيكمم و ظ  الةقةبم الداخجام والةقةبم عجم ال ضة ة المةل  وتحد د الم ؤولاةت 

ضمةن ال نفاج  ووجيب، المةتبطم بجلك والفضيبةت عجم عد  االل زا  ب جك الم ؤولاةت وتنفاجهة

الففج  لجضة ين عجم أةض الياقب، األرة الجي  ف بة خاة ااةام وقةةام ضد االع اةل والجةاة  

، و حضق    اليقت  ف ه أعد أ ال اا ةاتاجام لمية حم االع اةل والجةاة  المةلام، والمةلام

 .F.Aر طجبةت اا  دا  
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 :السؤال الجوهري هنا

 ي رب الجةاة  المةلام؟ كا  تفةرل المشةج ال ية -

 ؟F.Aورةه  يالعام البائم ال شة فام    اية م الا  دا   -

رة ه  ال غااةات وال فد الت ال    ف ةض الضاة  بهة عجم ال شة فةت ال ية م لجفل  -

 ؟F.Aالبائم ال شة فام    اية م رالةمم الا  دا  
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 لكترونيةتوافر أنظمة رقابة داخلية متطورة يدوية وإ: المبحث الثالث

A. تعريف الرقابة الداخلية وأهميتها وااللتزام القانوني بها: 

 ظمم الةقةبم الداخجام كجلك ت ه  بشيل كباة    الحد رن االع اةل أكمة الفيارل األخةى  إن 

   رية حم االع اةل  F.A، وبةل ةل  اا  دا  F. Accountantوتضجال  ةيه، رة   هل عمل 

تضاامهة وكش   F. Accountan ولجمةاجب  م  اخجام  صبح ر ةعة   ظمم ةقةبأ بيجي  . المةل 

 . وبةلمج مب عميرة   غةاتهة ال    دخل االع اةل رنهة لاففل رفةعاجه الاةة  بةلمنشأ  خصيية  ث

 مثل ماةب الةقةبم الداخجام    . أه  عنصة ضمن ل اة  ر ةذة االع اةل تشيل الةقةبم الداخجام

ةيم الةتيةب االع اةل، وخةيم عندرة   ةا ق هجا رب وجي  المبةة المنظمم أو عد  كفةاتهة  

الةقةبم . والدا ب، عا   ي مل هة  االع اةل و  مح لأل ةا  بةال  ةاذ    ال صة ةت االع اةلام

هجا النشةذ رصم  ل ضجال  ،اإل اة  ورججس المد ة ن وآخة ن بشيل  ةعل تؤثة  اه الداخجام  شةذ

لم عد رفضيل بفد األخج بفان االع بةة ألهداف الشةكم الياج   ةجم ال فةض لجم ةذة ل

تحضاضهة
1
. 

 :تهدف الةقةبم الداخجام عجم األخص للم رة  ج 

 (لرية ام االع مة  عجاهة)ريثيقا هة ن  زاهم ال ضةة ة المةلام وضمة 

 ضمةن االر ثةل لجضيا ان والنظ  والضياعد المهنام واالل زارةت ال فةقد م 

 ال شغاجام، ال ي ايام، االا ةاتاجام :   والففةلامتطي ة اليفةا
2

 

 حمل  Sarbanes-Oxley SOXرن أن قة ين  تنبب أهمام الةقةبم الداخجام    الشةكةت الفةرم

CEO  وCFO  المد ة الفة  ال نفاجي والمد ة المةل  الم ؤولام الجنةةام عن ضف  الةقةبم

 ين ألن ضف  الةقةبم الداخجام  ؤ ي للم اع اةل الداخجام، وقد ألز  اليي غةس ب نفاج هجا الضة

اإل اة  بأ مةذه الم فد   واالع اةل    ال ضةة ة المةلام األرة الجي    ب     تيبد الم ةهمان 

.والداةنان خ ةةة كباة 
3
  

عمجام رصممم : "الةقةبم الداخجام عجم عمجام ال ضة ة المةل  بأ هة SEC رب PCAOBعةف 

رججس ل اة  : هجر الفمجام ب ت أثة  ،ال نفاجي والمد ة المةل  لدى الشةكمتحت لشةاف المد ة 

ل فط  تأكدا  بدةجم رفضيلم رن ريثيقام عمجام ال ضة ة المةل   ،وأش ةص آخة ن واإل اة  الشةكم

، وت امن تجك ال اةاةت GAAPورن لعدا  الضياة  المةلام لالا  دا  ال ةةج  بمة   يا ق رب 

 :واإلجةااات ال  

  الصفضةت  -للم  ةجم رفضيلم–ت فجق بةلمحة ظم عجم ال جالت ال   تفيس بدقم وعدالم

 وعمجاةت ال  جص رن أييل الشةكم، و

   لعطةا تأكاد بدةجم رفضيلم رن أ ه ت  ت جال الصفضةت كمة  ج  أن ت جل لج مةح بإعدا

ت النضد م الفةةد  ، ورن أَن كة م المضبيضةت والنفضةGAAPالضياة  المةلام بمة   يا ق رب 

 لجشةكم تمت    عدو  رة امحت به ل اة  الشةكم وردةاؤهة، و

                                                           
1
  Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 50. 

2
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 53. 

3
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 51. 
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  تي اة تأكاد بدةجم رفضيلم ب صيص رنب وتحةي اق نةا أو اا  دا  أو ال  جص رن أييل

".الشةكم الجي ل      ال ةخاص به والجي قد  حمل تأثاةا  هةرة  عجم الضياة  المةلام
1

 

عبةة  عن ال اةاةت واإلجةااات المحد   ال   تشيل بمجمجهة عمجاةت أرة الايابط الداخجام  ه  

الةقةبم الداخجام، أو  مين النظة للاهة عجم أ هة األ وات ال ةيم بةليقة م رن ال  ةة ، مةلبة  رة ال 

تنجح الايابط الداخجام بشيل تة     اليقة م رن كة م ال  ةةة، تنطجق الضةعد  الفةرم رن أ ه 

لايابط الداخجام أن تي ة تأكادا  رفضيال  رن أ هة ا حضق األهداف ال   قةرت رن   يج  عجم ا

أججهة، أي  ج  أن  يين هنةك تيازن بان تيةلا  تطباق تجك الايابط وبان المنة ب الم أتام 

رنهة، أي   يج  تصما  عمجاةت الةقةبم الداخجام ضمن لذةة  ظة  ل اة  ر ةذة المشةوج، ألن 

ن ر  ج  الفةص الم ةعم لجمنظمم رضةبل الم ةذة المةتبطم بهة و د ة تجك الفةص هجا النظة   ز

والم ةذة بمة   مةشم رب تفااالت اإل اة  لجم ةذة وبمة  حضق أهداف اإل اة ، و  يج  عجم 

اإل اة  االر ثةل لفمجاةت الةقةبم الداخجام ال   وضف هة ل ُف َبة رم ثجم لجضيا ان والممةةاةت 

.ال ةةد المحةابام 
2

 

 .وقة م، كش  وتحةي، عالج: بشيل عة  هنةك ثالثم أ ياج رن الايابط

. األخطةا، الحجف، اخ الس األييل: تضب الايابط اليقةةام    خط الد ةج األول لمنب عدو  -

 هجا النيج رن الايابط هي األكثة كفةا  و فةلام 

ل   اا طةعت عبية ضيابط اليش  وال حةي تيش  األخطةا أو الحيا   االع اةلام ا -

 .الايابط اليقةةام، وتيين تجك الايابط هةرم عندرة تيين الايابط اليقةةام ضفافم

 ه  ريجي   . ه  ال صة ةت ال   تضي  بهة اإل اة  ل ضجال ردى ال  ةةة: الايابط الفالجام -

 .ل صحاح األخطةا وعيا   االع اةل بفد اك شة هة

.ام رن قبل المدةاا ال نفاج ان    الم  ي ةت اإل اة م الفجاةومةلبة  رة     تجةوز الةقةبم الداخج
3

 

B. اإلطار العام للرقابة الداخلية: 

لإلذةة الفة  لجةقةبم الداخجام    المنظمم عجم أ ه   يين رن الفنةية  COSOجةا    تفة   

المفجيرةت  –أ شطم ضبط جاد   – ظة  رحةاب  جاد  –بائم ةقةبم جاد  : ال م م ال ةلام

 الم ةبفم والمةاقبم –التصةالت وا

 :وةأى آخةون أن عمجاةت الةقةبم الداخجام الففةلم ت يين رن خم م عنةية وه 

الم ةبفم والمةاقبم  –المفجيرةت واالتصةالت  –أ شطم الابط  –تضاا  ال طة  –بائم الةقةبم 
4

 

 تمثل المحاط الفة  الجي  فمل  اه الميةفين وت يين رن: بائم الةقةبم: 

 ثثةإل اة  هثث  ال ثث  تاثثب شثثفةة الشثثةكم، وعجثثم :  ثثفم اإل اة  والثثنمط ال شثثغاج  لثثد هة ج -

CEO  وCFO  االر ثةل لجةقةبم الداخجام واال  ثةاذ  ث  تصثما  ول اة  عمجاثةت الةقةبثم

 .الداخجام بشيل ر  مة

                                                           
1
 Excerpted from:  PCAOB Release 2004-001, par. 7. 

2
  Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 53. 

3
  Excerpted from: Crumbley, D. L.; et al., mentioned before, P. 3-23. 

4
  Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 53. 



152 
 

قياعثثد لج ثثجيك " جثث  أن  يثثين لثثدى الشثثةكم : ثضة ثثم الشثثةكم واألخالقاثثةت المضبيلثثم  اهثثة -

ورثثد ة لألخالقاثثةت  ةجثثب للاثثه الميةثث  لجبحثث   ثث  أي عةلثثم رثاثثة  لجشثثك "  األخالقثث

وال  ثثةؤل لضثثة م للثثم بثثةارا تثثدة   ر ثث مة  إل ةاك تجثثك الضياعثثد واالر ثثثةل لهثثة، كمثثة 

 .الضياعد وتأران عمة م لجُمبَجِغ   يج  وجي  خط اةخن لإلبالغ عن أي خةق ل جك

الميةث  عثن عمجثه وأ اةثه لمهةرثه اليضيح    تحد د ر ؤولاةت كثل ريةث  ورحةاثبم  -

الم صجم بةلم ؤولاةت ال   وكجت للاه، عند تحد ثد ر ثؤولاةت كثل ريةث  بشثيل واضثح 

ا  مين اإل اة  رن ات ةذ اإلجةاا ال صحاح  المالة  عند ةهثية أي رشثةكل  ث  الةقةبثم 

 .الداخجام

لمةاجثب ال ثةةج  تُفثاِن تجثك الججنثم ا: لجنم تدقاق ر  ضجم و فةلثم تةبفثم لمججثس المثد ة ن -

وتفمل رفه كمة أ هة تةاجب تضةة ة المدقق الداخج  ورحةر  الشةكم،  جث  أن ت م ثب تجثك 

الججنم بةالا ضاللام ال ةرم وأال ت ضةضم رن الشةكم لال رة  ضةبل خدرةتهة المؤ ا   اهة كججنم 

 .تدقاق

 ثثثةل ذثثةق   جثث  أن   أكثثد المثثدقق الثثداخج  رثثن ار: وةافثثم تثثدقاق  اخجثث   فةلثثم ور ثث ضجم -

الشةكم بيةرجه لية م عمجاةت الةقةبم الداخجام،  ة ب المثدقق الثداخج  تضثةة ةر ربةشثة  للثم 

 .لجنم ال دقاق

ال فاثان، ال ثدة  ، : وجي  ااةاةت ولجةااات  فةلثم لجمثياة  البشثة م وذلثك  امثة   ثص -

فثه و ج  ال حضق رن رةضث  الم ضثد  لجيةافثم ورثن رةاج  تحد د الم ؤولاةت، اإلجةزات

قبل تفاانه    الشةكم، و ج  أن تيين بةارا ال دة   قة ة  عجم تأهال المية  بحاث  

  ثث طاب أ اا عمجثثه بأقصثثم كفثثةا  و فةلاثثم وبحاثث   يثثين هنثثةك جثثي تنة  ثث  شثثة   بثثان 

رثثيةفان رثثؤهجان تثثأهاال  عةلاثثة ، كمثثة  ف ثثةض أن تيثثين اإلجثثةزات لجبةة ثثم وأن تُثثَدَوة 

ك   ةه  للم عد كباة    كش  تالع  الميةفان وتثآرةه  األعمةل بان الميةفان ألن ذل

 .   اع اةله  عجم الشةكم وتغطا ه  لجلك االع اةل

 عجثثم اإل اة  تصثثما  عمجاثثةت الةقةبثثم الداخجاثثم  ثث  ضثثيا  ظثثة  ل اة  : تضاثثا  ال طثثة ول اةتثثه

يجث  رياة  المشةوج، أي عجم اإل اة  أوال  تحد ثد الفثةص الم ةعثم لثد هة واألهثداف ال ث    

تحضاضهثثة ثثث  تحد ثثد الم ثثةذة المةتبطثثم ب جثثك الفثثةص واألهثثداف ثثث  تصثثما  عمجاثثةت الةقةبثثم 

الداخجام إل اة  الم ةذة ال   ت  تحد دهة،  ج  أن  يين لدى الشةكم رمةةاثةت جاثد  ضثمن 

. ظة  ل اة  رياة  المشةوج ل  مين رن تصما  عمجاةت ةقةبم  اخجام  فةلم
1

 

 ة  لاثثمةن أن المفجيرثثةت الم ثث  درم  ثث  عمجاثثم ات ثثةذ الضثثةاة هثث: النظثثة  المحةاثثب  الجاثثد

كمثة و جث  أن . والمفجيرةت المفد  لجم ةهمان يحاحم وتةرثم وجثةهز   ث  اليقثت المطجثيب

.تيين الباة ةت ال    فةزهة النظة  يحاحم ورصنفم ورج صم ورفيض بهة
2

 

 مة  ثثثم لأليثثثيل وت اثثثمن ال اةاثثثةت والممةةاثثثةت ال ثثث  تثثثؤرن الحمة ثثثم ال: أ شثثثطم الاثثثبط

وال في ض المالة  والفصل بان المهة  وعمجاثةت الفحثص الم ث ضجم وال يثاثق المالةث ، وعنثدرة 

 ف   ظة  الةقةبم ب جك الم طجبةت  إ ه  فط  تأكادا  رفضثيال  بأ ثه اثا   تحضاثق أهثداف المنظمثم 

 . وتضجال  ةص عدو  االع اةل

                                                           
1
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p.p. 54-55. 

2
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p. 110. 
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 فةلاثم تةرثم ع ثم لثي كثةن الجهثد  أو أن  يثين ذاجام أن  حضق اليمثةل ال  مين ألي هايل ةقةبم  اخ

المبجول    تصمامه وتطباضه كباةا ، وع ثم عنثد تصثما   ظثة  ةقةبثم رثثةل   ثإن كفةاتثه اث  يق  

ال  ميثثن لنظثثة  : عجثثم والا وكفثثةا  األشثث ةص الثثج ن  طبضثثين أعيةرثثه ولجةاااتثثه، وبمفنثثم آخثثة

اةل لن ل  تةا ضه عنةية وريي ةت أخثةى، ورثب الةقةبم المثةل  أن  شيل ادا  رنافة     وجه االع 

 .ذلك  إن لذةة الةقةبم الجاد  شيل جزاا  هةرة  ضمن بة ةرا اليقة م رن االع اةل

هنةك خمس .   حد   يج أ شطم الابط بنةا عجم  يج الم ةذة الميجي   ورة  مين أن  نج  عنهة

 : أ ياج أل شطم الابط

مثثم بشثثيل جمثثةع  رثثن قبثثل ش صثثان أو أن تض ثث  لرثثة أن تثثؤ ى المه: الفصثثل بثثان المهثثة  -

 جزاا  رنهة ش صلجزا ن لاؤ ي كل 

وجي   ظة  رالة  لج فثي ض بحاث   ث   ل جثةز رهثة  رحثد   عجثم  ثد األشث ةص الم ثيلان  -

 بجلك  ضط

تطباق عمة م رة  م آرنم عجم األييل وال جالت تمنب ويثيل رثن ال  مجيثين ال فثي ض  -

 ل ز ةتللاهة رثل األقفةل والمفةتاح وا

تدو ة األعمةل بثان المثيةفان، اإلجثةزات اإلجبةة ثم، : تطباق  ظة  الفحص الم  ضل عبة -

 عمجاةت المةاجفم

وجي   ظة  لجيثةةق وال جالت   اح تيثاق الصثفضم لضثة م للثم الةجثيج للثم أس الصثفضم  -

 لفحص أي  شةذ رشبير

 ةااثم )هة بشثيل  فجث  رن الطباف  وجيب  ةاام جدوى تطباق أي رن أ شطم الابط قبل تطباض

، عند وجي  االع اةل مةلبة  رة تيثين المشثيجم  ث  تجثةوز الاثيابط (كجف هة رب الفياةد الم أتام رنهة

 .رن قبل اإل اة  أو اآلخة ن ولاس    قصية تجك الايابط

لن وجثثي   ظثثة  جاثثد لجةقةبثثم الداخجاثثم هثثي األ ا  اليعاثثد  األكثثثة  فةلاثثم  ثث  اليقة ثثم رثثن االع اثثةل 

ة ثثه، لألاثث  عجثثم أةض الياقثثب الفمجثث   ثثة ةا  رثثة تُ َبَثثب لجثثةااات الةقةبثثم بةلطة ضثثم ال ثث  رثثن وتح

المف ةض أن تُ بَب بهة، و حصل عد  االر ثةل هجا لرة ب ب  عد  ار ثةل اإل اة  لنظة  الةقةبم عجنثة  

ةقةبثم   اجثم بشيل  فط  رثةال  اائة   ح جي به الميةفين، أو ب ب  عد  ار ثةل الميةفان لنظثة  ال

عد  اه مةره  به أو عد  تةكازه  عجاه، أو ب ب  عد  وجي  عيا ز لالر ثةل له أو عضيبثةت لفثد  

.االر ثةل له
1

 

 حد  هنة عن المفجيرةت الم فجضم بنظة  المحةابم وعثن تثد ق تجثك : المفجيرةت واالتصةالت  

ةلجثم كة ثم الصثفضةت المفجيرةت عبة المنظمم،  ج  تيثاثق النظثة  المحةاثب  بشثيل جاثد ورف

بةلشيل الصحاح، و ج  أن تيين كة م النمةذج اليةقام واإللي ةو ام واضحم وب اطم لج ضجال 

رن أخطةا اإل خةل رة أريثن، و جث  أن  يثين هنثةك  حثص رثز وج ل حثةي وكشث  أخطثةا 

 .اإل خةل والمفةلجم

 ن ذلثثك  جثث  أن ال  يفثث  أن  يثثين لثثدى المنظمثثم عمجاثثةت ضثثبط جاثثد  أل: المةاقبثثم والم ةبفثثم

  ةا ق رب رةاقبم وتحد   تجك الفمجاةت بشيل ر  مة، عمجاةت المةاقبم هجر تمثل جثزاا  رثن 

ورثد ة المفجيرثةت ورحثةر  الشثةكم  CFOو  CEO: الهايل الفة  لحيكمم الشةكم وت امن

                                                           
1
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p-p. 110-112. 
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 ج  عجم كل هؤالا رةاجفثم تضثةة ة  فةلاثم الةقةبثم  ،والمدقق الداخج  وأعاةا لجنم ال دقاق

ت اثثمن عمجاثثةت المةاجفثثم ال ةةجاثثم وال ثثدقاق الثثداخج  رةاقبثثم عمجاثثةت الةقةبثثم . لداخجاثثما

رةاجفم اليثةةق، : الداخجام ل ضاا   فةلا هة ولرية ام االع مة  عجاهة وذلك عبة األ وات ال حجاجام

.االا باة ةت، المضةبالت، رةاجفم الح ةبةت وباة ةت الصفضةت،  حص االر ثةل
1

 

C. ي نظام الرقابة الداخليةنقاط الضعف ف: 

الدا ب والفةيم والمبةة، وعا  أن هنةك ضغط عجم الفد د : عا  أن أضالج رثج  االع اةل ه 

 ثإن خطثة االع اثةل اثايين  ،رن األ ةا  والمنظمةت، وعا  أن كل  ة  قة ة عجثم لعطثةا ربثةة

ةذ الاف      ظثة  الةقةبثم ت مثل  ضالداخجام أو عند تجةوزر، وكباةا  جدا  عند ماةب  ظة  الةقةبم 

 :الداخجام   

 عد  الفصل بان المهة  -

 عد  وجي  أ وات تؤرن الحةاام المة  م اآلرنم -

 عد  وجي   ظة  لجفحص الم  ضل    -

 عد  وجي   ظة  رالة  لج في ض -

 عد  وجي   ظة  رالة  لجيثةةق وال جالت -

 تجةوز الايابط الميجي   ضمن  ظة  الةقةبم الداخجام -

ب  ماة رنةا   ظة  رحةا -
2

 

 F. Accountant  يج  عجم كثل المحةاثبان بمثة  ثاه  : المحةا  و ظ  المفجيرةت اإللي ةو ام

عجثثم رفة ثثم و ةا ثثم جاثثد  بثثنظ  المفجيرثثةت المحةاثثبام، لذ ولثثم زرثثةن عفثثظ النظثثة   ياأن  يي ثث

زا ثثد    فةرثثل المحةاثث  الاثثي  رثثب  ظثث  للي ةو اثثم ر . المحةاثثب   ثث  رجميعثثم رثثن الد ةتةاليةقاثثم

ال فضاد بمةوة األ ة ، تحفظ تجك النظ  ال جالت المحةابام وتن ا ال ضةة ة المةلام وتصنب قثةاةات 

.ل اة م ربةرجم بشيل آل 
3

 

D. منع االحتيال في التجارة اإللكترونية : 

لجيقة م رن االع اةل    أي  شةذ    ال جةة  الفة  م  ج  الحد رن الفنةية ال   تشجب عجم 

أرة    ال جةة  اإللي ةو ام  إ ه رن (. الاغط أو الدا ب، الفةيم، المبةة)ل وجي  االع اة

الصفيبم بميةن ت فا  الاغط أو المبةة،  فد  وجي  عنصة ال يايل الش ص   َُصِف  رفة م 

رن أ ال ذةق اليقة م .  يعام الاغيذ الميجي   أو ذبافم المبةةات ال       درهة المح ةل

ة  اإللي ةو ام ال ةكاز عجم ت فاض الفةص، وعة   رة     ذلك عبة تطباق رن االع اةل    ال جة

 .  ظة  ةقةبم  اخجام رالة 

D.1 .اإلطار العام للرقابة الداخلية في التجارة اإللكترونية: 

تضاا  ال طة  –بائم ةقةبم جاد  : كة ت الميي ةت ال م م لنظة  الةقةبم الداخجام    ال جةة  الفة  م

 الم ةبفم والمةاقبم –المفجيرةت واالتصةالت  –ط جاد  أ شطم ضب –

                                                           
1
  Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p.p. 57-58. 

2
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p. 140. 

3
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 47. 
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أرة    ال جةة  اإللي ةو ام  إن الفنةية الثالثم األولم ه  ال   تحمل األهمام اليبةى    اليقة م 

رن االع اةل وذلك بدةجم أكبة بيثاة رن الفنصة ن األخاة ن الم بضاان،  بان  امة  ج  أهمام تجك 

 : الفنةية

 يمن األاةس لدى المنظمةت ذات الةقةبم الداخجام الففةلم    االتجةر اإل جةب  : بائم الةقةبم -

الجي تبد ه ل اة  تجك المنظمةت  حي الةقةبم الداخجام،  فندرة تةى اإل اة  الفجاة ضةوة  

لجةقةبم وتدعمهة  إن ذةق  الشةكم   اة عجم  فس ال ط وت حضق أهداف الةقةبم الداخجام    

 .م  ةص عدو  االع اةلالمنظمم وت د 

وب ب  أهمام الايابط  ةى أ ه   فان عجم المنظمةت ال   تضي  بةل جةة  اإللي ةو ام وال   

ت فم     فس اليقت لجيقة م رن اع اةل ال جةة  اإللي ةو ام بجل رة بيافهة ل أااس ضيابط 

لايابط الميجي   جد د  ورةاقب هة، وهنةك اا ةاتاجام أخةى ةةا ام تيمن     ه  الةقةبم وا

وت امن بائم . لدى األذةاف األخةى ال   تفضد المنظمم يفضةت ال جةة  اإللي ةو ام رفهة

 :الةقةبم

 كمة ابق شةعه لين المه  هنة هي أن تمجك المنظمم ال   تدخل : النزاهم والضا  األخالقام

 .وقت    يفضةت ال جةة  اإللي ةو ام قياعد ةامام لج جيك جةهز  لالخ بةة    أي

 كمة ابق شةعه: رججس المد ة ن ولجنم ال دقاق. 

 كمة ابق شةعه:  ج فم اإل اة  والنمط ال شغاج  لهة. 

 كمة ابق شةعه و ؤكد هنة عجم أن : ال اةاةت والممةةاةت لدى  اةة  المياة  البشة م

وجي  ريةفان شة ةا وأكفةا ورؤهجان كفال بأن  ؤ ي هؤالا عمجه  عجم أ ال وجه 

رضداة رن الةقةبم عجاه ،    عان أن المية  المح ةل لد ه الضدة  عجم  بيجي  أقل

. المةاومم عجم الفد د رن أ وات الةقةبم والابط الميجي  
1

 

هنة     تحد د ر ةذة ال فةرل رب األذةاف األخةى عا   نص  ال ةكاز عجم : تضاا  ال طة -

لم ةذة الةةا ام أثنةا ال بة ل بائم الةقةبم لد ه ، وهنةك  ضطم رفصجام وه  وجيب تحد د ا

اإللي ةو   لجمفجيرةت والنضي  بان ذة   الصفضم ووضب لجةااات ضبط رصممم خصاصة  

اليليج ليجمةت ال ة )أي لجةااات تحد رن ر ةذة اةقم الباة ةت  ،لمياجهم تجك الم ةذة

د بشيل ماة شةع ، ا  حةل ش صام أخةى، رياقب الي   المز فم، الضةينم عجم البة 

 (.اإللي ةو   أو عجم ريقب الي  

هنةك  ةج ةةا   ضمن تضاا  ال طة وهي تحةي اليليج ماة الم ميح به للم الشبيةت 

والمفجيرةت،  جد هنة شةكةت ر  صصم    تحةي اليليج ماة الم ميح به، تدخل هجر 

شة  للم الشةكةت للم الشبيةت وتفمل عجم عمة م المفجيرةت وتة ب تضة ةا  بن ةةا عمجهة ربة

 .ل اة  المنظمم

 :عبةهةوال       أ شطم الابط واليقة م رن االع اةل  -

  فاد هجا اإلجةاا    ال جةة  اإللي ةو ام لامةن أن األش ةص : الفصل المالة  بان المهة 

 .الج ن  فيضين بةلصفضم    جفين عن أولئك الج ن  نفجو هة

 ا   آخة    ال جةة  اإللي ةو ام،  جكة وهي لجةاا ةة: ال في ض المالة  لجصفضةت واأل شطم

 .رن تجك الايابط كجمةت ال ة وجدةان النةة وال ياقاب والشهة ات الةقمام

                                                           
1
  Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p-p. 609-610. 
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بغام اليقة م رن االع اةل  ج  أن تم جك المنظمم ااةاةت واضحم : بةلن بم ليجمةت ال ة

ريزعم عجم كة م أيحةب الفالقم ب صيص اخ اةة كجمم ال ة وتغااةهة واإل صةح 

 نهةع

تامن لجم   د  يحم الصفضم وبةل ةل   إ هة تض  : بةلن بم لج ياقاب والشهة ات الةقمام

 .رن شة اليقيج     خ ال فةرل رب ذةف  ن حل هي م كةذبم

البصمم، الصيت، )هنةك أ اة  تضنام ت   د  خصةةص رماز     الج   البشةي رثل 

رن، أي تأران  خيل األش ةص ألجل تأران الدخيل اآل( تضةاا  اليجه،  مط الي ةبم

المفيضان  ضط لميقب رفان، لن تضنام الابط هجر رن أكثة ال ضناةت الحد ثم  جةعة  

واز هةةا ، وتفمل شةكةت ال ينيليجاة عجم تطي ة أجهز  أرنام ر  صصم    ال حضق 

 .رن الهي م ذات  ةجم  قم عةلام جدا  

 ةو ام  ةى أن أمج  اليثةةق للي ةو ام، هجر    ال جةة  اإللي:  ظة  رالة  لجيثةةق وال جالت 

النضطم بةلجات تمثل قج  ال جةة  اإللي ةو ام وتحمل    اليقت  ف ه  ةية  جد د  لالع اةل، 

وعا  أن ال جةة  اإللي ةو ام ال تمجك الايابط ال ضجاد م عجم اليثةةق الميجي      النشةذ 

عجم وثةةضهة واجالتهة، و  مثل  الفة ي ماة الةقم   إ ه   يج  وجي  ضيابط أخةى

 .الاةبط األه  هنة    تضنام عمة م اةقم المفجيرةت الهةرم والح ةام وال ة م

 هنةك ثال   ئةت رن الايابط لحمة م أجهز  الحةايب : الحمة م المة  م لألييل وال جالت

ألخةى     والمفةلجةت والبةارا والباة ةت رن االع اةل، وكمة هي الحةل    أ ياج األييل ا

 اا  دا  الايابط المة  م كةألقفةل رثال  لحمة م ريقب وجي  الحيااا  والشبيةت والمفجيرةت

عمة م ( الضةص الصج  والضةص المةن) ج  عمة م ريي ةت بنام تينيليجاة المفجيرةت 

رة  م،    بفض األعاةن تيين تجك البنام ال ح ام ع ةام وهةرم جدا  لفمجاةت ال جةة  

و ام للم الحد الجي  يضب  اه النظة  بيةرجه    ريقب بفاد رنفزل رب  ةض ضيابط اإللي ة

.  خيل يةةرم عجاه
1

 

 تنبب أهمام هجا اإلجةاا رن عضاضم أن الةقةبم الداخجام ت غاة : عمجاةت الفحص الم  ضل لأل اا

ةذم أو ال   بفهة بب بمةوة الزرن، ورن أن الش ص الفة ي قد  ن م اتبةج اإلجةااات أو قد 

تبةعهة رة ل  تين هنةك جهم رشة م ت ةبب الفمل وتضا  األ اا، رن الطباف  أن قد  همل    ا

 . ةتفب اع مةل عدو  الصفضةت االع اةلام عند  شل ضيابط الةقةبم الداخجام

عا  أن اإل اة  مةلبة  رة تيين ه  : وهنةك  ضطم هةرم ب صيص االع اةل اإللي ةو  

ج رن االع اةل  إ ه   يج  عجم المنظمم قبل لقةرم تجةة  الم يةذم    هجا الني

 :للي ةو ام رب الطةف اآلخة  ةاام وتضاا  ثال  بني  لد ه

 ال حضاق    خجفام المدةاا الميجي  ن لد ه

 ال حضاق     وا ب هؤالا المدةاا الةتيةب االع اةل

ال حضاق ب صيص يةع  اجطم ات ةذ الضةاة 
2

 

D.2 .عالجة الصفقةالضوابط الخاصة بم: 

                                                           
1
  Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p-p. 610-611. 

2
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, p. 612. 
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وه  تجك الايابط ال ةيم ب طباق عمجاةت ةقةبم  اخجام جاد   اخل  وةات يفضةت رفانم 

، هنةك  يعةن ل جك الايابط الايابط الفةرم وضيابط ( اةة  المصةة  ،  اةة  اإل ةا ات)

 ال طباق

  الايابط الفةرم ت فجق بةلبائم بمجمجهة وتطبق عجم كل الصفضةت وت امن رة  ج: 

  أن ت امن ال طم الفةرم لجمنظمم    رفةلجم الباة ةت الفصل بان المهة ، و ج   ج -

النظة للم رفةلجم الباة ةت بشيل عة  عجم أ هة وةافم رحةابام، وبةل ةل  ال  ج  أن 

  م ب الفة  الفةرل    رفةلجم الباة ةت بأي يالعام تشغاجام أو أن  يين    عهدته أيل 

 (زون ضد، ر )رن أييل الشةكم 

 ،ت امن اإلجةااات ال شغاجام الفةرم لنظة  الةقةبم الداخجام ال يثاق الجاد وال دة   -

واأل ظمم ال ةيم بةليقة م رن عيا   خةق الةقةبم الداخجام وكشفهة وات ةذ اإلجةاا 

 ال صحاح  المالة  بشأ هة

 تحد ااةاةت ولجةااات الابط عجم الضةص الصج  رن عدو  الفد د رن المشةكل له -

تمنب ضيابط الدخيل الفةرم لجباة ةت والضةص الصج  أي تغااة ماة ر ميح به لجباة ةت  -

الهةرم والح ةام 
1

 

 ضيابط : ضيابط ال طباق ال   تطبق عجم يفضةت وعمجاةت وتطباضةت رحد  ، وتصن  للم

اإل خةل وضيابط المفةلجم وضيابط اإلخةاج، الهدف رن تجك الايابط هي ضمةن يحم 

 .رم عمجام جمب الباة ةت ال   اا   ل خةلهة ورفةلج هة ث  لخةاجهة وتيز فهةو زاهم واال

 تفن  يحم الباة ةت خجيهة رن األخطةا -

 تفن  يحم الباة ةت بةلن بم لايابط اإل خةل عد  وجي  أخطةا    ل خةل باة ةت الصفضم

 .لجمتفن  يحم الباة ةت بةلن بم لايابط المفةلجم عد  وجي  أخطةا    عمجام المفة

تفن  يحم الباة ةت بةلن بم لايابط اإلخةاج عد  وجي  أخطةا    ال ضةة ة والم ةجةت 

 األخةى المطبيعم

تفن   زاهم الباة ةت بضةاهة عجم عةلهة األيج  وعد  وجي  أي لضة م لهة أو عجف رنهة  -

 .خالل رةوةهة عبة النظة  المحةاب 

ن اإل خةل      ضط لجصفضةت المفيض بهة تفن   زاهم الباة ةت بةلن بم لايابط اإل خةل بأ

وأ ه ال     لضة م أو عجف أي يفضم ماة رفيض بهة للم رجميعم الصفضةت الم ميح 

 .بهة

تفن   زاهم الباة ةت بةلن بم لايابط المفةلجم بأ ه ل      لضة م أو عجف أي باة ةت خالل 

 عمجام المفةلجم

بأ ه ل      تفد ل الم ةجةت بأي شيل  تفن   زاهم الباة ةت بةلن بم لايابط اإلخةاج

 (اإل اة  والم ةهمان والمضةضان)لغة م وييلهة للم وجه هة النهةةام 

تفن  االرم الباة ةت أن عق وليج األ ظمم رحصية عجم أش ةص رفانان وال أعد  -

 ماةه  رفيض بحق الدخيل لأل ظمم وقياعد الباة ةت

ةل أن ل خةل الباة ةت للم النظة  رضصية عجم تفن  االرم الباة ةت بةلن بم لايابط اإل خ

 األش ةص المفيض له  بجلك  ضط

تفن  االرم الباة ةت بةلن بم لايابط المفةلجم أن ال أثاة عجم عمجام المفةلجم رضصية 

 عجم األش ةص المفيض له  بجلك  ضط

                                                           
1
  Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 58.  
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ت تفن  االرم الباة ةت بةلن بم لايابط اإلخةاج بأن وليج ال ضةة ة وبةق  الم ةجة

 1رضصية عجم األش ةص المفيض له  بجلك  ضط 

ن  يين ردةاا ور ؤوليا الشةكم عجم وع  تة  بم ةذة االع اةل وأن  بجليا رة بيافه   ج  أ

ل أااس المضة اس واإلجةااات وال داباة اليفاجم بمنب االع اةل وة عه، بداا  رن قياعد  ة ج  

ن  جفل اع مةل عدو  أ انم، رن شأن هجا ويةةرم لج جيك واألخالقاةت للم ةقةبم  اخجام ر

االع اةل أقل و ةيم كشفه وتحة ه أكبة وأاهل 
2

كمة  ضب عجم ردةاا ور ؤول  الشةكةت . 

 . واج  ور ؤولام الم ةعد  عجم تي اة ثضة م النزاهم واالا ضةرم لدى ذةق  الفمل 

ب يةا  المز د رن خبةاا  و بن اجم عيا   االع اةل األخاة  قةرت المنظمةت الياعام عيل الفةل 

رية حم االع اةل، كمة أ هة ذبضت لجةااات ريثفم لجيقة م رن االع اةل عبة المنظمم،   ضي ض 

ر ةعدته      F. Accountant/االع اةل رشيجم تياجه كل رنظمم و مين لفةعص االع اةل

 .  3ال فةرل رب تجك المشيجم الم نةرام بةلشيل المنةا 

تشة فةت و ظ  جد د  وقي م ل ضي م عمجام عيكمم ةهية  Enronحضبم رة بفد رن ال مةت الهةرم ل

الشةكم والةقةبم عجاهة بهدف ز ة   ثضم الم  ثمة بةلمفجيرةت المةلام وماة المةلام ال   تفصح 

عنهة ل اة  الشةكم 
4

 . 

E.  الرقابة الداخليةنماذج: 

ةقةبم  اخجام لد هة بغة م تنفاج  هنةلك أةبفم  مةذج  مين أن ت   درهة الشةكةت ل أااس أ ظمم

وبةق  أق ةره،  امة   فجق بةلةقةبم الداخجام والشهة   عجم الضياة   SOXرن  404ر طجبةت الض   

 :المةلام

، لألذةوعماافةض البح  بشيل ر  صة النمةذج األةبفم ةم  اخ الف  ةجم أهمام كل رنهة 

فم تيمل بفاهة البفض،  ةلنميذج األول وال ب  الةةا   وةاا ذلك هي أن تجك النمةذج األةب

( COSOتضة ة )، أرة النميذج الثة   SOX ضد  الحد األ  م لجفضيبةت   اجم عد  االر ثةل ل  

 . اضد  اإلذةة األاةا  لمفهي  الةقةبم الداخجام

 ا ضدرةن خطي  لألرة  و ضدرةن قيا ان الحيكمم والةقةبم عجم  ISO 27002و  COBITأرة 

لضة م للم أ ال الممةةاةت    رجةل ل اة  أرن المفجيرةت  ITالمفجيرةت تينيليجاة 

 .اإللي ةو ام

COBIT  وISO 27002  يمالن بفاهمة البفض،  ةكز COBIT  أكثة عجم عيكمم IT ،

 ةكز أكثة عجم النةعام األرنام، وهنةك تداخل رف بة بان كج   ISO 27002   عان أن 

ت كال المفاةة ن لضة م للم اإلذةة المضد     تضةة ة المفاةة ن، وت   د  رفظ  الشةكة

COSO. 

E.1 .النموذج األول : 

                                                           
1
 Excerpted from: Hopwood, W. S.; et al., mentioned before, p. 59. 

 
2
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, preface. 

3
 Excerpted from: Albrecht, W. S.; et al., mentioned before, preface. 

4
 Excerpted from: Golden, T. W.; et al., mentioned before, preface. 
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:التوجيهات الفيدرالية لتعيين حد العقوبة والجزاء على السلوك الجنائي
1
 

األرة يام " تحد د الفضيبةت والجزااات"للزا  لجنم  SOXت امن بفض األعية  الجنةةام    

 SOXأرة األعية  الجنةةام األخةى    . عدو  الفضيبم لد هةبمةاجفم وتفد ل تيجاهةت تفاان 

الحةل ان تضب ر ؤولام وضب ال يجاهةت ال ةيم ب فاان      فةض عدا  أقصم لجفضيبم، و   كج

األرة يام بنةا عجم " تفاان عد الفضيبةت والجزااات"أ شئت لجنم . عد الفضيبم عجم تجك الججنم

والجي عهد للم الججنم ر ؤولام وضب تيجاهةت  1224 لفة " تصحاح  ةض الفضيبةت"قة ين 

 (. خةضفم لنفس الضةعد )ريعد  ر مةثجم 

ت امن الفئةت الم  جفم .  ض    لال ال يجاهةت للم أق ة  ر  جفم ع    ئةت الجةاة  الم  جفم

الجةاة  االق صة  م األاةاام، الجةاة  : SOXلججة مم االق صة  م وال   قد  يين لهة يجم ب  

واك  ةب المةل ( االب زاز والةشي  ولعةقم الفدالم)ال   ت امن المشةة ب واألعمةل اإلجةارام 

، الجةاة  الم فجضم بةل يجا  ال   ت امن البائم، م ل األريال بطةق ماة رشةوعم، الجةاة 

لجة ، ال دخل بفد عدو  الاة ب ، ال آرة، المحةولم، ال حة ض، ال دخل والم ةعد     ا

  .الجة مم

وعجم الةم  رن أن  لال ال يجاهةت   امن عد ا  كباةا  رن الجةاة ، لال أ ه رن ماة الممين له 

أن  ح يي عجم كل جة مم    كل تشة ب  ادةال ، وخةيم الجةاة  ال   ت امن الفضيبةت 

المد ام الم فجضم بةل شة فةت ال نظامام، بل وأكثة رن ذلك، لذ  فد  لال ال يجاهةت رشةوعة  

 . مةا  تجةي الججنم عجاه ال غااةات بشيل رن ظ  بةلشيل الجي  فيس رفه الحةجةت الم  جد ر 

E.1.1 .التوجيهات الفيدرالية لتعيين حد العقوبة بالنسبة للمنظمات: 

ال يجاهةت الفادةالام ل فاان عد : األرة يام" تفاان عد الفضيبةت والجزااات"أيدةت لجنم 

وال   تمثل الفصل  /، تص  تجك ال يجاهةت FSGFO 1221ة  الفضيبم بةلن بم لجمنظمةت ع

 و  ةات المةاقبم واالخ بةةعجم المنظمةت ياغ  ةض الغةارةت / الثةرن     لال ال يجاهةت

 .لهة

 8B 2.1هي الض   / والشةكةت SOXرن وجهم  ظة /  FSGFOرن أكثة المضةذب أهمام    

ضاضهة    المنظمم ل يين رؤهجم لجفيز بح    ضةذ والجي  اب لجمةل  المفة اة الد اة الياج  تح

   ةه     ال  فا  رن عد الفضيبم بةلن بم لجمنظمةت

 .  يج  عجم المنظمم تأااس رفة اة ولجةااات لمنب وتحةي ال جيك اإلجةار  -1

 ج  أن  يين لدى المنظمم تمي ل وتنظا  رالةمان لبة ةرا إل اة  االر ثةل واألخالقاةت  -2

 .ج  ل اةته و  حمل ر ؤولا ه ش ص رؤهل وك الد هة، وأن    

 ج  أن  يين لدى المنظمم بة ةرا رةاقبم  فةل لج حضق رن أن ر ؤول  اإل اة  الفجاة ل   -3

   يةذيا    أ م أ شطم ماة قة ي ام أو اجيكاةت ت ةل  بة ةرا األخالقاةت ول اة  االر ثةل

رن خالله ل صةل بة ةرا   ج  أن  يين لدى المنظمم بة ةرا  فةل لج دة   ت  طاب -4

 .االر ثةل واألخالقاةت ال ةص بةلمنظمم للم كة م ريةفاهة

                                                           
1 www.ethics.org /fsgo     
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 ج  أن  يين لدى المنظمم  ظة  رةاجفم ورةاقبم   امن رضة اس ولجةااات تأ  بام  -5

 .ر نةممم، و امن االر ثةل لبةارا االر ثةل واألخالقاةت الميجي   لد هة

اإلجةار  لمنب تيةاة عدوثه، و تغااة بةارا   يج  عجم المنظمم  حص ور ةبفم ال جيك  -2

 .االر ثةل واألخالقاةت ع   الحةجم

 مين لجمنظمةت أن تحة  رن ع   النضةذ المجكية لذا  شجت    تنفاج أي رن المفة اة ال ةبق 

ذكةهة، أو لذا تأخةت    ال ضة ة عن الجةاة  لج جطةت، أو لذا شةةك أي رن ر ؤول  اإل اة  

 .أو لذا تفمد تجةهل تجك الجةاة (  ون رحةاب ه لجمجة )اة  أو لذا تجةوزهة الفجاة    الجة

لبةارا االر ثةل واألخالقاةت الففةلم أثة هةةل عجم المنظمةت وعجم  FSGFOوقد كةن لمفاةة 

الفضيبةت المفةوضم رن قبل الضاة ، لدةجم أن بفض الشةكةت قةرت بشيل واضح وية ح 

 .SOXجهي هة المبجولم افاة  لالر ثةل لضة ين ب بن  ذلك المفاةة كجزا رن 

E.2.1 .توجيهات لالمتثال اإلضافي : 

 :ت  اق ةاح الفد د رن ال يجاهةت اإلضة ام وتطباضهة ضمن تيجاهةت تفاان عد الفضيبم، رنهة

تأااس ثضة م الشةكم المم ثجم اب داا رن ريةف  اإل اة  الفجاة وجفل ر ؤولام االر ثةل تضب  -

 .اإل اة  الفجاةعجم ريةف  

وتشجاب الميةفان عجم اإلبالغ عن خةق  ،تأااس بةارا  فةلم لإلبالغ عن ال جةوزات -

 .الضيا ان واأل ظمم والايابط وبةارا االر ثةل

 .ل اة  عمجام تضاا  ر  مة  لج طة ل حد د المشةكل المح مجم واليقة م رنهة -

 .تلجةاا رةاجفم وتضاا   وةي لبةارا االر ثةل واألخالقاة -

 .ضمةن اا مةاة م عمل و فةلام أ ظمم الةقةبم الداخجام -

 .   المنظمم( لجضيا ان واأل ظمم والايابط وبةارا االر ثةل)تيثاق ال ةوقةت ال ةبضم  -

 

E.2 .تقارير : النموذج الثانيCOSO 
1
 

اا مد رفاةة االر ثةل واألخالقاةت الصة ة عن لجنم تفاان عد الفضيبةت األرة يام ججوةر رن 

وه  رجميعم خةيم ر  ضجم ت يلم  1221ضة ة الججنم اليذنام لج ضة ة المةل  االع اةل  لفة  ت

COSO ةعة  هة، وCOSO  ه  لجنم المنظمةت الةاعام لهائمTreadwayو ،COSO   ه

 AICPAرجميعم خةيم ر  ضجم تةعةهة بفض أكبة رنظمةت رحةابم الضطةج ال ةص بمة  اهة 

 .ورفهد المدةاا ال نفاج ان المةلاان وجمفام المحةابم األرة يام

عجم رنب ال ضة ة المةل  االع اةل  واليقة م رنه، وقة  بيضب تيياةت  1221ةكز تضة ة عة  

. وهائةت اإلشةاف والةقةبم األخةى ورهنم المحةابم والمفجمين SECعةرم ل طبضهة اإل اة  و

ال   ت امن )حم  اخل الشةكم تأااس البائم والثضة م الصحا: عا  ةكزت تجك ال يياةت عجم

، عجم وةافم ال دقاق الداخج ، عجم لجنم (الشفةة الفة  لجشةكم وقياعد ال جيك والطةبب األخالق 

ال دقاق، عجم ر ؤولام اإل اة  الفجاة عن الةقةبم الداخجام وال ضةة ة، عجم وجيب ال مةس اإل اة  

ؤثة  عجم ال ضةة ة المةلام، وعجم لآلةاا األخةى ب صيص الطةق المحةابام الم   درم الم

 .لشةاف وةقةبم لجنم ال دقاق عجم ال ضةة ة الةبفام

                                                           
1
  www.coso.org 
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اإلطار الموحد والشامل للرقابة "عبة ليداة تضة ة ثةن  1222ة عة  عمجه COSOأكمجت  -

الةقةبم الداخجام ه  عمجام "والجي عد  بدقم المفهي  الشةرل لجةقةبم الداخجام، وهيأن  "الداخلية

ججس رد ةي الياةن وبإ اة  الياةن، هجر الفمجام رصممم ل ي ة تأكادا  بدةجم رفضيلم ت أثة بم

 : امة   ص تحضاق االهداف ال ةلام

 كفةا  و فةلام الفمجاةت ال شغاجام 

 الثضم بةل ضة ة المةل  ولرية ام االع مة  عجاه 

 االر ثةل لجضيا ان والنظ  المطبضم" 

جام ال ضة ة المةل  وبان أ هة ت أل  رن خمس ريي ةت تياب ال ضة ة    وي  الةقةبم عجم عم

بائم الابط، تضاا  ال طة، أ شطم الابط، المفجيرةت واالتصةالت، الم ةبفم : ةةا ام ر داخجم

 والمةاقبم الم  مة  والففةلم  

< اإلطار الموحد إلدارة مخاطر المشروع االقتصادي> امة بفد تضة ةهة  COSOأيدةت  -

، ERMلةقةبم الداخجام ضمن ااةق ل اة  ر ةذة المشةوج االق صة ي والجي  اب عمجام ا

ل اة  ر ةذة المشةوج االق صة ي عبةة  عن عمجام : " عجم أ هة ERMو حد  هجا ال ضة ة 

ت أثة بمججس رد ةي المنظمم وبإ اةتهة وبأ ةا  آخة ن لد هة، تاب تجك الفمجام االا ةاتاجام 

مح مجم ال   قد تؤثة عجم الياةن وتد ة الم ةذة ل بضاهة الفةرم لجمنظمم وتحد  األعدا  ال

ضمن اإلذةة المضبيل رن قبل المنظمم، وذلك ل ي ة تأكادا  بدةجم رفضيلم  امة   ص تحضاق 

 "أهداف المنظمم

ت ةه  اإل اة  الجاد  لم ةذة المشةوج االق صة ي    ر ةعد  اإل اة  عجم تحضاق أهدا هة 

وأهدا هة الم فجضم بةل طط  ،(SOXبمة    ذلك قة ين )واالر ثةل لجضة ين  الم فجضم بةل ضة ة المةل 

 .االا ةاتاجام الفةرم لجشةكم وعمجاةتهة

 :ERMو حد  ال ضة ة ثمة ام ريي ةت ةةا ام ر داخجم ل  

وتشمل الشفةة الفة  لجمنظمم بمة    ذلك كافام النظة للم الم ةذة ول اةتهة، : البائم الداخجام -1

 .من الضا  األخالقام وبائم الشةكم وثضة  هةكمة ت ا

 ج  وضب األهداف ال   تيين ر نةممم رب رهمم الشةكم وُاجَ  الم ةذة : وضب األهداف -2

 .لد هة و اعمم لهمة

 ج  أن تحد  اإل اة  األعدا  الداخجام وال ةةجام ال   تؤثة عجم تحضاق : تفاان الحد  -3

هنة الم ةذة والفةص، ت   د  تجك الفةص كمدخالت الشةكم ألهدا هة، و ضصد بةألعدا  

 .   عمجام وضب الهدف

 . ج  أن تحد  اإل اة  اع مةل الم ةذة وأثة تجك الم ةذة: تضاا  ال طة -4

تجن  ال طة، قبيل ال طة، :  ج  أن تضةة اإل اة  كافام اا جةب هة لجم ةذة ال   عد تهة -5

لشيل الجي   يا ق رب اج  الم ةذة بة ، وذلكت فاض  ةجم ال طة، المشةةكم    ال طة

 .لدى الشةكم

عجم اإل اة  وضب وتنفاج ال اةاةت واإلجةااات اليفاجم بةل نفاج الففةل آللام : أ شطم الابط -2

 .االا جةبم لج طة

عجم اإل اة  ل خةل  ظة  ل اة  الم ةذة ضمن  ظة  المفجيرةت : المفجيرةت واالتصةالت -1

 .ERMطجيب ل شغال  ظة  لد هة ل  هال تد ق المفجيرةت الم

عبة أ شطم اإل اة  ) ERMعجم اإل اة  رةاقبم عمجاةت  ظة  : الم ةبفم والمةاقبم الم  مة  -2

 .ولجةاا ال فد الت وال غااةات عجاهة ع   الحةجم( الم  مة  أو عمجاةت ال ضاا  المنفصجم
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E.3 . نموذج   -النموذج الثالثCOBIT/وماتأهداف الرقابة على تكنولوجيا المعل:
1

 

جمفام  ISACAت   شةر رن قبل  ،وهي عبةة  عن رفاةة ةقةبم وأرةن عجم تينيليجاة المفجيرةت

رةاجفم  ظ  المفجيرةت و الةقةبم عجاهة ورن قبل رفهد ل اة  تينيليجاة المفجيرةت والةقةبم 

 . ورجميعم أ وات لج طباق ا  ولذةة ة  تنفاج  ة  عجاهة، و  امن المفاةة رج ص

تضي  بإ صةل المفجيرةت ال   تح ةجهة  ITبأن تينيليجاة المفجيرةت  COBIT ض ةح لذةة 

هد ة  ة اب  34اإل اة  ل د ة الشةكم ول بجغ أهدا هة، و    ضبط عمجام ل صةل المفجيرم عبة 

هد ة   طبق عجاهة، ورن عا  المنطق   يين  ITالم  يى بحا  أن ليل عمجام رن عمجاةت 

 : اإلذةة رن ثال  ريي ةت

: للم أةبفم  طةقةت 34تض   أهداف الةقةبم عةلام الم  يى والبةلغ عد هة : هداف الةقةبمأ -1

ال  طاط وال نظا ، االق نةا وال طباق، ال  جا  والدع ، المةاقبم، وتض   تجك األهداف للم 

 .هد ة  تفصاجاة   312

 ،( نظام تفيس ال طية ال)تحيي تجك ال يجاهةت عجم  مةذج ر طية  : تيجاهةت المةاجفم -2

والفيارل الهةرم لجنجةح ورؤشةات الهدف الةةا ام ورؤشةات األ اا الةةا ام، كمة وتضد  

 .COBITتجك ال يجاهةت لإل اة  لةشة ا  عةرة     رفةض تطباق 

وتح يي رجميعم أ وات ال طباق عجم رجميعم أ وات ل طباق أهداف الةقةبم، وتي ة  -3

ISACA  عجم اإل  ة ت    م رنCOBIT ح لجم   د  بةا فةاض أهداف الةقةبم ت م

أهداف الةقةبم ال فصاجام وتيجاهةت المةاجفم : عةلام الم  يى ITبةلن بم ليل عمجام 

ورؤشةات الهدف الةةا ام ورؤشةات األ اا الةةا ام والفيارل الهةرم لجنجةح و ميذج 

اة  ل لألعمةل الصغر ةعم بشيل رنفص COBITكمة أن هنةك    م خةيم رن . ر طية

  .ور ياطم الحج 

E.1.3 . تمم تنظمميم أهمدافCOBIT  الثالثممة واألربعمين عاليممة المسمتوت تبعمماا للنطماق وحسممبما

 : يلي

  فةرل هجا النطةق رب : Planning and Organization/PO طةق ال  طاط وال نظا   -

 11نةك ال ح ام لد هة لجيييل ألهدا هة، ضمن هجا النطةق ه ITكافام اا  دا  الشةكم لبنام 

 : هدف ةقةبم عةل  الم  يى

PO1  -       تحد د خطم اا ةاتاجام ل ينيليجاة المفجيرةت  

PO2  -      تحد د ال صما  الداخج  لجمفجيرةت 

PO3  -       تحد د ال يجه ال ينيليج 

PO4  -      تحد د تنظا  تينيليجاة المفجيرةت والفالقةت  اهة 

PO5  -        تينيليجاة المفجيرةت  ل اة  االا ثمةة 

PO6  -      ل صةل أهداف اإل اة  وتيجهةتهة 

PO7  -      ل اة  المياة  البشة م 

PO8  -      ال حضق رن االر ثةل لجم طجبةت ال ةةجام 

PO9  -      تضاا  الم ةذة 

    PO10- ل اة  المشةة ب 

    PO11-   ل اة  الجي  

                                                           
1
 http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx?cid=1002135&Appeal=Google&gclid=CP-

r36Cnlb0CFcuWtAodjgEAAA 

 

http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx?cid=1002135&Appeal=Google&gclid=CP-r36Cnlb0CFcuWtAodjgEAAA
http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx?cid=1002135&Appeal=Google&gclid=CP-r36Cnlb0CFcuWtAodjgEAAA
http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx?cid=1002135&Appeal=Google&gclid=CP-r36Cnlb0CFcuWtAodjgEAAA
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 ةكز عجم :  Acquisition and Implementation/AI طةق االق نةا وال طباق -

واق نةا المياة  الالزرم لهة  ،ITاالا ةاتاجاةت الفةرم لجشةكم    تحد د الم طجبةت رن 

 :وتطباق رشةة فهة، هنةك خم م أهداف ةقةبم عةلام الم  يى ضمن هجا النطةق

AI1   تحد د الحجيل اآللام 

AI2     اق نةا بة ةرا لج طباضةت 

AI3    بنام تح ام تينيليجام  اق نةا 

AI4     تطي ة ال داباة واإلجةااات 

AI5    األ ظمم والمصة قم عجاهة واع مة هة اتةك   

 ةكز هجا النطةق عجم عمجاةت ال  جا  : Delivery and Support/DSال  جا  والدع   -

 هدف ةقةبم 13، عا    امن ITوالدع  وال دة   واألرن وال الرم الم فجضم ب طباضةت 

 :عةل  الم  يى

DS1    تحد د ر  ي ةت ال درم ول اةتهة 

DS2     ل اة  ال درةت المضدرم لجطةف الثةل 

DS3    ل اة  األ اا 

DS4    ضمةن اا مةاة م ال درم 

DS5    ضمةن أرن واالرم األ ظمم 

DS6    تحد د ال يةلا  وت صاصهة 

DS7    تفجا  وتدة   الم   دران 

DS8   وتضد   النصح والمشية  له   ر ةعد  الزبةةن 

DS9      ل اة  عمجام تةتا  عنةية البة ةرا اإللي ةو 

DS10    ل اة  المشةة ب 

DS11    ل اة  الباة ةت 

DS12    ل اة  المةا ق 

DS13    ل اة  الفمجاةت 

  فةرل هجا النطةق رب اا ةاتاجاةت الشةكم ل ضاا  ردى  فةلام : Monitoring Mالمةاقبم  -

IT    تحضاق أهداف الشةكم، وت امن عمجام ال ضاا  المةاجفم الداخجام وال ةةجام: 

M1       رةاقبم الفمجاةت 

M2       تضاا  ردى كفة م ورالارم الةقةبم الداخجام 

M3       عجاه زبي ه  ون رمةةام أي تأثاة وجيب اق نةج المةاجب بمصداقام 

M4      جفم ر  ضجم تي اة كل رة أرين ل أران عمجام رةا 

 

E.4 . النموذج الرابعISO 27002 (  والمفةوف اةبضة  بISO/IEC 17799) :
1
 

ت   شةر رن قبل المنظمم . وهي رفاةة أل ال الممةةاةت ال ةيم ضمن ل اة  أرن المفجيرةت

  شة المفاةة بدا م عة . والججنم الدولام المفنام بةلم ةةل ال ضنام اليهةبةةام ISOالدولام لجمفة اة

 .ورنج ذلك اليقت     عجم أاةس  وةي رةاجف ه وتحد ثه ولعة    شةر. 2000

اة م : عجم أرن المفجيرةت ال    حد هة ا طالقة  رن ضمةن رحةوة ثالثم ISO 27002 ةكز 

المفجيرةت و زاه هة وكي هة ر ةعم، تامن ال ة م أ ه بإريةن األش ةص المفيضان  ضط وليج 

                                                           
1 www.27000.org/iso-27002.htm 
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يحم وتمة  المفجيرةت وذةق رفةلج هة، أرة كي هة ر ةعم   فن  أن المفجيرةت، وتامن النزاهم 

 .المفجيرم ر ةعم عند ذجبهة أي أن لدى الم   د  المفيض المفجيرم الصحاحم عندرة  ح ةج للاهة

ربيبم تحت أعد عشة بندا  ةةا اة ، تح يي البني   132 اب المفاةة ضيابط أرنام عد هة 

 .ضةبط أرن  تفصاج  5000الةةا ام بدوةهة عجم أكثة رن 

E.1.2 .تناولت البنود الرئيسية : 

 .تَُي ِة اإلةشة  وال يجاه لإل اة  بغة م أرن المفجيرةت: ال اةام األرنام -1

ل اة  أرن المفجيرةت عجم  طةقَ  المنظمم وال درةت الم  أجة  : تنظا  أرن المفجيرةت -2

 (.المفجيرةت اإللي ةو امالم  صصم بحمة م  ظ  المفجيرةت و)رن الشةكةت ال ةةجام 

 .عمة م كل أ ياج أييل الشةكم بمة  اهة المفجيرةت: ل اة  األيل -3

ر ةذة ال طأ وال ةقم )ال ضجال رن  ةجم ر ةذة المياة  البشة م الم ؤولم عن األرن  -4

وضمةن أن كة م الميةفان عجم عج  بةل اةاةت األرنام  ،(ولاةا  اا  دا  المياة 

 .ل رب الم ةذة المح مجم عند وقيعهةلجشةكم وبيافام ال فةر

رنب الدخيل ماة المةخص به للم رةا ق وأييل : ال الرم واألرن البائ  والمة ي -5

قم واال ضطةج وال دخل المنشأ ، وعمة م  شةذهة اإللي ةو   رن الاةة المة ي وال ة

 .واإلعةقم

   اةت، بمة ضمةن أرن واالرم و زاهم الشبيةت والفمج: االتصةالت ول اة  الفمجاةت -2

 .ذلك االع اةذ رن  شل النظة  واخ ةاق أرن المفجيرةت وعمة م المياة  األخةى

والفمل عجم رنب وتحةي وتصحاح اليليج  ،الةقةبم عجم عمجاةت الدخيل لجمفجيرةت -1

 .ماة المةخص به لجمفجيرةت و ظ  المفجيرةت ورياة   ظ  المفجيرةت

  ظم عجاهةاق نةاهة وتطي ةهة والمحة:  ظ  المفجيرةت -2

ورن أ ه ت  بنةا الايابط  اخل تجك  ،عجم كة م المةاعل ITضمةن ضبط وأرن رشةة ب 

 .المشةة ب وتطي ةهة وتطباضهة

أو /كافام االا جةبم ألي خةق قد  حصل لجنظة  و: ل اة  عيا   خةق أرن المفجيرةت -2

 .بجامالمفجيرةت، بمة    ذلك ات ةذ اإلجةااات ال صحاحام لمنب عصيل رشةكل ر  ض

رنب ا ضطةج عمجاةت النشةذ اإللي ةو   وت فا  : اا مةاة م النشةذ اإللي ةو   لجمنشأ  -10

 .اآلثةة ال جبام الم ةتبم عجم عدو  ذلك

األخالقام وال اةاةت  ضمةن االر ثةل لالتفةقاةت ال فةقد م والضيا ان والنظ  والضياعد -11

 .   ااةق عمجام رةاجفم ر  مة  و فةلماألرنام 

E.2.2 . بالنسبة لمعيار الممارسات األمنية ISO 27002: 

: وه  PDCAوضب المفاةة قةةمم بأ ال الممةةاةت األرنام الياج  تطباضهة    لذةة رنهجام 

، (ال ضاا  الم  مة)، ال فحص واالخ بةة (ال طباق والفمجاةت)، الفمل (ال حجال وال صما )ال  طاط 

أشةة المفاةة للم (. Plan–Doing–Checking–Acting( )ال ح ان الم  مة)ال غااة 

 :الايابط ال ةلام البةلغم األهمام

  الايابط األاةاام المطجيبم رن قبل ال شة ب، وت امن الايابط الم فجضم بةل ةل: 

 عمة م الباة ةت وخصييام المفجيرةت الش صام -

 عمة م ال جالت ال نظامام -
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 عضيق المجيام الفية معمة م  -

 م ألرن المفجيرةت، وت امن الايابط الم فجضم بةل ةل ضيابط الممةةاةت الفةر: 

 تيثاق ااةام  ظة  ل اة  أرن المفجيرةت -

 تيز ب ر ؤولاةت أرن المفجيرةت -

 وجيب تي ة اليع  وال دة   وال فجا  ب صيص أرن المفجيرةت -

 رفةلجم ال طباضةت بشيل يحاح -

 ل اة   ضةذ الاف  ال ضنام -

 لجمنشأ  ل اة  اا مةاة م النشةذ اإللي ةو   -

 ل اة  عيا   خةق أرن المفجيرةت ولخاةعهة لج ح ان وال طي ة بشيل ر  مة -

  

الحد رن    شةكةت الأ ظمم الةقةبم الداخجام        أهمام   المبح  الثةل  رن الفصل الثةبح  

لرية ام   وبةل ةل F. Accountant هل عمل  هة تبةع بةة أوتضجال  ةيه، االع اةل المةل  

  .F لجمةاجب و   احداخجام الةقةبم الأ ظمم وجي   ألن ،   رية حم االع اةل المةل  F.Aاا  دا  

Accountant  الةقةبم الداخجام وعا  أنرنهة،  ضاامهة وكش  ثغةاتهة ال    دخل االع اةلت 

 ن مثال   المنظمم أو عد  كفةاتهة هة ماةبأن و ،أه  عنصة ضمن ل اة  ر ةذة االع اةلتشيل 

ةتيةب االع اةل، وخةيم عندرة   ةا ق هجا رب وجي  المبةة والدا ب عا   ي مل هة   ةيم ال

ت  عةض اإلذةة ن الفةران لجةقةبم الداخجام الفة  م  ا طالقة  رن هجر األهمامو ،االع اةل

 مين أن ت   درهة الشةكةت ل أااس أ ظمم ةقةبم  اخجام لد هة بغة م ال   نمةذج وال ،واإللي ةو ام

ام والشهة   عجم وبةق  أق ةره،  امة   فجق بةلةقةبم الداخج SOXرن  404ر طجبةت الض    تنفاج

 .F.Aتي اة أعد ر طجبةت اا  دا   وذلك بغة م، الضياة  المةلام

 

رة وة  أعالر  طةح    ذهن البةعثم ت ةؤالت عيل واقب عةل أ ظمم الةقةبم الداخجام    شةكةت 

، وردى قيتهة    رجةل عيكمم الشةكم و   رجةل الةقةبم عجم DSEالضطةج المةل  المدةجم    

اع اةل اإل اة     ال ضة ة المةل  )ال ضة ة المةل ، كمة    رجةل رية حم االع اةل والجةاة  المةلام 

  وت ةؤالت كجلك عيل النياقص و ضةذ الاف      ظ  الةقةبم الداخجام    (واخ الس الميةفان

الجةاة  المةلام، وكافام تال   عايبهة وال غج  عجم  ضةذ الاف   اهة  رجةل رية حم االع اةل و

وعيل ردى ر ةهمم  ظ  الةقةبم الداخجام    تجك الشةكةت    ة ب اي م األ اا ال شغاج     

كا   مين : ت ةؤل  ره  آخة  طةح أ اة  عيل. الصنةعم المةلام المصة ام وال أرانام    اية م

   تجك الشةكةت للم والجةاة  المةلام الداخجام    رجةل رية حم االع اةل ة ب اي م  ظ  الةقةبم 

    اية م؟ F.Aالحد الجي  َُمِين رن اا  دا  
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وجود مهنة متطورة للمحاسبة والمراجعة: المبحث الرابع  

نظ  الةقةبثثم  ثث. F.A ف بثثة وجثثي  رهنثثم ر طثثية  لجمحةاثثبم والمةاجفثثم رثثن أهثث  ر طجبثثةت تطباثثق 

 ميثثن و. ل ثي اة االةضثثام المنةاثثبم لهثجا ال طباثثق ال تيفثث   ثث  الشثثةكةت والاثيابط  اهثثةالداخجاثم 

عنثدرة تَُمثةَةس رهنثم المحةاثبم والمةاجفثم بةلشثيل الثجي  أكثة رالارمتهائم تجك األةضام ل صبح 

وهجا بدوةر   حضق رن خالل جمجم رن االجةااات والايابط ال   تمثةةس .  يين أ اؤهة  اه جادا  

312هنة ال بد رن اليقيف عجم ق   المةاجفم ةق  . عمجهة رن خاللهة المهنم
1
 SASالم  ضم رن / 

NO.113   و SAS NO.99 :/ قيام المراجمع بدراسمة واختبمار االحتيمال عنمد مراجعتمه للقموائم

( 312ق   المةاجفم ةقث  )هجا الض   الم طجبةت واإلةشة ات المشةة للاهة العضة     تشيل  .المالية

 مةشثم رثب الم طجبثةت وال يجاهثةت المبانثم  ث  بثةق  رجمل عمجام المةاجفم، كمثة أ هثة ترن  جزاا  

خطثة المةاجفثم /312ال  طثاط والةقةبثم واإلشثةاف، الض ث  /311الض   : أق ة  المةاجفم بمة  اهة

 هث  الشثةكم وبائ هثة وتضاثا  خطثة / 314واألهمام الن بام    ل اة  وتنفاج عمجام المةاجفم، الض   

تنفاثج لجثةااات المةاجفثم ااث نة ا  للثم الم ثةذة ال ث  تث  تضاامهثة /312ال اجال الجيهةي، الض ث  

 .وتضاا   لال المةاجفم الجي ت  الحصيل عجاه

رن المفةوف أن اإل اة  ه  ال   ت حمل ر ؤولام تصما  وتطباق البةارا والايابط لجيقة م رثن 

وضثب الشثفةة المالةث  لجشثةكم، خجثق :   عجاهثة  يجثال ث  وهث   .االع اةل ورنفه وتحة ه وكشفه

ثضة م الصدق والنزاهم والمفة اة األخالقام الفةلام، وضب الايابط المالةمثم لجيقة ثم رثن االع اثةل 

 .ورنفه وتحة ه وكشفه، وعندهة  ضط  مين أن تن فض  ةص اةتيةب االع اةل بشيل رجحية

لن الفةرثل . ال جثيهةي  ث  الضثياة  المةلاثم نحصة اه مة  المةاجب بةأل شطم ال    ن ا عنهة تاثج

الةةا ثث  الثثجي  ماثثز االع اثثةل عثثن ال طثثأ هثثي رثثة لذا كثثةن ذلثثك ال صثثةف الثثجي  جثث  عنثثه تاثثجال 

جيهةي    الضياة  المةلام ر فمد أو ماة ر فمد، االع اثةل هثي ال صثةف الم فمثد الثجي  ثنج  عنثه 

 .تاجال جيهةي    الضياة  المةلام ال ةضفم لجمةاجفم

ال اثجال النثةج  عثن ال ضة ثة المثةل  االع اثةل  وال اثجال النثةج  عثن : ةك  يعثةن رثن ال اثجالهن

 اخ الس األييل

  األول هي تفمد اليجب وال اجال أو الحجف لجيماةت أو اإل صةعةت    الضياة  المةلام بشيل

د  ت  تصمامه لا دج ر   در  تجك الضياة  عندرة  يين األثة الفة  لهجا ال اجال هي ع

رن كة م  GAAPعةض الضياة  المةلام بمة   يا ق رب المبة ئ المحةابام المضبيلم عميرة  

 :األوجه الهةرم، و ُنَفَج ال ضة ة المةل  االع اةل  رن خالل

ال الع  بةل جالت المحةابام أو اليثةةق الداعمم وال   تُبنَم الضياة  المةلام اا نة ا   -

 .للاهة، أو تزو ةهة أو تبد جهة

اليماةت، ال صنا ، ذة ضم : اليجب وال اجال    تطباق المبة ئ المحةابام رن  ةعام -

 . الفةض، اإل صةح

  أرة ال اجال النةج  عن اخ الس األييل  ا امن اةقم أييل الشةكم بحا   ن ا عن ذلك

 نفج اخ الس . رن كة م األوجه الهةرم GAAPعد  عةض الضياة  المةلام بمة   يا ق رب 
                                                           

1
 http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/pages/sas.aspx 

See Also: http://pcaobus.org/standards/auditing/pages/au316.aspx 

 

http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/pages/sas.aspx
http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/pages/sas.aspx
http://pcaobus.org/standards/auditing/pages/au316.aspx
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اخ الس المضبيضةت النضد م، اةقم األييل، جفل الشةكم تد ب رضةبل باةةب : بةاألييل ع

وقد   ةا ق اخ الس األييل رب وجي  وثةةق واجالت راججم . وخدرةت ل  ت  جمهة بةلففل

 .ورز فم بغة م االل فةف عجم الةقةبم الداخجام

تأكاد بدةجم رفضيلم رن تضب عجم المةاجب ر ؤولام ت طاط وتنفاج عمجام المةاجفم لا ييل للم 

لال أ ه ال  مين  - ةج  عن ال طأ أو عن االع اةل–خجي الضياة  المةلام رن أي تاجال جيهةي 

اليييل للم  ةجم ال أكد المطجق،  ح م عمجام المةاجفم الم ططم والمنفج  بفنة م  مين أال 

افم  لال المةاجفم تيش  ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل، وقد  يين ذلك لرة ب ب  ذب

audit evidence،  أو ألن خصةةص االع اةل ت ببت    اع مة  المةاجب عجم  لال المةاجفم

الجي بدا وكأ ه يحاح وشةع     عان أ ه لاس كجلك، أو ألن لجةااات المةاجفم الففةلم    

 .اليش  عن األخطةا ل  تين  فةلم    اليش  عن االع اةل وهي رة تةجحه البةعثم

جز  الفنة م المهنام رن المةاجب رمةةام الشك المهن ، الشك المهن  هي االتجةر الجي  نطيي ت  

عجم عضل ر  ةةل رشيك وعجم تضاا  ا  ضة ي ور فِحص لدلال المةاجفم، ذبضة  لجشك المنهج  

وهجا بغض  ، نطجق المةاجب    أ اا عمجه رن الشك بيجي  تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل

ال بة  ال ةبضم لجمةاجب رب الشةكم أو عمة  ف ضدر المةاجب ب صيص  زاهم ويدق النظة عن 

 .ل اة  الشةكم

ثمم ر ألم رهمم  ج  رةاعةتهة ذبضة إلةشة ات هجا الض   عند الشك بيجي  تاجال جيهةي  ةج  

عن االع اةل وه  ضةوة  اجةاا المنةقشم بان أعاةا  ة ق الةاجفم ال ةةجام ب صيص خطة 

بشيل   بق أو   ةا ق رب لجةااات جمب  وذلك ،الجيهةي النةج  عن االع اةل ال اجال

المياضب : المفجيرةت، و يين الهدف رن تجك المنةقشم تبة ل األ يةة بان األعاةا عن آةاةه  ب 

ال    مين أن ت فةض  اهة الضياة  المةلام لجشةكم ل اجال جيهةي  ةج  عن االع اةل، كا   مين 

ا   مين لإل اة  ينب وتمي ه ال ضة ة المةل  االع اةل ، كا   مين اخ الس أن     ذلك، ك

 : ج  أن ت امن تجك المنةقشم. أييل الشةكم

 ةاام لجفيارل الداخجام وال ةةجام المؤثة  عجم الشةكم وال   تشيل ضجفة  رن أضالج  -

لج جيك  وا ب الةتيةب االع اةل،  ةية  ل نفاج االع اةل، ربةةات : رثج  االع اةل

 االع اةل 

  ةاام خطة تجةوز ل اة  الشةكم لجةقةبم الداخجام  -

آلام اا جةبم المةاجب لياقفم اع ياا الضياة  المةلام لجشةكم عجم تاجال جيهةي  ةج  عن  -

 .االع اةل

ب صيص ر ةذة ال اجال لن اا مةاة م المنةقشم واالتصةالت بان أعاةا  ة ق المةاجفم 

 .عمجام المةاجفم ال ةةجام ذيالأرة واج  اةل الجيهةي النةج  عن االع 

الاةوة م ل حد د ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن  وبهدف حصوله على المعلومات

 :على المراجع القيام بما يلي يتعين االع اةل

األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم، لجنم )االا فال  رن اإل اة  واآلخة ن  اخل الشةكم  - أ

اياا كةن )ألخج آةاةه  ب صيص ر ةذة االع اةل  ،(ق الداخج ، الميةفانال دقاق، المدق

بةارا )وبآلام رياجه هة وال فةرل رفهة (  فج ، رشبير، ُرَحَد  رن قبل الشةكم: االع اةل
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 وة "، واالا فال   امة لذا ة فت اإل اة  تضة ةهة ال ةص ب  (وضيابط رية حم االع اةل

" نب وكش  رياضب ال اجال الجيهة م النةجمم عن االع اةلالةقةبم الداخجام لجشةكم    ر

للم األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم، كمة   فان عجم المةاجب  ه  كافام أ اا لجنم 

وعندرة ال  يين هنةك تنةم  بان الة و  عجم عمجام . ال دقاق لدوةهة اإلشةا      هجا المجةل

،  إ ه   ح   عجاه الحصيل عجم  لال رةاجفم االا فال  ال   قة  بهة المةاجب ال ةةج 

 .لضة   رن شأ ه تف اة وتبة ة رياضب ال نةقض تجك

بهدف ( بمة  اهة اإلجةااات ال حجاجام الم فجضم بةإل ةا ات) ةاام   ةةا اإلجةااات ال حجاجام  - ب

اليش  عن وجي  أعدا  أو يفضةت ماة عة  م أو كماةت و    واتجةهةت قد تؤثة عجم 

وعجم المةاجب  ةاام   ةةا اإلجةااات ال حجاجام الُمنَفََج  خالل . لفمجام المةاجفم ال  طاط

ال  طاط لجمةاجفم بةل يازي رب المفجيرةت األخةى ال   قة  بجمفهة وذلك    رفةض 

 .تحد در لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل

 وا ب الةتيةب االع اةل،  ةص : تضة ة عد  أضالج رثج  االع اةل الميجي   لدى الشةكم - ت

ا طالقة  رن ةأ ه المهن ، وكجلك تحد د َرن الجي  ،ل نفاج االع اةل، ربةةات لج جيك االع اةل 

 .  يج   ةاا ه رنهة    رفةض تحد در لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل

هةي النةج  عن  ةاام المفجيرةت األخةى ال   قد ت ةعد    تحد د ر ةذة ال اجال الجي -  

  ةةا المنةقشم المجكية  أعالر بان أعاةا  ة ق المةاجفم ال ةةجام، المفجيرةت : االع اةل

الم   جصم عن الفمال بن اجم لجةااات قبيله واا مةاة م الفمل لصةلحه وبن اجم رةاجفم 

 .الضياة  المةلام الفةةد  له، الم ةذة الم أيجم ال   ت  تحد دهة لدى الشةكم

ال   قد  لتحديد المخاطرمب المةاجب ل جك المفجيرةت الاةوة م   فان عجاه اا  دارهة بفد ج

  أثة تحد د المةاجب لم ةذة االع اةل ب صةةص . تؤ ي للم تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل

، كمة   يج  تحد د الم ةذة الم فجضم بمنةذق جغةا ام رحد   (عجمهة، تفضادهة، رجيا هة)الشةكم 

 بفد األخجعةت عمل رحد  ، لضة م للم تحد د الم ةذة عجم ر  يى الشةكم بمجمجه، أو بضطة

بفان االع بةة أن هنةك ع ةبةت ورجميعم يفضةت تحمل خطةا  عةلاة  أل هة ت امن  ةجم عةلام 

 .رن ال ضد ة الجات  لإل اة 

أ ه المهن  أي عجم المةاجب تحد د خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل اا نة ا  للم ة

 يج ال طة المح مل وجي ر، أهمام ال طة، اع مةل ال طة،  ةجم اخ ةاق و فيذ ذلك : تحد د

 .ال طة لجضياة  المةلام

 ،  ب     تاجال جيهةي اع اةل     ال ضةة ة المةلامتا ا  أو تضجاص اإل ةا ات  وعا  أن 

ةا  يجم ب طة تاجال عجم المةاجب أن  ف ةض بشيل ر بق أن لالع ةاف ال ةذئ بةإل 

 .جيهةي  ةج  عن االع اةل

رن أه  الم ةذة ال     فان عجم المةاجب  ةاا هة وال فةرل بشيل يحاح رفهة هي خطة تجةوز 

اإل اة  لجةقةبم الداخجام، ل ضاا  ذلك ال طة بشيل يحاح   فان عجم المةاجب بدا م اخ بةة بةارا 

 :لم ةذة عبة رة  ج وضيابط الشةكم ال   ُيِممَت لمياجهم تجك ا

عجم المةاجب  ه  كل ُرَيِين رن ريي ةت الةقةبم الداخجام ال م م لا طط عمجام رةاجف ه ولاحد  

أ مةذ ال اجال المح مجم، ولادةس الفيارل ال   تؤثة عجم خطة ال اجال الجيهةي ولاصم  

 .اخ بةةات الايابط واالخ بةةات الجيهة م
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الشةكم قد يممت وشغجت بةارجهة وضيابطهة الم صصم عجم المةاجب تضاا  رة لذا كة ت 

لج اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل بةلشيل المالة  والمنةا ،  المحددةلمياجهم الم ةذة 

وعجم المةاجب اخ بةة ردى  فةلام تجك البةارا والايابط ث  تضاا  ر ةذة ال اجال الجيهةي 

ذلك االخ بةة، ووضب خطم لج فةرل رب تجك الم ةذة النةج  عن االع اةل ال   عد هة اا نة ا  للم 

 .بنةا عجاه

 .  فان عجم المةاجب خالل قاةره بجلك تطباق الشك المهن     جمب وتضاا   لال المةاجفم

ذبافم : ت أثة اا جةبم المةاجب لفمجام تضاامه لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل ب 

. ، بةارا وضيابط الشةكم الم صصم لمياجهم تجك الم ةذةوأهمام الم ةذة ال   ت  تحد دهة

 :ال ةلام موت  ج اا جةب ه لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل لعدى ال بل الثالث

 ج  أن  يين : االا جةبم ال   لهة تأثاة لجمةل  عجم كافام ل اة  عمجام المةاجفم وتنفاجهة - أ

الش ص الميكجم للاه رهة  رةاجفم عمال رة رب  رفة م ورهةةات وقدةات بينهنةك تية ؤ 

تضاا  المةاجب لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل والم فجضم بهجا الفمال بةلجات، 

عجم المةاجب  ةاام ربةة اإل اة     اخ اةةهة وتطباضهة لجمبة ئ المحةابام وخةيم تجك 

بنةا عجم ال ضد ةات الش صام لإل اة ، عجم  الُمطَبَضَم    الصفضةت المفضد  وتجك الُم  َةَة 

 . المةاجب الحد رن لرية ام تنبؤ اإل اة  بإجةااات رةاجف ه المزرب تنفاجهة

االا جةبم لجم ةذة المحد   عبة تغااة ذبافم وتيقات وردى لجةااات المةاجفم الم ططم  - ب

 والمزرب تنفاجهة

هم خطة ال اجال الجيهةي النةج  االا جةبم ال   ت مثل    تنفاج لجةااات رحد   لمياج - ت

 عن االع اةل

رن الطباف  أ ه عند وييل المةاجب لضنةعم بأ ه ال  مين تصما  لجةااات المةاجفم اليفاجم 

بمياجهم خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل،  إن عجاه اال  حةب رن المهمم بفد تبجاغ 

 .األذةاف المفنام بهجا الضةاة

 :  فان عجم المةاجب الضاة  بمة  ج  ل طة تجةوز اإل اة  لجايابط الةقةبام    لذةة رياجه ه 

عجاه تصما  اإلجةااات الالزرم الخ بةة ردى يحم قاي  الايرام الم ججم    األا ةذ الفة  

و   عةل قاة  الشةكم . وال  ي ةت األخةى وذلك بفد أن  فه  عمجام ال ضة ة المةل  لدى الشةكم

ةبام رحد   عجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى، عجم المةاجب  ه  تصما  ب طباق ضيابط ةق

 .تجك الايابط وتضة ة ردى رالارم ذلك ال صما  وال أكد رن وضب تجك الايابط ريضب ال شغال

عجم المةاجب اال طالق رن ةأ ه المهن  ل ضة ة ذبافم وتيقات وردى اخ بةة قاي  الايرام 

خ اةة البني  ال   اا   اخ بةةهة ول ضة ة الطة ضم المالةمم لفحص وال  ي ةت األخةى، وذلك ال

م ورن الطباف  أن  ةكز اخ بةة المةاجب عجم قاي  الايرا. كل اليثةةق الداعمم ل جك البني 

 . هة عند  هة م الف ة  المضةة عنهةوال  ي ةت األخةى ال   ت  لجةاؤ

 اة  المحةابام لج أكد رن عد  وجي  تحاز قد رن الهة  جدا  قاة  المةاجب بمةاجفم تضد ةات اإل

   ب     وجي  تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل، وعند ال أكد رن وجي  ذلك ال حاز  ج  

كمة   يج  تطباق المةاجفم ذات .  ةاام أثةر اإلجمةل  وعي ه لجيييل لضياة  رةلام عة لم

   ا في ت عجم الضياة  المةلام لج نم األثة الةجف  عجم تضد ةات اإل اة  المحةابام الهةرم ال
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ولذا اتاح لجمةاجب تحاز . ال ةبضم ل ضة ة عدالم أو تحاز ل اة  الشةكم بةلن بم ل جك ال ضد ةات

اإل اة     ينب ال ضد ةات المحةابام،  فجاه ال أكد رن أن اب   ذلك ال حاز ال  مثل خطة تاجال 

 . جيهةي  ةج  عن االع اةل

هل ال ب     : مةاجب  ه  المبةة االق صة ي لجصفضةت الهةرم وماة الفة  مرن الهة  أ اة  لج

 خيل تجك الصفضةت هي لخفةا اخ الس األييل أو ال ضة ة المةل  االع اةل ؟ و   رفةض  ه  

هل أَن شيل تجك الصفضم رفضد لجغة م، هل : المبةة االق صة ي لجصفضةت  إن عجم المةاجب  ةاام

تجك الصفضةت وكافام لثبةتهة رحةاباة  رب األذةاف األخةى الم ؤولم عن  ةقشت اإل اة  ذبافم 

عيكمم الشةكم، هل قةرت األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم بمةاجفم تجك الصفضةت 

 والميا ضم عجاهة؟

 : بةلن بم ل ضاا  المةاجب لدلال المةاجفم

ال اجال الجيهةي النةج  عن   يج  عجم المةاجب خالل تنفاجر لفمجام المةاجفم تضاا  ر ةذة 

االع اةل، واخ بةة رة لذا كة ت اإلجةااات ال حجاجام ال   ت  تنفاجهة    ااةق عمجام المةاجفم 

 تشاة للم خطة جد د لج اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل ل      تحد در اةبضة  

ةوابط ال   تنطيي عجم الم بةإل ةا ات و تحد د عجم المةاجب تنفاج اإلجةااات ال حجاجام الم صج

الةوابط ماة الفة  م ال   )خطة تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل ا طالقة  رن ةأ ه المهن  

 (.  يين ل ةا  و خل  هة م الفة  ذة ة   اهة

هل ه  ربهمم وماة ، عجم المةاجب أ اة  تضاا  ردى رنطضام اإلجةبةت ال     جضةهة عجم أائج ه

ت فةةض رب  لال المةاجفم اآلخة الجي ت  جمفه خالل عمجام /قةبجم لج صد ق، هل ت يا ق

 المةاجفم؟

عد  وجي  عةجم أل اا لجةااات رةاجفم ر  جفم أو لضة ام ب ب  /عجم المةاجب ال أكد رن وجي 

تضاا  المةاجب األول  لم ةذة  معتيا ق الن ةةا النهةةام اإلجمةلام لفمجام المةاجفم /عد  تيا ق

 ؟لنةج  عن االع اةلاجال الجيهةي اال 

عندرة تَُفاِن   ةةا  حيص المةاجفم تاجاال     الضياة  المةلام،   فان عجم المةاجب اخ بةة رة لذا 

.                         كةن ذلك ال اجال  ةجمة  عن االع اةل وتفد ل عد األهمام الن بام بنةا عجاه

ل أثةا  جيهة ة  عجم الضياة  المةلام   فان عجم لذا كةن ال اجال  ةجمة  عن االع اةل ولينه ال  حم

 ،المةاجب لعة   تضاا   زاهم اإل اة  ولعة   تضاا  خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل

والجي اانفيس بةلن اجم عجم ذبافم وتيقات وردى الفحيص وعجم تضاا   فةلام الايابط 

 .الةقةبام

ه  بن اجم االع اةل ول     طب    اليقت  ف ه تضاا  عج  لذا اع ضد المةاجب بأن رياضب ال اجال 

رحةولم الحصيل عجم  لال :   فان عجاه ،األثة النةج  عن هجا ال اجال عجم الضياة  المةلام

رةاجفم لضة   ل ضة ة وجي  اع اةل رن عدره و أثة ذلك االع اةل عجم الضياة  المةلام وعجم 

لم رنةقشم الم ألم وا  هةج تحضاق رفمق  اهة رب اإل اة  الفجاة تضة ةر ب جك الضياة ، هجا بةإلضة م ل

 .ورب األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم
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قد  شاة اخ بةة المةاجب لم ةذة ال اجال الجيهةي لضة م لن ةةا اخ بةةات المةاجفم للم  ةجم 

جب اال  حةب بحا   يين رن األيجح لجمةا ،عةلام ل طة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل

 . رن ر ؤولام رةاجفم تجك الشةكم ولبالغ األذةاف الم ؤولم عن عيكم هة بأابةب ا  حةبه

بفد ت طاة المةاجب لجن ةةا النهةةام   فان عجاه ل صةلهة للم اإل اة  والم ؤولان عن عيكمم 

 :الشةكم

ا األرة للم ر  يى عندرة  ضةة المةاجب أن هنةك  لال عجم وجي  االع اةل   فان عجاه ل صةل هج

و ج  ال ضة ة عن االع اةل الجي تيين . ل اةي عةل ع م لي اع بةت اإل اة  الميضيج ماة هة 

اإل اة  الفجاة ذة ة   اه وعن االع اةل الجي  نج  عنه تاجال جيهةي    الضياة  المةلام بشيل 

تاجال جيهةي  ولذا عد  المةاجب ر ةذة. ربةشة للم األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم

 ةجمم عن االع اةل ر فجضم بةإلخفةق الم  مة لجةقةبم الداخجام  إ ه   فان عجاه اخ بةة ردى قصية 

 . لإل اة  و لألذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم ة  الةقةبم وضيابطه وال بجاغ عنهوعجز  ظ

ذ النشة: عجم المةاجب ال يايل رب األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم ب صيص

 ،الضياة  المةلام وجي   المبة ئ المحةابام لجشةكمالهةرم ضمن م ةذة الاالق صة ي لجشةكم و

ور ةذة االع اةل األخةى ال   ت  تحد دهة بن اجم تضاا  المةاجب لم ةذة ال اجال الجيهةي 

 .النةج  عن االع اةل

 :  فان عجم المةاجب تيثاق ال ةل  خالل عمجام  ةاا ه واخ بةةر لالع اةل

النضةش الجي ت  بان أ ةا   ة ق المنةقشم خالل ال  طاط لجمةاجفم ب صيص الضياة   -

 المةلام لجشةكم وعةض هة لج اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل 

اإلجةااات الُمنَفََج  لجحصيل عجم المفجيرةت الاةوة م ل حد د وتضاا  ر ةذة ال اجال  -

 الجيهةي النةج  عن االع اةل 

ل الجيهةي النةج  عن االع اةل ال   ت  تحد دهة، ووي  اا جةبم ر ةذة ال اجا -

 المةاجب ل جك الم ةذة

ربةة عد  اع بةة المةاجب لالع ةاف ال ةذئ بةإل ةا  عجم أ ه خطة تاجال جيهةي  -

 (   عةل قة  بجلك) ةج  عن االع اةل 

   ةةا اإلجةااات المنفج  لمياجهم خطة تجةوز اإل اة  لجةقةبم الداخجام  -

رب اإل اة  واألذةاف  ال    ج  لجةاؤهةذبافم االتصةالت ب صيص االع اةل  -

 األخةى الم ؤولم عن عيكمم الشةكم واآلخة ن 

 

وجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم، وهي  .F.Aر طجبةت تطباق بان المبح  الةابب أه  

رهنم ل   تمةةس االجةااات والايابط اعجم تحضاق جمجم رن تي اة هجا الم طج    يق  و

تحجال ضيابط ور طجبةت رمةةام المهنم رن عا  عالق هة ت   ولجلك. عمجهة رن خاللهةالمةاجفم 

312رن عا  عالق هة بمحةوة ق   المةاجفم ، أي F.Aبةا  دا  ال  
1

 AICPAالصة ة عن  

                                                           
1
  American Institute of Certified Public Accountants, AICPA Professional Standards---U.S. Auditing 

Standards---AU § 316, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (Source---SAS 99 and 

SAS 113). 
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 الم  صان بضاة  المةاجب ال ةةج  بدةاام واخ بةة SAS 113و  SAS 99والمبن  عجم أاةس 

 .االع اةل عند رةاجف ه لجضياة  المةلام

ؤالت عد د  عيل واقب عةل المةاجفم    اية م رن  ةعام ةعطفة  عجم رة ابق تثية ت 

 :رن هجر ال  ةؤالت. الم طجبةت الضة ي ام والمهنام المجزرم لهة ورن  ةعام الممةةام الفمجام لهة

 أ ن هي رةاجب الح ةبةت    اية م رن تضص  االع اةل؟

 لم أي  ةجم ويل ر  يى تطية رهنم المةاجفم    اية م    تضص  االع اةل؟ل

 ؟F.Aورة هي ردى رالارم ر  يى تطية رهنم المةاجفم    اية م ل طباق 
 

 

 F. A ل عجم أن اا  دا   F. Aلن تحجال أ باةت االع اةل المةل  وتضصاه وال حضاق  اه وأ باةت 

 : فصال، ه  ضي  عجم أةبفم أةكةن، ابق عةضهة بةل

 تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  .1

 تيا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام .2

 وجي  ةقةبم  اخجام ر طية     الشةكةت  .3

 وجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم .4

تثثدعامة  لهثثجر الن ثثةةا تثث  االاثث فة م ب بثثةات ورفثثةةف جهثثةت ر  صصثثم رفناثثم بجثثةاة  االع اثثةل 

لعدا  اا باةن وجهثت أاثئج ه للثم  أكثة  ماان ورمةةاثان  ث  اخ صثةص  المةل  وال حضاق  اه،    

F. A كة ت الغة م رن االا باةن تَجَُمس ةأي عد  كباثة رثن ال بثةاا الم  صثان  ث  رجثةل ،F. A 

ورية حم االع اةل، وذلك لجمصة قم عجم الن اجم ال   تييل للاهة البح   ث  رةاعجثه األولثم بفثد 

 باةن لثثاس الخ بثةة  ةضثثاةت األذةوعثم، بثثل ألخثثج رصثة قم أهثثل الفجثث  هثجا االاثث. عمجاثم ال حجاثثل

 .Fوال بة  عجم الن اجم ال   تييل للاهة البح  بفد تحجاجه لمفطاةت عدو  االع اةل وعمثل الث  

A رة ابق رن هجا الفمل   . 

  :الجهةت ال   ت  الفي   للاهة ه 

1- The American College of Forensic Examiners International ACFEI 

2- The Association of Certified Fraud Examiners ACFE 

3- The Forensic Accountants Society of North America FASNA 

4- Network of  Independent Forensic Accountants NIFA 

5- The National Association of  Forensic Accountants NAFA 

6- The Institute of Certified Forensic Accountants 

 200ت  ال يايل رب تجك المجميعةت عن ذة ق اإل  ة ت والبة د اإللي ةو   عا  ت  تيز ب 

أي بمفدل ة ا  عجاهة،  411عصجت البةعثم عجم اا باةن عجم الجهةت ال ت المجكية  أعالر 

 .رن عج  االا باة ةت الميزعم% 22.5

 ،بم تأ اد كل خاةة رن ال اةةات ال م م ليل لجةبم امة  ج  األائجم الميجهم للم هجر الجهةت، و  

يل عط  لأوقد . ال أوا ق بشد / ال أوا ق/ رحة د/ أوا ق/ أوا ق بشد  : كة تال م م  ال اةةات

 :                 كمة  ج  خاةة ةق 



173 
 

 5الةق     أوا ق بشد 

 4الةق     أوا ق

 3الةق     رحة د

 2الةق     ال أوا ق

 1الةق     د ال أوا ق بش

 

بغة م تدعا  الن ةةا ال    F.Aاالا باةن الميجه لجهةت أجنبام ر  صصم بفجي  : 10الجدول ةق  

 تييل للاهة البح  ع م اآلن

 

 السؤال ونسب تأييد كل خيار من خياراته
أعلى نسبة 

 :تأييد كانت
  :اا نة ا  للم رفة  ك وخبةتك ورهةةاتك

 :المجموعة األولى

لممدت  F.Aبمممدت تمموافر المعرفممة العلميممة الكافيممة ألصممول  F.Aيممة اسممتخدام تممرتبط إمكان

المدةاثثثان والمثثثةاجفان والجهثثةت النةةمثثثم لمهنثثثم المةاجفثثثم وجهثثثةت ) األطممراف المعنيمممة

 (:المية حم

5 :21 %- 4 :22 %- 3 :2 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

 المحةابان 1-1

5 :22 %- 4 :22 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 ذةق  الفمل لدى الشةكم الفةرجم    الضطةج المةل  1-2

5 :44 %- 4 :51 %- 3 :2 %- 2 :2  %- 1 :1 % 

 أوا ق

 ال   تضد  خدرةت المةاجفم( رجمب المحةابان الضة ي اان    اية م)الجهةت المهنام  1-3

5 :20 %- 4 :11 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 ةج  لجشةكمالمدقق الداخج  والمةاجب ال ة 1-4

5 :21 %- 4 :15 %- 3 :2 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 الية ة ال دة       ق   المحةابم    رؤا ةت ال فجا  الفةل  1-5

5 :11 %- 4 :12 %- 3 :2 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 ذالب المحةابم 1-2

5 :40 %- 4 :55 %- 3 :3 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق

   صم بمية حم الجةاة  المةلامأجهز  الحييرم الم 1-1

5 :11 %- 4 :25 %- 3 :2 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 المدع  الفة ، الضةض : الجهةز الضاةة  1-2

5 :13 %- 4 :24 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 :المجموعة الثانية

مكافحممة الجممرائم بمممدت تمموافر البيئممة التشممريعية المالئمممة ل F.Aتممرتبط إمكانيممة اسممتخدام 

 موضع الممارسة العملية F.Aالمالية ووضع 

5 :10 %- 4 :21 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

ان الضيا ان وال شثة فةت ال ث  تجثة  كة ثم أ ثياج الجثةاة  المةلاثم وتف بةهثة ضثمن الجثةاة   2-1

 ال طاة  وتفةض عضيبةت قةاام عجم رةتيباهة

5 :20 %- 4 :11 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1: 1 % 

 أوا ق بشد 

لعة   هايجم الهائثةت الم  صثم بمية حثم الجثةاة  المةلاثم وتففاثل وةاف هثة عجثم النحثي الثجي  2-2

  امن أ ال أ اا لهة 

5 :11 %- 4 :20 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

تجة د رةتيب  الجةاة  المةلام رمثن   م فثين بحصثة م ااةاثام أو  بجيرةاثام رثن عصثة  ه   2-3

 تجك

5 :15 %- 4 :23 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :0 % 

 أوا ق بشد 
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 ريضب الممةةام الفمجام F.Aان ال شة فةت الالزرم ليضب  2-4

5 :12 %- 4 :12 %- 3 :1 %- 2 :0  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 تأااس بة ةرا رية حم الجةاة  المةلام كجزا رن بة ةرا ليالح االق صة  اليذن  2-5

5 :30 %- 4 :21 %- 3 :1% - 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق 

اثثن ال شثثة فةت ال ثث  تجثثز  ل اةات الشثثةكةت الفةرجثثم  ثث  الضطثثةج المثثةل  ببنثثةا  ظثثة  ةقةبثثم  2-2

 اخج  لد هة قيي و فةل وتطي ةر بةا مةاة، لضة م للم للزارهة ب بنث   ظثة  رحةاثب  قثيي 

 ور ان و فةل 

5 :12 %- 4 :12 %- 3 :3 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 :مجموعة الثالثةال

لمدت كافمة  F.Aبمدت توافر العلم والدرايمة الكماملين بأصمول  F.Aترتبط إمكانية استخدام 

عبمر تموفير المؤسسمات األكاديميمة التعلميم المالزم فمي  1الجهات المذكورة في السؤال رقمم 

 :هذا االختصاص

5 :12 %- 4 :12 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

بهثدف ة ثد اثيق الفمثل  F.Aلفةل  رنةها تفجامام    اخ صةص تدة س رؤا ةت ال فجا  ا 3-1

 F.Aبضي  الفمل البشة م ال   تحمل المؤهالت المطجيبم    اخ صةص 

5 :22 %- 4 :11 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

  F.Aتةكاز المؤا ةت األكة  مام عجم تطي ة المهةةات    اخ صةص  3-2

5 :11 %- 4 :20 %- 3 :1 %- 2: 1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

تةكاثثز المؤا ثثةت األكة  ماثثم عجثثم عةرثثل النزاهثثم والصثثدق والضثثا  األخالقاثثم الفةلاثثم عنثثد  3-3

 تفجامهة لجطةل  وتهائ ه لممةةام المهنم بفد ال  ةج

5 :15 %- 4 :21 %- 3 :2 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 :المجموعة الرابعة

ئة بيئة مراجعة مالئمة وفرض متطلبات قانونية ومهنية بتهي F.Aترتبط إمكانية استخدام 

 جديدة على مراجعي الحسابات والجهات الناظمة لمهنة المراجعة

5 :23 %- 4 :34 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

ووةاف هثة و ياةثد  F.Aقاة  المنظمةت المهنام لجمحةاثبان الضثة ي اان ب يعاثم الفمثي  بمفهثي   4-1

 (ةاة  المةلام وضمةن بضةا واا مةاة م الشةكةت عجم المدى الطي لرية حم الج)اا  دارهة 

5 :32 %- 4 :51 %- 3 :2 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق 

لخثثةاج المةاجثثب عثثن لذثثةة عمجثثه ال ضجاثثدي و ثثةض اتبةعثثه لجثثنها اليقثثةة  بثثدال  رثثن الثثنها  4-2

 الفالج 

5 :10 %- 4 :21 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

جةلس رمةةام رهنم المحةابم والمةاجفم ب ضد   المفة اة وال يجاهةت النةةمم أل شطم قاة  ر 4-3

F.A  

5 :12 %- 4 :25 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

والحثةص  F.Aقاة  المنظمةت المهنام لجمحةابان الضة ي اان ب ضد   ال دة   عجم اخ صةص  4-4

بشثثثيل  اةثثث  بأعثثثد  المهثثثةةات وال ضناثثثةت عجثثثم تزو ثثثد المحةاثثثبان الجنثثثةةاان  ثثث  اثثثية م 

 واأل وات    ذلك االخ صةص

5 :22 %- 4 :30 %- 3 :2 %- 2 :1 %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 F.Aليداة رجةلس رمةةام رهنم المحةابم والمةاجفم لأل ظمم المهنام ال ةيم بممةةاثم  4-5

 ال       تضد مهة F.Aلامةن وجي  أ ال الممةةاةت وضمةن جي   خدرةت 

5 :21 %- 4 :30 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

بةلمنظمةت المهنام لجمحةابان الضة ي اان،  F.Aعصة رنح الشهة ات المهنام    اخ صةص   4-2

 F.Aوذلك بهدف تأااس واا  دا  

5 :23 %- 4 :34 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 



175 
 

 :المجموعة الخامسة

بتهيئة بيئة رقابمة داخليمة قويمة لمدت شمركات القطماع الممالي  F.Aترتبط إمكانية استخدام 

 المدرجة في سوق األوراق المالية
5 :21 %- 4 :30 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

لجبةة ل اة  تجك الشةكةت بميج  الضة ين عجم بنةا  ظثة   ةقةبثم  اخجاثم لثد هة  فثةل وقثة ة  5-1

 ذلك النظة  وتطي ةر بةا مةاة عجم أ اا وةاف ه عجم النحي األرثل، وتففال

5 :22 %- 4 :22 %- 3 :2 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

لجبثثةة رثثيةف  تجثثك الشثثةكةت بميجثث  الضثثة ين عجثثم االر ثثثةل لنظثثة  الةقةبثثم الداخجاثثم  ثث   5-2

 شةكةته 

5 :24 %- 4 :33 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 ين عجثم تأاثاس أ اثل المفثة اة واأل ظمثم بةلشثيل لجبةة ل اة  تجك الشةكةت بميجث  الضثة 5-3

 الجي     رفه تطباق أ ال الممةةاةت وأ اا أ ال خدرم رةلام لجزبين

5 :22 %- 4 :22 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 :المجموعة السادسة

قطاع بفرض المتطلبات القانونية التالية على إدارة شركات ال F.Aترتبط إمكانية استخدام 

 :المالي المدرجة في السوق المالي

5 :52 %- 4 :45 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

لد هة بةع بةةهة أ ا  هةرثم ل فز ثز شثفة ام ورصثداقام ال ضة ثة المثةل   F.Aتيةافهة ل درةت  2-1

 ولرية ام االع مة  عجاه

5 :21 %- 4 :30 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

الجنثثةةاان وتثثدة   ذثثةق  الفمثثل لثثد هة عجثثم لذثثةة ال فةرثثل والممةةاثثم  تيةاثث  المحةاثثبان 2-2

 ضمن بائم رية حم الجةاة  المةلام

5 :10 %- 4 :21 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 ثثةض قياعثثد ال ثثجيك األخالقثث  عجثثم ذثثةق  الفمثثل وللثثزاره  ب طباثثق ااةاثثةت ولجثثةااات  2-3

  عم عجم أي تجةوز أو ر ةلفم أو لهمةل بهجا الشأنالةقةبم الداخجام و ةض الفضيبةت الةا

5 :22 %- 4 :22 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

االاثثث ثمةة  ثثث  تطثثثي ة ةأس المثثثةل البشثثثةي الفةرثثثل لثثثد هة، وا  هثثثةج ااةاثثثةت ااثثث ضطةب  2-4

 وتيةا  ذوي اليفةاات الفةلام واألخالق الفةلام

5 :32 %- 4 :25 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1: 1 % 

 أوا ق 

 ةض الثضة م والةوابط ال   تجفل جماب أق ة  الشثةكم ر ثؤولم  ث  لذثةة رية حثم الجثةاة   2-5

  F.Aالمةلام وتضد   خدرةت 

5 :40 %- 4 :51 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق 

رية حثم الجثةاة  المةلاثم  F.Aتةااخ  ية  لدى ذةق  الفمل رفة هثة أن رثن شثأن اخ صثةص  2-2

 واا مةاة م الشةكم عجم المدى الطي لوضمةن بضةا 

5 :33 %- 4 :24 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق 

 :المجموعة السابعة

 :بقيام الحكومة بـ F.Aترتبط إمكانية استخدام 

5 :54 %- 4 :43 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

جةاة  المةلاثم  ث  واا  دا  خدرةتهة    شةكةت الضطةج المةل  بغة م رية حم ال F.Aتأااس  1-1

البال  وبةل ثةل  تح ثان يثية  البجثد  ث  المج مثب الثدول  وااث ضطةب االاث ثمةةات األجنباثم 

 للاهة 

5 :15 %- 4 :22 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

أل ثثه  فاثثد  ثث  ال حضاثثق  ثث  عثثةالت الف ثثة  واالع اثثةل الففجاثثم  F.Aااله مثثة  بةخ صثثةص  1-2

 والمشبيهم

5 :30 %- 4: 21 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق 

عجثثم أ هثثة ااثث ةاتاجام رةلاثثم لبنثثةا عيكمثثم جاثثد  عجثثم الشثثةكم رثثن قبثثل اإل اة   F.Aتضثثد    1-3

 ورججس اإل اة 

 أوا ق 
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5 :34 %- 4 :23 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

كةت ااثثث ثمةةا  رة  ثثثة  وأخالقاثثثة  لاثثثمةن عمة ثثثم األ ثثثةا  والشثثثة F.Aاالاثثث ثمةة  ثثث  رهنثثثم  1-4

 وقطةعةت االق صة  واألق ة  الحييرام والبجدان رن الجةاة  المةلام

5 :23 %- 4 :34 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

ضمةن ال زا  الية ة البشةي لهائةت رية حم الجثةاة  المةلاثم بةاث ةاتاجاةت ورهثة  وأهثداف  1-5

 هائةته  ال زارة  تةرة  

5 :21 %- 4 :30 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 :المجموعة الثامنة

 :بكون المراجع F.Aترتبط إمكانية استخدام 

5 :52 %- 4 :41 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

ردةك لحضاضم أن ا  هةجه لج جيكاةت األخالقام الفةلام    رهن ه  فد األاثةس  ث  عثةل  المثةل  2-1

 داقام تجك المهنم ولرية ام االع مة  عجاهةبغام الحفةة عجم رص... واألعمةل ورهنم المحةابم

5 :31 %- 4 :22 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق 

ردةك لحضاضم أن ر ؤولا ه ال تض صة عجم زبي ه بثل تم ثد للثم األذثةاف الثةلثثم ال ث  تف مثد  2-2

 عجم رة  ضدره رن قياة  رةلام وةأي وتيجاهةت ورشية  رهنام

5 :21 %- 4 :30 %- 3 :1 %- 2: 1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

 ره   ب طي ة  ف ه رهناة  وال  صص بشيل أعمق 2-3

5 :11 %- 4 :22 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 أوا ق بشد 

     

 

 أل هة اع مدت    ياةم هة عجم ،عمجت البةعثم جةهد  عجم ضمةن تةابط أائجم االا باةن

( ليل رجميعم رن رجميعةت األائجم تغطام كة م الميي ةت المح مجم)األكة  مام  ياع الن

ل      ، (ال ب  والن اجم)والمنطضام (    الفصل األول F.A رفطاةت عمل تحجال)وال حجاجام 

الفي   للم خبةاا اية ان أو عةب ل حيا  األائجم ب ب  عد  وجي  خبةاا ر  صصان ب حةي 

 .F.Aاالع اةل المةل  وال حضاق  اه، أو رجةز ن لممةةام رهنم 

لمفة م ردى تةابط ر غاةات  اختبار كاي مربع: نوعين من االختباراتأجةت  ن البةعثملي

 واختبار الفا كرونباخ، F.Aالدةاام ال م م لج حضق رن المضيرةت األةبفم الالزرم الا  دا  

رن خالل عةض االا باةن  اختبار الصدق الظاهري لضة م للم ،لج حضق رن يدق أ ا  الدةاام

ردى  فةلام اإلا باةن ورن ردى تحضاضه لهدف الدةاام ورالار ه لمشةف لج حضق رن عجم االا ةذ ا

رب هجا الهدف، وكجلك ال حضق رن تجة س رح ي ةته ورن ردى تةابطهة رب بفاهة ورب أهداف 

 . البح 

. المضصي  بصدق األ ا  هي أن تضاس أائجم األا باةن بيل رصداقام وأرة م رة وضفت لضاةاه  فال  

.  شمل وضيح اائجم اإلا باةن و ضةاته ورفة اته ويالعام باة ةته لج حجال اإلعصةة وهجا  

ردى اإلت ةق الداخج  لمح ي ةته، بحا  تيين كل  ضة  ( الثبةت)و ضصد بصدق ثبةت أ ا  الدةاام 

 .رن اإلا بة م ر  ضم رب المجةل الجي تن م  للاه( أو رجميعم أائجم)

 :اختبار الفا كرونباخ: أوالا 

قةرت البةعثم بح ةب رفةرالت اإلةتبةذ بان كل رجميعم رن رجميعةت األائجم    اإلا بة م  

، عا  ت  ع ةب رفةرل ال مااز SPSSوذلك بةا  دا  بة ةرا ( ألفة كةو بةخ)عن ذة ق رفةرل 
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، ث  ت  عجف المجميعم ذات رفةرل ...(المجميعم األولم، المجميعم الثة ام)ليل رجميعم أائجم 

 .از ال ةل  أو الافا ال ما

 :F.Aتجماب أائجم االا باةن تبفة  لمضيرةت اا  دا  : 11الجدول ةق  

  1 2 3 2 5 رفة اة ال ضاا  ةق  المجميعم

 تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  وا  شةة ثضة م المفة م: المضي  األول

1-1 A1 21 2 4 23 321 المجميعم األولم  

1-2 A2 4 4 4 15 330 المجميعم الثةلثم  

1-3 A3 4 4 4 120 225 المجميعم ال ةبفم  

 av_A  222 102 4 5 10  

 تيا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام : المضي  الثة  
2-1 B1 4 4 4 113 222 المجميعم الثة ام  

2-2 B2 4 4 4 142 223 المجميعم الةابفم  

2-3 B3 4 4 4 122 211 المجميعم ال ة ام  

2-4 B4 4 4 4 120 225 المجميعم ال ةبفم  

 av_B  242 152 4 4 4  

 تيا ة ال نظا  الجاد وأ ظمم ةقةبم  اخجام ر طية  : المضي  الثةل 

3-1 C1 4 4 4 125 220 المجميعم ال ةر م  

3-2 C2 4 4 4 122 211 المجميعم ال ة ام  

3-3 C3 4 4 4 120 225 المجميعم ال ةبفم  

 av_C  241 124 4 4 4  

 وجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم : المضي  الةابب

4-1 D1 21 2 4 23 321 المجميعم األولم  

4-2 D2 4 4 4 142 223 المجميعم الةابفم  

4-3 D3 4 4 4 111 234 المجميعم الثةرنم  

 av_D  213 125 4 5 10  
 
RELIABILITY   /VARIABLES=A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 417 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 417 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.982 13 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

A1 54.5827 59.023 .798 .985 

A2 54.4197 63.037 .886 .981 

A3 54.6715 61.904 .940 .980 

B1 54.5108 62.226 .930 .980 

B2 54.5803 61.884 .948 .980 

B3 54.6906 62.051 .926 .980 

B4 54.6715 61.904 .940 .980 

C1 54.5396 62.052 .940 .980 

C2 54.6906 62.051 .926 .980 

C3 54.6715 61.904 .940 .980 

D1 54.5827 59.023 .798 .985 

D2 54.5803 61.884 .948 .980 

D3 54.6499 61.868 .943 .980 

وهي رفةرل ثبةت قيي 0.222  ةوي  Alpha اُلعظ رن هجر الن ةةا أن قامم رفةرل الثبةت 
1
. 

 ظهة رفةرل ال مااز ليل رجميعم أائجم، ( Corrected Item-Total Correlation)الفمي  

، 0.12رجميعم ذات رفةرل تمااز اةل  أو رفةرل تمااز ريج  أ  م رن  وعا  أ ه ال  يجد أي

 . ال  اج لحجف أي رجميعم، وبةل ةل  تضبل جماب رجميعةت األائجم

، والجي  ضصد به قي  االةتبةذ بان  ةجةت كل رضي أرة االت ةق الداخج  لمجميعةت أائجم 

ائجم أرجميعةت ات ةق ، أي تكل المضيرة أائجمرجميعةت كل رضي  و ةجةت رجميعم أائجم 

بصفم عةرم،  ضد ت  ا جة   كل المضيرةت ائجمرجميعةت أكةرل رب بفاهة البفض ورب المضيرةت 

 ظهةت . كل المضيرةت أائجممجميعةت رفدل كل رضي  والمفدل اليج  لرفةرالت االةتبةذ بان 

 :الن ةةا ال ةلام
 
CORRELATIONS   /VARIABLES=av_A av_B av_C av_D av_TOTAL   /PRINT=TWOTAIL NOSIG   

/MISSING=PAIRWISE. 

                                                           
1
ويعتبر كثير من الباحثين أن معامل . بشكل عام يعتمد الحكم على الثبات على مقدار معامل االرتباط الناتج من التحليل االحصائي 

 .ة المستخدمةكفيل بالميل حيال ثبات األدا 0.8االرتباط ال ي يتجاوز 
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Correlations 

  av_A av_B av_C av_D av_TOTAL 

av_A 
Pearson Correlation 1 .850** .834** .965** .923** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 417 417 417 417 417 

av_B 
Pearson Correlation .850** 1 .979** .892** .944** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 417 417 417 417 417 

av_C 
Pearson Correlation .834** .979** 1 .875** .925** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 417 417 417 417 417 

av_D 
Pearson Correlation .965** .892** .875** 1 .962** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 417 417 417 417 417 

av_TOTAL 
Pearson Correlation .923** .944** .925** .962** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 417 417 417 417 417 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 .رفةرالت االةتبةذ ال ةبضم رفةرالت ثبةت  اخج  رضبيلم و الم لعصةةاة  تف بة 

وبجلك ت  ال حضق رن يدق وثبةت رجميعةت أائجم االا بة م، وعجاه أيبحت االا بة م يةلحم 

 .لج طباق عجم الفانم

 

  :اختبار كاي مربع: ثانياا 

، تيا ة FAاا  دا  ال  ) م م أجةي هجا االخ بةة لمفة م ردى تجة س وتةابط ر غاةات الدةاام ال

ال أهال الفجم  والفمج ، تيا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام، وجي  ةقةبم  اخجام ر طية ، وجي  رهنم ر طية  لجمحةابم 

 : F.Aلج حضق رن المضيرةت األةبفم الالزرم الا  دا   (والمةاجفم

الم غاة الم  ضل )لفجم  والفمج  وتيا ة ال أهال ا (الم غاة ال ةبب) F.Aلرية ام اا  دا   .1

  (األول

الم غاة ) وتيا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام (الم غاة ال ةبب) F.Aلرية ام اا  دا    .2

 (الم  ضل الثة  

ووجي  ةقةبم  اخجام ر طية     الشةكةت  (الم غاة ال ةبب) F.Aلرية ام اا  دا    .3
 (الم غاة الم  ضل الثةل )

ووجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم  (الم غاة ال ةبب) F.A لرية ام اا  دا   .4
 (الم غاة الم  ضل الةابب)

وجي  لرية ام الا  دا  : له عةل ةن( وهي ر غاة الدةاام األول) التابعبةلن بم لجم غاة  (1

F.A عد  وجي  لرية ام  أو 
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تيا ة ال أهال : نله عةل ة( وهي ر غاة الدةاام الثة  ) المستقل األولبةلن بم لجم غاة  (2

 الفجم  والفمج  أو عد  تيا ةر

الم طجبةت تيا ة : له عةل ةن( وهي ر غاة الدةاام الثةل ) المستقل الثانيبةلن بم لجم غاة  (3

 أو عد  تيا ةهة ال شة فام والضة ي ام

وجي  ةقةبم : له عةل ةن( وهي ر غاة الدةاام الةابب) المستقل الثالثبةلن بم لجم غاة  (4

 طية     الشةكةت أو عد  وجي هة اخجام ر 

وجي  رهنم : له عةل ةن( وهي ر غاة الدةاام ال ةرس) المستقل الرابعبةلن بم لجم غاة  (5

 ر طية  لجمحةابم والمةاجفم أو عد  وجي هة

قةرت البةعثم بفةز وتجماب رفطاةت االا باةن ال   عصجت عجاهة و ق رة هي ربان أ  ةر، ث  ت  

، وعبة رجميعم ر  ج جم رن األوارة SPSSالبة ةرا اإلعصةة   ل خةلهة ورفةلج هة ضمن

، ت  تحجال الباة ةت  Analyze – nonparametric tests – Chi-Squareضمن هجا البة ةرا

ورفةلج هة واع  ةب قامم كةي رةبب، ث  ت  ال ةوج بةلن ةةا المبانم أ  ةر بفد رضةة م الضامم 

وعد  % 5عند ر  يى  اللم  2.42 م له وال   تفة ل المح يبم ليةي رةبب رب الضامم النظة

 . ةجةت 4 ةجةت عة م ر ةٍو ل   

 :مجموعات األسئلة 

5 :21 %- 4 :22 %- 3 :2 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

5 :12 %- 4 :12 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

5 :23 %- 4 :34 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

ب هائم بائم ةقةبم  اخجام قي م لدى شةكةت الضطةج المةل   F.Aتةتبط لرية ام اا  دا   -5

 المدةجم    ال يق المةل 

5 :21 %- 4 :30 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

لدى  F.Aبمدى تيا ة المفة م الفجمام الية ام ألييل  F.Aتةتبط لرية ام اا  دا   -1

المدةاان والمةاجفان والجهةت النةةمم لمهنم المةاجفم وجهةت )األذةاف المفنام 

 (: المية حم

بمدى تيا ة البائم ال شة فام المالةمم لمية حم الجةاة  المةلام  F.Aتةتبط لرية ام اا  دا   -2

 ريضب الممةةام الفمجام F.Aووضب 

5 :10 %- 4 :21 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

لدى كة م  F.Aيةرجان بأييل بمدى تيا ة الفج  والدةا م ال F.Aتةتبط لرية ام اا  دا   -3

عبة تي اة المؤا ةت األكة  مام ال فجا  الالز      1الجهةت المجكية     ال ؤال ةق  

 هجا االخ صةص

ب هائم بائم رةاجفم رالةمم و ةض ر طجبةت قة ي ام ورهنام  F.Aتةتبط لرية ام اا  دا   -4

   الح ةبةت والجهةت النةةمم لمهنم المةاجفمجد د  عجم رةاجف
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بفةض الم طجبةت الضة ي ام ال ةلام عجم ل اة  شةكةت الضطةج  F.Aتةتبط لرية ام اا  دا   -2

 :المةل  المدةجم    ال يق المةل 

5 :52 %- 4 :45 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

بيع  المةاجب ألهمام رصداقا ه    رهن ه ولحدو   F.Aتةتبط لرية ام اا  دا   -2

 ور طجبةت الم ؤولام المهنام المفةوضم عجاه

5 :52 %- 4 :41 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 

التي تشكل مقوماا من مقومات استخدام  اختبار كاي مربع لتحديد المتغيرات المستقلة السابقة

F.A (أي المتغيرات المستقلة التي يوجد ارتباط بينها وبين المتغير التابع  :) 

 

 تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  وا  شةة ثضة م المفة م: (الم غاة الم  ضل األول)المضي  األول 

 1+  3+  1:  األائجم

 

 F.Aفجضم بةلمضي  األول الا  دا  أائجم االا باةن الم : 12الجدول ةق  

 

 المتغيرات

  (درجة التأييد)

  اإلجمالي السؤال السابع الثالثالسؤال   السؤال األول

 212 225 330 321 أوا ق بشد 

 312 120 15 23  أوا ق

 12 4 4 4 رحة د

 12 4 4 2  ال أوا ق

 22 4 4 21  ال أوا ق بشد 

 1251 411 411 411 اإلجمةل 

 

5 :10 %- 4 :25.33 %- 3 :1 %- 2 :1.33  %- 1 :2.3 % 

 %25.3بجغت   بم الن ةةا اإل جةبام المؤ د  لهجا الم طج  

 

 

 

 

 

 

 

واا  دا  خدرةته     F.Aبضاة  الحييرم ب أااس عج   F.Aتةتبط لرية ام اا  دا   -1

 شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    ال يق المةل  و   جهةت المية حم

5 :54 %- 4 :43 %- 3 :1 %- 2 :1 % - 1 :1 % 
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Chi-Square Test 

Frequencies 

VAR00001 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 29 250.2 -221.2 

2.00 16 250.2 -234.2 

3.00 12 250.2 -238.2 

4.00 318 250.2 67.8 

5.00 876 250.2 625.8 

Total 1251   

Test Statistics 

 VAR00001 

Chi-Square 2225.183a 

df 4 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (.0%) have expected 

frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 

250.2. 

الفجم  والفمج  وا  شةة ثضة م المفة م ألن اخ بةة كةي رةبب ب يا ة ال أهال  F.Aاا  دا   يرتبط

 2225.12كةي رةبب المح يبم البةلغم  قيمةال ةص بدةاام االا ضالل بان ةةهةتان  بان أن 

وعد   ةجةت عة م % 5عند ر  يى  اللم  2.42كةي رةبب النظة م البةلغم  أكبر من قيمة

 . ةجةت 4  ةوي 

 تيا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام  (:لم  ضل الثة  الم غاة ا)المضي  الثة   

 1+ 2+ 4+ 2: األائجم

 F.Aأائجم االا باةن الم فجضم بةلمضي  الثة   الا  دا  : 13الجدول ةق  

 المتغيرات

 (التأييددرجة)

السؤال  الرابعالسؤال   السؤال الثاني

 السادس

السؤال 

 السابع

           

  اإلجمالي

 221 225 211 223 222 أوا ق بشد 

 223 120 122 142 113  أوا ق

 12 4 4 4 4 رحة د

 12 4 4 4 4  ال أوا ق

 12 4 4 4 4  ال أوا ق بشد 

 1222 411 411 411 411 اإلجمةل 
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5 :20 %- 4 :31 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 %21بجغت   بم الن ةةا اإل جةبام المؤ د  لهجا الم طج  

Chi-Square Test 

Frequencies 

VAR00001 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 16 333.6 -317.6 

2.00 16 333.6 -317.6 

3.00 16 333.6 -317.6 

4.00 623 333.6 289.4 

5.00 997 333.6 663.4 

Total 1668   

Test Statistics 

 VAR00001 

Chi-Square 2477.402a 

df 4 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (.0%) have expected 

frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 

333.6. 

ب يا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام ألن اخ بةة كةي رةبب ال ةص  F.Aاا  دا   يرتبط

أكبر من  2411.4كةي رةبب المح يبم البةلغم  قيمةبدةاام االا ضالل بان ةةهةتان  بان أن 

 4وعد   ةجةت عة م   ةوي % 5عند ر  يى  اللم  2.42كةي رةبب النظة م البةلغم  قيمة

 . ةجةت

 تيا ة ال نظا  الجاد وأ ظمم ةقةبم  اخجام ر طية  : (الم غاة الم  ضل الثةل )المضي  الثةل  

 1+ 2+ 5:  األائجم

 F.A  الا  دا  أائجم االا باةن الم فجضم بةلمضي  الثةل: 14الجدول ةق  

 المتغيرات

 (درجة التأييد)

  اإلجمالي السؤال السابع السادسالسؤال   السؤال الخامس

 122 225 211 220 أوا ق بشد 

 423 120 122 125  أوا ق

 12 4 4 4 رحة د

 12 4 4 4  ال أوا ق

 12 4 4 4  ال أوا ق بشد 

 1251 411 411 411 اإلجمةل 
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5 :51.1 %- 4 :32.3 %- 3 :1 %- 2 :1  %- 1 :1 % 

 %21بجغت   بم الن ةةا اإل جةبام المؤ د  لهجا الم طج  

Chi-Square Test 

Frequencies 

VAR00001 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 12 250.2 -238.2 

2.00 12 250.2 -238.2 

3.00 12 250.2 -238.2 

4.00 493 250.2 242.8 

5.00 722 250.2 471.8 

Total 1251   

Test Statistics 

 VAR00001 

Chi-Square 1805.615a 

df 4 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (.0%) have expected 

frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 

250.2. 

ة  ألن اخ بةة كةي رةبب ب يا ة ال نظا  الجاد وأ ظمم ةقةبم  اخجام ر طي F.Aاا  دا   يرتبط

أكبر  1205.2كةي رةبب المح يبم البةلغم  قيمةال ةص بدةاام االا ضالل بان ةةهةتان  بان أن 

 4وعد   ةجةت عة م   ةوي % 5عند ر  يى  اللم  2.42كةي رةبب النظة م البةلغم  من قيمة

 . ةجةت

 محةابم والمةاجفم وجي  رهنم ر طية  لج: (الم غاة الم  ضل الةابب)المضي  الةابب 

 2+ 4+ 1: األائجم

 F.Aأائجم االا باةن الم فجضم بةلمضي  الةابب الا  دا  : 15الجدول ةق  

 المتغيرات

 (درجة التأييد)

  اإلجمالي السؤال الثامن الرابعالسؤال   السؤال األول

 212 234 223 321 أوا ق بشد 

 312 111 142 23  أوا ق

 12 4 4 4 رحة د

 12 4 4 2  ال أوا ق

 22 4 4 21  ال أوا ق بشد 

 1251 411 411 411 اإلجمةل 
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5 :25.4 %- 4 :30 %- 3 :1 %- 2 :1.3  %- 1 :2.3 % 

 %25.44بجغت   بم الن ةةا اإل جةبام المؤ د  لهجا الم طج  

Chi-Square Test 

Frequencies 

VAR00001 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 29 250.2 -221.2 

2.00 16 250.2 -234.2 

3.00 12 250.2 -238.2 

4.00 376 250.2 125.8 

5.00 818 250.2 567.8 

Total 1251   

Test Statistics 

 VAR00001 

Chi-Square 1993.369a 

df 4 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (.0%) have expected 

frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 

250.2. 

 

ةص بيجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم ألن اخ بةة كةي رةبب ال  F.Aاا  دا   يرتبط

 أكبر من قيمة 1223.3كةي رةبب المح يبم البةلغم  قيمةبان أن  بدةاام االا ضالل بان ةةهةتان

 . ةجةت 4ت عة م   ةوي وعد   ةجة% 5عند ر  يى  اللم  2.42كةي رةبب النظة م البةلغم 

 :كاي مربعألفا كرونباخ و يخالصة اختبار

بفد أن تحضق اخ بةة ألفة كةو بةخ رن يدق وثبةت رجميعةت أائجم االا بة م، وأثبت يالعام 

أن   ةةا اا طالج آةاا الجهةت المجكية   أثبت اخ بةة كةي رةبب. االا بة م لج طباق عجم الفانم

    F.Aال حجال الجي قةرت به البةعثم، ل حد د الم طجبةت الفةرم الا  دا  اةبضة ، ت يا ق رب   ةةا 

  (.ورنهة اية م)أي بجد رن بجدان الفةل  
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 خالصة الفصل الثاني

تيا ة : ه  F.Aال   ال بد رن وجي هة لج مين رن اا  دا  مضيرةت الأن  ن الفصل الثة  باّ 

فة م، تيا ة الم طجبةت ال شة فام والضة ي ام، تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  وا  شةة ثضة م الم

م ر طية  لجمحةابم ال نظا  الجاد وأ ظمم ةقةبم  اخجام ر طية   دو م وللي ةو ام، وجي  رهن

و   عةل عد  تيا ةهة  ن ر يا ة     بائم الفمل ال ية م،ن تييلمضيرةت  ج  أهجر ا .والمةاجفم

 .F.Aر طجبةت أاةاام ل طباق ه  جك المضيرةت ت ألن، ل ي اةهة  ج  ال ف  ر  ضبال  

، وبةل ةل  لرية ام اا  دارهة    اية م ت  جمب F.Aلمفة م ردى تيا ة رضيرةت اا  دا  

يا ةهة كمة ةهةت    المفجيرةت الالزرم عن تيا ة هجر المضيرةت ورطةبض هة رب تجك الياج  ت

   .وهجا رة  فةضه الفصل الثةل  الفصل الثة  ،

ردى تيا ة كل لمفة م  حةول عةض واقب المضيرةت األةبفم المجكية     اية م  فصلهجا ال

 مالنظة : رن النةعا ان ، وذلك   اية م F.Aلغةض اا  دا   رضي  رن المضيرةت االةبفم

نم كمة تةاهة البةعثم ال   ث   ضد  الحجيل الممي ،(ال طباق الففج  لج شة ب) موالفمجا( ال شة ب)

  .تجك الفيارل تي اة    ن ت ه  مين أ
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 (:القسم العملي)ث الالفصل الث

  في سورية F.Aمدت توافر مقومات استخدام 

 

 : المبحث األول

الستخدام  مدت كفاية التأهيل العلمي والعملي لممارسي مهنة المحاسبة في سورية

 المحاسبة القضائية

 

  :المبحث الثاني

 المحاسبة القضائيةستخدام مدت توافر البيئة التشريعية المالئمة ال

 

  :المبحث الثالث

  قدرة انظمة الرقابة الداخلية في المنشأت السورية على الحد من االحتيال المالي

 

 :المبحث الرابع

المحاسبة مدت مالءمة مستوت تطور مهنة المراجعة في سورية لتطبيق  

  القضائية

  



188 
 

 :المبحث األول

الستخدام  لممارسي مهنة المحاسبة في سوريةمدت كفاية التأهيل العلمي والعملي 

 المحاسبة القضائية

 يش  هجا المبح  واقب ال أهال الفجم  والفمج  الجي   جضةر المحةابين الممةةاين، والجي 

 ُمِين،    عةل كفة  ه، أن  ؤهجه  لجحصيل عجم لجةز   رحةا  قاةة  ر  ضبال  عند تأااس هجر 

م رح ي ةت ال طط الدةااام ل  صص المحةابم    الجةرفةت لهجا  ضد ت  الةجيج لل. المهنم

ال ية م ورضةة  هة بمثاالتهة    الدول ال   كة ت ابةقم    تأااس رجةل رفة   ت صص  

 . ورهنم  مةةاهة ر  صصين    هجا المجةل، والمضصي  هنة المحةابم الضاةةام

ال طط )لج نيات الدةااام األةبفم لن ال مفن    ال طط الدةااام لج فجا  المحةاب     اية م و

 يش  أن المنةها ل   ُةاَج    وضفهة اع بةةات ال أهال ل  صص  (ر ةعم    كجاةت االق صة 

المحةابم الضاةةام وه  بةل ةل  ال تضد  لجداةس المفةةف الم فجضم بةالع اةل المةل  وبيافام 

فد رطةبضم رح ي ةت خطط تدة س وب. F.Aرية ح ه وال حضاق  اه، خصيية  تجك الم فجضم بةل  

   اليال ةت الم حد  االرة يام، وال   ابق  F.Aالمحةابم الم فةقبم رب تجك المفميل بهة ل دة س 

أن وة ت     هة م المبح  األول رن الفصل الثة  ،  دةك أن هنةك قصيةا     ال فجا  المحةاب  

  الجةةي تدة  هة    الجةرفةت هنة  مين اإلشةة  للم بفض الميا .   الجةرفةت ال ية م

 :، وال   ال تح ي هة ال طط الدةااام    الجةرفةت ال ية م، رنهةF.Aاألرة يام ل  صص ال  

 ظة م  حص االع اةل ورنهجا ه   االع اةل بةا  دا  الحةايب والنت 

  عيكمم الشةكم  الفنةية الضة ي ام لالع اةل 

 ل اة  ال حضاضةت الداخجام  يل الم بأ تضناةت كش  األي 

 تضناةت ضبط الجة مم   ال حضاق    الةشي  والف ة 

 شهة   ال بةاا وال ضناةت لدى الشةهد ال باة  قياعد الدلال 

  رؤشةات االع اةل ضمن النشةذ االق صة ي وضمن

 البائم االق صة  م

 المحةكمم واالا جياب واالا جياب المضةبل 

 طةلمة أن ال وجي  لم  صصان، خبةاا    . لفجم وال أهال الفمج  لاس أو ة عظة  رن ال أهال ا

،  إن الفةيم F.Aرجةل االع اةل المةل  ورية ح ه، و م جيين رفةةف كة ام عن ت صص 

إلقةرم  وةات ت صصام تدة بام تي ة المفةةف الالزرم لمحةابان قة ي اان  ضدرين ال بة  

ت ال    جةي تضد مهة    الياقب وال بةا. الضاةةام لجمحةك  عند الحةجم، ه   ةيم ماة ر ةعم

لجلك هنةك شك بمدى . الةاهن ه  خبةات ش صام ذاتام الطةبب وقد ال تيين كة ام ور يةرجم

وكمة ال تيجد  وةات تأهال كجلك ال تيجد . يحم رح ي ةت تضةة ة ال بة  ال    ضدري هة لجمحةك 

جمام ر  صصم،  ج   حد  أن أو كجاةت ع F. Accountantsجهم ره مم بهجر الم ألم كجمفام ل  

واالع اةل المةل ، وع م بةالع مة  عجم خبةات  F.Aعضدت جهم رة  وة  تدة بام عيل رفةةف 

لفل ذلك  في  للم أن االع اةل المةل  ل   ن شة بشيل وااب    قطةج المةل . أجنبام إلقةر هة

ممةةام ذاةفم الصات كمة ل    ججة ك. واالعمةل    اية م، كمة ا  شة وتنيج     ول الغةب

ماة أن الفةيم ال  شةةر وتيافه بشيل كباة وةبمة اة ب .    رج مب المةل واألعمةل ال يةي

أ اة  بةتت رف يعم أرة  ا ف ةح االق صة  ال يةي عجم االا ثمةةات األجنبام خةيم ماة 

 . المبةشة 
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في  F.Aة استخدام الـ ال تتوافر في الوقت الراهن إمكانيبنةا عجم رة ابق  مين الضيل أ ه 

، ليين واقب ال أهال الفجم  والفمج  ماة ر يا ة  رة  فن  أ ه  ج     الم  ضبل خجق سورية

خجق هجا الياقب   طج  . F.Aواقب جد د  ةاع  و ؤرن ال أهال المنةا  لج مين رن اا  دا  

شيةله وأ ياعه تأهال وتدة   رحةا  ر  صص  مينه ال فةرل رب عةالت االع اةل المةل  بيل أ

 F.Aبجلك   حيل ال أهال الفجم  والفمج  للم ر طج  أاةا  رن ر طجبةت اا  دا  ال  . ورظةهةر

 .   اية م

ال    ةضهة االق صة  الفةلم  وال طية المجهل    الصنةعم  F.Aوعا  أن ضةوةات اا  دا  

جم الجةرفةت ال ية م المةلام وال ينيليجاة، وتضناةت االع اةل ا ح      الم  ضبل الضة   ع

الياة       F.A،  مين لججةرفةت ال ية م االا ةشة  بمح ي ةت رنهةج F.Aتدة س رنهةج 

ضمن رضةةاتهة ال فجامام ع    F.A هة م المبح  األول رن الفصل الثة   إل خةل رنهةج 

وبةل ةل  ، (2)المحةوة الثالثم األاةاام المبانم    الفمي  ن الةابب وال ةرس رن الشيل ةق  

 .   اية م وهي تيا ة ال أهال الفجم  والفمج  F.Aتي اة الم طج  األول ل طباق 

ضمن رضةةات ال طط ال فجامام اا ه  للم عد كباة     F.Aورمة ال شك  اه أن ل خةل رنهةج 

ة ب اي م ال فجا  الفةل     اية م رة  جفجه ر ضةةبة  رب اي م ال فجا  الفةل     جةرفةت الدول 

 مين أن  ياعه يفيبةت  مين عةضهة وعةض كافام  F.Aماة أن تدة س رنهةج . لم ضدرما

 :عجهة  امة  ج 

ال    مين أن تيين رةتففم، لرة أن     تمي ل تيةلا   بالنسبة لتكاليف تدريس المنهاج -

تبن  المنهةج ال فجام  الجد د عن ذة ق المنح والهبةت ال   تمنحهة الهائةت اإلشةا ام 

 نظامام الدولام أو المؤا ةت األكة  مام الدولام، أو أن     اا غالل النضي  ال   ُةِيَدت وال

، أو أن     ةيد اع مة ات لهة    (ل ب  رة)لبند رفان ول      اا  دارهة لمة ةيدت له 

 .الم  ضبل رن رياز م الدولم الم صصم لضطةج ال فجا  الفةل 

 مين أن     ل خةل الميا  ال فجامام لمنهةج  ،امج التعليميبالنسبة آللية تحقيق أهداف البرن -

F.A   ضمن المضةةات الحةلام ال       تدة  هة لبةارا الMBA      األرة الجي   ةه

تح ان  يعام هجر الدةجم الفجمام، لضة م لجلك  مين تجماب عد  رضةةات    االع اةل 

لجي  ح ن رفه رن االخ اةةات الم ةعم ل مثل اخ صةية  أكة  ماة  ثة ي ة  بةلشيل ا F.Aو

 .MBAلطالب المةج  اة 

اايين هنةك عةجم : بالنسبة لخبرة المدرس ولتطوير المهارات لدت طاقم الكلية التعليمي -

رةام لج دة   والم ةعد  الفنام المضدرم رن الدول الةاةد  ورن الهائةت اإلشةا ام وال نظامام 

ه  بةأي البةعثم ةهن االق نةج  F.Aة   الحضاضام رن عج  ، لين االا فF.Aالدولام    عج  

الفة  بفياةد ورزا ة هجا الفج     رية حم الجةاة  المةلام و   تفز ز الشفة ام    عمجام ال ضة ة 

المةل ، وال ت أتم تجك الفةةد  عن ذة ق اإللزا  الضة ي   لجشةكةت الفةرم وشةكةت المةاجفم 

 .الا  دا  وتطباق هجا الفج 

ل حد د " أ وات تضاا "  يج  عجم اليجام الم  صم تطي ة بالنسبة لتقييم أهداف البرنامج،  -

، F.Aردى عصيل الطالب عجم المفة م والمهةةات والضدةات الاةوة م لممةةام رهنم 

 : و مين اا  دا  عد  آلاةت وتضناةت ل ضاا  البةارا والمنةها ال فجامام
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 والحفةة عجاهة F.Aم    قدة  الطالب عجم الفيز بيةاف -

 :ل  F.Aةيد وتضاا  خبةاا  -

 ال ضةة ة المي يبم والشفهام .1

 المحةكمةت الصية م .2

 الم ةةل الفمجام  اخل الص  .3

 المشةة ب -

 االر حة ةت -

أو اع مة  أي آلاةت أخةى  فةلم  ةتئاهة المشة ين األكة  ماين المؤهجين تأهاال   -

      اية معةلاة     هجا المجةل تنةا  اليضب األكة  م

 

اا نة ا  للم رة وة     هجا المبح  رن الفصل الثةل  والجي كةن الهدف رنه رفة م ردى كفة م 

، وكافام تيا ة هجا F.Aال أهال الفجم  والفمج  لممةةا  رهنم المحةابم    اية م الا  دا  

مبح  للم ،  ضد تييل ال(F.Aوهي المضي  األول رن رضيرةت اا  دا  )المضي     عةل ماةبه 

  اجم رفة هة عد  كفة م ذلك ال أهال وبةل ةل  عد  تيا ة ذلك المضي     اية م، وبةل ةل  ضف  

 .   اية م    اليقت الةاهن F.Aلرية ام اا  دا  
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:المبحث الثاني  

 المحاسبة القضائية مدت توافر البيئة التشريعية المالئمة الستخدام

 فةت الضة ي ام ال   تحد رن االع اةل المةل ، وال   تمّين كش  الفصل الثة   أهمام تيا ة ال شة

لجحد رن  F.A هجر ال شة فةت تمثل واعدا  رن رضّيرةت اا  دا  رفةةف . F.Aرن اا  دا  

االع اةل المةل ، اياا اا  درت هجر المفةةف رن قبل رةاجب ع ةبةت خةةج  عند تضد   

 ف  الحةلان ال بد رن . ابان قاةةاان رجةز نخدرةت لضة ام لجمحةك ، أ  ريةات رن خالل رحة

. F.Aوجي  تشة فةٍت، ال شك    أ ّهة ا يين أكثة  قم  وتفصاال  عند تأااس رهنم ر  ضجم ل  

  فم هجا المبح  رن هجا الفصل، للم كش  واقب ال شة فةت ال ية م ال   ت  ص بةلجةاة  

، F.Aم، لجيقيف عجم ردى كفة  هة الا  دا  المةلام ورية ح هة، وب نظا  رهنم المحةابم والمةاجف

، وال   ُعِةضت    الفصل الثة  ، F.Aث  لمطةبض هة رب ال شة فةت الياج  تيا ةهة الا  دا  

وذلك لغةض الحي  عجم ردى كفة م ال شة فةت ال ية م الحةلام وعةض ال طي ة الالز  

 .  F.Aوالاةوةي لهة لج مين رن اا  دا  ال  

 رن اإلشةة  للم أن تفد الت قة ي ام عصجت    اآلو م األخاة ، ألغت رحةك  األرنبدا م  ال بد 

لعام  / 16/رقم المرسوم التشريعي مب يدوة . االق صة ي وأ شأت رحةك  الناةبم المةلام الفةرم

ه  الم  صم    النظة  ، أيبحت رحةك  الجنة ةتاالقتصادية بشأن إلغاء محاكم األمن 2002

 /31/ الفضيبةت االق صة  م ةق    الجةاة  الجنةةام المنصيص عجاهة    قة ين   النظة     

 لفة  /13/ المةاي  ال شة ف  ةق  وتفد الته وجةاة  ال هة   المنصيص عجاهة    /1222/ لفة 

بةلجةاة  الجنحام  وأيبحت رحةك  بدا م الجزاا ه  الم  صم    النظة. وتفد الته /1214/

  .وتفد الته /1222/ لفة  /31/ ةق   ين الفضيبةت االق صة  مالمنصيص عجاهة    قة

رةلام  اةبم  ،بميجبه ،أعدثت، المرسوم الخاص بانشاء محاكم النيابة المالية العامةومع صدور 

عةرم ر  صم بةلنظة    الجةاة  الم فجضم بةألريال الفةرم تمةةس اةةة الصالعاةت الم يلم 

ةة تحضاق رةلام ت  ص بةل حضاق    الجةاة  الم فجضم بةألريال الفةرم كمة أعدثت  وا .لجناةبم الفةرم

 .تمةةس اةةة الصالعاةت الم يلم لدواةة ال حضاق

 

المتطلبات التشريعية الالزمة الستخدام ب لقوانين السورية ذات الصلة باالحتيال المالي مقارنةا ا

F.A ( بنود كما وردت فيSOX 
1

 ) 

 

 : قانون العقوبات السوري

عاث  ، ( ث  الفصثل األول رثن البثةب الثةلث ) الجةاة  الم جم بياجبثةت اليةافثم تنةول هجا الضة ين

ولاثةا  ااثث فمةل ال ثثجطم جثة   فثثل الةشثي  ويثثةف النفثيذ و فثثل االخثث الس وااث ثمةة اليةافثثم 

 . وعد  الفضيبةت المنةابم ليل جة مم واإلخالل بياجبةت اليةافم،

                                                           
1
 .في المبحث الثاني من الفصل الثاني المشار  ليها باألحرف األبجدية باللغة اإلنكليزية SOXقانون بنود  
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جثة  تزو ثة ال ثجالت  ، ( ث  الفصثل الثثة   رثن البثةب ال ثةرس) وتنةول الضة ين جة مم ال زو ة

 . والباة ةت الةامام والمصدقةت اليةذبم وتزو ة االوةاق ال ةيم، وعد  عضيبةت هجر الجةاة 

، عاث  (   الفصل األول رن البثةب الحثة ي عشثة) جة مم أخج رةل الغاةوتنةول قة ين الفضيبةت 

جة مثم كمثة تنثةول . المفةوضم عجم اةتيةب تجثك الجة مثمو ص عجم الفضيبةت ال ةقم جة   فل 

وجة مثثم لاثثةا  (  ثث  الفصثثل الثثثة   رثثن البثثةب الحثثة ي عشثثة) واثثةةة ضثثةوب الغثثش االحتيممال

و ص عجم الفضيبةت المفةوضم ، (   الفصل الثةل  رن البةب الحة ي عشة) االة مةن واالخ الس

 .عجم اةتيةب تجك الجةاة 

و    رن قة ين الفضيبةت، 221 - 212الميا  :  الس االع اةل    تنةول المشةج ال يةي اإل

تنةول  SOXرن الجد ة ذكةر أن قة ين . 2001لفة   33رن قة ين ال جةة  ةق   22-12الميا  

 (.O)اإل الس االع اةل     الض   الثةرن رنه 

و ةض   ص عجم ال جن لمد  تصل للم عشة ن عةرة ، SOXن الض   الثةرن رن قة ين وعا  أ

مةارةت عجم أي  ة   ضي  ب بد ل أو ت ة   أو تشي ه أو لخفةا أو تغطام أو تز ا  أو ل ةاج قاد 

وهم     أي اجل أو وثاضم أو مةض رة ي بنام لعةقم أو وق  أو رنب أو ال أثاة عجم أي تحضاق 

الضاة ة  تجك ةى أن المشةج ال يةي قد تنةول ، (P)تد ةر أي وكةلم تةبفم لجحييرم األرة يام 

رن قة ين الفضيبةت، ولين الففل هنة بنام ل ضةج  451 - 450 - 445 - 350للم عد رة    الميا  

لجا   يج  هنة تطي ة ال شة فةت ال ية م لا    ةض الفضيبةت عجم تجك . ال جطم    الغجط

 .األ فةل تحت أي  ام كة ت

اثنم  25و ال ثجن لمثد  أقصثةهة عضيبم الغةارثم أ فةض  SOXالض   الثةرن رن قة ين  وعا  أن

 ةى رضةبال  لجلك  إ نة  ،(R)عجم  فل االع اةل عجم ر ةهم  الشةكةت المطةوعم أاهمهة لجفمي  

 .رن قة ين الفضيبةت 211   ال شة ب ال يةي    المة   

تنةول اع اةل الشةكةت والمحةابم عنه، و ةض  SOXوعا  أن الض   الحة ي عشة رن قة ين 

عجم أي ش ص  ضي  ب بد ل أو ت ة   أو تشي ه أو لخفةا ( انم 20ل للم قد تص)عضيبم 

،  إ نة  ةى (S)ال جالت أو اليثةةق أو أي مةض آخة أو  ضي  بإعةقم لجةااات قاةةام ةامام 

 .رن قة ين الفضيبةت 350المة   رضةبال  لجلك    

 

 : 2013لعام / 3/رقم  قانون العقوبات االقتصادية

لجةاة  االق صة  م  حد هة وعد  عضيبةت رةتيباهة، جة  الضة ين قاة  الفة  ب فاثان تنةول الضة ين ا

المثة   ال ة اثم رثن الفصثل )أو تة اب ريةث  خال ثأ ألعيثة  الضثيا ان بضصثد ججث  المنففثم لنف ثه 

ولبثةا  عضثي  بصثية  ( المة   الثةرنم رن الفصل الثة  )، كمة جة  اخ الس األريال الفةرم (الثة  

 ( المة   الفةشة  رن الفصل الثة  )م لجضيا ان ر ةلف

المثة   الثةلثثم عشثة رثن الفصثل )جة  الضة ين أ اة  الغش    اإل  ثةج أو الصثة ةات أو الثياة ات 

، والغثثش الثثجي  ضثثي  بثثه (رثثن الفصثثل الثثثة   15و  14المثثيا  )، وةشثثي  الميةثث  الفثثة  (الثثثة  

، (المثثة   ال ة اثثم عشثثة رثثن الفصثثل الثثثة  )م الميةثث  عنثثد باثثب او شثثةاا أو ل اة  ارثثيال الدولثث

رثن الفصثل  12و  11المثيا  )والغش الجي  ضي  به    عضي  المنةقصةت وعند ل شثةةه لجمفجيرثةت 
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المة   ال ةافم عشة رن الفصل )، كمة جة  تالع  المية  الفة  ب يز ب ال جب لجمياذنان (الثة  

 .تيةب تجك الجةاة وقد  ص عجم الفضيبةت المفةوضم عجم اة(. الثة  

 

 : 2006قانون سوق األوراق المالية لعام 

عجم وجيب قاثة  الجهثم المصثدة  لثألوةاق المةلاثم بثإبالغ الهائثم  رن هجا الضة ين 12المة    تنص

وال ثثيق خطاثثة  عنثثد عجمهثثة بحثثدو  تطثثيةات جيهة ثثم قثثد تثثؤثة عجثثم أاثثفةة األوةاق المةلاثثم 

نثثه عثثق الهائثثم  ثث  لجثثةاا أي تحضاثثق أو تف ثثاش أو تثثدقاق ر 14وتبثثان المثثة   . المصثثدة  رثثن قبجهثثة

ل حد د رة لذا كة ت أي جهم أو أي ش ص قثد اةتيث  ر ةلفثم أو ات ثج لجثةااات تحاثاة م تثؤ ي 

للثثم اةتيثثةب ر ةلفثثم ألي رثثن أعيثثة  هثثجا الضثثة ين واأل ظمثثم وال فجامثثةت والضثثةاةات الصثثة ة  

عجثم أي ر ةلفثم ألعيثة  هثجا الضثة ين واأل ظمثم  رنه الفضيبةت المطبضثم 15وتحد  المة   . بمض اةر

 .وال فجامةت الصة ة  بميجبه

رنثثه   بثثان عثثق المثثد ة ال نفاثثجي لج ثثيق  ثث  تشثثيال لجنثثم لج حضاثثق  ثث  الم ةلفثثةت  11أرثثة المثثة   

. المن يبم لجفاي أو ألي رن األش ةص المةتبطان به عجم يفاد رمةةا ه  ألعمةله     ال يق

 بثثان الفضيبثثةت ال أ  باثثم ال ثث   حثثق لمججثثس ل اة  الشثثةكم الم ثثةهمم الفاثثي رنثثه   12أرثثة المثثة   

لذا تبان بأن الفاي أو أعد األش ةص المةتبطان به قد خةل  األ ظمثم ( بفد لعال  الهائم) ةضهة 

 .و ال فجامةت والضةاةات الصة ة  عن ال يق

تيجثثث  المةاجثثثب بثثثإبالغ رثثثن قثثثة ين اثثثيق األوةاق المةلاثثثم وال ثثث   52الفضثثثة    رثثثن المثثثة   أرثثثة 

الم ةهمان بأ م أرية ذات أهمام رثل ردى رالارم و ةعجام أ ظمم الةقةبم الداخجام المفميل بهة    

 ث  الض ث  األول رنثه عجثم المةاجثب  SOXالشةكم  إ هة تضةبل  يعة  رة اإللزا  الجي وضفه قة ين 

لةقةبثم الداخجاثم أو ألي باةوة  أن   امن تضة ةر ويفة  ألي  ضطثم ضثف  جيهة ثم  ث   ظثة  ا

، لين الفبة  تيمن    ال طباثق الففجث  لثجلك ، هجا أرة جاد و بف  عجم ال فةؤل(D)عد  ار ثةل له 

 .عجم أةض الياقب الفمج  وهي رة اا   اخ بةةر    المبح  الةابب رن هجا الفصل

لمةاجفثم بة ثب شثةكم ا/كمة تنةول قثة ين اثيق األوةاق المةلاثم للثم عثد رثة قاثام للثزا  المةاجثب

تضةة ةهة للم لجنم المةاجفم لدى الفمال، وهثي األرثة الثجي  مثثل أعثد ر طجبثةت الض ث  الثثة   رثن 

عجثثم رةاجفثث  ع ثثةبةت الشثثةكم "رنثثه  52، وذلثثك  ثث  الفضثثة  هثث  رثثن المثثة   SOX (H)قثثة ين 

ين ال ثثةةجاان اإلبثثالغ عثثن الم ةلفثثةت المي شثثفم أو المشثثييك  اهثثة لمججثثس اإل اة  و ثث  عةلثثم كثث

لجنثم المةاجفثم ، لن "الم ةلفم ج امم   فان تزو د الجهم الةقةبام بن ث م رثن ال ضة ثة المفثد لثجلك

ي ت بب لمججس اإل اة ، لين اإللزا  هنة  ضط لإلبالغ عن اك شةف ر ةلفم أو االش بةر بهة، األرة الثج

تضة ثة المةاجفثم ة ثب  إلمى إل اة  عنثد اك شثةف ر ةلفثماللم لبالغ ة ب  من  يج  تفد جه لا حيل 

 .الفمالوبشيل  اة  للم لجنم المةاجفم لدى 

  فثان أن  شثيل رججثس ل اة  الشثةكم الم ثةهمم "رثن قثة ين اثيق األوةاق المةلاثم  51لن المثة   

الثجي  جثز   SOXتضةبل الض   الثةل  رن قثة ين : ....." الفاي، لجنم لج دقاق و ق الايابط ال ةلام

 ل لجنم تدقاق ت م ب بصالعاةت ور ؤولاةت رفانم ر فد   رنهثة ب مي( issuerرصدة )كل شةكم 

اا ئجةة خدرةت المةاجثب ال ثةةج  و  ثب أتفةبثه واإلشثةاف والةقةبثم الفةرثم عجثم عمجثه، ول اة  
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الشيةوى الداخجام الم فجضم بةلةقةبثم الداخجاثم ور ثةةل المحةاثبم، كمثة  جثز  أن   م ثب أعاثةا لجنثم 

 .وهي أرة جي ته رةهي م بةل طباق الففج  له عجم أةض الياقب الفمج  ،(I)ال دقاق بةالا ضاللام 

رنه للم عد رثة أعثد ر ث جزرةت الض ث  الثةلث  رثن  52تنةول قة ين ايق األوةاق المةلام    المة   

ر ؤولام تصما   ظثة  ةقةبثم  اخجاثم وتضاثا  ذلثك النظثة   CFOو CEO، الجي َعَمل SOXقة ين 

، ((Jجاثم لعثدا  تضة ثة رثةل  وة ثب تضة ثة بثجلك للثم المةاجثب ال ثةةج  يرة  قبل كل عم 20خالل 

رن قة ين ال يق عجم أ ه   فان عجم رججس ل اة  الشةكم الفاي رةاجفم  52عا   صت المة   

ردى  ةعجام وكفة م أ ظمم الةقةبم الداخجام بةلشةكم لمة  واعد     الفة  عجم األقل، وال أكاد عجثم 

 CEOللم الم ةهمان، هنة  ج  أن  ُاةف للم تجك ال شثة فةت ر ثؤولام  ذلك    تضة ةر الميجه

 .عن تصما  وتضاا   ظة  الةقةبم الداخجام لمنشأته  CFOو

بم ؤولام اإل اة  عن تأااس  ة  ال ضة ة ال نيي باة  بأن  شمل SOXرن قة ين  ةض الض   الةابب 

 هثجا األرثة رحضثق  ث  ال شثة ب ال ثيةي (.L)والحفثةة عجاثه وتضاامثه لثد هة  ظة  الةقةبثم الداخجاثم 

  فان عجثم رججثس ل اة  الشثةكم " : صت عجم ال ةل قة ين ايق األوةاق المةلام رن  52 ةلمة   

الفاي، رةاجفم ردى  ةعجام وكفة م أ ظمم الةقةبثم الداخجاثم بةلشثةكم لمثة  واعثد   ث  الفثة  عجثم 

 . " ةهمان بأ ه ت  عمل هجا اإلجةاااألقل، عجم أن     ال أكاد    تضة ةر الميجه للم الم

رنثه عجثم أن الهائثم ال ت حمثل أي  13 ص قثة ين اثيق األوةاق المةلاثم  ث  الفضثة  ب رثن المثة   

ر ؤولام عن عد  تامان  شثةات اإليثداة وال ضثةة ة الدوة ثم واإلعال ثةت أو اليثثةةق المي عثم 

عثن اع ياةهثة عجثم رفجيرثةت أو  لدى الهائم رن قبل أي ذةف ألي رفجيرةت أو باة ثةت رهمثم، أو

كاث   ميثن أن ت م ثب هائثم األاثياق واألوةاق : وال  ثةؤل الثجي  طثةح  ف ثه هنثة. باة ةت راثججم

المةلام ال ية م بية م المياة  والصالعاةت الالزرثم أل اا عمجهثة الميجفثم بثه بميجث  الضثة ين  ث  

ع ا أو تضصاة أو خطأ  ثةج  عثن  اليقت الجي أعفةهة  اه الضة ين  ف ه رن تحمل أي ر ؤولام أو

رمةةا هة لفمجهثة الثجي كجفهثة بثه الضثة ين؟ أال  ضاث  المنطثق ب ةا ثق ال ثجطةت والصثالعاةت رثب 

 رن ه  الجهم ال   عجاهة تحمل هجا الف ا ؟ : الم ؤولاةت؟ وبنةا عجاه

 14 رة الم    2005لفة   /22/ ةق  ال ية م المةلام واألاياق األوةاق هائم قة ين:   وة  كمة 

 تحضاق أي لجةاا    عق الهائم) 12 ، والمة  (المياة  المةلام لجهائم والبدالت والفميالت ال   ت ضةضةهة الهائم)

 50المةاي  ال شة ف  ةق  رن قة ين الهائم المفدل بميج   ب/2و   المة   ، (أوتدقاق أوتف اش

 الفضة  عجاهة    المنصيص الم ةلفةت اةتي  رن كلالفضيبةت والغةارةت المفةوضم قة ي ة  عجم ) 2002لفة  

 ،SOXال ة س وال ةبب رن قة ين لض مان  العظ أن لهة رضةبال     ا، (رن هجا المةاي  2المة    رن أ

، وال جطةت الضة ي ام ل  SECرصة ة تمي ل عمجام اإلشةاف والةقةبم ال   تمةةاهة الجج ن تنةوال 

SEC رجةل األاياق واألوةاق المةلام والفضيبةت ال   تطةل كل رح ةل    (N). 

 اب عضيبةت ومةارةت و  ين رد ام رحد   ماة قةبجم الجي  SOXالض   الثةرن رن قة ين 

، (Q)لج بةةم عجم خةق الضيا ان الفادةالام وقيا ان اليال م الم فجضم بةالع اةل    األوةاق المةلام 

المفدل بميج   ،ال ية م المةلام واألاياق األوةاق رن قة ين هائم 5المة   رضةبجه    وة  

 .2002لفة   50ال شة ف  ةق  المةاي  

انم عجم  فل  25عضيبم الغةارم أو ال جن لمد  أقصةهة  فةض  SOXالض   الثةرن رن قة ين 

   ال شة ب ال يةي   ضةبجه ،(R)االع اةل عجم ر ةهم  الشةكةت المطةوعم أاهمهة لجفمي  
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المفدل بميج  المةاي   ال ية م المةلام واألاياق األوةاق هائم رن قة ين 6المة   ب رن  البند

 .2002لفة   50ال شة ف  ةق  

   فل تضد ُ  رفجيرةٍت رز فم وراججم    أي جةّ الجي ، SOXالض   الحة ي عشة رن قة ين و

     عةل وجي  عج SECذج  أو تضة ة أو وثاضم أو ر  ند  ُطج  بميج  الضة ين ة فهة للم 

 هائم رن قة ين 2رن البند أ رن المة    2-5-4-3-2-1الفضةات  تضةبجه، (T) بجلك و ام الضصد

، 2002لفة   50المفدل بميج  المةاي  ال شة ف  ةق   ال ية م المةلام واألاياق األوةاق

 .2ت رن المة    -لضة م للم البني  ب

 : 2006نظام إصدار وطرح األوراق المالية لعام 

رنثه ر ةلفثةت  ظثة  ليثداة  15ليثداة وذثةح األوةاق المةلاثم  ث  الفضثة  أ رثن المثة   بان  ظثة  

 .وذةح األوةاق المةلام والفضيبةت المفةوضم عجاهة

 

 : 2011لعام  29رقم قانون الشركات 

المثة   تنثةول البنثد الةابثب رثن و. رثن هثجا الضثة ين يثالعاةت رججثس اإل اة / 145/تنةولت المة   

أي وةافثم ذات أجثة أو    ين عثد  جثياز قاثة  أي عاثي  ث  رججثس اإل اة  ب ثيل رثن الضثة/ 141/

وضثب بثداا  رثن  رثن الضثة ين عثد ت  واجبثةت رججثس اإل اة / 150/المثة   . تفي ض  ث  الشثةكم

األ ظمثثم الداخجاثثم لجشثثةكم للثثم اع مثثة  ااةاثثم اإل صثثةح ال ةيثثم بةلشثثةكم، ويثثيال  للثثم لعثثدا  

 . جشةكم وباةن األةبةح وال  ةةة وباةن ال د ضةت النضد مالمازا ام ال ني م الفةرم ل

للثم أي رثن أعاثةا رججثس ل اة   رثن أي  ثيجعثد  جثياز رثنح ت ثهاالت / 151/تنةولت المة   و

المثة   وعثد ت . الشةكم أو للم ةةثاس المثد ة ن ال نفاثج ان أو للثم أقةبثةةه  ع ثم الدةجثم الةابفثم

أعاثةا رججثس عثد  جثياز قاثة  أي رثن :  اة ، ورنهةعجم أعاةا رججس اإل المحظيةات / 152/

أاه  الشةكم    أاياق األوةاق المةلاثم، أو شثةاا  اإل اة  بفمجاةت تهدف للم ال الع     أافةة

لمفجيرثةت ماثة ر ةعثم لجفةرثم أو  ضثل هثجر المفجيرثةت ألي شث ص آخثة، أو  وباب األاثه  ااث نة ا  

 . ي ر ةه   اهةل شةا أي رفجيرم اة م ت فجق بةلشةكم للم أ

ر ؤولام أعاةا رججثس اإل اة  وشثةوذ تفاثان رف شث   125ع م / 153/وقد تنةولت الميا  رن 

عق رف ش الح ةبةت     عي  الهائثم الفةرثم ورهمم رف ش الح ةبةت، واجبةت المف ش الح ةبةت، 

ع ةبةتهة  المفة اة المحةابام، عا   ج  عجم الشةكم تنظا ور ؤولام رف ش الح ةبةت ، لال فضة 

   . ورةاجف هثثثثة وعفثثثثظ اثثثثجالتهة و  ةتةهثثثثة و ثثثثق رفثثثثة اة المحةاثثثثبم والمةاجفثثثثم الدولاثثثثم

 : المفةوضم    الحةالت ال ةلام رن الضة ين اخ صت بةلفضيبةت / 203/المة   

 لجياقب تنظا  رازا ام الشةكم وع ةبةت أةبةعهة وخ ةةةهة بصية  ماةرطةبضم -

  ذوي الفالقم ضصد لخفةا عةلم الشةكم الحضاضام عنك   رفجيرةت  يج  الضة ين ذكةهة ب -

 تيز ب أةبةح يية م أو ماة رطةبضم لحةلم الشةكم الحضاضام -

   شة وقةةب كةذبم لحمل الجمهية عجم االك  ةب بةألاه  أو بأانة  الضةض -

 اا نة ا  للم أاس ماة يحاحم تضد ة قامم المضدرةت الفانام -

اثياا أكثةن  المضد  اا نة ا  ألعيثة  هثجا الضثة ين تضد   رفجيرةت ماة يحاحم    تصة حه -

 عاي رججس ل اة  أو رد ة أو رف ش ع ةبةت



196 
 

عاثي رثن هثجا الضثة ين اثياا أكثةن  152اةتيةب أعثد المحظثيةات المثجكية   ث  المثة    -

 رججس ل اة  أو رد ة أو رف ش ع ةبةت

وال جةة  أن تةاق    حق ليزاة  االق صة عا    ضد تنةولت ةقةبم اليزاة  / 225/المة  أرة 

والمحدو   الم ؤولام    كل رة   فجق ب نفاج أعية  هجا الضة ين  الشةكةت الم ةهمم والضةبام

األاةا  لهجر الشةكةت، كمة  حق لهة أن تبجغ الناةبم الفةرم عن كل ر ةلفم تشيل جةرة   والنظة 

 .لمالعضم الم ؤولان قاةةاة  

رنه أعد واجبةت رججس اال اة  الم مثجم / 150/رن المة    تنةول قة ين الشةكةت    البند الثة  

   وضب األ ظمم الداخجام لجشةكم ل نظا  االرية المةلام والمحةابام واال اة م، وعا  أن الض   

ر ؤولام تصما   ظة  ةقةبم  اخجام وتضاا  ذلك  CFOو CEOَعَمل  SOXالثةل  رن قة ين 

عدا  تضة ة رةل  وة ب تضة ة بجلك للم المةاجب  يرة  قبل كل عمجام ل 20النظة  خالل 

ر ؤولان عن تصما   CFOو CEO وجفلتجك ال شة فةت  اا يمةل،  إ ه  ج  ((Jال ةةج 

 .وتضاا   ظة  الةقةبم الداخجام لمنشأته 

للم أي رن  عجم عد  جياز رنح ت هاالت رن أي  يجرن قة ين الشةكةت  /151/المة   قات 

. ألقةبةةه  ع م الدةجم الةابفم ةكم أو ةةاس المد ة ن ال نفاج ان أوأعاةا رججس ل اة  الش

وهي رنُب الضةوض الش صام  SOXالض   الةابب رن قة ين   وه  بجلك تحضق أعد ر طجبةت

، تفي  البةعثم ل ؤكد عجم أن جي   هجا األرة رةهي م بةل طباق الففج  لجمدةاا والمدةاا ال نفاج ان

 .مج له عجم أةض الياقب الف

انم عجم  فل  25عضيبم الغةارم أو ال جن لمد  أقصةهة  فةض  SOXالض   الثةرن رن قة ين  لن

 ث  ال شثة ب   ضةبثل هثجا الض ث  ،(R)االع اةل عجم ر ةهم  الشثةكةت المطةوعثم أاثهمهة لجفمثي  

 .2011رن قة ين الشةكةت لفة  / 203/المة   ال يةي 

 

 15/2/1922تاريخ  13لتشريعي رقم قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم ا

 ص هجا الضة ين    المة   الةابفم رنه عجم أ ه  لذا كة ت الباةعم ريضيج ال هة   أو الشثةوج 

بةل هة ثث  رثثن المثثيا  الم ثثدة   إ ثثه  حيثث  بةألشثثغةل الشثثةقم رثثن خمثثس اثثنيات للثثم عشثثة ن اثثنم 

أرثةلهثة لن لث   ضثب الففثل  ن عشثةالمثيا  الم ثدة  وال تز ثد عث وبغةارم ال تضل عن ا م أرثةل قامثم

الفضيبم لذا كةن الفةعل رثن الفثةرجان  ث  تاةع  وعجم أن . تحت ذةةجم قة ين  ضا  بفضيبم أشد

 . ي  الففل الجةر  ر  غال  وةاف هالدولم واةت

كمة  ص هجا الضة ين    المة   الفةشة  رنه عجم لعدا  مةف جنةةاثم و واةثة تحضاثق ر  صصثم 

 .   المفةقثث  عجاهثثة  ثث  هثثجا المةاثثي  ال شثثة ف  وذلثثك بضثثةاة رثثن وز ثثة الفثثدللجنظثثة  ثث  الجثثةاة

 .ول   حد  الضة ين  يج ور  يى تأهال الفةرجان    مةف و واةة ال حضاق وخبةاته  الفمجام

 

 : 2003للعام  25قانون مكافحة التهرب الضريبي رقم 

الم مثجم    رية حم ال هثةب ( 3  المة )عد  الضة ين رهة  ويالعاةت رد ة م االا فال  الاة ب  

الاة ب  عن ذة ق اا ضصةا المفجيرةت الميثضم عن األوضثةج المةلاثم لجميجفثان وجمثب الباة ثةت 

عن رطةةح الاةاة  والةاي  وضبط عةالت ال هةب رنهة وال حضاثق  ث  الشثيةوى واإلخبثةةات 
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هثثة رثثب الجهثثةت الم فجضثثم بثثةل هةب الاثثة ب  وتحثثةي أبثثةز ذثثةق ال هثثةب الاثثة ب  ورفةلج 

ورنح الفةرجان    رجةل االا فال  ورية حم ال هةب الاثة ب  عثق االذثالج عجثم كثل . الم  صم

رة له عالقم بةل يجا  بةلاةاة  والةاي ، وللزا  جهةت الضطةج الفة  وال فةو   والمش ةك ب ضد   

 ( 2المة   )كة م الباة ةت والمفجيرةت واليثةةق المطجيبم رن قبجه  

 200الحثبس رثد  شثهة ومةارثم قثدةهة )عضيبةت ال هةب الاثة ب   2الضة ين    المة    وقد عد 

بةلمةةم رن الاة بم أو الةا  ال نيي عن انم واعد  عن ال يجا  أو جزا ال يجا  رحثل ال هثةب 

ولث   فثِط الضثة ين عصثة م لجفثةرجان  ث  رجثةل (. ع   الحةل وتاةع  الفضيبم  ث  عثةل ال يثةاة

 حثم ال هثةب الاثة ب  الثج ن  ثبثت ااث ثمةةه  أاثةاة   ثةةا أعمثةله  لمنففث ه  أو االا فال  ورية

 (.10المة   )رنففم ماةه ، عا   حةليا للم الضاةا الت ةذ اإلجةااات الضة ي ام وال أ  بام بحضه  

 

للعام ( 12)المرسوم التشريعي رقم : قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

2012  : 

المةاثثي  : أيثدة المشثةج ال ثيةي قثثة ين ال يايثل عجثم الشثبيم ورية حثثم الجة مثم المفجيرةتاثم

عد   اه عضيبم الدخيل ماة المشةوج للثم رنظيرثم رفجيرةتاثم . 2012لجفة  ( 11)ال شة ف  ةق  

 بثثدون يثثالعام، أو   ثثخ الباة ثثةت أو للغةةهثثة أو تغااةهثثة أو تشثثي ههة أو تز افهثثة أو ااثث  دارهة أو

ل شةةهة، وعضيبم شغل ااث  ريقثب الي ةو ث  رثن  ون عجث  يثةعبه، وعضيبثم لعةقثم الييثيل للثم 

ال ثثدرةت أو البثثةارا أو المياقثثب االلي ةو اثثم أو رصثثة ة الباة ثثةت أو المفجيرثثةت عجاهثثة، وعضيبثثم 

اع ثثثةاض المفجيرثثثةت وال ثثثداج لجحصثثثيل عجثثثم رفجيرثثثةت ش صثثثام بغاثثثم ااثثث غاللهة ألمثثثةاض 

ضيبثثم تصثثما  البةرجاثثةت ال باثثثم وااثث  دارهة، وعضيبثثم االع اثثةل عثثن ذة ثثق لجةاراثثم، وكثثجلك ع

الشبيم، وشد  الفضيبم لذا وقفثت الجة مثم عجثم ثالثثم أشث ةص  ثأكثة أو لذا تجثةوز ربجثغ الاثةة 

كمثة عثد  عضيبثم اثةقم . رجاين لاة  اية م أو لذا وقب االع اثةل عجثم رصثةف أو رؤا ثم رةلاثم 

 15ا ظة الميا  رثن ) ةهة أو اا فمةل بطةقةت   ب رزوة  أو ر ةوقم أةقة  بطةقةت الد ب أو تزو

- 22  ) 

 أعثثد  ( 24المثثة   )وقثثد تثث  بميجثث  هثثجا الضثثة ين تأاثثاس جهثثةز لج حضاثثق  ثث  وزاة  الداخجاثثم 

الاثثةبطم الفدلاثثم الم  صثثم بةا ضصثثةا الجثثةاة  المفجيرةتاثثم وجمثثب أ ل هثثة الةقماثثم والضثثبض عجثثم 

 لمحةك   ةعجاهة ولعةل ه  للم ا

تنةول الضة ين أ اة  ر ألم ال ضص  اإللي ةو   وال ف اش والابط الثجي تضثي  بثه الاثةبطم الفدلاثم 

   اثةع  الحثد األ  ثم لجفضيبثم المضثةة  ألي (22المة   )وتطباق الضيا ان الجزاةام (. 22المة   )

مم بةا  دا  الشبيم أو رن الجةاة  المنصيص عجاهة    الضيا ان الجزاةام النة ج  لذا اةتيبت الجة 

وقفثت عجثم الشثبيم أو لذا وقفثت الجة مثم عجثم جهثةز أو رنظيرثم رفجيرةتاثم بضصثد ال ثأثاة عجثثم 

 صثت عجثم رصثة ة  ( 34)الجد ة بةلثجكة هنثة أن المثة   . عمجهة أو عجم المفجيرةت الم ز م  اهة

م الحيثث  بيقثث  أو كثثل الياثثةةل الم ثث  درم  ثث  اةتيثثةب أي رثثن الجثثةاة  ال ثثةبضم الثثجكة لضثثة م للثث

 . لمالق الميقب االلي ةو   الم   د     اةتيةب أي رن تجك الجةاة 

 

 (:2003للعممام  62الصممادر بالمرسموم التشممريعي رقممم )قمانون الجهمماز المركممزي للرقابمة الماليممة 
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أرة هنة  ،بةلةقةبمي اخ ص جالالفصل هجا المبح  الثةل  رن    نةوله بةل فصالهجا الضة ين رح يى 

 .ال ةكاز اايين عجم بنام الضة ين وأعية  ريا ر رن  ةعام اةتبةذهة بةالع اةل المةل   إن

عثثد  الضثثة ين  ثث  المثثة   الةابفثثم رنثثه  ثثيج الةقةبثثم ال ثث   مةةاثثهة الجهثثةز، وأوجثث  عجاثثه  حثثص 

اجالت و  ةتة ور  ندات ال حصال والصةف وكش  عثيا   االخث الس واإلهمثةل والم ةلفثةت 

 .بهة وبح  بياعثهة وأ ظمم الفمل ال   أ ت للم عدوثهة واق ةاح واةةل عالجهثة المةلام وال حضاق

رنثثه رهثثة  الجهثثةز الم مثجثثم  ثث  ال حضاثثق  ثث  الم ةلفثثةت المةلاثثم واإل اة ثثم  23كمثثة عثثد   ثث  المثثة   

واالق صة  م والجزاةام ال    نج  عنهة آثةة رةلام والمي شفم رن قبجه أثنةا قاةره بأعمةل ةقةب ثه أو 

المحةلم للاه، ولذا أافة ال حضاثق عثن وجثي  جثة  جزاةث   حاثل ةةثاس الجهثةز   ثةةا ال حضاثق رثب 

أرة الم ةلفةت الم فجضم بأيحةب المنةي   اث   ة فهثة للثم  األوةاق المثب م للم الضاةا الم  ص،

 .ةةاس رججس اليزةاا

ةةل الالزرثثم ل حثثةي رنثثه الحثثق  ث  ات ثثةذ جماثثب الياث 24وقثد أعطثثم الضثة ين الجهثثةز،  ثث  المثة   

الم ةلفةت واليش  عنهة واالا مةج للم الشهي  وال حضاق رب الفةرجان وماة الفةرجان وكث   ثده  

. عن الفمل والحجز عجم األريال بغام المحة ظم عجم األريال الفةرثم وااث ة ا  األرثيال الاثةةفم

ضاثثق والم ثثةالم رثثن قبثثل رنثثه الم ةلفثثةت المةلاثثم ال ثث  ت ثث يج  ال ح 22وعثثد  الضثثة ين  ثث  المثثة   

 : الجهةز رنهة

ر ةلفثثم الضثثيا ان واأل ظمثثم المةلاثثم وتجثثةوز االع مثثة  وعثثد  قة ي اثثم الصثثةف بةلن ثثبم لجمياز ثثم  -

 . الفةرم والمياز ةت الفةةد  لججهةت ال ةضفم لةقةبم الجهةز

و الهائةت كل لهمةل أو تضصاة   ةت  عجاه ضاةج عق رن الحضيق المةلام لجدولم أو المؤا ةت أ -

 . الفةرم أو ماةهة رن الجهةت ال ةضفم لةقةبم الجهةز أو للحةق الاةة بةألريال الفةرم

 . اةقم واخ الس ولاةا  االة مةن وكل تبج ة    ل اة  واا  دا  األريال الفةرم -

 

 :1981قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعام 

س اليزةاا، تهدف للم تحضاق ةقةبثم  فةلثم عجثم عمثل ه  هائم ةقةبام ر  ضجم، تةتبط بةةاس رجج

ورؤا ةتهة الم  جفم، رن أجل تطثي ة الفمثل اإل اةي وعمة ثم المثةل الفثة  وتحضاثق  الدولمل اةات 

 2ةاجثب المثة   )وة ب ر  يى اليفة م واأل اا، وت هال تي اة ال درةت لجمياذنان  الففةلام    اإل  ةج،

 .بجلك تيين الهائم جهةزا  ل اة ة   مةةس ةقةبم ل اة م. (رن الضة ين

رن هجا الضة ين عد ت رهة  الهائم وأجهزتهة،  ه   ج  أن ت حضق رن االرم اإل فةق  5المة   

لفةرم، وأن تبح     شيةوى المياذنان، وأن تيش  عن الفة  ل جن  هدة وضاةج االريال ا

الم ةلفةت اال اة م والمةلام والجةاة  ال   تضب رن الفةرجان    الجهةت ال ةبفم لةقةبم الهائم وأن 

تحضق  اهة وت ةبفهة ر جياة  أرة  الجهةت الم  صم، لضة م للم ال حضاق    قاة ة الي   ماة 

 .س رججس اليزةااالمشةوج بنةا عجم تيجا  رن ةةا

و   شيةوى  ال ةبفم لجهائم ال حضاق    الم ةلفةت اإل اة م والم جيام( الةقةبم الداخجام)وت يلم 

وتاب  دهة عجم كل رة   فجق بةلجةاة  االق صة  م والمةلام وت حفظ عجم اليقةةب  ،المياذنان

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=956&vid=33
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تنفج أعمةال  ةقةبام وتف اشام لضة م للم أ هة  ربةشة  الجهةت الم  صم ال حضاق  اهة،واأل لم لحان 

 .رحد  

   عان عد ت . رن الضة ين( 2المة   )عد تهة  يالعاةت رحضق الهائم    اا جياب االش ةص

   الطج  رن وزاة  المةلام للضةا الحجز االع اةذ  عجم األريال   عق ةةاس الهائم 12المة   

وقد . أو  هةةام اخ الس األريال الفةرمالفةةد  لالش ةص الج ن  ن   للاه  بميج  تحضاضةت أولام 

 ( 33المة   )أعطم الضة ين الحصة م لجفةرجان    ال ف اش جمافة  عدا رفةو   المف شان 

بفد ل جةز كل رهمم ةقةبام أو تف اشام أو تحضاضام  فد الفةرل بةل ف اش تضة ةا  بن ةةا أعمةله 

ذج   م، ةض الفضيبةت الم جيام الحضاضا: ر امنة  رة  ةار رن المض ةعةت وال يياةت بمة    ذلك

الصةف رن ال درم    الحةالت ال   تمس النزاهم، ذج  تحة ك الدعيى الفةرم    الجةاة  ال   

والطج  الم الجهةت  ،تطةلهة قيا ان الفضيبةت  امة   فجق بةأل فةل المةتيبم ب ب  اليةافم

دعيى الحق الفة  او لقةرم الدعيى المد ام اإل اة م المفنام ات ةذ يفم اال عةا الش ص  تبفة  ل

، و ُة َب ال ضة ة للم ةةاس رججس اليزةاا لذا (42المة   )لجمطةلبم بةلحضيق وتفي ض األضةاة 

 (.51المة   )تفجق األرة بةليزةاا والمحة ظان 

 

القاضي بتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة السيد وزير  2009للعام  33القانون رقم 

 :اليةالم

   المبح  الةابب رن هجا الفصل كي ه   فجق ب نظا  رهنم رةاجف   فةض هجا الضة ين  رح يى

بني  لمضةة  هة رب  (أعيةره وريا ر)أرة هنة   ا   االه مة  ببنام الضة ين الح ةبةت    اية م، 

 :SOXقة ين 

 ةبل رن عا  المبدأ ض 2002لفة   33لن رججس المحةابم وال دقاق المشيل بميج  الضة ين ةق  

وأعطةر ال جطةت ال نظامام    الض   األول رنه  SOXالجي أا ه قة ين  PCAOBرججس 

(A .)   الم مثجم    ر ؤولاةت ورهة  المججس  2002لفة   33رن الضة ين  5عا  تبان المة

عجم اإلشةاف )رنه   بان أهدا ه  4أرة المة   وضب ال اةاةت والنظ  الالزرم ل حضاق أهدا ه، 

رهنم المحةابم والمةاجفم لالةتضةا بم  يى أ اةهة، ال أكاد عجم ر  يى جي   و قم عمل شةكةت 

المهنم ورةاجف  الح ةبةت    اية م، الةقةبم عجم األعمةل المحةابام والمةلام تدعامة لجثضم    

قاق    وتةى البةعثم أن ر ؤولاةت ورهة  رججس المحةابم وال د. (أ شطم المحةابم والمةاجفم

، لين الفبة  ذبفة  تيمن PCAOBهجا الضة ين ال تضل    األهمام عن الم ؤولاةت األاةاام ل  

 جك االل زارةت والم ؤولاةت المنصيص عجاهة    الضة ين عجم أةض  طباق الففج  ل ورة     ال

 .الياقب الفمج ، وهجا رة اا  بةر المبح  الةابب رن هجا الفصل

وال   تنص عجم أن المحةا  الضة ي    ح فظ  2002لفة   33ة ين ةق  رن الض 42أرة المة   

لمد  خمس انيات عجم األقل رن تةة خ  43رن المة    4بأوةاق الفمل المجكية     البند 

   الض   األول رنه عجم المةاجفان  SOX ه  تضةبل اإللزا  الجي وضفه قة ين  ،المةاجفم

، وهجا (B) ال تضل عن خمس انيات بفد ا  هةا المةاجفم باةوة  اع فةةه  بأوةاق عمجه  لمد 

 .أرة جاد و بف  عجم ال فةؤل

عجم رةاجب "وال   تنص عجم أن رن هجا الضة ين  44أرة الفضة  أ رن البند الثةل  رن المة   

الح ةبةت    عةل تيجافه بمةاجفم الباةن الاة ب  تضااَ   ظة  الةقةبم الداخجام ولجةاا االخ بةةات 
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اإللزا  تجك المة   تضةبل ، "المنةابم له بغة م تضاا  كفةاته ل حضاق ال زا  الميج  بةلضيا ان الاة بام

   الض   األول رنه عجم المةاجب باةوة  أن   امن تضة ةر تضاامة   SOXالجي وضفه قة ين 

المةاجب  لين اإللزا  هنة  ضط عند قاة ، (C)لهايل ولجةااات الةقةبم الداخجام لدى الفمال 

، األرة الجي    دع  (الجي قد  يين زبين رةاجفم أو ال) بمةاجفم الباةن الاة ب  لجميج 

 .لاصبح تضاامة  لنظة  الةقةبم الداخجام لدى الفمال بشيل  اة  تفما  هجا اإللزا 

رن هجا الضة ين وال   تنص عجم وجيب أن  ضي   44أرة الفضة  ب رن البند الثةل  رن المة   

ب الح ةبةت،    عةل تيجافه بمةاجفم الباةن الاة ب ، بجفت  ظة الميجّ  للم أي خجل    رةاج

،  إ هة  ظة  الةقةبم الداخجام  امة   ص الاةاة  النيعام والةاي  ال   ت اب لهة رنشة  الميج 

   الض   األول رنه عجم المةاجب باةوة  أن   امن  SOXتضةبل اإللزا  الجي وضفه قة ين 

، (D)ر ويفة  ألي  ضطم ضف  جيهة م     ظة  الةقةبم الداخجام أو ألي عد  ار ثةل له تضة ة

، هنة رن الاةوةي تطي ة لجميج  ولين هجا  ضط عند قاة  المةاجب بمةاجفم الباةن الاة ب 

األرة ولية م عمالةه لاضي  بهة المةاجب    كل األوقةت ( الفية )ال شة فةت بحا   مين تفما  

 .ق  ةص االع اةل و  ةه  بشيل ربةشة و يع     رية حم الجةاة  المةلام    اية مالجي  اا

رن هجا الضة ين عظة عجم المحةا   42رن المة    12بهجا ال صيص  ج  أال  ن م أن البند 

) الضة ي   عد  اإل صةح عن االخ الاةت ال    ي شفهة أو ال الع  أو ال زو ة    ع ةبةت عماجه 

ةلطبب عن ر ببةت كثاة  رن بانهة عد  كفةا   ظة  الةقةبم الداخجام لدى الفمال    وال   تن ا ب

 (. رية حم االع اةل المةل 

أخالقاةت المهنم واا ضاللام شةكم المةاجفم عن زبي هة و  2002لفة   33كمة تنةول الضة ين ةق  

 :رنه و   الميا  43 رنه والبند ال ةرس رن المة   32اإلشةاف عجم عمل المةاجفم    المة   

الفضةات رن أ للم ه  ) 41-( ذ رن البند الثةل  رنهة-ه -ج -ب-البند األول رنهة والفضةات أ) 44

  رن البند -ج -ب-البني  الثةل  والةابب وال ةرس رنهة، والفضةات أ) 42 -(رن البند األول رنهة

وهجا  ضةبل رنه،  20-21-(رنهة 12-11-12-15-14-13-12-11-10-2-1ال ة س رنهة، والبني  

 بن  رفة اة ب   الض   األول رنه عجم شةكةت المةاجفم  SOXاإللزا  الجي وضفه قة ين 

ةإلشةاف عجم عمل بةا ضاللام شةكم المةاجفم عن زبي هة وب اخجام ر فجضم بأخالقاةت المهنم و

رة     ال طباق ، وهجا أرة جاد و بف  عجم ال فةؤل، لين الفبة  ذبفة  تيمن  و(E)المةاجفم 

 .الففج  ل جك االل زارةت والم ؤولاةت المنصيص عجاهة    الضة ين عجم أةض الياقب الفمج 

-ج -ب-أالبند األول رنهة والفضةات ) 44-32 :   ريا ر 2002لفة   33كمة  ةى أن الضة ين ةق  

قاام ال درةت عد رة  قد تنةول للم( البند ن ال ةبب والثةرن رنهة) 42-(ذ رن البند الثةل  رنهة-ه 

عجم المةاجب الضاة  بهة اياا أكة ت خدرةت ( F)   الض   الثة   رنه  SOXال   عظة قة ين 

رةاجفم رفانم أو خدرةت أخةى ال ت فجق بةلمةاجفم، وهجا أرة جاد و بف  عجم ال فةؤل، لين 

المنصيص عجاهة    الفبة  ذبفة  تيمن  ورة     ال طباق الففج  ل جك االل زارةت والم ؤولاةت 

 .الضة ين عجم أةض الياقب الفمج 

قةبل ر طج  تدو ة شةكةا  2002لفة   33رن الضة ين ةق   51كمة أن البند األول رن المة   

المةاجب    الض   الثة    SOXألز  به قة ين  وهي رةالمةاجفم كل خمس انيات عجم األكثة، 

 .أرة جاد جا، وه(G)رنه 
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شةكم المةاجفم بة ب تضةة ةهة للم لجنم /للزا  المةاجبللم عد رة قاام  33الضة ين كمة تنةول 

، SOX (H)قة ين رن الض   الثة    أعد ر طجبةت، وهي األرة الجي  مثل المةاجفم لدى الفمال

 ج  عجم : "(2002لفة   33الضة ين )هجا الضة ين رن  43البند الثة   رن المة    وذلك   

اةره بفمجه ال ثبت رن أن الد ةتة وال جالت والح ةبةت ال    ضي  المحةا  الضة ي   عند ق

للم أي ر ةلفم تظهة له  بمةاجف هة رنظمم بصية  أييلام وأن  جفت  ظة ل اة  الجهم خطاة  

عجم المحةا  "رنه  44الفضة  ه  رن البند الثةل  رن المة      و ،"و طج  رفةلج هة وتصي بهة

أو اإل اة  ك ةبم أو اإل صةح    عةل وجي  أي ر ةلفةت لجضيا ان  الضة ي   لبالغ لجنم ال دقاق

بالغ لجنم ال دقاق أو وإلعند اك شةف ر ةلفم إلبالغ اإل اة  لين اإللزا  هنة  ضط ، "الاة بام

ر ةلفةت لجضيا ان الاة بام، األرة الجي   يج  تفد جه لا حيل رن لبالغ عند وجي   اإل اة 

للم ة ب ل ضة ة المةاجفم وبشيل  اة  للم لجنم المةاجفم لدى  فملإل اة  عند اك شةف ر ةل

 .الفمال

الجي  ،SOXقة ين الض   الثةل  رن للم عد رة أعد ر  جزرةت  23   رة ته  33تنةول الضة ين 

قبل   يرة   20ذلك النظة  خالل وتضاا  ر ؤولام تصما   ظة  ةقةبم  اخجام  CFOو CEOَعَمل 

 23، عا   صت المة   ((Jللم المةاجب ال ةةج  وة ب تضة ة بجلك رةل كل عمجام لعدا  تضة ة 

فاج  ظة  الةقةبم ل اة  الشةكم أو المؤا م ر ؤولم عن تصما  وتن أنعجم  33الضة ين  رن

أي أن الم ؤولام ،  مبإعدا  وعةض الباة ةت المةلام ال ةلام رن األخطةا الجيهة الداخجام ال ةص

هنة  ج  تطي ة ، الةقةبم الداخجام صة عجم تصما  وتنفاج  ظة  وتض هنة تضب عجم اإل اة 

 .ر ؤولام تصما  وتضاا   ظة  الةقةبم الداخجام لمنشأته بةلجات  CFOو CEOال شة فةت ل حمال 

 

تطويره في ما الذي يجب  يثور تساؤل حول أعاله ةالتشريعات المبين مقارنةبناء على 

هنا ترت . في سورية F.Aلتشريعية المالئمة الستخدام فر البيئة ااولتت ةالسوري التشريعات

 :الباحثة ما يلي

 : طي ة ال شة فةت الحةلام واا يمةل ليداة ال شة فةت الالزرمبةلن بم ل

وأن  فةض اا  دا  خدرةته وأن  ي ة  F.A ج  أن  نص ال شة ب ال يةي عجم تأااس عج   -أ

 .كة م المضيرةت الالزرم الا  دا  هجا الفج 

   المبح  الثة   رن الفصل الثة   بفان  المبان SOXأن     أخج جيهة قة ين  ج   -ب

 :أ  ةر الياة وذلك ع    االع بةة    رشةة ب الضيا ان الم  ضبجام الجد د     اية م

 : المفة اة المجِزرم الم فجضم بةلمةاجفم    اية م -1 

  اةا  األول الم ؤول عن لضة م للم الشة ك األ) ج  أن  ضي  شة ك رةاجفم ثةن

 .بفحص تضةة ة المةاجفم والمصة قم عجاهة( عمجام المةاجفم

 مالداخجا الةقةبم نظة ل ة  تضاام  ج  النص يةاعم عجم وجيب أن   امن تضة ة المةاجفم 

  ح يي عجم الةقةبمرة لذا كةن  ظة   وأن  بان ال ضة ة ،DSEشةكم المدةجم    جل

وذلك  ،كة م الصفضةت وعمجاةت ال  ج  عن األيل بشيل  قاقال جالت ال   تفيس 

 الباةن الاة ب  بمةاجفمال ةةج     اية م عند قاة  المةاجب ولاس  ضط بشيل  اة  

 لجشةكم



202 
 

  شةكم الكة م المضبيضةت والمد يعةت لدى  ج  أن   امن تضة ة المةاجفم رةاجفم

تمت بميج  تفي ض رة لذا كة ت قد  وأن  بان جمةاجفم،ل ال ةضفم DSEالمدةجم    

 .تجك الشةكموريا ضم اإل اة  ورججس المد ة ن لدى 

   ج  النص يةاعم عجم وجيب أن   امن تضة ة المةاجفم عجم الدوا  ويفة  رحد ا 

 .م أو ألي عد  ار ثةل لهةالداخجا الةقةبمألي ضف  جيهةي    

شةكم المدةجم    لاوضب اج جم قياعد تةكز عجم ضمةن اا ضاللام المةاجب    اية م عن  -2

DSE اية م  المةاجب ال ةةج عجم  ال    حظةال درةت  وجفل، ال ةضفم لجمةاجفم   

 :رثل SOXالضاة  بهة رشةبهم ل جك المنصيص عجاهة    قة ين 

  الضاد المحةاب  أو ال درةت األخةى الم فجضم بةل جالت المحةابام أو بةلضياة  المةلام

 ال ةضب لجمةاجفملجزبين 

 وتطباق  ظ  المفجيرةت المةلاما  تصم 

  اآلةاا الفة لم المحة د تضد و خدرةت ال ضاا   

 ال درةت اإلك ياة م 

 اة خدرةت ال دقاق الداخج  لجزبينتأج 

  وةةة  اإل اة 

  االا ثمةة، خدرةت خدرةت الياةذم    باب وشةاا األوةاق المةلام، خدرةت خباة

 رصةف االا ثمةة

 ا ماة ذات الصجم بفمجام المةاجفم بةاال درةت الضة ي ام وخدرةت ال 

  بم وال دقاق و ق الضيا ان والنظ رججس المحةاأي خدرم أخةى  نص عجاهة 

ة ب تضة ةر للم لجنم ال دقاق لدى أن     اية م عجم ال ةةج    يج  للزا  المةاجب  -

قاة  المةاجب بةل ضة ة عن  ، كمة   يج ال ةضفم لجمةاجفم DSEشةكم المدةجم    ال

 م االتصةالت المي يبم الهةرم بانه وبان زبي ه للم لجنم تدقاق الزبين، كمة   يج  كة

لعال  لجنم ال دقاق بية م ال اةاةت واإلجةااات المحةابام الهةرم ريضب  المةاجبعجم 

 . اال  ضة  ال   ت  اا  دارهة وال   ت فجق بفمجام المةاجفم

 :DSEشةكم المدةجم    ال ةض ر ؤولام عجم  -3

 :ر ؤولام الشةكم عن ال ضةة ة المةلام ال   تصدةهة -

بأن  شهدوا عجم ( CFOو  CEO)للزا  المد ة الفة  ال نفاجي لجشةكم والمد ة المةل  

ة ب تضة ة رنفصل رب كل رجميعم قياة  رةلام اني م أو عبة الضياة  المةلام لشةك ه ، 

 :أ ه م شهدان    هجا ال ضة ة عجعا  ةبفام     ال ضة ة عنهة، 

 قة  المد ة الميقب أ  ةر بمةاجفم ال ضة ة. 

  لحضاضم  تحة  عجم أي ال ضة ة اا نة ا  للم عج  ورفة م المد ة ال  ح يي

 .جفل الضياة  المةلام ماة راججمرمة  ذكة أي عضاضم هةرم   غفلجيهة م وال 

  األخةى اا نة ا  للم عج  ورفة م المد ة  إن الضياة  المةلام والمفجيرةت المةلام

ال ضة ة تفيس بفدالم ورن كة م األوجه اليضب المةل  و  ةةا الفمجاةت   اخل

 .عن الف ةات المةلام المبانم    ال ضة ة شةكملج
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 يرة   20خالل  هوتضاام مداخجاال الةقةبمر ؤولام تصما   ظة   CFOو  CEOتحمال  -

الداخجام للم  الةقةبمال ضة ة عن رياذن الاف  والفجز    و قبل كل عمجام تضة ة رةل ،

وقفت تمت بصجم للم ريةفان له  ة ثم اع اةل المةاجب ال ةةج ، وال ضة ة عن أي ع

 .الداخجام لجشةكم الةقةبم وة ةةا      

 : اجيك ردةاا الشةكم ورحةراهة -

 .عجم شةكم المةاجفماجبة  ي بةل أثاة ال   مح ألي رد ة أو ر ؤول تنفاج

ج ن ثبت خةقه  لضيا ان األوةاق المةلام رن الفمل كم ؤولان رنب الم ؤولان ال نفاج ان ال

 .بشيل  اة  أو كمدةاا لدى الشةكةت المصدة  لألوةاق المةلام

واج  ي ألضة ين األوةاق المةلام أو الشةكم لخةق  للزا  رحةر  الشةكم بةل ضة ة عن

، و   عةلم عد  جشةكم أو للم رد ة رحةرا  الشةكماة مة   للم المد ة الفة  ال نفاجي ل

  يج  عجم المحةر   ،اا جةبم أعد هؤالا وات ةذر لإلجةااات ال صحاحام المالةمم

 .لجنم تدقاق الشةكمعن ذلك للم ال ضة ة 

 :عصيل الم  ثمة عجم عضه -

ال مةح لهائم األوةاق المةلام ال ية م بإعة   تيجاه الغةارةت والجزااات المد ام للم 

ام لالع اةل، لضة م للم ال ف  لجحصيل عجم ال في ض رن الم  ثمة ن الج ن وقفيا ضح

 . ثمة نالم هؤالا المحيمم بغة م ر ةعد  

عبة  ةض ل صةعةت رةلام  DSEشةكةت المدةجم    التح ان عمجام اإل صةح المةل  لدى  -4

 :رحد  

اإل صةح عن كة م الصفضةت الهةرم خةةج المازا ام، وعمل ت ي م بان الضياة  المةلام  -

 .  ةاضام والضياة  المةلام الففجام المفد  و ق المفة اة المحةابام المضبيلم عميرة  اال

وعمة لذا كة ت لجنم ال دقاق  ،لضياعد ال جيك واألخالقاةتعن تبناهة ل صةح الشةكةت  -

بمةاجفم  لد هة ت امن خباة رةل  واعد عجم األقل، وللزا  هائم األوةاق المةلام ال ية م

، وتحماجهة الم ؤولام الضة ي ام عن عد  كش  جام لجشةكةت المصدة اإل صةعةت المةع

 .أي تالعبةت ضمن تجك اإل صةعةت

 عبة النص DSEشةكةت المدةجم    الالمحةابم عن أ شطم االع اةل الجنةة  واع اةل  -5

 :عجم يةاعم

   ُم غ و ةض أعية  ال جن الضةاام عجم كل رن  فاق الفدالم أو  ح ةل عججِ بَ عمة م الم

 .الم ةهمان

    ضي  ب بد ل أو ت ة   أو تشي ه أو لخفةا أو تغطام ال جن و ةض الغةارم عجم أي  ة 

أو تز ا  أو ل ةاج قاد وهم     أي اجل أو وثاضم أو مةض رة ي بهدف لعةقم أو 

 .ةر أي جهم تةبفم لجحييرم ال ية متحضاق تد  وق  أو رنب أو ال أثاة عجم أي

شةكةت الاع بةة قاة  المية  الم ؤول     :جةاة  الاةقةت البااةاتفز ز الفضيبم عجم  -2

ال   تحةول )بةلشهة   عجم تضةة ة رةلام ماة رم ثجم  فجاة  ألعية  هجا الضة ين  DSEالمدةجم    

 .جةرة  جنةةاة   اع بةة ذلك: رب تي ة عجمه وقصدر بجلك( البةعثم ل اةح رالرحه الفةرم
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المد ة الفة   اا جزا  أن  يقب :DSEكةت الضطةج المةل  المدةجم    شةاإلقةاةات الاة بام ل -1

 .عجم اإلقةاة الاة ب  لجشةكم CEOال نفاجي 

 :والمحةابم DSEالمدةجم    اع اةل الشةكةت  -2

  لخفةا ال جالت أو اليثةةق أو تشي ه أو ت ة   أو  بد ل أي ش ص  ضي  بل شةا بند بحبس

 .م ةامامأو  ضي  بإعةقم لجةااات قاةةا

  ايق  رشق لألوةاق المةلام لاصل للم ربةلغ قة ين ز ة   الفضيبةت المفةوضم عجم خةق

 .عةلام  ورد  عبس ذي جم

 :القواعد والنظم والمعايير الالزمة لتطبيق هذا القانون

وبغة م تففاجه  ج  أن م    ذية ال طية، هجا الضة ين ال  مثل أكثة رن بدا م عمجام تنظامالن 

األوةاق المةلام هائم تصدة  وأن رلمفة اةبةإليداة الةام  ججس المحةابم وال دقاق ر ضي  

عجم رججس المحةابم وال دقاق وتةكز رفة اة  .روبني  هالضياعد الالزرم ل طباق أعيةرال ية م 

   عان تةكز قياعد هائم األوةاق المةلام ال ية م عجم قاة ة ال ضة ة المةل   ر ةةل المةاجفم

وبفد النص عجم هجا الضة ين    اية م   يج  أن ت  ج  جهةت رفانم ذات  .الداخجام بموالةقة

 .يجم واخ صةص وأهجام ر ؤولام وضب الضياعد والمفة اة الالزرم ل طباضه

 : جوانب االمتثال الهامة لهذا القانون

   ر ؤولان بشيل ش ص  عن الشهة DSEر ؤوليا شةكةت الضطةج المةل  المدةجم     ااغدو

ا حمجين الم ؤولام الجنةةام عن أ فةل الضياة  المةلام، أي أ ه  او مالداخجا الةقةبمعجم  ظة  

عندرة  ةتي  : ريةفاه  ع م لي ل  تين لد ه  أ  م  ية  عمة قة  به هؤالا الميةفين، ولجلك

المية     اية م    أي وقت رن األوقةت أي  شةذ لجةار  ر فجق بةلشةكم  من الممين أن 

لضة م للم اال عةا عجم الشةكم  CFOو  CEO يين هنةك رضةضة  جنةةام بشيل ش ص  ل  

ل أااس  ظة   CFO و  CEOهنةك ر ؤولام قة ي ام كباة  عجم: لضة م لجلك (.كفة  اع بةةي)

 .ورةاقب ه وال ضة ة عنه DSE   شةكةت الضطةج المةل  المدةجم     م اخجا ةقةبم

 

 خالصة المبحث الثاني

والجي هدف للم اخ بةة ردى تيا ة البائم ال شة فام )المبح  الثة   رن الفصل الثةل  كش  

، وللم تضد   F.Aبةع بةةهة تمثل المضي  الثة   رن رضيرةت اا  دا   F.Aالمالةمم الا  دا  

 ، أن تجك البائم ماة ر يا ة  بفد، وبةل ةل  ال   يا ة رضي (الحجيل الممينم ل طي ة تجك ال شة فةت

   اية م  F.Aالم طجبةت ال شة فام والضة ي ام    اية م، وبةل ةل  ال  يجد لرية ام الا  دا  

وهجا  فن  أ ه  ج  تجهاز البائم ال شة فم المالةمم ذبضة  لالق ةاعةت المضدرم  .   اليقت الةاهن

 .     اية م F.Aلايين رن الممين ر  ضبال  اا  دا  
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 :المبحث الثالث

 الرقابة الداخلية في المنشأت السورية على الحد من االحتيال المالي نظمةقدرة أ

  فم هجا المبح  للم كش  واقب أ ظمم الةقةبم الداخجام    شةكةت الضطةج المةل ، المدةجم    

DSE أو تحد رن رظةهة االع اةل  ةابم تمنبنهم هة    تي اة بائم رةلمفة م ردى ر  ،   اية م

    F.Aة لرية ام الا  دا   ةعل    عةل كة ت ر طية     تي ا   بشيلوليي هة ت ه. المةل 

الثة الرقابة الداخلية النموذجية الث نماذج لهجا  ضد ت  رضةة م. هجر الشةكةت

(COSO,COBIT, ISO 27002 )مع أنظمة  والتي تؤمن أعلى درجات مكافحة لالحتيال

   رب ال ةكاز عجم الجيا، DSEفي  الرقابة الداخلية لدت شركات القطاع المالي المدرجة

ردى رية حم االع اةل وقي  الةقةبم عجم ال ضة ة المةل ،  ضط،    المفنام بضاةس خطة االع اةل و

 .DSEشةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

كافة  عجم ظمم الةقةبم الداخجام ت  اا  دا  اا باةن جةى تيز فه لغةض جمب المفجيرةت عن أ

، وقد بجغ (ج مب االعصةة  ولاس عجم عانم رنهأي عجم كةرل الم) DSEفي  الشركات المدرجة

 ،ة عشر شركةشركات القطاع المالي المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية سبععد  

 ، عجمة  بأن عنةية كل رجميعمرصةف وخمس شةكةت تأران 12 :رجميع ان للم رض مم

 ع اإلحصائي،جاءت الردود من كامل المجتم . ر مةثجم    ال صةةص وةأس المةل للم عد كباة

الا  دا  أاةلا  ال حجال اإلعصةة   لهجا ل  تين هنةك ضةوة . ولاس رن بفض الشةكةت

وت  االك فةا بأخج  ،رج مبأل ه ال  يجد تفما  لن ةةا عانم عجم  خةيم ال   تضاس المصداقام

  . بفم عشةالبةعثم رن الشةكةت الالياط  الح ةب  لجة و  ال   تجض هة 

 ةعام لشةكةت المدةجم    بيةيم  رشق، رن لدى ا امة  ج  تضاا  أل ظمم الةقةبم الداخجام 

 : أ  ةر المحةوة ال ةلام رية حم االع اةل المةل ، وذلك بنةا عجم

الركن األول من أركان اختبار قوة الرقابة الداخلية في وهو : خطر االحتيالأو قياس تقييم  -1

م المالية، فعندما يكون خطر االحتيال عالياا لدت الشركة يكون نظام الرقابة مكافحة الجرائ

 .هامالداخلية في مكافحة الجرائم المالية يعاني من ضعف 

تشيل عمجام تضاا  خطة االع اةل بدا م هةرم لفمجاةت المةاجفم المةلام، أل هة أاةس تضاا  المةاجب 

ل     رفةض  ةاا ه واخ بةةر لالع اةل لدى الشةكم لجةقةبم الداخجام عجم عمجام ال ضة ة المة

ال    ضي  بمةاجفم ع ةبةتهة، لضة م للم أن تضاا  خطة االع اةل     د  كأ ا  لبة ةرا رية حم 

االع اةل لدى الشةكم، وبةل ةل   ج  أن تأخج هجر ال طي  رية هة    البدا م بغة م تحد د الم ةذة 

بدأ  مين ت فاض ال طة لرة عبة ةقةبم  اخجام أقيى أو عبة رن عا  الم. ورياجهم األه  رنهة

ب يز ب رمةةاةت وةافام أ ال أو عبة ل اة  أ ال أو عبة رجميج رة ابق، قةرت البةعثم 

المدقق الداخج  والمةاجب ال ةةج  لية م شةكةت الضطةج المةل  المدةجم  االا باة ةن ال ةلاةن عجم

   DSE   2013خالل الشهة الثةل  رن عة. 

 :سيتم تقييم خطر االحتيال استناداا إلى 

 الةقةبم الداخجام والمياة  الميةفم لمنب وكش  االع اةل -أ -1

 اخ بةة الايابط ال ةيم بمنب االع اةل واخ الس الميةفان -ب -1
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 :16الجدول رقم 

 :شف االحتيالتقييم خطر االحتيال استناداا إلى الرقابة الداخلية والموارد الموظفة لمنع وك -أ-1

 ال نعم 
 %80 %20 هل   م ب أعاةا رججس اإل اة  بةالا ضاللام رة  ة  ورفني ة ؟       -1

 %25 %25 هل هنةك وجي  لججنم تدقاق ر  ضجم وتفمل بففةلام؟                           -2

 %40 %60 هل هنةك رفدل  وةان عةل  ألعاةا اإل اة  ورججس المد ة ن؟ -3

رؤخةا  عد  كباة وماة عة ي رن ريةفاهة هل مة ة الشةكم  -4

 الةةا اان؟
30% 10% 

 %20 %20 هل هنةك  عةوى عجم الشةكم؟ -5

 %20 %80 هل لدى الشةكم  شةذةت أو ع ةبةت رصة ام  امة وةاا البحةة؟ -2

هل  مجك أي رن ردةاا الشةكم الضدارم ع ةبةت رصة ام أو  -1

 رصةلح  امة وةاا البحةة؟
60% 40% 

يةف  الشةكم الةةا اان تحت وذأ  ضغيذ هل  ضب أي رن ر -2

   ين،  ياتاة، ذياةئ ذات تيةلا  عةلام؟: رةلام
20% 20% 

هل  بدو عجم أي رن ريةف  الشةكم الةةا اان الفاش بم  يى  -2

  فيق لرية اةته المة  م؟
20% 20% 

هل ألي رن ريةف  الشةكم الةةا اان ل ا م جةرام أو أعية   -10

 رد ام ية ة  بحضه؟
10% 20% 

هل  مجك رضةلاد األرية وزرة  ال اطة     الشةكم واعد أو اثنان  -11

 رن ريةفاهة الةةا اان؟
20% 20% 

هل لدى أي رن ريةف  الشةكم الةةا اان أيدقةا أو أقةةب  -12

  ة فين تضةة ةه  للاه بشيل ربةشة؟
80% 20% 

هل  بدو أن هنةك يجم قي م بان أي رن ريةف  الشةكم  -13

 وزبةةنهة؟
35% 25% 

ألي رن ريةف  الشةكم الةةا اان رصةلح عمل خةةجام  هل -14

 أخةى قد ت فةةض رب أ اةه  أل واةه  ورهةره   اخل الشةكم؟
32% 23% 

هل ألي رن ريةف  الشةكم الةةا اان عصم    أي كاةن  فضد  -15

 يفضةت عمل رب الشةكم؟
22% 52% 

 %22 %32 هل هنةك أعد رن ريةف  الشةكم الةةا اان ال  أخج لجةزاته أبدا ؟ -12

هل أن الض   األكبة رن ثةو  أعد ريةف  الشةكم الةةا اان  -11

 ر  ثمة    الشةكم؟
25% 55% 

 %25 %35 هل ت ةت  عجم الشةكم   ين كباة  وماة عة  م؟ -12

هل  ف مد  ظة  يةف تفي اةت ريةف  الشةكم الةةا اان  -12

 بشيل أاةا  عجم أ اا الشةكم و  ةةجهة المةلام؟
25% 35% 

 ا ب الا  دا  واةةل اع اةلام ل  فاض اإل ةا ات هل هنةك أي  -20

 بغة م ال هةب الاة ب ؟
90% 10% 

 %32 %62 هل هنةك ضغط كباة بةتجةر ة ب افة اه  الشةكم    ال يق؟ -21

 %10 %30 هل عة ت الشةكم رؤخةا  رن خ ةةة كباة  اا ثمةة م أو تشغاجام؟ -22

 %55 %45 هل تةى أن كمام ةأس المةل الفةرل كة ام؟ -23

 %25 %55 ل ت م ب الشةكم ب صنا  اة مة   جاد؟ه -24

 %55 %25هل تفة   الشةكم رن ضغيذ تد فهة بةتجةر ال ضة ة عن ر  يى  -25
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 ل ةا ات رفان؟

: هل تف مد الشةكم     شةذهة بشيل ةةا   عجم عد  رحدو  رن -22

 الزبةةن، المن جةت؟
86% 14% 

هل عة ت الشةكم رؤخةا  رن يفيبةت    تحصال   ي هة  -21

  ةتبم عجم زبةةنهة؟الم
80% 20% 

 %62 %33 هل ا   حت الشةكم  ةعة  ثة اة  لهة    اية م رؤخةا ؟ -22

هل عة ت الشةكم رؤخةا  رن ا  فةض    عج   شةذهة بن اجم  -22

 الظةوف االق صة  م الةاهنم؟
85% 15% 

هل تمةثل الن ةةا المةلام لمنة    الشةكم    ال يق الن ةةا المةلام  -30

 لجشةكم؟
20% 20% 

 %25 %15 هل الشةكم عةلاة     ذية اال درةج أو الباب للم شةكم أخةى؟ -31

 %15 %25 هل تغاة الشةكم رةاجفاهة ال ةةجاان    الغةل ؟ -32

هل تؤخة الشةكم تزو د المةاجب بةلمفجيرةت الاةوة م  -33

 والالزرم إلكمةل عمجه؟
32% 23% 

 %12 %28 هل تفة   الشةكم رن المشةكل رب ال جطةت ال نظامام؟ -34

 %15 %25 هل تفة   الشةكم رن أ اا رةل  ضفا ؟ -35

 %51.2=1201/35ع اةل رؤشة عد  اال  %                 28.2=1693/35مؤشر االحتيال 

 

 : SPSSباستخدام برنامج له ا االستبيان حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 

Frequencies 
 

FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002   

/STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN SUM   

/ORDER=ANALYSIS. 

 
 [DataSet0]  

 

Statistics 

  VAR0000
1 

VAR0000
2 

N Valid 35 35 

Missing 0 0 

Mean .4837 .5163 

Median .4000 .6000 

Std. Deviation .22425 .22425 

Sum 16.93 18.07 
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Frequency Table 

 

VAR00001 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid .10 1 2.9 2.9 2.9 

.15 1 2.9 2.9 5.7 

.20 1 2.9 2.9 8.6 

.25 2 5.7 5.7 14.3 

.28 1 2.9 2.9 17.1 

.30 2 5.7 5.7 22.9 

.32 1 2.9 2.9 25.7 

.35 3 8.6 8.6 34.3 

.37 2 5.7 5.7 40.0 

.40 4 11.4 11.4 51.4 

.42 1 2.9 2.9 54.3 

.45 3 8.6 8.6 62.9 

.55 1 2.9 2.9 65.7 

.60 2 5.7 5.7 71.4 

.64 1 2.9 2.9 74.3 

.67 1 2.9 2.9 77.1 

.75 1 2.9 2.9 80.0 

.80 4 11.4 11.4 91.4 

.85 1 2.9 2.9 94.3 

.86 1 2.9 2.9 97.1 

.90 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

VAR00002 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid .10 1 2.9 2.9 2.9 
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.14 1 2.9 2.9 5.7 

.15 1 2.9 2.9 8.6 

.20 4 11.4 11.4 20.0 

.25 1 2.9 2.9 22.9 

.33 1 2.9 2.9 25.7 

.36 1 2.9 2.9 28.6 

.40 2 5.7 5.7 34.3 

.45 1 2.9 2.9 37.1 

.55 3 8.6 8.6 45.7 

.58 1 2.9 2.9 48.6 

.60 4 11.4 11.4 60.0 

.63 2 5.7 5.7 65.7 

.65 3 8.6 8.6 74.3 

.68 1 2.9 2.9 77.1 

.70 2 5.7 5.7 82.9 

.72 1 2.9 2.9 85.7 

.75 2 5.7 5.7 91.4 

.80 1 2.9 2.9 94.3 

.85 1 2.9 2.9 97.1 

.90 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=VAR00001 VAR00002   

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Descriptives 
 [DataSet0]  

Descriptive Statistics 

 

N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

VAR00001 35 .10 .90 .4837 .22425 

VAR00002 35 .10 .90 .5163 .22425 

Valid N 
(listwise) 

35 
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وهي ا حةاف  رن الطة ان% 22.42الح ةب   فة ل  هةأي أن ا حةاف الضا  الففجام عن واط

 .رضبيل

 

  :12الجدول رقم 

الخاصة بالدخول إلى )اختبار الضوابط الخاصة بمنع االحتيال واختالس الموظفين  -ب-1

 (:اصة بحماية أصول الشركةالمعلومات والسجالت المحاسبية والخ

 ال  ف  

هل تضي  الشةكم قبل تيةا  المةشحان لد هة بةل حضق رن  -1

رةضاه  لج أكد رن عد  اةتيةبه  ألي اجيك ماة  ز ه    

 المةض ؟

50% 50% 

هل  يجد    الشةكم ااةاةت ولجةااات خةيم بيافام ال فةرل  -2

تجك رب ال جيكاةت ال ةذئم وبيافام المفةقبم عجم اةتيةب 

 ال جيكاةت؟

35% 65% 

هل تدع  اإل اة  ااةاةت رية حم االع اةل وهل تؤ د ال جيكاةت  -3

 األخالقام؟
25% 25% 

هل تدةب الشةكم ريةفاهة عجم بةارا رية حم االع اةل  -4

 وال جيكاةت األخالقام؟
10% 90% 

هل تي ة الشةكم وااجم لإلبالغ عن أي شبهم ب ةق ااةاةت  -5

جيكاةت األخالقام بحا  تامن تجك رية حم االع اةل أو ال 

 اليااجم ك مةن هي م المبجِغ ؟

10% 90% 

هل تحظة الشةكم الدخيل للم أرةكن اليثةةق الح ةام والهةرم؟  -2

 وهل لد هة  ظة   ؤرن رفة م هي م كل رن  خل للم تجك األرةكن؟
20% 20% 

هل تحظة الشةكم الدخيل للم أ ظمم الحةايب ال   تح يي عجم  -1

ةام وهةرم؟ وهل لد هة  ظة   ؤرن رفة م هي م كل رن وثةةق ع 

  خل للم تجك األ ظمم؟

25% 15% 

هل تحظة الشةكم الدخيل للم أرةكن وجي  األييل عةلام  -2

 الضامم؟
20% 20% 

هل لدى الشةكم أ ظمم ت جال لمةاقبم كة م المداخل والم ةةج  -2

ل لد هة لضة م للم أرةكن وجي  األييل عةلام الضامم أو األيي

 الح ةام والهةرم؟

10% 30% 

هل  ضي  رةاجب الشةكم ال ةةج  وردقضهة الداخج  ب شااك  -10

 وتفحص كة م ع ةبةتهة الهةرم بشيل رفةجئ؟
22% 28% 

هل تةاق  الشةكم الايابط المة  م  اهة عبة ر ؤول أرن  أو  -11

 عبة خباة بمنب وقيج ال  ةةة؟
20% 20% 

تحضق الشةكم  اهة بشيل  هل: بةلن بم لحيا   االع اةل المشبيهم -12

 عةز  واة ب؟ 
10% 30% 

 %51.4=211/12ع اةل رؤشة عد  اال%                      28.6=583/12مؤشر االحتيال 

 

 : SPSSباستخدام برنامج له ا االستبيان حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
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FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002   

/ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
 [DataSet0]  

 

Statistics 

  VAR0000
1 

VAR0000
2 

N Valid 12 12 

Missing 0 0 

 
Frequency Table 

 

VAR00001 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid .15 1 8.3 8.3 8.3 

.20 3 25.0 25.0 33.3 

.30 2 16.7 16.7 50.0 

.50 1 8.3 8.3 58.3 

.65 1 8.3 8.3 66.7 

.75 1 8.3 8.3 75.0 

.78 1 8.3 8.3 83.3 

.90 2 16.7 16.7 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

VAR00002 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid .10 2 16.7 16.7 16.7 

.22 1 8.3 8.3 25.0 

.25 1 8.3 8.3 33.3 

.35 1 8.3 8.3 41.7 

.50 1 8.3 8.3 50.0 
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.70 2 16.7 16.7 66.7 

.80 3 25.0 25.0 91.7 

.85 1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=VAR00001 VAR00002   

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 
[DataSet0]  

 

Descriptive Statistics 

 

N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

VAR00001 12 .15 .90 .4858 .29442 

VAR00002 12 .10 .85 .5142 .29442 

Valid N 
(listwise) 

12 
    

 

وهي ا حةاف  رن الطة ان% 22.44أي أن ا حةاف الضا  الففجام عن واطهة الح ةب   فة ل 

 .رضبيل

 DSEالر أن خطة االع اةل لدى شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    لألا   بان االا باة ةن أع

 !!!عةل جدا  

 

وهي الةكن : في مكافحة االحتيال DSEاختبار مدت قوة شركات القطاع المالي المدرجة في  -2

الثة   رن أةكةن اخ بةة قي  الةقةبم الداخجام    رية حم الجةاة  المةلام،  فندرة تيين الشةكم 

ورنهة )االع اةل  يين  ظة  الةقةبم الداخجام    رية حم الجةاة  المةلام  ة حمريضفافم    

 . فة   رن ضف  هة ( االع اةل

 :سيتم تقييم مدت قوة تلك الشركات في مكافحة االحتيال استناداا إلى

 اخ بةة قي  بة ةرا اليقة م رن االع اةل    الشةكم  -أ-2

 ع اةلاخ بةة قي  الشةكم    تحة هة لال -ب-2

اليقة م رن : )   رية حم االع اةل DSEوالخ بةة ردى قي  شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

ت  تيز ب اا باة ان عجم ردةاا األق ة  والدواةة    تجك الشةكةت وبفض ( االع اةل وتحة ه

 :بغام 2013الفةرجان  اهة خالل الشهة الثةل  رن عة  
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  :18الجدول رقم 

 :DSEرنامج الوقاية من االحتيال في شركات القطاع المالي المدرجة في اختبار قوة ب -أ-2

 أسئلة االختبار
الفالرم 

الضصيى
1
 

الفالرم 

 الففجام

للم أي ردى قة  رججس ل اة  الشةكم بيضب بة ةرا خةص بمةاقبم  -1

 ر ةذة االع اةل    الشةكم؟ 
20 1 

 ؤول عن للم أي ردى قةرت الشةكم ب حد د ش ص رن اإل اة  الفجاة ر -2

 ل اة  كة م ر ةذة االع اةل    الشةكم؟ 
10 3 

للم أي ردى قةرت الشةكم ب طباق عمجام  وة م ر  مة  ل حد د ر ةذة  -3

 االع اةل الهةرم ال   تف بة الشةكم عةضم لهة؟ 
10 4 

للم أي ردى ويل رججس ل اة  الشةكم    تحد د ر ةذة االع اةل  -4

 المضبيلم لد ه؟ 

س ل اة  الشةكم    وضب ااةام ل اة  للم أي ردى ويل رجج -

تفاان الش ص الم ؤول، تفاان ) ر ةذة االع اةل والمصة قم عجاهة

 ؟ (الم ةذة ال   ال  مين قبيلهة

10 5 

للم أي ردى ويجت الشةكم    تطباق اإلجةااات ال   رن شأ هة  -5

ال   ُعِد  ت خالل عمجام تضاا  خطة )ت فاض الم ةذة الهةرم لد هة 

وذلك بةلن بم لايابط رية حم )عبة لعة   هايجم الفمجام ( االع اةل

 ؟(االع اةل عجم ر  يى الفمجام

10 5 

 : بةلن بم لايابط رية حم االع اةل عجم ر  يى بائم الفمل -2

للم أي ردى ويجت الشةكم    تطباق الفمجام ال   رن شأ هة تفز ز  

الم فجضم ال جيك األخالق  ورنب ال صةف ال ةذئ وت هال االتصةالت 

 المبهمم؟ بةلضاة ة

 :تتضمن تلك العملية      

a)  وعن تجض  ال جيك األخالق  قياعد تفاان ش ص ر ؤول عن

 اإلبالمةت الم فجضم ب ةق تجك الضياعد

b)  الشةكم  األخالق    وجي  رفة اة وقياعد لج جيك 

c)  وعجم كافام اإلبالغ ضياعد المفة اة وتجك التدة   الميةفان عجم

 عن خةقهة

d) خةق قياعد ال جيك اإلبالغ عن ت هل أ ظمم االتصةل ال    ة تيا

 األخالق 

e) ال حضاق    ال جيكاةت المشبيهم وعل تجك : رة  ج  اإلبالغ

 اال عةاات ول صةل   اجم ال حضاق للم الُمبَجِغ األيج 

f) رة  ج  وجي  قياعد لج جيك وتدة   الميةفان عجاهة وللزاره  بهة :

 ه  لهةرةاقبم ار ثةل

g)  قاةس   اجم : النجةح    اليقة م رن االع اةل بشيل  وةيقاةس

 الفمل 

h) تضاا  المدةاا بنةا عجم  جةعه     اليقة م رن االع اةل 

 

 

30 

 

 

5 

                                                           
1
 ف مد كل اؤال عجم رحية واعد أاةا ، وقد ت  تيز ب هجر الفالرةت عجم المحةوة ال بفم لألائجم ال بب أعالر بنةا عجم ال ضاا   

  .لألهمام الن بام ليل رحية رن هجر المحةوة ال   تشيل بمجمجهة بة ةرجة  لجيقة م رن االع اةل الش ص  لجبةعثم    تضد ةهة
 



214 
 

للم أي ردى ويجت الشةكم    تأااس الفمجام الالزرم ل حةي  -1

 االع اةل الهة  المح مل وال حضاق  اه وعجه؟
10 0 

 22 100 المجميج اليج 

 !!!  ضط   100/ 29 =  العالمة

 ضفا  DSEأي أن بة ةرا اليقة م رن االع اةل لدى شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

عجم تصحاح رياضب ال جل لد هة عبة  DSE ج  أن تفمل شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

م أن الفالرم ، وتي  البةعثم هنة اإلشةة  لل100/100اد الفجيات المبانم أعالر ل صل للم الفالرم 

أ ه ت  بل ل هة الفالرم الياج  تحضاضهة لامةن  ،ال ةرم لا ت بةلفالرم ال اةلام    رد نم أ الذين

ولاس لامةن اليقة م ال ةرم  ،بجل كل رة بةإلريةن ل د  ضةذ الاف  ال    مين لالع اةل اخ ةاقهة

 .ضة  رن االع اةل ألن هجا ر  حال عجم أةض الياقب الفمج  ع بمة ذكة اةب

 

  :19الجدول رقم 

 : في تحريها لالحتيال DSEشركات القطاع المالي المدرجة في اختبار قوة  -ب-2

 ضعيف وسط جيد العامل

 را  ظة  تحةي االع اةل بنظة  اليقة م رن االع اةل وذلك بشيل  -1

  ضجص هدة ال يةلا  و فظ  الفةةد النةتا للم أقصم عد
  X 

ي االع اةل كة م ر  ي ةت أن ت  جل عمجاةت وتضناةت تحة -2

رن رججس اإل اة  ولجةن ال دقاق للم : الم ؤولام    الشةكم

 ردةاا كة م الم  ي ةت للم ريةف  كة م األق ة 

 x  

، الميةفان: أن ت امن ااةاةت تحةي االع اةل ال يايل رب -3

عالره  بيجي   ظة  قيي ل حةي المي عان،المؤرنان، المالك إل

 االع اةل 

  X 

بم لجميةفان الضةةمان عجم المنةي  الهةرم    أق ة  المةلام بةلن  -4

أخج المية  إلجةزاته وتدو ة المهة  بان : والةقةبم المحةابام

 الميةفان أرة لجبةةي

  X 

 ضي  بشيل  وةي بإعة   تضاا  خطة االع اةل لد نة ألن شةك نة  -5

  اةمم ال ياب وال طية 
  X 

ةكازا  أكبة عجم المنةذق ال   تاب آلاةت تحةي االع اةل لد نة ت -2

اا ن جنة ضف  الايابط اليقةةام  اهة أو عد  الجدوى االق صة  م 

 ل جك الايابط

  X 

   ند تةكاز ة    تحجال ورةاجفم الباة ةت عجم تضاامنة لم  ج   -1

 (المصة ام وال أرانام)خطط االع اةل ال   تياجه الصنةعم المةلام 
  X 

ال   تامن اة م عمجاةت ولجةااات    ج اإلجةااات الالزرم  -2

وتضناةت تحةي االع اةل لد نة، بحا  ال  دةك المية  المح ةل 

 وجي هة

  X 

لد نة تيثاق شةرل لية م عمجاةت ولجةااات وتضناةت تحةي  -2

 .االع اةل ك   بضم ر اضظان  ورة     هجا المجةل
  X 

ت امن ضيابط تحةي االع اةل لد نة خط اةخن لج بجاغ عن  -10

 .ع اةل، وت   ل اة  هجا ال ط بةلشيل المالة اال
  X 

 ؤرن بة ةرا ال ط ال ةخن ك مةن هي م المبجغ اياا كةن هجا  -11

 .اإلبالغ عن اع اةل  فج  أو رشبير
  X 
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 امن بة ةرا ال ط ال ةخن عد  اال  ضة  رن المية  يةع   -12

 .اإلبالغ
  X 

رب ال باة   مين لج ط ال ةخن تجض  و ه  أي لغم، و مين ال يايل -13

 .ال نم -عجم هجا ال ط    أي وقت رن أوقةت الاي 
  X 

الجي   جل كة م "  ظةَ  ل اة  الحة ثم"    ِد  ال ط ال ةخن  -14

الميةلمةت وعمجاةت ر ةبف هة وييال  لجحجيل النهةةام لهة، كمة 

  اب ال ط ال ةخن بشيل  وةي للم اخ بةة المدقق الداخج  وللم 

 .لشةاف لجنم ال دقاق

  X 

    بشيل  وةي تضاا  بة ةرا ال ط ال ةخن تضاامة  ريضيعاة   -15

 .ر  ضال  بغام ال أكد رن كفةاته و فةلا ه
  X 

لد نة  ظة  يةة  و قاق جدا  ل حجال الباة ةت ورةاجف هة بشيل  -12

 .ر  مة بغام تحةي النشةذ االع اةل 
  x 

لي ةو ام  ظ  المفجيرةت والمفةلجم اإل"ت امن الةقةبم اآللام عجم  -11

ضيابط رصممم خصاصة  ل حةي األخطةا واأل شطم " لجصفضةت

 االع اةلام 

  X 

 ةكز ر ؤول  اةة  ال دقاق الداخج  لد نة بشيل كباة عجم ل اة   -12

 .األ شطم المصممم ل حةي االع اةل
  X 

 شةةك ردقضي ة الداخجاين    عمجام تضاا  خطة االع اةل  -12

 نة ا  للم   ةةا تضاامه  و  ططين أل شطم تحةي االع اةل اا

 .ل طة االع اةل

  X 

 ة ب ردقضي ة الداخجاين تضة ةه  للم لجنم ال دقاق، و ه مين ب أران  -20

 .المياة  الالزرم لاضيريا ب ضاا  ردى ال زا  اإل اة  ب حةي االع اةل
  X 

 ف بة تمي ل  اةة  ال دقاق الداخج  لد نة كة اة  رة  ة  وبشة ة ، كمة أن  -21

ة ردةبين عجم اتبةج المفة اة المهنام  اال  عن أ ه  عنةيةه

 .  م فين بةلمؤهالت الالزرم

 x  

لفه  " ذبافم وعج  ال طة"   ند تضاا   اةة  ال دقاق الداخج  للم  -22

 .الدا ب وةاا ال الع  المح ََمل وريةن عدوثه
  X 

: لن أ ةا   اةة  ال دقاق الداخج  لد نة رطجفين وردةبين عجم -23

تضناةت تحةي االع اةل وكافام ال صةف عند اك شة ه أ وات و

 .وال حضاق بشأ ه

  X 

تةكز بةارا تحجال الباة ةت لد نة عجم قاي  الايرام والصفضةت ماة  -24

االع اة  م وعجم الصفضةت ال   تحد  بنهة م الفة  وعجم الصفضةت 

 .ال   تحد  بنهة م الفة  ث      عي هة    بدا م الفة  الالعق

  X 

د  بةارا تحجال الباة ةت لد نة قاي  الايرام المةعجم للم ع ةبةت تح -25

األةبةح وال  ةةة وال   تح ن الةبح الصة   بشيل رجحية أو 

ال   ت ةه     بجيغ الن ةةا الُمةِضاَم ال       يةف ال في اةت 

 .المجز م عندهة

  X 

جم لد نة أ ظمم رصممم لمةاقبم قاي  الايرام لجفثية عجم الدلال ع -22

تجةوزات اإل اة  الهة  م للم ال اجال واليجب    المفجيرةت 

 .المةلام المضدرم لجفمي 

  X 
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 ضي  بةا  دا  أ وات تحجال الباة ةت واا  الص الباة ةت وال حجال  -21

 : الةقم  ألجل

 األش ةص، المنظمةت، األعدا : تحد د الةوابط ال فام بان       

 تحد د الصفضةت المة بم       

 تضاا  كفةا  الةقةبم الداخجام       

رةاقبم خطة االع اةل عجم الشةكم و ضةذ الاف  الممين        

 اا غاللهة رن قبل المح ةلان

  ةاام وتحجال أعجة  كباة  رن الصفضةت خالل   ة  زرنام قصاة       

  X 

 حن     د  تضناةت رةاجفم ر  مة  ل حد د النشةذ االع اةل   -22

شيل أاةج، بمة    ذلك تحجال قة ين بانفية  بحثة  واإلبالغ عنه ب

 .عن أي يفضةت ماة اع اة  م ت  جز  تحجاال  أعمق

  X 

لد نة أ ظمم تَفَُحص البة د اإللي ةو   لجميةفان بحثة  عن الدلال  -22

 .عجم االع اةل
  X 

تحد  عمجام تيثاق تحةي االع اةل لد نة األ ةا  والدواةة الم ؤولم  -30

 :عن

 ما  وت طاط عمجام تحةي االع اةل تص       

تصما  وتطباق ورةاقبم ضيابط تحةي االع اةل و ظة  الةقةبم        

 اإلجمةل  الجي تفمل  اه تجك الايابط 

اا ال  الشيةوى الم فجضم بةلنشةذ االع اةل  المح مل وات ةذ        

ل صةل المفجيرةت الم فجضم و اإلجةااات الالزرم لجم ةبفم وال حضاق

 للم األذةاف المفنام (األكاد و المش به به)بةالع اةل 

 تضاا  وتحد   ال طم بشيل  وةي       

  X 

قمنة بإ شةا رفاةة قاةس لمةاقبم ضيابط تحةي االع اةل وتح ان  -31

 :االر ثةل لهة بمة    ذلك

 عد هة وقامم ال  ةةة النةجمم عنهة: عةالت االع اةل ضد الشةكم      

ع اةل ال   اا جم هة الشةكم واا جزرت ال حضاق رزاع  اال      

 عد هة وعةل هة : ب صييهة

 عد  عةالت ال حضاق    االع اةل ال   ت  عجهة      

عد  الميةفان الج ن قةريا بةل يقاب عجم قةةمم ال جيك واألخالقاةت       

عد  الميةفان الج ن أتميا بة ةرا الشةكم ، وال   أيدةتهة الشةكم

 عجم األخالقاةت وال جيكاةت المضبيلم لد هةال دة ب  

 عد  رزاع  االع اةل ال   ت  اا الرهة عجم ال ط ال ةخن لجشةكم       

 عد  عةالت رةاجفم االع اةل ال   أجةاهة ردقضيا الشةكم الداخجاين      

  X 

تضي  الشةكم بشيل  وةي ب ضاا   فةلام عمجاةت ولجةااات وتضناةت  -32

 . هة وتفد جهة عند الاةوة ، وتيثاق ذلك ال ضاا تحةي االع اةل لد
  X 

 ضفا % 24واط                                   % 2جاد                                      % 0

    تحة هة لالع اةل ضفافم DSEأي أن قي  شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

 

 : SPSSاستخدام برنامج بله ا االستبيان حساب االنحراف المعياري 
 

Frequencies 
[DataSet0]  
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Statistics 

VAR00001 

N Valid 32 

Missing 0 

 

VAR00001 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 30 93.8 93.8 93.8 

2.00 2 6.3 6.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=VAR00001   

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 
[DataSet0]  

 

Descriptive Statistics 

 

N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

VAR00001 32 1.00 2.00 1.0625 .24593 

Valid N 
(listwise) 

32 
    

 

وهي ا حةاف  رن الطة ان% 24.52أي أن ا حةاف الضا  الففجام عن واطهة الح ةب   فة ل 

 .رضبيل

عجم تصحاح رياضب ال جل لد هة عبة  DSE ج  أن تفمل شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

عجم تحةي  عةلام قدة ذكةهة لذا كة ت تةم     ار الك تضي م عيارل تحةي االع اةل ال ةبق 

الضي   أرة ر ألم ار الك االع اةل ورنب وقيج أييل الشةكم وأريال ر ةهماهة ضحام لالع اةل،

المطجضم    تحةي االع اةل  ه  ر  حاجم    زرن  اة  ال غاة واة ب ال طية  حمل كل  ي  

 الجد د والمجهل    تضناةت االع اةل المةل     عةل  الصنةعم المةلام

قي م    تحةي  DSEشةكةت الضطةج المةل  المدةجم    عندرة تغدو  وعجاه  مين الضيل أ ه

وعندرة . قي م    رية حم االع اةلةل ولد هة بة ةرا قيي لجيقة م رن االع اةل تيين الشةكم االع ا

قي م    رية حم االع اةل وخطة االع اةل لد هة رن فض بةلففل،  هجا  فن  تجك الشةكةت تغدو 

ل  أ هة تم جك أ ظمم ةقةبم  اخجام قي م    رجةالت رية حم االع اةل والةقةبم عجم ال ضة ة المة
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و مين عندهة الضيل بأ هة تطيةت ل الة  الياقب الم طية والمفضد لالع اةل . وعيكمم الشةكم

   اية م  F.Aوعندهة  ضط  مين الضيل بأن الم طج  الثةل  الا  دا  . المةل  والجةاة  المةلام

خ بةة وقد  لت   ةةا البح     المبح  الثةل  رن الفصل الثةل ، الجي كةن الهدف رنه ا. ريجي 

قدة   ظ  الةقةبم الداخجام عجم رية حم الجةاة  المةلام    شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

DSE (  المضي  الثةل  رن رضيرةت اا  داF.A) ،  أ ظمم الةقةبم الداخجام     أن هنةك ضففة   

وأ ظمم الةقةبم عد  تيا ة رضي  ال نظا  الجاد وبةل ةل  . رية حم الجةاة  المةلام    تجك الشةكةت

   اية م    اليقت  F.Aالداخجام الم طية     اية م، وبةل ةل  عد  وجي  لرية ام الا  دا  

 .الةاهن

   اية م وهي وجي   ظة  ةقةبم  اخجام قيي     F.Aلذا ، بغام تي اة الم طج  الثةل  الا  دا  

لضطةج المةل  المدةجم    شةكةت ارجةل رية حم االع اةل وبةق  الجةاة  المةلام   يج  عجم 

DSE المجكية  ضمن الجداول أعالر، ولين    اف  تجك الشةكةت  تصحاح رياضب ال جل لد هة

إلجةاا تجك ال صحاحةت وتأااس وتففال  ظة  ةقةبم  اخجام قيي  إ هة ا فة   رن بفض 

ة هي  ةلحج  الصغاة   جق يفيبةت ورشةكل كم ،المشةكل ب ب  الحج  الصغاة ل جك الشةكةت

 :  ربان أ  ةر

 .لجا ا بان البةعثم رةهام تجك المشةكل وكافام عجهة 

 :ال صةةص المماز  لجشةكةت الفةرم الصغاة  بشيل عة 

، وه  تية  عد ا  أقل رن الفةرجان، رمة  جفل رن لهة يغاة   باة  ةالشةكةت الصغاة  ةأام

عبة الياةةل ال   تف بة رن الم جمةت  الصفيبم بميةن بل رن االا حةلم لهة تي اة الةقةبم الداخجام

عبة  واةة ر  ضجم لج دقاق الداخج  و واةة ر  ضجم ل ينيليجاة : لدى الشةكةت اليبةى، رثال  

 .ITالمفجيرةت 

 : امة  ج  بفض ال مةت ال ةيم اإلضة ام لجشةكةت الصغاة     اية م 

 عد  أقل ل طيذ الفمل وال درةت المطةوعم والمن جةت المضدرم -

  ةكاز األكبة لفمجام ال  ي ق عجم المنطضم الجغةا ام أو عجم قنة  ل صةل ال درمال -

 اق ةان اإل اة  رب المجيام -

 ر  ي ةت ل اة م أقل رب اجطةت ويالعاةت ور ؤولاةت أواب -

 .ال فضاد األقل لنظة  رفةلجم الصفضم -

 .عد  أقل لجميةفان رب رهة  أواب له  -

، الضة ي ام، المحةابام، IT: الخ صةيام رثل رجةالتار الك رياة  رحدو      المجةالت ا -

 .المياة  البشة م

وبةل ةل  تةى البةعثم أن تجك ال مةت ال ةيم تضي  للم الفد د رن ال حد ةت المفةوضم عجم 

 :الشةكةت الفةرم الصغاة     اية م

 عد  تيا ة المياة  الالزرم ل أران الفصل المالة  لجمهة  -

قدة  اإل اة  عجم ال حي  بةأل شطم ولتةعم  ةص كباة  لهة ل  جةوز : المياز م بان  ضااان -

 الةقةبم الداخجام 
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يفيبم    تفاان األ ةا  ال بةاا والمهة  كأعاةا    رججس اإل اة  أو    الججةن  -

 (.وخةيم ال بةاا    رجةل ال ضة ة المةل )االخ صةيام 

 ةت، المحةابم، ال دقاق الداخج الفمجا: تفاان األ ةا  ذوي ال بة  والمهةة     أق ة  -

 تيز ب تةكاز اإل اة  رة بان ل اة  النشةذ االق صة ي وبان الةقةبم الداخجام -

وتي اة الايابط المالةمم عجم أ ظمم  ITرحدو  م المياة  ال ضنام الالزرم لجةقةبم عجم  -

 (اياا كة ت ضيابط عةرم أو ضيابط تطباضةت)المفجيرةت اإللي ةو ام 

أن تفيض عن عجزهة    تصما   DSEين لشةكةت الضطةج المةل  المدةجم    لذا  كا   م

وتففال  ظة  ةقةبم  اخجام قيي ب ب  عجمهة الصغاة؟  مين ل جك الشةكةت ات ةذ الفد د رن 

 :ال داباة واإلجةااات لج في ض عن الصفيبةت المفةوضم عجاهة ب ب  عجمهة الصغاة

  فان عجم المدةاا رةاجفم ال ضةة ة ال    ن جهة  :ال في ض عن المحدو  م     صل المهة  -

النظة  عن الصفضةت ال فصاجام وذلك بشيل  وةي و ون أي تأخاة، اخ اةة الصفضةت الهةرم 

وال أكد رن اليثةةق الداعمم لهة، الضاة  بشيل  وةي بجة  األييل الهةرم ذات الضامم الفةلام 

رب قام هة الد  ة م، رةاجفم المطةبضةت بمة    ذلك الم زون ورضةة م قام هة الففجام 

 المصة ام وال  ي ةت المحةابام بشيل  وةي 

تأااس ثضة م شةكةتام ت    بةلنزاهم :  امة   فجق ب جةوز اإل اة  لايابط الةقةبم الداخجام -

والضا  األخالقام الفجاة و ةضهة عجم الجماب، تطباق بة ةرا ال ط ال ةخن لإلبالغ عن أي 

بحا   يين ذلك البة ةرا  ،ةل بشيل ربةشة لمججس اإل اة  أو لججنم ال دقاقشبهم بةالع ا

غ جِ بَ وبحا   امن ك مةن هي م المُ  ،ر ةعة  لججماب عجم ار دا  المنظمم و   كل األوقةت

وال حضاق رب المش به به  وات ةذ اإلجةااات الالزرم بحضه ،  اةة  تدقاق  اخج   فةلم تفمل 

 ، المش به بهة وكل خةوقةت الةقةبم الداخجام عجم كة م الم  ي ةت عجم تحةي كة م األ شطم

بحا  ت م ب تجك الداةة  بصالعام اليليج لية م رصة ة المفجيرةت ولرية ام االتصةل المبةشة 

رب اإل اة  والمججس ولجنم ال دقاق، اا ضطةب األ ال ل يل  رنص  عاي رججس ل اة  ألن 

   . اة  لجةقةبم الداخجام و يشفه    عةل عدوثهاأل ال  ضط هي رن  منب تجةوز اإل

عندرة   م ب أعاةا رججس اإل اة  بةل بةات الالزرم أل اا : بةلن بم ألعاةا رججس اإل اة  -

 إن رفة  ه  وخبةته  تجك راة ة  للاهة عنصة  ،رهةره  اإلشةا ام والةقةبام بشيل جاد

 ، بان المججس وأي ذةف آخة  اخل الشةكماال  بةر وال ةكاز راة ة  للاهة  فةلام االتصةالت 

   الشةكةت الصغاة  . كل هجا رن شأ ه أن  يبح اع اةل اإل اة  وتجةوزهة لجايابط الداخجام

   طاب أعاةا رججس اإل اة  تمااز عمجاةت النشةذ المنطي م عجم االع اةل عن الفمجاةت 

ياجه يفيبم    اا ضطةب عاي لال أن رفظ  الشةكةت الصغاة  ت. الفة  م الضة ي ام األخةى

ب ب  عد  شهةتهة، عد  قدةتهة عجم   ب )رججس اإل اة  ذو ال بة  اليباة  والمهةة  الفةلام 

تفي اةت تجةةي رة  حصل عجاه  ظةاار    الشةكةت األكبة، عد  ةمبم المد ة الفة     

 (رشةةكم ر ؤولاةت عيكمم الشةكم رب عاي رججس اإل اة 

ال تمجك الفد د رن الشةكةت الصغاة  : IT  م    تينيليجاة المفجيرةت ال في ض عن المحدو -

المياة  ال ضنام الالزرم ل طي ة وتشغال البةارا اإللي ةو ام بةلشيل المالة ، لجا  إ هة تججأ للم 

اا  دا  البةارا ال   قة  اآلخةون ب طي ةهة األرة الجي   ةه     ت فاض الم ةذة الم فجضم 

َصَمَمم والُمطََيَة   اخجاة ، رثال  ا يين هنةك عةجم أقل لجايابط عجم تغااة بةلبةارا المُ 

البة ةرا رن عا  أن تجك ال غااةات عصة م بمصم  البة ةرا وأن رية  الشةكم لن  مجك 
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وتحمل البةارا اإللي ةو ام الم ةعم    ال يق . ال بة  ال ضنام الالزرم لافدل البة ةرا بنف ه

لرية ام ضبط عمجام  خيل أش ةص رحد  ن لمفجيرةت : رن المزا ة أل هة ت احالفةلمام الفد د 

رحد   واا فةاضهة وتفد جهة، رةاجفم اك مةل و قم عمجام رفةلجم الباة ةت، تأران ال يثاق 

 الالز 

وتف بة جزاا  هةرة  رن لذةة الةقةبم الداخجام أل هة تي ة المفجيرةت : بةلن بم أل شطم المةاقبم -

وبةل ةل   إ هة تؤرن  فةلام الةقةبم  ،بففةلام بةق  ريي ةت  ظة  الةقةبم الداخجام الم فجضم

الداخجام، و مين تأ  م تجك األ شطم بشيل  دوي أو للي ةو  ،  ج  أن تةا ق أ شطم المةاقبم 

 .عجم الدوا  عمجاةت تصما  وتطباق ول اة   ظة  الةقةبم الداخجام وتضاا   فةلا ه

 

ل  رن الفصل الثةل     قدة  أ ظمم الةقةبم الداخجام    شةكةت الضطةج المةل  المبح  الثةبح  

عجم الحد رن االع اةل المةل  وتييل للم   اجم رفة هة أن أ ظمم الةقةبم  DSEالمدةجم    

الداخجام ضفافم رن  ةعام قدةتهة عجم الحد رن االع اةل المةل  وجةاةمه    تجك الشةكةت، 

ة رضي  ال نظا  الجاد وأ ظمم الةقةبم الداخجام الم طية     اية م، وبةل ةل  وبةل ةل  عد  تيا 

هجا األرة  فن  أ ه   يج  .    اية م    اليقت الةاهن F.Aعد  وجي  لرية ام الا  دا  

بحا   شمل ذلك  DSEتطي ة  ظة  الةقةبم الداخج     شةكةت الضطةج المةل  المدةجم    

   اية م،  F.Aةلام، وذلك بغام تي اة الم طج  الثةل  الا  دا  رجةل رية حم الجةاة  الم

و يين ذلك عبة قاة  تجك الشةكةت ب صحاح رياضب الاف  وال جل لد هة    رجةل رية حم 

 .االع اةل و   رجةل ت فاض خطة االع اةل
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 :المبحث الرابع

المحاسبة مدت مالءمة مستوت تطور مهنة المراجعة في سورية لتطبيق 

 قضائيةال

  فم هجا المبح  للم تحجال ضيابط ور طجبةت رمةةام المهنم    اية م رن عا  عالق هة 

312رن عا  عالق هة بمحةوة ق   المةاجفم ، أي F.Aبةا  دا  ال  
1

 AICPAالصة ة عن  

الم  صان بضاة  المةاجب ال ةةج  بدةاام واخ بةة  SAS 113و  SAS 99والمبن  عجم أاةس 

: وذلك عجم الصفاد ن لمفة م  ضةذ الاف   اهةرةاجف ه لجضياة  المةلام، وذلك االع اةل عند 

 .تشة فةت الضيا ان ذات الفالقم بةلمةاجفم وتطباضةت الضيا ان عجم أةض الياقب الفمج 

   البند أوج  ( 2002لفة   33الضة ين ةق  )قة ين تنظا  المهنم  العظ أن القوانين فعلى صعيد 

للزا  الجهةت ذات الفالقم ال ةر م عجم أ ه  حق لمججس المحةابم وال دقاق  الثةل  رن المة  

ب طباق رفة اة المحةابم ورفة اة ال ضةة ة المةلام الدولام ورفة اة ال دقاق الدولام ورفة اة ال ضاا  

 .الدولام    ضيا الم  جدات والم غاةات المحجام والدولام

 ردقق رنه، عجم أن  ضي  187    المة  ( 2011لفة   22الضة ين ةق  )كمة أوج  قة ين الشةكةت 

 12وألزرت المة   . الدولام ال دقاق رفة اة و ق ع ةبةتهة وتدقاق بمةاقبم أعمةلهة الشةكم ع ةبةت

 22الضة ين ةق  ) الشةكةت بضة ين عجاهة الياعد المنصيص لشةكم الش ص األاةا  رن النظة 

 و ضة   ع ةبةتهة وتدقاق الدولام المةلام ال ضةة ة لمفة اة  ضة  و الشةكم ع ةبةت ب نظا ( 2011لفة  

 الياعد الش ص لشةكم ال نفاج م رن ال فجامةت 13وألزرت المة   . لج دقاق الدولام لجمفة اة

 الدولام المةلام ال ضةة ة لمفة اة و ضة   الشةكم ع ةبةت ب نظا  الشةكةت بضة ين عجاهة المنصيص

 .لج دقاق الدولام لجمفة اة و ضة   ع ةبةتهة وتدقاق

وعا  أن الضيا ان ال ية م النةةمم لمهنم المةاجفم ألزرت ب طباق المفة اة الدولام،   ف بة 

 .   اية م F.Aرم ثجم لجمفة اة الدولام ورالةمم رن عا  المبدأ ل طباق 

ن كةن ال بد رن الفي   للم المةاجفا وعلى صعيد تطبيق القوانين في الممارسة العملية

ال ةةجاان لشةكةت الضطةج المةل  المدةجم    بيةيم  رشق كي ه  الجهم المفنام بممةةام 

 . المهنم وذات المفة م الية ام بضيا ان تنظا  المهنم

 11رةاجف  ع ةبةت هجر الشةكةت والبةلغ عد هة  علىلهجر الغة م ت  تيز ب االا باةن ال ةل  

 وة المةاجب ال ةةج     اية م لمفة م وذلك ( 2013شةكم رةلام خالل الشهة الثةل  رن عة  

عصجت البةعثم اا باةن،  11ت  تيز ب .    تحةي وكش  ورية حم االع اةل    تجك الشةكةت

%  22أي بمفدل ة ا   صجح لالا  دا ،  14ة و  عجاهة جمافهة، رن تجك الة و  كةن هنةك عجم 

الجي  مثل أعد ، 312ق   المةاجفم   تجزةم ت   هجا االا باةن . رن عج  االا باة ةت الميزعم

، للم رحةوة أاةاام ورحةوة  ةعام، الخ بةة ردى ار ثةل المةاجب F.Aرضيرةت اا  دا  

ال ةةج     اية م له، وبةل ةل  رفة م  وة المةاجب ال ةةج     اية م    تحةي وكش  

 :رحةوةرو امة  ج  أائجم االا باةن و .ورية حم االع اةل    تجك الشةكةت

                                                           
1
  American Institute of Certified Public Accountants, AICPA Professional Standards---U.S. Auditing 

Standards---AU § 316, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (Source---SAS 99 and 

SAS 113). 

 



222 
 

اخ بةة ردى ار ثةل المةاجب ال ةةج     اية م لجمحةوة األاةاام لض   : 20الجدول ةق  

 312المةاجفم 

 :األسئلة المفتاحية

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -1

يهةي    الضياة  المةلام لجشةكم تحد د ر ةذة االع اةل ال   قد ت  ب  ب اجال جعجاه 

 ال ةضفم لجمةاجفم

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

اخ بةةر وتضاامه لبةارا وضيابط رية حم  بعدت  تحد دهة  التيتضاا  ر ةذة االع اةل عجاه 

 االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -3

تصما  عمجام المةاجفم بةلشيل الجي  مينه رن اليييل للم ر  يى تأكد رفضيل بأ ه عجاه 

االع اةل، ال طأ، الشجوذ واال حةاف ذات ال أثاة الجيهةي عجم : قد ت  تحةي كة م رياضب

 عجم ذلك ال ضاا  لم ةذة االع اةل بناءةلام لجشةكم ريضيج المةاجفم الضياة  الم

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -4

ت طاط وتنفاج عمجام المةاجفم بةلشيل الجي  مينه رن اليييل للم تأكد بدةجم عجاه 

رن أي تاجال جيهةي اياا كةن  المةاجفملجياةن ريضيج رفضيلم رن خجي الضياة  المةلام 

 هجا ال اجال  ةجمة  عن ال طأ أو عن االع اةل

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -5

س اياا كةن ر مثال     تضة ة رةل  اع اةل  أو    اخ ال) ةاام واخ بةة االع اةل عجاه 

لألييل ت ب  بفد  عةض الضياة  المةلام بفدالم رن كة م األوجه الهةرم بمة   يا ق رب 

GAAP )أثنةا قاةره بمةاجفم الشةكم 

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

ال الجيهةي النةج  عن رمةةام الشك المهن  عند  ةاا ه واخ بةةر ل طة ال اجعجاه 

 االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

 

اخ بةة ردى ار ثةل المةاجب ال ةةج     اية م لجمحةوة األاةاام والمحةوة : 21الجدول ةق  

 312الفةعام لض   المةاجفم 

 :األسئلة التفصيلية

مهنام الأو /ضة ي ام وال ب نفاج ر ؤولا ه أعاةا  ة ق المةاجفم ال ةةجام    اية م   ضي ال  -1

تفةض عجاه  المنةقشم ب صيص خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل لدى ال   

 :أي. الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

المياضب ال    مين أن ت فةض  اهة الضياة  المةلام لجشةكم ل اجال جيهةي  ةج  عن  -    

 االع اةل

 كا   مين أن     ذلك -    

 ن لإل اة  تمي ه ال ضة ة المةل  االع اةل كا   مي -    

 كا   مين اخ الس أييل الشةكم -    

ال   امن ذلك النضةش  ةاام لجفيارل الداخجام وال ةةجام المؤثة  عجم الشةكم وال   قد  -    
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 تشيل عة زا  أو  ةيم أو ربةةا  الةتيةب االع اةل

  اة  لجةقةبم الداخجامال   امن ذلك النضةش  ةاام خطة تجةوز اإل -    

ال   امن ذلك النضةش آلام اا جةبم المةاجب لياقفم اع ياا الضياة  المةلام لجشةكم عجم  -    

 تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل

 ال     خالل هجا النضةش رمةةام الشك المهن     جمب وتضاا   لال المةاجفم -    

 ة ق المةاجفم ال ةةجام    اية م ب صيص  لاس هنةك اتصةالت  فةلم بان أعاةا -    

 ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل خالل عمجام المةاجفم

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

ر ةذة  عجم المفجيرةت الاةوة م ل حد د( أو عجم األقل رحةولم الحصيل)الحصيل  عجاه

 ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

االا فال  رن اإل اة  واآلخة ن واآلخة ن  اخل الشةكم ألخج آةاةه  بم ةذة االع اةل  -: أي

 وبآلام رياجه هة وال فةرل رفهة

ماة عة  م   ةاام   ةةا اإلجةااات ال حجاجام بهدف اليش  عن وجي  يفضةت أو يالت -     

 قد تؤثة عجم ال  طاط لفمجام المةاجفم

 تضة ة عد  أضالج رثج  االع اةل الميجي   لدى الشةكم -    

ال    فج  المةاجب رن اإل اة  عمة لذا قةرت بة ب تضة ةهة ال ةص بدوة الةقةبم الداخجام  -    

نةجمم عن اليقة م رن، رنب، تحةي، كش  رياضب ال اجال الجيهة م ال: لجشةكم   

 االع اةل للم األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم

ال تشمل عمجام اا فال  المةاجب رن األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم أخج ةأ ه   -    

ب صيص ر ةذة االع اةل وعمة لذا كة يا عجم عج  بأي اع اةل أو اع اةل رشبير  ؤثة عجم 

    والةقةب     رجةل رية حم االع اةلالشةكم؟ وعن كافام أ اةه  لدوةه  اإلشةا

ال تشمل عمجام اا فال  المةاجب رن المدقق الداخج  أخج ةأ ه ب صيص ر ةذة االع اةل  -    

وعمة لذا كةن عجم عج  بأي اع اةل أو اع اةل رشبير، وعن اإلجةااات ال    فجهة المةاجب 

 الداخج  ل حةي االع اةل

ج  لة و  اإل اة  عجم أائج ه الميجهم للاهة  إ ه  اب  ص  عند تضاا  المةاجب ال ةة -    

 عاناه عضاضم أن اإل اة  مةلبة  رة تةتي  االع اةل

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -3

 مجام المةاجفمالضاة  ب نفاج اإلجةااات ال حجاجام و ةاام   ةةجهة قبل ت طاطه لف عجاه

ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م قبل ت طاطه لفمجام المةاجفم ب نفاج اإلجةااات  -    
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 ال حجاجام الم فجضم بةإل ةا ات

ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م بدةاام   ةةا اإلجةااات ال حجاجام المنفج  بةل يازي  -     

  رفةض تحد در لم ةذة ال اجال الجيهةي رب المفجيرةت األخةى ال   قة  بجمفهة  

 النةج  عن االع اةل

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -4

لدى الشةكم ال    ضي  ( الحة ز، الفةيم، المبةة) ةاام عيارل خطة االع اةل  عجاه

وتضاامه ل طة ال اجال الجيهةي النةج  عن  بمةاجفم قياةمهة المةلام    رفةض تحد در

 االع اةل لدى هجر الشةكم

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -5

 ةاام  واخ بةة المفجيرةت األخةى ال   قد ت ةعد    تحد د ر ةذة ال اجال  عجاه

 لشةكم ال    ضي  بمةاجفم قياةمهة المةلامالجيهةي النةج  عن االع اةل لدى ا

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

اا  دا  المفجيرةت ال   جمفهة ل حد د الم ةذة ال   قد تؤ ي للم تاجال جيهةي  عجاه

  ةج  عن االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م بةخ بةة رة لذا كة ت ر ةذة ال اجال الجيهةي  -    

 أمالنةج  عن االع اةل ال   ت  تحد دهة ت صل بأةيد  ع ةبةت رحد   أو بمجميعم يفضةت 

 وذلك بهدف تصمامه إلجةااات المةاجفم المالةمم العضة   ،أ هة اخ ةقت رجمل الضياة  المةلام

حد د المةاجب ال ةةج     اية م ل طة ال اجال الجيهةي النةج  عن    رفةض ت -    

 يج ال طة :  إ ه ال  ضي  ب طباق الةأي المهن  و ةاام خصةةص ال طة ال ةلام ،االع اةل

 المح مل وجي ر، أهمام ال طة، اع مةل ال طة،  ةجم اخ ةاق و فيذ ذلك ال طة

ام    اية م المةاجب بأن  ف ةض ر بضة  بأن ال تجز  المفة اة المهنام لجمةاجفم ال ةةج -1

 االع ةاف ال ةذئ بةإل ةا   مثل خطة اع اةل

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

  ةاام خطة تجةوز اإل اة  لجةقةبم الداخجام لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم عجاه

أو المهنام ال   تفةض /مةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام وال  ضي  ال -2

تضاا  ر ةذة االع اةل المحد   بفد  ةاام بةارا وضيابط الشةكم ال   يممت  عجاه

 لمياجهم تجك الم ةذة

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -10

االا جةبم لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل بإعدى الطةق الثال   هعجا

 :ال ةلام

 االا جةبم ال   لهة تأثاة لجمةل  عجم كافام ل اة  وتنفاج عمجام المةاجفم  -   

االا جةبم لجم ةذة المحد   عبة تغااة ذبافم وتيقات وردى لجةااات المةاجفم الم ططم  -    
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 ة المزرب تنفاجه

االا جةبم ال   ت مثل    تنفاج لجةااات رحد   لمياجهم خطة ال اجال الجيهةي النةج   -     

 عن االع اةل

ال  ن ح  المةاجب ال ةةج     اية م رن رهم ه عندرة  صل لضنةعم بأ ه رن ماة  -11

ةج  الممين تصما  لجةااات المةاجفم الية ام واليفاجم بمياجهم خطة ال اجال الجيهةي الن

أو رهنام /وال ت ةت  عجاه ر ؤولام قة ي ام و. عن االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

 عند عد  قاةره بجلك

عندرة  يين لألعية  الم فجضم ب طة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل أثة لجمةل   -12

 : إن هجا ال  شمل ،عجم كافام ل اة  وتنفاج عمجام المةاجفم    اية م

تفاان المةاجب لفة ق رةاجفم ر ماز ورمةةا ه إلشةاف وةقةبم   الارةن رب عج  ر ةذة  -   

 ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل

قاة  المةاجب بدةاام المبة ئ المحةابام الهةرم ال   اخ ةةت اإل اة  تطباضهة و ةاام  -  

 ال ضد ةات الش صام لإل اة 

 الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم بإجةااات رةاجف ه يفبم جفل المةاجب لرية ام تنبؤ  -  

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -13

أن   فةرل بةلشيل المهن  الصحاح والمالة  والففةل رب خطة تجةوز اإل اة  لجةقةبم  عجاه

ل خالل رةاجف ه الضياة  المةلام لجشةكم الداخجام    رفةض  ةاا ه واخ بةةر لالع اة

 ال ةضفم لجمةاجفم 

ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م بفحص قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى لجفثية عجم  -   

 : أي . لال ال اجال الجيهةي المح مل النةج  عن االع اةل

م يابط الةقةبام الميجي   عجال  فه  المةاجب عمجام ال ضة ة المةل  لدى الشةكم والا -أ      

ال  ضةة ردى  فةلام تجك الايابط وردى رالارم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى، و

 تصمامهة

 : ال  ضي  المةاجب ب حد د الضاي  وال  ي ةت ال   ا  اب لجفحص بفد -ب     

 تضاامه ل طة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل 

 بام المطبضم عجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةىتضاامه لففةلام الايابط الةقة 

 همه لطبافم عمجام ال ضة ة المةل  لدى الشةكم وذبافم الدلال الممين  حصه  

  تحد در لج مةت ال   ا  ماز بهة قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى ال   تنطيي عجم

 االع اةل

 همه لطبافم الح ةبةت وتفضادهة  

  ةت األخةى ال   تمت رفةلج هة خةةج اإلذةة الفة ي لجنشةذ  همه لضاي  الايرام وال  ي

 االق صة ي

هة عند  هة م الف ة  ؤال  ةكز المةاجب عجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى ال   ت  لجةا -ج 

 المةلام المضةة عنهة
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و ال    فج  المةاجب رن األ ةا  الفةرجان    رجةل ال ضة ة المةل  عن أي  شةذ ماة عة ي أ - 

 ماة يحاح   فجق بمفةلجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى

تضد ةات اإل اة  المحةابام لج أكد رن عد  ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م بمةاجفم  -  

 وجي  تحاز قد    ب     وجي  تاجال جيهةي    الضياة  المةلام  ةج  عن االع اةل

طباق المةاجفم ذات األثة الةجف  عجم تضد ةات ب ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م  -  

اإل اة  المحةابام الهةرم ال   ا في ت عجم الضياة  المةلام لج نم ال ةبضم ل ضة ة عدالم أو 

 تحاز ل اة  الشةكم بةلن بم ل جك ال ضد ةات

ال ةضفم تحاز رن جة   ل اة  الشةكم عجم    عةل عثة المةاجب ال ةةج     اية م  -  

كة ت الظةوف ال   أ  جت رة لذا   دةس إ ه ال ، فم    ينب ال ضد ةات المحةاباملجمةاج

 ذلك ال حاز تمثل خطة تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل

المبةة االق صة ي لجصفضةت الهةرم وماة الفة  م ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب ضاا   -  

   الدخيل    تجك الصفضةت بغة م لخفةا وال أكد رن أ ه ل    ال ةضفم لجمةاجفملجشةكم 

 :، وذلك بفد  ةاا ه لج ةل اخ الس األييل أو بغة م ال ضة ة المةل  االع اةل 

 رة لذا كةن شيل تجك الصفضم رفضد لجغة م 

  رة لذا كة ت اإل اة  قد  ةقشت ذبافم الصفضم وكافام لثبةتهة رحةاباة  رب األذةاف

 األخةى الم ؤولم عن عيكمم الشةكم

  رة لذا كةن تةكاز اإل اة    جه  حي رفةلجم رحةابام رحد   بدال  رن االا نة  للم ذبافم

 وعاثاةت الصفضم

 رة لذا قةرت األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم بمةاجفم تجك الصفضةت بشيل واف 

فةض أو المهنام ال   ت/ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -14

خالل تنفاجر االع اة ي لفمجام تضاا  ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل  عجاه

 رةاجفم الشةكم 

رة لذا كة ت اإلجةااات ال حجاجام المنفج  تشاة ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب ضاا   -   

 للم خطة تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل ل      تحد در    ال ةبق

 ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج اإلجةااات ال حجاجام الم صجم بةإل ةا ات -   

الةوابط ماة الفة  م ال    يين ل ةا  و خل  هة م ال  حد  المةاجب ال ةةج     اية م  -   

 الفة  ذة ة   اهة وال   تنطيي عجم خطة تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل

ماة الفة  م أو ماة ب ال ةةج     اية م بفض الةوابط ال حجاجام عندرة  حد  المةاج -   

 إ ه ال  ضي  بةل ضص  عن  ،الم يقفم ال   تشاة للم خطة تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل

تجك الةوابط، وال  ضةةن اإلجةبةت واأل لم ال    حصل عجاهة رن عمجام ال ضص  تجك رب 

  هالدالةل األخةى ال   جمفهة خالل رةاجف

 ضاا  ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب -   
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رة لذا كة ت الن ةةا النهةةام لفمجام  ال    بةعند أو قةب تةة خ ليداةر ل ضة ةر، أي 

 ال ضاا  األول  لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل تؤثر علىالمةاجفم 

ؤثة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل    الضياة  المةلام لجشةكم ال ةضفم ال   -   

 عجم تحد د المةاجب ال ةةج     اية م لحد االهمام الن بام لجمةاجفم

لذا كةن هنةك تاجال ماة جيهةي  ةج  عن االع اةل    الضياة  المةلام لجشةكم ال ةضفم  -   

عندهة ال  ضي  المةاجب :     زاهم اإل اة  الفجاةلجمةاجفم وكةن  مت بصجم للم تشياك 

خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل، وال  ضي   بإعادة تقييمال ةةج     اية م 

تضاا   وبإعادةتضة ة ذبافم وتيقات وردى الفحص الالز   بإعادةذلك ال ضاا  بناء على 

  فةلام الةقةبم الداخجام    الشةكم 

المةاجب ال ةةج     اية م بأن رياضب ال اجال    الضياة  المةلام لجياةن لذا اع ضد  -   

لينه ل     طب تضاا  ردى أهمام تأثاةهة عجم الضياة   ،ال ةضب لجمةاجفم ه  بن اجم االع اةل

 إ ه ال  حةول الحصيل عجم  لال رةاجفم لضة   لمفة م ذلك األثة عجم الضياة  ، المةلام

ب صيص تجك الضياة ، وال  ضي  بمنةقشم الم ألم وا  هةج تحضاق رفمق المةلام وعجم تضة ةر 

  اهة رب اإل اة  الفجاة واألذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم

تشاة  ةاام المةاجب ال ةةج     اية م لم ةذة ال اجال الجيهةي و  ةةا عندرة  -   

 إن  ،ج  عن االع اةلاخ بةةات المةاجفم للم  ةجم عةلام ل طة ال اجال الجيهةي النة

ال  ن ح  رن رهمم رةاجفم هجر الشةكم بفد لبالغ األذةاف الم ؤولم عن المةاجب 

 عيكم هة بأابةب ا  حةبه

أو المهنام ال   تفةض /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -15

واإلبالغ عن االع اةل  ،لم اإل اة اإلبالغ عن االع اةل الجي  مجك الدلال عجم وجي ر ل عجاه

الجي قةرت به اإل اة  وت ب  ب اجال جيهةي    الضياة  المةلام للم األذةاف الم ؤولم 

 عن عيكمم الشةكم

لذا كة ت الةقةبم الداخجام ه  ال ب  وةاا ر ةذة ال اجال الجيهةي النةجمم عن االع اةل  -   

 إ ه ال   فان  ،الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم ال   عد هة المةاجب ال ةةج     اية م لدى

 ةاام  ياع  الفجز والضصية    الةقةبم الداخجام أو  ياع   بناء عليهعجم المةاجب 

الغاةب والضصية    بةارا وضيابط رية حم االع اةل واإلبالغ عنهة لإل اة  ولألذةاف 

 الم ؤولم عن عيكمم الشةكم

  اية م أن  بجغ األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم ال   فان عجم المةاجب ال ةةج    -   

ال ةضفم لجمةاجفم بم ةذة االع اةل األخةى ال   ت  تحد دهة بن اجم تضاامه لم ةذة 

 ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل

 كة ت رحة د %  34عةةضت،     % 2أ دت،    % 51: اإلجةبةت كة ت كمة  ج 
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هة رض   للم اج جم رن اإلجةااات، وكل اا باةن  حيي لجةبةت اؤال تفصاج  كل رن 15هنةلك 

قررت المةاجب ال ةةج  لشةكم رةلام واعد ، وعند  ةاام البةعثم لجة و  عجم تجك االا باة ةت 

 امة لذا كةن  بناء على تطبيق أو عدم تطبيق سلسلة اإلجراءات العائدة لكل سؤال تفصيلي

، أي ليل اؤال تفصاج  كةن متطلب السؤال التفصيلييطبق أو ال يطبق رةاجب تجك الشةكم 

أو رحة د، وعا  أن (  طبق الم طج )أو ال ( ال  طبق الم طج )لرة  ف  :  هنةك لجةبم واعد   ضط

   كل اا باةن وأن عد  ة و  االا باة ةت الصةلحم ( ر طجبة   15أو )اؤاال  تفصاجاة   15هنةك 

 120د  اإلجةبةت المؤ د  لفد  تطباق الم طجبةت بجغ ة ا ، وأن لجمةل  ع 14لالا  دا  كةن 

( المؤ د  ل طباق الم طجبةت)لجةبم، وأن لجمةل  عد  اإلجةبةت الةا ام لفد  تطباق الم طجبةت 

لجةبم، تييجت البةعثم للم أن   بم  11لجةبم، وأن لجمةل  عد  اإلجةبةت المحة د  كةن  12بجغ 

رن % 34، و%2، بانمة عةةض %51لالا  دا  كة ت  المؤ د ن رن لجمةل  الة و  الصةلحم

 . اإلجةبةت كة ت رحة د 

 بان الجدول أعالر أن المةاجب ال ةةج     اية م خالل رمةةا ه لمهن ه بفاد تمةرة  عن تضص  

وعد   F.Aاالع اةل    ال ضةة ة المةلام ال    ضي  بمةاجف هة، وذلك لفد  عجمه بيجي  اخ صةص 

الالزرم    هجا المجةل، ولفد  قاة  جمفام المحةابان الضة ي اان ورججس  ار الكه لج ضناةت

 .المحةابم وال دقاق بدوةهمة    هجا المجةل

أي رن ) F.Aضيابط ور طجبةت رمةةام المهنم رن عا  عالق هة بةا  دا  إذاا بنتيجة تحليل 

 نتيجة تحليل مع نيننتيجة تحليل القوا لم تتوافق(: 312عا  عالق هة بمحةوة ق   المةاجفم 

،  ةلضيا ان ريجي   رن عا  المبدأ ولين ال     (الممةةام الفمجام ل جك الضيا ان) تطبيق القوانين

تطباضهة وال ت   المحةابم عجم ال ضصاة    تطباق تجك الضيا ان، رمة ابق  مين الضيل أن ر  يى 

 .   تطي ة ر  يى ا اا المهنماألرة الجي  يج. F.Aتطية المهنم    اية م ال   مح بةا  دا  

عندرة ت طية رهنم المةاجفم    اية م للم الم  يى الجي تجب   اه كة م الم طجبةت المهنام 

الدولام النةةمم لمهنم المةاجفم، أي عندرة تُجِز  المةاجب ال ةةج  عجم تحةي االع اةل عند 

   اية م  F.Aةمم ل طباق رةاجف ه لجضياة  المةلام  مين عندهة اليييل لبائم رةاجفم رال

ل يا ة هجا الم طج  ر  ضبال  تةى .    اية م F.Aوالجز  ب يا ة الم طج  الةابب الا  دا  

 :البةعثم أ ه ال بد رن

  فان عجم المةاجب ال ةةج     اية م تنفاج الم طجبةت الضة ي ام والمهنام ال   تجزره  

بدةجم رفضيلم رن خجي الضياة  المةلام ب  طاط وتنفاج عمجام المةاجفم لا ييل للم تأكد 

رن أي تاجال جيهةي  ةج  عن ال طأ أو عن  DSEلشةكم الضطةج المةل  المدةجم    

 االع اةل

  فان عجم المةاجب ال ةةج     اية م تنفاج الم طجبةت المهنام ال   تجزره بممةةام الشك  

ةج  عن االع اةل وهجا بغض المهن ، أي أ اا عمجه ا طالقة  رن شك بيجي  تاجال جيهةي  

أو عمة  ف ضدر المةاجب  DSEالنظة عن خبةته ال ةبضم رب شةكم الضطةج المةل  المدةجم    

 .ب صيص  زاهم ويدق ل اة  تجك الشةكم

      عند الشك بيجي  تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل   فان عجم المةاجب ال ةةج

فم ال ةةجام ب صيص خطة ال اجال اية م اجةاا المنةقشم بان أعاةا  ة ق الةاج
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بشيل   بق أو   ةا ق رب لجةااات جمب المفجيرةت،  الجيهةي النةج  عن االع اةل وذلك

 :بحا  ت امن تجك المنةقشم

 ةاام لجفيارل الداخجام وال ةةجام المؤثة  عجم شةكم الضطةج المةل  المدةجم     -

DSE ب الةتيةب االع اةل،  ةية   وا: وال   تشيل ضجفة  رن أضالج رثج  االع اةل 

 ل نفاج االع اةل، ربةةات لج جيك االع اةل 

 لجةقةبم الداخجام  DSE ةاام خطة تجةوز ل اة  شةكم الضطةج المةل  المدةجم     -

كافام اا جةبم المةاجب لياقفم اع ياا الضياة  المةلام لشةكم الضطةج المةل  المدةجم     -

DSE ع اةلعجم تاجال جيهةي  ةج  عن اال. 

ال اجال الجيهةي النةج  عن كمة تةى البةعثم أن عجم المةاجب الضاة  بمة  ج  ب صيص 

 :DSEاالع اةل    شةكم الضطةج المةل  المدةجم    

 األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم، ) االا فال  رن اإل اة  واآلخة ن  اخل الشةكم

اةه  ب صيص ر ةذة االع اةل ألخج آة( لجنم ال دقاق، المدقق الداخج ، الميةفان

وبآلام رياجه هة وال فةرل (  فج ، رشبير، ُرَحَد  رن قبل الشةكم: اياا كةن االع اةل)

، ورفة م  امة لذا ة فت ل اة  الشةكم تضة ةهة (بةارا وضيابط رية حم االع اةل)رفهة 

ةجمم  وة الةقةبم الداخجام لجشةكم    رنب وكش  رياضب ال اجال الجيهة م الن"عن 

للم األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم، كمة   فان عجم المةاجب  ه  " عن االع اةل

وعندرة ال  يين هنةك تنةم  . كافام أ اا لجنم ال دقاق لدوةهة اإلشةا      هجا المجةل

بان الة و  عجم عمجام االا فال  ال   قة  بهة المةاجب ال ةةج ،  إ ه   ح   عجاه 

 .رةاجفم لضة   رن شأ ه تف اة وتبة ة رياضب ال الف هجرالحصيل عجم  لال 

  ( بمة  اهة اإلجةااات ال حجاجام الم فجضم بةإل ةا ات) ةاام   ةةا اإلجةااات ال حجاجام

بهدف اليش  عن وجي  أعدا  أو يفضةت ماة عة  م أو كماةت و    واتجةهةت قد 

 . تؤثة عجم ال  طاط لفمجام المةاجفم

  وا ب الةتيةب االع اةل، : رثج  االع اةل الميجي   لدى الشةكمتضة ة عد  أضالج 

 ةص ل نفاج االع اةل، ربةةات لج جيك االع اةل  ا طالقة  رن ةأ ه المهن ، وكجلك تضة ة 

َرِن الجي   يج   ةاا ه رنهة    رفةض تحد در لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن 

 .االع اةل

 د ت ةعد    تحد د ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج   ةاام المفجيرةت األخةى ال   ق

  ةةا المنةقشم المجكية  أعالر بان أعاةا  ة ق المةاجفم ال ةةجام، : عن االع اةل

المفجيرةت الم   جصم عن الشةكم بن اجم لجةااات قبيلهة واا مةاة م الفمل لصةلحهة 

 .تحد دهة لدى الشةكم وبن اجم رةاجفم قياةمهة المةلام، الم ةذة الم أيجم ال   ت 

بفد جمب المةاجب ال ةةج     اية م  ل جك المفجيرةت الاةوة م   فان عجاه اا  دارهة ل حد د 

الم ةذة ال   قد تؤ ي للم تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل    الضياة  المةلام لشةكم الضطةج 

 : DSEالمةل  المدةجم    

 عجمهة، ) ةاا ه ل صةةص الشةكم    فان تحد د المةاجب لم ةذة االع اةل بفد

، كمة   يج  عجاه تحد د الم ةذة الم فجضم بمنةذق جغةا ام رحد   أو بضطةعةت (تفضادهة

عمل رحد  ، لضة م للم تحد د الم ةذة عجم ر  يى الشةكم بيةرجهة، آخجا  بفان 
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االع بةة أن هنةك ع ةبةت ورجميعم يفضةت تحمل خطةا  عةلاة  أل هة ت امن  ةجم 

 .ةلام رن ال ضد ة الجات  إل اة  الشةكمع

  فان عجم المةاجب تحد د خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل اا نة ا  للم ةأ ه  

 يج ال طة المح مل وجي ر، أهمام ال طة، اع مةل ال طة،  ةجم : المهن  أي تحد د

 .اخ ةاق و فيذ ذلك ال طة    الضياة  المةلام لجشةكم

 ةاجب أن  ف ةض بشيل ر بق أن لالع ةاف ال ةذئ بةإل ةا  يجم ب طة   فان عجم الم

 .تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل

رن أه  الم ةذة ال     فان عجم المةاجب ال ةةج     اية م  ةاا هة وال فةرل بشيل يحاح 

م البةعث لجةقةبم الداخجام،  DSEرفهة هي خطة تجةوز ل اة  شةكم الضطةج المةل  المدةجم    

ل ضاا  ذلك ال طة بشيل يحاح   فان عجم المةاجب بدا م اخ بةة بةارا وضيابط  تةى أ ه

 :الشةكم ال   ُيِمَمت لمياجهم تجك الم ةذة عبة رة  ج 

  فان عجم المةاجب  ه  كل ُرَيِين رن ريي ةت الةقةبم الداخجام ال م م لا طط عمجام  

س الفيارل ال   تؤثة عجم خطة رةاجف ه ولاحد  أ مةذ ال اجال المح مجم، ولادة

 .ال اجال الجيهةي ولاصم  اخ بةةات الايابط الةقةبام واالخ بةةات الجيهة م

  فان عجم المةاجب رفة م رة لذا كة ت الشةكم قد يممت وشغجت بةارجهة وضيابطهة  

لج اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل بةلشيل  المحددةالم صصم لمياجهم الم ةذة 

المنةا ، وعجم المةاجب اخ بةة ردى  فةلام تجك البةارا والايابط ث  تضاا  المالة  و

ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل ال   عد هة اا نة ا  للم ذلك االخ بةة، 

 .ووضب خطم لج فةرل رب تجك الم ةذة بنةا عجاه

 لال المةاجفم  فان عجم المةاجب خالل قاةره بجلك تطباق الشك المهن     جمب وتضاا   . 

   رن الطباف  أن ت أثة اا جةبم المةاجب لفمجام تضاامه لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج

ذبافم وأهمام الم ةذة ال   ت  تحد دهة، بةارا وضيابط الشةكم : عن االع اةل ب 

وت  ج اا جةب ه ل ضاامه لم ةذة ال اجال الجيهةي . الم صصم لمياجهم تجك الم ةذة

 :ال ةلام ماالع اةل لعدى ال بل الثالثالنةج  عن 

 .االا جةبم ال   لهة تأثاة لجمةل  عجم كافام ل اة  عمجام المةاجفم وتنفاجهة - أ

االا جةبم لجم ةذة المحد   عبة تغااة ذبافم وتيقات وردى لجةااات المةاجفم  - ب

 الم ططم والمزرب تنفاجهة

خطة ال اجال الجيهةي  االا جةبم ال   ت مثل    تنفاج لجةااات رحد   لمياجهم - ت

 النةج  عن االع اةل

رن الطباف  أ ه عند وييل المةاجب لضنةعم بأ ه ال  مين تصما  لجةااات المةاجفم اليفاجم 

بمياجهم خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل،  إن عجاه اال  حةب رن المهمم بفد تبجاغ 

 .األذةاف المفنام بهجا الضةاة

ل طة تجةوز ل اة  جب ال ةةج     اية م الضاة  بةل ةل     لذةة رياجه ه ث    فان عجم المةا

 :لجايابط الةقةبام  DSEشةكم الضطةج المةل  المدةجم    

  عجم المةاجب تصما  اإلجةااات الالزرم الخ بةة يحم قاي  الايرام الم ججم    األا ةذ

وعند قاة  . لمةل  لدى الشةكمالفة  وال  ي ةت األخةى وذلك بفد أن  فه  عمجام ال ضة ة ا
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الشةكم ب طباق ضيابط ةقةبام رحد   عجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى، عجم 

المةاجب  ه  تصما  تجك الايابط وتضة ة ردى رالارم ذلك ال صما  وال أكد رن وضب 

 .تجك الايابط ريضب ال شغال

 وردى االخ بةة لضاي   عجم المةاجب اال طالق رن ةأ ه المهن  ل ضة ة ذبافم وتيقات

الايرام وال  ي ةت األخةى، وذلك الخ اةة البني  ال   اا   اخ بةةهة ول ضة ة الطة ضم 

ورن الطباف  أن  ةكز اخ بةة المةاجب . المالةمم لفحص كل اليثةةق الداعمم ل جك البني 

 .عنهة هة عند  هة م الف ة  المضةةؤعجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى ال   ت  لجةا

   رن الهة  جدا  قاة  المةاجب بمةاجفم تضد ةات اإل اة  المحةابام لج أكد رن عد  وجي

تحاز قد    ب     تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل، وعند ال أكد رن وجي  ذلك 

كمة   يج  . ال حاز  ج   ةاام أثةر اإلجمةل  وعي ه لجيييل لضياة  رةلام عة لم

الةجف  عجم تضد ةات اإل اة  المحةابام الهةرم ال   ا في ت  تطباق المةاجفم ذات األثة

عجم الضياة  المةلام لج نم ال ةبضم ل ضة ة عدالم أو تحاز ل اة  الشةكم بةلن بم ل جك 

ولذا اتاح لجمةاجب تحاز اإل اة     ينب ال ضد ةات المحةابام،  فجاه ال أكد . ال ضد ةات

 .اجال جيهةي  ةج  عن االع اةلرن أن اب   ذلك ال حاز ال  مثل خطة ت

 هل ال ب  : رن الهة  أ اة  لجمةاجب  ه  المبةة االق صة ي لجصفضةت الهةرم وماة الفة  م

    خيل تجك الصفضةت هي لخفةا اخ الس األييل أو ال ضة ة المةل  االع اةل ؟ و   

ة م؟ هل شيل الصفضم رفضد لجغ: رفةض  همه لجمبةة االق صة ي لجصفضةت عجاه  ةاام

هل  ةقشت ل اة  الشةكم ذبافم تجك الصفضةت وكافام لثبةتهة رحةاباة  رب األذةاف 

األخةى الم ؤولم عن عيكمم الشةكم؟ هل قةرت األذةاف الم ؤولم عن عيكمم 

 الشةكم بمةاجفم تجك الصفضةت والميا ضم عجاهة؟

 : ثم أ هال ةةج     اية م لدلال المةاجفم، تةى البةع بةلن بم ل ضاا  المةاجب

  يج  عجم المةاجب خالل تنفاجر لفمجام المةاجفم تضاا  ر ةذة ال اجال الجيهةي  

النةج  عن االع اةل، واخ بةة رة لذا كة ت اإلجةااات ال حجاجام ال   ت  تنفاجهة    ااةق 

عمجام المةاجفم تشاة للم خطة جد د لج اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل ل      

 تحد در اةبضة  

    يج  عجم المةاجب تنفاج اإلجةااات ال حجاجام الم صجم بةإل ةا ات وتحد د الةوابط ال  

الةوابط )تنطيي عجم خطة تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل ا طالقة  رن ةأ ه المهن  

 (. ماة الفة  م ال    يين ل ةا  و خل  هة م الفة  ذة ة   اهة

 هل ه   ،ام اإلجةبةت ال     جضةهة عجم أائج ه  يج  عجم المةاجب أ اة  تضاا  ردى رنطض

ت فةةض رب  لال المةاجفم اآلخة الجي ت  جمفه /ربهمم وماة قةبجم لج صد ق، هل ت يا ق

 خالل عمجام المةاجفم؟

  عد  وجي  عةجم أل اا لجةااات رةاجفم ر  جفم /  يج  عجم المةاجب ال أكد رن وجي

تضاامه  معالنهةةام اإلجمةلام لفمجام المةاجفم  تيا ق الن ةةا/أو لضة ام ب ب  عد  تيا ق

 األول  لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل ؟

  عندرة تحد    ةةا  حيص المةاجفم تاجاال     الضياة  المةلام لجشةكم،   فان عجم

المةاجب اخ بةة رة لذا كةن ذلك ال اجال  ةجمة  عن االع اةل وتفد ل عد األهمام الن بام 

لذا كةن ال اجال  ةجمة  عن االع اةل ولينه ال  حمل أثةا  جيهة ة  عجم الضياة  . بنةا عجاه
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  فان عجم المةاجب لعة   تضاامه لنزاهم ل اة  الشةكم ولعة   تضاامه ل طة : المةلام

ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل، األرة الجي اانفيس بةلن اجم عجم ذبافم 

 .تضاا   فةلام الايابط الةقةباموعجم  ردى الفحيصوتيقات و

  لذا اع ضد المةاجب بأن رياضب ال اجال ه  بن اجم االع اةل ول     طب    اليقت  ف ه

 ة  المةلام لجشةكم،  ا فان عجاهتضاا  عج  األثة النةج  عن هجا ال اجال عجم الضيا

ذلك االع اةل الحصيل عجم  لال رةاجفم لضة   ل ضة ة وجي  اع اةل رن عدره و أثة 

عجم الضياة  المةلام وعجم تضة ة المةاجب ب جك الضياة ، لضة م للم رنةقشم الم ألم وا  هةج 

 .رب اإل اة  الفجاة ورب األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكمرفمق  اهة تحضاق 

  لذا أشةة اخ بةة المةاجب لم ةذة ال اجال الجيهةي و  ةةا اخ بةةات المةاجفم للم

م ل طة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل،   فان عجم المةاجب  ةجم عةلا

اال  حةب رن ر ؤولام رةاجفم تجك الشةكم ولبالغ األذةاف الم ؤولم عن عيكم هة 

 . بأابةب ا  حةبه

بفد ت طاة المةاجب ال ةةج     اية م لجن ةةا النهةةام   فان عجاه ل صةلهة للم اإل اة  و 

 :DSEةكم الضطةج المةل  المدةجم    الم ؤولان عن عيكمم ش

  عندرة   أكد المةاجب رن وجي  االع اةل   فان عجاه ل صةل هجا األرة للم ر  يى ل اةي

وعجاه ال ضة ة عن االع اةل الجي  شمل اإل اة  الفجاة واالع اةل الجي  نج  عنه . عةل

عن عيكمم  تاجال جيهةي    الضياة  المةلام بشيل ربةشة للم األذةاف الم ؤولم

ولذا عد  المةاجب ر ةذة تاجال جيهةي  ةجمم عن االع اةل ولدهة اإلخفةق . الشةكم

 إ ه   فان عجاه اخ بةة ردى قصية وعجز  ،الم  مة لنظ  الةقةبم الداخجام لجشةكم

 . الايابط الةقةبام وال بجاغ عنهة إل اة  الشةكم و لألذةاف الم ؤولم عن عيكم هة

 ل يايل رب األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم ب صيص  فان عجم المةاجب ا :

 شةذ الشةكم االق صة ي ور ةذة الضياة  المةلام الهةرم وجي   المبة ئ المحةابام 

ور ةذة االع اةل األخةى ال   ت  تحد دهة بن اجم تضاا  المةاجب لم ةذة  ،لجشةكم

 .ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل

 تيثاق ال ةل  خالل عمجام  ةاا ه ، بةأي البةعثم،ل ةةج     اية م  فان عجم المةاجب ا

 :DSEشةكم الضطةج المةل  المدةجم     واخ بةةر لالع اةل   

النضةش الجي ت  بان أ ةا   ة ق المنةقشم  امة   فجق بةلضياة  المةلام لجشةكم وعةض هة  -

 لج اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل 

  لجحصيل عجم المفجيرةت الاةوة م ل حد د وتضاا  ر ةذة ال اجال اإلجةااات الُمنَفَجَ  -

 الجيهةي النةج  عن االع اةل 

ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل ال   ت  تفاانهة، ووي  اا جةبم  -

 المةاجب ل جك الم ةذة

 ربةة عد  تحد در لالع ةاف ال ةذئ بةإل ةا  ك طة تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل  -

   ةةا اإلجةااات المنفج  لمياجهم خطة تجةوز ل اة  الشةكم لجةقةبم الداخجام  -

هة رب اإل اة  واألذةاف ؤلجةا ال    ج ذبافم االتصةالت ب صيص االع اةل  -

 .األخةى الم ؤولم عن عيكمم الشةكم
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 خالصة المبحث الرابع 

المةاجفم    اية م ردى رالارم ر  يى تطية رهنم رن الفصل الثةل   الةاببالمبح   بان

ت   F.A،  بفد تحجال ضيابط ور طجبةت رمةةام المهنم رن عا  عالق هة بةا  دا  F.Aل طباق 

وتييل المبح  للم   اجم . كش   ضةذ الضي     الضيا ان و ضةذ الاف     تطباق تجك الضيا ان

  يا ة رضي   وبةل ةل  ال ،F.Aرفة هة أن ر  يى تطية المهنم    اية م ال   مح بةا  دا  

 F.Aوبةل ةل  ال  يجد لرية ام الا  دا   ،   اية م وجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم

المةاجفم     رهنمتطي ة  هجا األرة  فن  أ ه   يج  ر  ضبال   .   اية م    اليقت الةاهن

وقد . المةاجفم للم الم  يى الجي تجب   اه كة م الم طجبةت المهنام الدولام النةةمم لمهنم اية م

قدرت البةعثم بفض األ يةة واآلةاا ال ةيم ببائم رةاجفم خةةجام    اية م رالةمم ل طباق 

F.A  الصة ة عن  312ر  فاد   رن رحةوة ق   المةاجفمAICPA. 
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 خالصة الفصل الثالث

عا   رية،في سو F.Aمدت توافر مقومات استخدام قامت الباحثة في الفصل الثالث بتحديد 

ردى كفة م ال أهال الفجم  والفمج  لممةةا  رهنم المحةابم    اية م  هاخ بة المبح  األول رن

وتييل للم   اجم رفة هة عد  كفة م ذلك ال أهال وبةل ةل  عد  تيا ة ذلك المضي     اية م، 

ثبةت يحم وبةل ةل  ل.    اية م    اليقت الةاهن F.Aوبةل ةل  عد  وجي  لرية ام الا  دا  

 .الفةضام األولم رن  ةوض البح 

الياة       هة م  F.Aوقد ةأت البةعثم أن عجم الجةرفةت ال ية م االا ةشة  بمح ي ةت رنهةج 

ضمن رضةةاتهة ال فجامام، وبةل ةل  تي اة  F.Aالمبح  األول رن الفصل الثة   إل خةل رنهةج 

 أهال الفجم  والفمج ، وبانت كافام  تجلال    اية م وهي تيا ة ال F.Aالم طج  األول ل طباق 

 .يفيبةت تطباق ذلك    اية م

. F.Aوعد  المبح  الثة   رن الفصل الثةل  ردى تيا ة البائم ال شة فام المالةمم الا  دا  

  ييل للم   اجم رفة هة أن تجك البائم ماة ر يا ة  بفد، وبةل ةل  ال   يا ة رضي  الم طجبةت 

   اية م    اليقت  F.A ي ام    اية م، وبةل ةل  ال  يجد لرية ام الا  دا  ال شة فام والضة

 .وبةل ةل  لثبةت يحم الفةضام الثة ام رن  ةوض البح . الةاهن

تطي ة ال شة فةت الحةلام واا يمةل ليداة ال شة فةت الالزرم وقد ةأت البةعثم ضةوة  

جة مم المةلام وتأااس و ةض الفجي  ال      رجةالت الحيكمم والةقةبم ورية حم ال( النةقصم)

تامن تحضاق ذلك، لضة م للم تففال وتطباق تجك الضيا ان ووضفهة ريضب الممةةام الفمجام 

 .ورةاقبم تنفاجهة ول زال الفضيبم المنةابم لفد  االر ثةل بهة

 ية م عجم المبح  الثةل  رن الفصل الثةل  بح     قدة  أ ظمم الةقةبم الداخجام    المنشآت ال

الحد رن االع اةل المةل  وتييل للم   اجم رفة هة أن أ ظمم الةقةبم الداخجام ضفافم رن  ةعام 

قدةتهة عجم الحد رن االع اةل المةل  وجةاةمه    تجك الشةكةت، وبةل ةل  عد  تيا ة رضي  

لرية ام الا  دا  ال نظا  الجاد وأ ظمم الةقةبم الداخجام الم طية     اية م، وبةل ةل  عد  وجي  

F.A وبةل ةل  لثبةت يحم الفةضام الثةلثم رن  ةوض البح .    اية م    اليقت الةاهن. 

   اية م عبة وجي   ظة  ةقةبم  F.Aوقد ةأت البةعثم بغام تي اة الم طج  الثةل  الا  دا  

 DSE  اخجام قيي    رية حم الجةاة  المةلام، أن عجم شةكةت الضطةج المةل  المدةجم   

تصحاح رياضب الاف  وال جل لد هة    رجةل رية حم االع اةل و   رجةل ت فاض خطة 

 .االع اةل

أرة المبح  الةابب رن الفصل الثةل   ضد بان ردى رالارم ر  يى تطية رهنم المةاجفم    

،  بفد تحجال ضيابط ور طجبةت رمةةام المهنم رن عا  عالق هة بةا  دا  F.Aاية م ل طباق 

F.A وتييل المبح  . ت  كش   ضةذ الضي     الضيا ان و ضةذ الاف     تطباق تجك الضيا ان

، وبةل ةل  ال   يا ة F.Aللم   اجم رفة هة أن ر  يى تطية المهنم    اية م ال   مح بةا  دا  

رضي  وجي  رهنم ر طية  لجمحةابم والمةاجفم    اية م، وبةل ةل  ال  يجد لرية ام الا  دا  

F.A  هجا األرة  فن  أ ه   يج  ر  ضبال  تطي ة رهنم المةاجفم     .  اية م    اليقت الةاهن

وقد . اية م للم الم  يى الجي تجب   اه كة م الم طجبةت المهنام الدولام النةةمم لمهنم المةاجفم
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قدرت البةعثم بفض األ يةة واآلةاا ال ةيم ببائم رةاجفم خةةجام    اية م رالةمم ل طباق 

F.A  الصة ة عن  312ر  فاد   رن رحةوة ق   المةاجفمAICPA. 
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 نتائج البحث وتوصياته 

 : تييل البح  رن خالل عمجاةت ال حجال وال ضص  والمضةة م للم الن اجم ال ةلام

في سورية في الوقت الراهن بسبب عدم توافر مقوماتها، أي  F.Aال توجد إمكانية الستخدام 

 :بسبب

، F.Aأهال الفجم  والفمج  لممةةا  رهنم المحةابم    اية م الا  دا  عد  كفة م ال  .1

 وبةل ةل  عد  تيا ة ذلك المضي     اية م

، وبةل ةل  عد  تيا ة رضي  الم طجبةت F.Aعد  تيا ة البائم ال شة فام المالةمم الا  دا   .2

 ال شة فام والضة ي ام    اية م

عد  لجةاة  المةلام    تجك الشةكةت، وبةل ةل  ضف  أ ظمم الةقةبم الداخجام    رية حم ا .3

 تيا ة رضي  ال نظا  الجاد وأ ظمم الةقةبم الداخجام الم طية     اية م

، وبةل ةل  عد  تيا ة F.Aعد  رالارم ر  يى تطية رهنم المةاجفم    اية م ل طباق  .4

 F.Aبائم رةاجفم رالةمم    اية م تن ج  رب ر طجبةت تطباق رضي  
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 اتالتوصي

 

 :   ضيا الن ةةا ال   تييل للاهة البح  تيي  البةعثم بمة  ج 

 : كفاية التأهيل العلمي والعملي لممارسي مهنة المحاسبة في سوريةبالنسبة لمقوم  .1

ال ثث   ةضثثهة االق صثثة  الفثثةلم  وال طثثية المثثجهل  ثث   F.Aبةع بثثةة أن ضثثةوةات ااثث  دا  

 اثةل اث ح    ث  الم ث ضبل الضة ث  عجثم الجةرفثةت الصنةعم المةلاثم وال ينيليجاثة وتضناثةت االع

،  ثثإن البةعثثثم تييثث  الجةرفثثةت ال ثثية م باثثةوة  االا ةشثثة  F.Aال ثثية م تثثدة س رنهثثةج 

 F.Aالياة       هة م المبح  األول رن الفصل الثثة   إل خثةل رنهثةج  F.Aبمح ي ةت رنهةج 

بانم    الفمي  ن الةابب وال ةرس ضمن رضةةاتهة ال فجامام ع   المحةوة الثالثم األاةاام الم

 ثث  اثثية م وهثثي تثثيا ة  F.A فثث  ذلثثك تحضاثثقط لجم طجثث  األول ل طباثثق (. 2)رثثن الشثثيل ةقثث  

ضمن رضةةاتنة ال فجاماثم اا ثه  للثم  F.Aال أهال الفجم  والفمج ، لذ ال شك أن ل خةل رنهةج 

م ال فجثثا  الفثثةل   ثث  عثثد كباثثة  ثث  ة ثثب اثثي م ال فجثثا  الفثثةل   ثث  اثثية م وجفجهثثة رضةةبثثم ل ثثي 

وقد عةضثت البةعثثم اثبل بجثيغ ذلثك وكافاثم تثجلال يثفيبةت تطباثق . جةرفةت الدول الم ضدرم

 .   المبح  األول رن الفصل الثةل تجك المنةها    اية م 

 : في سوريةالمتطلبات التشريعية والقانونية بالنسبة لمقوم  .2

 يمةل ليداة ال شة فةت الالزرم، تطي ة ال شة فةت الحةلام وااتيي  البةعثم باةوة  

خةيم    رجةالت الحيكمم والةقةبم ورية حم الجة مم المةلام وتأااس و ةض الفجي  ال   

تامن تحضاق ذلك، بحا  تصبح تجك ال شة فةت رياكبم ل شة فةت الدول الم ضدرم    رجةل 

 دا  الفجي  رية حم الجةاة  عميرة  والجةاة  المةلام خصيية ، و   رجةل تأااس واا 

كمة تيي  باةوة  تففال وتطباق تجك الضيا ان ووضفهة ريضب الممةةام . الم طية 

 .الفمجام، ورةاقبم تنفاجهة ول زال الفضيبم المنةابم لفد  االر ثةل بهة

 طي ة ال شة فةت الحةلام واا يمةل ليداة ال شة فةت الالزرم ت ص البةعثم بةلن بم ل

 :بةلجكة رة  ج 

وأن  فةض اا  دا  خدرةته وأن  F.A نص ال شة ب ال يةي عجم تأااس عج   ج  أن  -أ

 . ي ة كة م المضيرةت الالزرم الا  دا  هجا الفج 

المبان    المبح  الثة   رن الفصل الثة   بفان  SOX ج  أن     أخج جيهة قة ين  -ب

 :االع بةة    رشةة ب الضيا ان الم  ضبجام الجد د     اية م

مة   فجق بيضب اج جم قياعد تةكز عجم ضمةن اا ضاللام المةاجب    اية م خصيية   ا

ال ةضفم لجمةاجفم، وجفل ال درةت ال    حظة عجم  DSEشةكم المدةجم    عن ال

، SOXالمةاجب ال ةةج     اية م الضاة  بهة رشةبهم ل جك المنصيص عجاهة    قة ين 

عبة  DSEشةكةت المدةجم      لدى الوكجلك  امة   فجق ب ح ان عمجام اإل صةح المةل

 ةض ل صةعةت رةلام رحد  ، لضة م للم تفز ز الفضيبةت عجم جةاة  اع اةل اإل اة  

والميةفان وأ م جهم تمةةس االع اةل أو ت   ة عجاه، ل شمل الفضيبةت كة م أ ياج ورظةهة 

 . االع اةل المةل 
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فةت ال ية م ريجي      المبح  الثة   المز د رن اال يةة والحجيل المنةابم ل طي ة ال شة 

 .رن الفصل الثةل 

 :بالنسبة لمقوم وجود أنظمة رقابة داخلية متطورة في سورية .3

تصحاح رياضب  DSEشةكةت الضطةج المةل  المدةجم    تةى البةعثم أ ه   يج  عجم 

ت األةقة  المجكية     بدا م المبح  الثةل  رن الفصل الثةل  ضمن الجداول ذوا ال جل لد هة

شةكةت الضطةج  خاللهةوقد بانت البةعثم اليافام ال    مين أن ت جةوز . 11-12-12-20

والصفيبةت المفةوضم عجاهة ب ب  عجمهة الصغاة المشةكل  DSEالمةل  المدةجم    

 ( ا ظة  هة م المبح  الثةل  رن الفصل الثةل )  باة  

 :ةبالنسبة لمقوم بيئة المراجعة المالئمة في سوري .2

تةى البةعثم أن تطية رهنم المةاجفم    اية م للم الم  يى الجي تجب   اه كة م الم طجبةت 

 F.Aالمهنام الدولام النةةمم لمهنم المةاجفم، رن شأ ه أن   جق بائم رةاجفم رالةمم ل طباق 

وقد أشةة المبح  الةابب رن الفصل الثةل   ، F.A   اية م و ي ة المضي  الةابب الا  دا  

ت ص البةعثم هنة . F.Aللم الحجيل الممينم ال   ت اح خجق بائم رةاجفم رالةمم الا  دا  

 :بةلجكة

ضةوة  ال زا  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج الم طجبةت الضة ي ام والمهنام ال   تجزره 

ب  طاط وتنفاج عمجام المةاجفم لا ييل للم تأكد بدةجم رفضيلم رن خجي الضياة  المةلام 

رن أي تاجال جيهةي  ةج  عن ال طأ أو عن  DSEلشةكم الضطةج المةل  المدةجم    

االع اةل  وضةوة  ال زا  المةاجب ال ةةج     اية م بةلم طجبةت المهنام ال   تجزره 

وبمنةقشم أي شك بيجي  تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل رب  بممةةام الشك المهن ، 

 .أعاةا  ة ق المةاجفم

م رة ابق رن تيياةت تي  البةعثم أن تشاة للم أن كل تجك ال يياةت والحجيل عالو  عج

ال تف بة كة ام وال تفط  أ م جدوى  فةلم رة  F.Aالمفةوضم عيل تي اة رضيرةت اا  دا  

 ةل طي ة . ل  تين جمافهة ر يةرجم ور نةاضم    لذةة رفة   تنظام  ر طط وردةوس

عجم ر  يى اية م ذات خصةةص رحد   وقدةات رفانم     جز  بنةا رنظيرم كةرجم ر يةرجم

الضاةةام، ال شة فام، )ال جطةت : تفمل ب نةم  وبشيل رن ق، هجر المنظيرم ا يين رؤلفم رن

والضطةج الفة  وجهةت تنفاج الضيا ان وجهةت تجض  الشيةوى وال ضةة ة وهائةت ( ال نفاج م

ية م والجهم الم  صم بمةاجفم ع ةبةت رية حم الجةاة  المةلام والضطةج االق صة ي    ا

 .الضطةج الفة 

 :وبشيل أكثة تحد دا  تةى البةعثم ضةوة  رة  ج 

 ج  تفز ز قدةات مجلس الشعب في سورية، أي رة   ص بالنسبة لـلسلطة التشريعية،  (1

المججس لايين قة ةا  عجم تأ  م واجبةته بففةلام وعجم أ ال وجه،  ج  أن ت ي ة له كة م 

كمة  ج  أن  يين ر  ضال  .   الالزرم رة  ة  وبشة ة  وتضناة  لضة م للم البنام ال ح امالمياة

بةلمضةبل  ج  أن  يين . وماة خةضب ألي تأثاةات رن أ م أذةاف أو رؤثةات خةةجام

ر ؤوال  أرة  الشف   مةةس عمجه بشفة ام و زاهم، وأن  مةةس يالعاةته    ةقةبم أ اا 

 . ي ة ال شة فةتالفمل الحيير  و   تط



239 
 

تةى البةعثم بالنسبة للسلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة وأعضاء مجلس الوزراء في سورية  (2

ضةوة  ز ة   قدة  المججس لايين قة ةا  عجم تأ  م واجبةته بففةلام وعجم أ ال وجه، وأن 

  عمجه و فمل ت يا ة له كة م المياة  الالزرم المة  م والبشة م وال ضنام، وأن  يين ر  ضال   

 .بشفة ام ور ؤولام و زاهم

 ثث  اثثية م تثثةى ( قصممر العممدل والمحمماكم: أي النظممام القضممائي)بالنسممبة للسمملطة القضممائية  (3

البةعثثثم ضثثةوة  تثثيا ة الضثثدةات الالزرثثم ل ميثثان النظثثة  الضاثثةة  رثثن أ اا رهةرثثه بةلشثثيل 

جزرةت عمجهثث  المة  ثثم األرثثثل، كثثأن ت ثثيا ة ال شثثة فةت المنةاثثبم ل فاثثان الضاثثة  وتثثي اة ر ثث 

والبشة م، وضمةن اا ضاللا ه  ال ةرم و زاهم عمجه  وأ اا رهةره  بشفة ام وبةوح الم ثؤولام 

كمة ال بد رن  ع  اجطم الضاةا لجةقةبم عجم ال جطم ال نفاج م، ورضةضة  رةتيبث  . االج مةعام

 .الجةاة  المةلام و ةض الفضيبةت الصةةرم بحضه 

ولهيئمات الرقابمة ( خاصمة وزارة الداخليمة)ولة عمن تطبيمق القموانين بالنسبة للجهات المسؤ (4

الهيئمة المركزيمة للرقابمة والتفتميش )العليا المعنية بشمكاوت الممواطنين ورقابمة الممال العمام 

، تةى البةعثم ضةوة  تففال  وةهة    رية حثم االع اثةل (والجهاز المركزي للرقابة المالية

تففال  وةهة  يج  . ق بائم أعمةل  ظافم رن االع اةل وآثةةرخةيم االع اةل المةل ، و   خج

تفز ز قدةاتهة المةلام والبشة م وال ضنام وتحماجهة ر ؤولاةتهة تجةر المج مثب وضثمةن الشثفة ام 

هنثة تييث  البةعثثم باثةوة  ل ثالا اه مثة  خثةص لهثجر .    عمجهة و زاهم كيا ةهة البشة م

 .      وةياهةر ولجفمل بنزاهم ويدقام تةران الجهةت لنشة ثضة م رية حم االع اةل

 :  بالنسبة للجهات المعنية بشكل مباشر بقطاع المال واألعمال في سورية، خصوصاا  (5

  هائم اإلشةاف عجم ال أران    اية م 

  هائم األاياق واألوةاق المةلام ال ية م 

 هائم رية حم م ل األريال    اية م 

 ة  المةلام    اية مرد ة م االا فال  الاة ب     وزا 

     الاةبطم الفدلام الم  صم بةا ضصةا جةاة  المفجيرةتام    وزاة  الداخجام

 اية م

تةى البةعثم ضةوة  ز ة   قدةاتهة الةقةبام وتفز زهة بةإلرية ثةت المة  ثم والبشثة م المؤهجثم 

ن مة  ثه، تأهاال  ر  صصة  وعةلاة ، وضمةن عمجهة بفادا  عن رؤثةات اثجبام تحثةف عمجهثة عث

وضمةن الشفة ام والنزاهم    عمجهة وتفز ز ر ؤولاةتهة تجةر المياة  االق صة  م لجبجد وتجثةر 

كمة  ج  أن تةكز تجك الجهةت وبشثيل كباثة عجثم األ شثطم اليقةةاثم . رج مب المةل واألعمةل

م كةق ةاح ليالعةت تشة فام، تن اق أ شطم رية حم  فةلم ضثد الجة مث)ضد الجة مم المةلام 

المةلام، ار الك جهةز لجبحي  والدةااثةت عثةل  الم ث يى، تضثد   المشثية  والنصثح لججهثةت 

و جث  أن  ث   تفز ثز  وة هثجر الجهثةت (. الفةرم وال ةيم    رجةل رية حم الجة مم المةلاثم

 .    تأهال كيا ةهة بةتجةر كش  الجة مم المةلام ورية ح هة

تثةى البةعثثم ا اثة  ضثةوة   واألعمال في سمورية، بالنسبة للقطاع االقتصادي، قطاع المال  (2

 اثثمن تنظامثثه بشثثيل اثثجا  و ثثدع  تمموفير إطممار قممانوني شممفاف لعملممه، ز ثثة   قدةاتثثه عبثثة 

 ث  رجثةل . اا ضاللا ه وعمجه بةوح الم ؤولام االج مةعام و ز د رن ر ؤولاةته تجةر المج مب

المةلاثم وال ضة ثة المثةل  ليعثدات الشفة ام تةى البةعثثم أ ثه  جث  أن تيثين رفثة اة المةاجفثم 
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الضطثةج االق صثثة ي قي ثم وأن تطبثثق بففةلاثم، وأن  فثثةض ال ثيق المثثةل  عجثم تجثثك اليعثثدات 

رةاجفثثم ر ثث ضجم رثثن رةاجثثب خثثةةج  وأن  ثث   تطباثثق ذلثثك، وأن   بثثب المحةاثثبين المفثثة اة 

جم وهايثثل الدولاثثم إلعثثدا  ال ضثثةة ة المةلاثثم، وأن ت ثثةح رفجيرثثةت عةرثثم عثثن الشثثةكةت الم ثثج

المجيام  اهة لجفمي ، وأن تفصح تجك الشةكةت عن اإلجةااات ال   تضي  بهة    رجةل رية حم 

 .الجةاة  المةلام لد هة

و   رجةل المحةابم والم ؤولام تف ضد البةعثم أ ه  ج  أن  يين هنةك قيا ان وقياعثد شثةرجم 

صثة ي، وأن تُطَبَثق بففةلاثم  ةةمم لحيكمم الشثةكةت ولجمةاقبثم واإلشثةاف عجثم الضطثةج االق 

عجم أةض الياقب الففجث ، كمثة  جث  أن  يثين هنثةك جهثم  ةِةمثم رةلاثة  رميلثم رة  ثة  وبشثة ة  

رهم هثثة رةاقبثثم الشثثةكةت واإلشثثةاف عجاهثثة، وأن  يثثين هنثثةك جهثثم تةاقثث  ال ثثيق المثثةل  

لياقثب وتشةف عجاه، وأن تمةةس جهةت المةاقبم واإلشةاف تجثك عمجهثة بففةلاثم عجثم أةض ا

 .الفمج 

وتةى البةعثم كجلك، لغةض تفز ز آلاةت النزاهم، أ ثه  جث  أن  يثين هنثةك قثيا ان وقياعثد 

تاثثثمن  زاهثثثم وعثثثدات الضطثثثةج االق صثثثة ي، أي أن  يثثثين هنثثثةك ربثثثة ئ لج ثثثجيك وقياعثثثد 

لألخالقاةت عجم ر  يى الضطةج االق صة ي وأن تطبق بففةلام، وأن  يين    الشةكم ربثة ئ 

ةة ثثم لمية حثثم الجة مثثم المةلاثثم بحاثث  تيثثين تجثثك الضياعثثد شثثةرجم وتطثثةل أعاثثةا وقياعثثد لجب

، (الف ثة -الةشثي -تفةةض المصةلح)رججس ل اة  الشةكم وتبان بدقم ال صةف الصحاح عند 

وأن تُطَبَق بففةلام، وأن  يين هنثةك ااةاثةت خةيثم بضاثة  ريةث  الشثةكم بثةإلبالغ عثن أي 

مم رةلام وأن تطبق بففةلام، وأن  فان ر ؤول خةص    تصةف  ش به بأ ه  نطيي عجم جة 

الشةكم لج حضثق رثن االر ثثةل ل جثك الضثيا ان والضياعثد والمبثة ئ وال ثجيكاةت وال اةاثةت وأن 

 .     مجك ذلك الم ؤول ال جطةت الالزرم وأن  مةةس عمجه بيفةا  و ةعجام
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 :المالحق

 

 يان األجنبياالستب
 

This quastionaire is designed to test the general requirements of utilizing 

forensic accounting science in any country,  

 
Do You: Strongly Agree, Agree, Neutral, Disagree, Strongly Disagree? 

 

 

First group 

The possibility of using forensic accounting is related to the extent of the availability of enough 

scientific knowledge  about basics of forensic accounting by concerned parties (teachers, 

auditors, auditing profession regulatory agencies, anti-financial crimes agencies): 

0- accountants 

1- Staff at financial sector companies 

2- Professional agencies that provide auditing services 

3- The company' internal & external auditors 

4- Teaching staff at accountancy section in higher education institutions  

5- Accountancy students 

6- Anti-  financial crimes Government agencies  

7- Justice system: prosecutor, judge… 

 

 

Second group 

The possibility of using forensic accounting is related to the extent of the availability of 

appropriate legislative environment that provide for combating financial crimes & putting 

forensic accounting into practice. 

 

1- Enacting laws and legislations that criminate all kinds of financial crimes and consider 

them as serious crimes and  impose hard sanctions upon their perpetrators. 

2- Restructuring anti-financial crimes agencies and activate it's function in a way that 

guarantees it's best performance. 

3- Divest political and diplomatic immunity of financial crimes perpetrators (when they 

have it). 

4- Enforcing the appropriate legislations that put forensic accounting into practice. 

5- The institution of anti-financial crimes programme as part of national economy 

reforming programme. 

6- Enacting legislations that oblige financial sector companies management to build 

strong and effective internal control system and develop it continuously, in addition to 

adopting strong, solid, and effective accounting system.  

 

 

 

Third group 

The possibility of using forensic accounting is related to the extent of the availability of 

complete knowledge about forensic accounting basics by all parties mentioned in question 

number one through the provision of education in this specialty by academic institutions. 

1- Higher education institutions teaching curriculums in forensic accounting for the 

purpose of supplying labour market with needed qualifications in this specialty 

(forensic accountants).   

2- Academic institutions focus on developing skills in forensic accounting specialty. 

3- Academic institutions focus on integrity, honesty, and high moral values when teaching 

the student and preparing him to practice forensic accounting specialty after graduation. 
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Four
th

 group 

The possibility of using forensic accounting is related to the preparation of suitable auditing 

environment and imposing new professional and legal requirements on financial auditors and 

auditing profession regulatory agencies. 

1- Auditing regulatory agencies working on public enlightenment on the concept of 

forensic accounting and its function and the benefits of it's using (combating financial 

crimes and assuring the companies existence and continuity on the long run).   

2- Passing the traditional auditing work limits, and oblige  the auditor to follow proactive 

methodology instead of reactive one. 

3- The provision of forensic accounting activities regulatory standards and guidelines by 

the accounting and auditing professions practicing boards. 

4- The provision of continuous training on forensic accounting specialty by auditing 

regulatory agencies, and assuring the continuous provision of the latest skills and tools 

and techniques in that specialty to forensic accountants in syria. 

5- The issuance of forensic accounting practicing regulatory  systems by the accounting 

and auditing professions practicing boards, to guarantee the existence of best practices 

and the quality of forensic accounting services provided. 

6- Making auditing regulatory agency the only entity that is entitled to grant F.A 

professional certifications, for the purpose of the institution and using of forensic 

accounting. 

 

 
Fif

th
 group 

The possibility of using forensic accounting is related to the preparation of strong internal 

control environment at financial sector companies listed on the stock market. 

1- Oblige these companies management by law to build effective internal control system 

that functions perfectly, and activate and develop that system continuously. 

2- Oblige these companies employees by law to comply with the internal control system 

at their companies.   

3- Oblige these companies management by law to institute the best standards and systems 

that enable application of best practices and performing best financial service for the 

customer. 

 

Six
th

 group 

The possibility of using forensic accounting is related to imposing the following legal 

requirements on the management of  the financial sector companies listed on the stock market: 

1- Employing forensic accounting services since it is an important tool to reinforce the 

transparency and credibility and dependency of financial reporting. 

2- Employing forensic accountants and training it's staff on how to deal and practice 

within anti-financial crimes environment. 

3- Imposing rules of ethics and code of conduct on the staff, and imposing the application 

of internal control policies and procedures, in addition to imposing hard sanctions on 

any override to these rules or policies or procedures. 

4- To Invest in developing it's human resources capital, and adopt policies of attracting 

and hiring those of the highest qualifications and best morals. 

5- Imposing the culture that makes all divisions in the company responsible for combating 

financial crimes and providing forensic accounting services. 

6- To fix in staff's mind the idea that  forensic accounting mission is to combat financial 

crimes and guarantee the firm's continuity on the long run 

 

 

Seven
th

 group 

The possibility of using forensic accounting is related to initiation these procedures by the 

government: 

1- The institution of forensic accounting and using it's services in financial sector 

companies for the purpose of  combating financial crimes in the country and the 

enhancement of it's image in international community and attracting foreign 

investments to it. 

2- Paying enough attention to forensic accounting specialty because it investigates alleged 
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، وذلك بهدف DSEالمدقق الداخلي والمراجع الخارجي لكافة شركات القطاع المالي المدرجة في موجهان إلى  االستبيانان التاليان

الركن األول من أركان اختبار ، باعتبار أن قياس خطر االحتيال في الشركة يمثل في الشركةطر االحتيال على تقييم مخاتهمامساعد

حة قوة الرقابة الداخلية في مكافحة الجرائم المالية، فعندما يكون خطر االحتيال عالياا لدت الشركة يكون نظام الرقابة الداخلية في مكاف

 :استناداا إلى  سيتم تقييم خطر االحتيال علماا بأن .الجرائم المالية يعاني من ضعف هام

 الةقةبم الداخجام والمياة  الميةفم لمنب وكش  االع اةل -أ-1

 اخ بةة الايابط ال ةيم بمنب االع اةل واخ الس الميةفان -ب-1

 :تقييم خطر االحتيال استناداا إلى الرقابة الداخلية والموارد الموظفة لمنع وكشف االحتيال -أ-1

 ال نعم 

   هل   م ب أعاةا رججس اإل اة  بةالا ضاللام رة  ة  ورفني ة ؟       -1

   هل هنةك وجي  لججنم تدقاق ر  ضجم وتفمل بففةلام؟                           -2

   هل هنةك رفدل  وةان عةل  ألعاةا اإل اة  ورججس المد ة ن؟ -3

   يةفاهة الةةا اان؟هل مة ة الشةكم رؤخةا  عد  كباة وماة عة ي رن ر -4

   هل هنةك  عةوى عجم الشةكم؟ -5

   هل لدى الشةكم  شةذةت أو ع ةبةت رصة ام  امة وةاا البحةة؟ -2

   هل  مجك أي رن ردةاا الشةكم الضدارم ع ةبةت رصة ام أو رصةلح  امة وةاا البحةة؟ -1

ة،   ين،  ياتا: هل  ضب أي رن ريةف  الشةكم الةةا اان تحت وذأ  ضغيذ رةلام -2

 ذياةئ ذات تيةلا  عةلام؟
  

   هل  بدو عجم أي رن ريةف  الشةكم الةةا اان الفاش بم  يى  فيق لرية اةته المة  م؟ -2

   هل ألي رن ريةف  الشةكم الةةا اان ل ا م جةرام أو أعية  رد ام ية ة  بحضه؟ -10

 هل  مجك رضةلاد األرية وزرة  ال اطة     الشةكم واعد أو اثنان رن ريةفاهة -11

 الةةا اان؟
  

هل لدى أي رن ريةف  الشةكم الةةا اان أيدقةا أو أقةةب  ة فين تضةة ةه  للاه  -12

 بشيل ربةشة؟
  

   هل  بدو أن هنةك يجم قي م بان أي رن ريةف  الشةكم وزبةةنهة؟ -13

هل ألي رن ريةف  الشةكم الةةا اان رصةلح عمل خةةجام أخةى قد ت فةةض رب  -14

  اخل الشةكم؟أ اةه  أل واةه  ورهةره  
  

هل ألي رن ريةف  الشةكم الةةا اان عصم    أي كاةن  فضد يفضةت عمل رب  -15

 الشةكم؟
  

   هل هنةك أعد رن ريةف  الشةكم الةةا اان ال  أخج لجةزاته أبدا ؟ -12

   هل أن الض   األكبة رن ثةو  أعد ريةف  الشةكم الةةا اان ر  ثمة    الشةكم؟ -11

   كباة  وماة عة  م؟ هل ت ةت  عجم الشةكم   ين -12

هل  ف مد  ظة  يةف تفي اةت ريةف  الشةكم الةةا اان بشيل أاةا  عجم أ اا  -12

 الشةكم و  ةةجهة المةلام؟
  

and real corruption-fraud situations 

3- Presenting forensic accounting as a financial strategy to build new corporate 

governance by the board and the management of the company 

4- Investment in forensic accounting profession on tangible and moral sides to guarantee 

the protection of individuals and companies and economy sectors and public sections 

and countries from financial crimes 

5- The Assurance of the full commitment of anti-financial crimes agencies staff to their 

agencies strategies and duties and goals 

 

 

Eigh
th

 group 

The possibility of using forensic accounting is related to the auditor being: 

1- Aware to the fact that adopting high morals in his profession is basic in the world of 

money and business and accounting, to preserve the credibility and  reliability of that 

profession 

2- Aware to the fact that his responsibility is not limited to his client, but it extends to 

third parties that rely on what he presents (financial statements, opinion, guidance, 

consultation) 

3- Interested in professional development and deeper specialization  
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   هل هنةك أي  ا ب الا  دا  واةةل اع اةلام ل  فاض اإل ةا ات بغة م ال هةب الاة ب ؟ -20

   هل هنةك ضغط كباة بةتجةر ة ب افة اه  الشةكم    ال يق؟ -21

   هل عة ت الشةكم رؤخةا  رن خ ةةة كباة  اا ثمةة م أو تشغاجام؟ -22

   هل تةى أن كمام ةأس المةل الفةرل كة ام؟ -23

   هل ت م ب الشةكم ب صنا  اة مة   جاد؟ -24

   هل تفة   الشةكم رن ضغيذ تد فهة بةتجةر ال ضة ة عن ر  يى ل ةا ات رفان؟ -25

   الزبةةن، المن جةت؟: عد  رحدو  رن هل تف مد الشةكم     شةذهة بشيل ةةا   عجم -22

   هل عة ت الشةكم رؤخةا  رن يفيبةت    تحصال   ي هة الم ةتبم عجم زبةةنهة؟ -21

   هل ا   حت الشةكم  ةعة  ثة اة  لهة    اية م رؤخةا ؟ -22

هل عة ت الشةكم رؤخةا  رن ا  فةض    عج   شةذهة بن اجم الظةوف االق صة  م  -22

 الةاهنم؟
  

   الن ةةا المةلام لمنة    الشةكم    ال يق الن ةةا المةلام لجشةكم؟هل تمةثل  -30

   هل الشةكم عةلاة     ذية اال درةج أو الباب للم شةكم أخةى؟ -31

   هل تغاة الشةكم رةاجفاهة ال ةةجاان    الغةل ؟ -32

   هل تؤخة الشةكم تزو د المةاجب بةلمفجيرةت الاةوة م والالزرم إلكمةل عمجه؟ -33

     الشةكم رن المشةكل رب ال جطةت ال نظامام؟هل تفة  -34

   هل تفة   الشةكم رن أ اا رةل  ضفا ؟ -35

 رؤشة عد  االع اةل                                                                     مؤشر االحتيال 

 

خول إلى المعلومات والسجالت المحاسبية والخاصة الخاصة بالد)اختبار الضوابط الخاصة بمنع االحتيال واختالس الموظفين  -ب-1

 (:بحماية أصول الشركة

 ال  ف  

هل تضي  الشةكم قبل تيةا  المةشحان لد هة بةل حضق رن رةضاه  لج أكد رن عد   -1

 اةتيةبه  ألي اجيك ماة  ز ه    المةض ؟
  

ل ةذئم هل  يجد    الشةكم ااةاةت ولجةااات خةيم بيافام ال فةرل رب ال جيكاةت ا -2

 وبيافام المفةقبم عجم اةتيةب تجك ال جيكاةت؟
  

   هل تدع  اإل اة  ااةاةت رية حم االع اةل وهل تؤ د ال جيكاةت األخالقام؟ -3

   هل تدةب الشةكم ريةفاهة عجم بةارا رية حم االع اةل وال جيكاةت األخالقام؟ -4

م االع اةل أو هل تي ة الشةكم وااجم لإلبالغ عن أي شبهم ب ةق ااةاةت رية ح -5

 ال جيكاةت األخالقام بحا  تامن تجك اليااجم ك مةن هي م المبجِغ ؟
  

هل تحظة الشةكم الدخيل للم أرةكن اليثةةق الح ةام والهةرم؟ وهل لد هة  ظة   ؤرن  -2

 رفة م هي م كل رن  خل للم تجك األرةكن؟
  

ةق ع ةام وهةرم؟ هل تحظة الشةكم الدخيل للم أ ظمم الحةايب ال   تح يي عجم وثة -1

 وهل لد هة  ظة   ؤرن رفة م هي م كل رن  خل للم تجك األ ظمم؟
  

   هل تحظة الشةكم الدخيل للم أرةكن وجي  األييل عةلام الضامم؟ -2

هل لدى الشةكم أ ظمم ت جال لمةاقبم كة م المداخل والم ةةج لد هة لضة م للم أرةكن  -2

 ام والهةرم؟وجي  األييل عةلام الضامم أو األييل الح ة
  

هل  ضي  رةاجب الشةكم ال ةةج  وردقضهة الداخج  ب شااك وتفحص كة م ع ةبةتهة  -10

 الهةرم بشيل رفةجئ؟
  

هل تةاق  الشةكم الايابط المة  م  اهة عبة ر ؤول أرن  أو عبة خباة بمنب وقيج  -11

 ال  ةةة؟
  

   ز  واة ب؟ هل تحضق الشةكم  اهة بشيل عة: بةلن بم لحيا   االع اةل المشبيهم -12

 رؤشة عد  االع اةل                                                                         مؤشر االحتيال 

 

 

بغاية وبعض العاملين فيها  DSEالقطاع المالي المدرجة في شركات مدراء األقسام والدوائر في  االستبيانان التاليان موجهان إلى

الركن الثاني من أركان اختبار قوة الرقابة  مثلأن مكافحة االحتيال ت ، باعتبارفي مكافحة االحتيال لك الشركاتتاختبار مدت قوة 

الداخلية في مكافحة الجرائم المالية، فعندما تكون الشركة ضعيفة في مكافحة االحتيال يكون نظام الرقابة الداخلية في مكافحة الجرائم 

 :سيتم تقييم مدت قوة تلك الشركات في مكافحة االحتيال استناداا إلىو .اني من ضعف هاميع( ومنها االحتيال)المالية 

 اخ بةة قي  بة ةرا اليقة م رن االع اةل    الشةكم  -أ-2

 اخ بةة قي  الشةكم    تحة هة لالع اةل -ب-2
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 :DSEاختبار قوة برنامج الوقاية من االحتيال في شركات القطاع المالي المدرجة في  -أ-2

 ردى الفالرم  

 الفالرم الففجام

 20 – 0 للم أي ردى قة  رججس ل اة  الشةكم بيضب بة ةرا خةص بمةاقبم ر ةذة االع اةل    الشةكم؟  -1

 

للم أي ردى قةرت الشةكم ب حد د ش ص رن اإل اة  الفجاة ر ؤول عن ل اة  كة م ر ةذة االع اةل     -2

 الشةكم؟ 

0 – 10 

 

م ب طباق عمجام  وة م ر  مة  ل حد د ر ةذة االع اةل الهةرم ال   تف بة للم أي ردى قةرت الشةك -3

 الشةكم عةضم لهة؟ 

0 – 10 

 

 للم أي ردى ويل رججس ل اة  الشةكم    تحد د ر ةذة االع اةل المضبيلم لد هة؟  -4

للم أي ردى ويل رججس ل اة  الشةكم    وضب ااةام ل اة  ر ةذة االع اةل والمصة قم عجاهة  -

 ؟ (ان الش ص الم ؤول، تفاان الم ةذة ال   ال  مين قبيلهةتفا)

0 – 10 

 

ال   )للم أي ردى ويجت الشةكم    تطباق اإلجةااات ال   رن شأ هة ت فاض الم ةذة الهةرم لد هة  -5

وذلك بةلن بم لايابط رية حم )عبة لعة   هايجم الفمجام ( ُعِد  ت خالل عمجام تضاا  خطة االع اةل

 ؟(ر  يى الفمجام االع اةل عجم

0 – 10 

 

 : بةلن بم لايابط رية حم االع اةل عجم ر  يى بائم الفمل -2

للم أي ردى ويجت الشةكم    تطباق الفمجام ال   رن شأ هة تفز ز ال جيك األخالق  ورنب ال صةف ال ةذئ 

 وت هال االتصةالت الم فجضم بةلضاة ة المبهمم؟

 :ت امن تجك الفمجام

0 – 30 

 

   ص ر ؤول عن قياعد ال جيك األخالق  وتجض  اإلبالمةت عن خةق تجك الضياعدتفاان ش -

  وجي  رفة اة وقياعد لج جيك األخالق     الشةكم  -

  تدة   الميةفان عجم تجك المفة اة والضياعد وعجم كافام اإلبالغ عن خةقهة -

  خالق تيا ة أ ظمم االتصةل ال   ت هل اإلبالغ عن خةق قياعد ال جيك األ -

ال حضاق    ال جيكاةت المشبيهم وعل تجك اال عةاات ول صةل   اجم ال حضاق للم الُمبَجِغ : رة  ج  اإلبالغ -

  األيج 

  رةاقبم ار ثةله  لهة: رة  ج  وجي  قياعد لج جيك وتدة   الميةفان عجاهة وللزاره  بهة -

    اجم الفمل  قاةس: قاةس النجةح    اليقة م رن االع اةل بشيل  وةي -

  تضاا  المدةاا بنةا عجم  جةعه     اليقة م رن االع اةل -

للم أي ردى ويجت الشةكم    تأااس الفمجام الالزرم ل حةي االع اةل الهة  المح مل وال حضاق  اه  -1

 وعجه؟

0 – 10 

 

 

 

 : في تحريها لالحتيال DSEشركات القطاع المالي المدرجة في اختبار قوة  -ب-2

 ضعيف وسط جيد املالع

 را  ظة  تحةي االع اةل بنظة  اليقة م رن االع اةل وذلك بشيل  ضجص هدة ال يةلا   -1

 و فظ  الفةةد النةتا للم أقصم عد
   

رن : أن ت  جل عمجاةت وتضناةت تحةي االع اةل كة م ر  ي ةت الم ؤولام    الشةكم -2

 ت للم ريةف  كة م األق ة رججس اإل اة  ولجةن ال دقاق للم ردةاا كة م الم  ي ة
   

الميةفان، المي عان،المؤرنان، المالك : أن ت امن ااةاةت تحةي االع اةل ال يايل رب -3

 إلعالره  بيجي   ظة  قيي ل حةي االع اةل 
   

أخج : بةلن بم لجميةفان الضةةمان عجم المنةي  الهةرم    أق ة  المةلام والةقةبم المحةابام -4

 و ة المهة  بان الميةفان أرة لجبةةيالمية  إلجةزاته وتد
   

     ضي  بشيل  وةي بإعة   تضاا  خطة االع اةل لد نة ألن شةك نة  اةمم ال ياب وال طية  -5

تاب آلاةت تحةي االع اةل لد نة تةكازا  أكبة عجم المنةذق ال   اا ن جنة ضف  الايابط  -2

 اليقةةام  اهة أو عد  الجدوى االق صة  م ل جك الايابط
   

   ند تةكاز ة    تحجال ورةاجفم الباة ةت عجم تضاامنة لم  ج  خطط االع اةل ال   تياجه  -1

 (المصة ام وال أرانام)الصنةعم المةلام 
   

   ج اإلجةااات الالزرم ال   تامن اة م عمجاةت ولجةااات وتضناةت تحةي االع اةل  -2

 لد نة، بحا  ال  دةك المية  المح ةل وجي هة
   

تيثاق شةرل لية م عمجاةت ولجةااات وتضناةت تحةي االع اةل ك   بضم ر اضظان  لد نة -2

 . ورة     هجا المجةل
   

ت امن ضيابط تحةي االع اةل لد نة خط اةخن لج بجاغ عن االع اةل، وت   ل اة  هجا ال ط  -10

 .بةلشيل المالة 
   

بالغ عن اع اةل  فج  أو  ؤرن بة ةرا ال ط ال ةخن ك مةن هي م المبجغ اياا كةن هجا اإل -11

 .رشبير
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    . امن بة ةرا ال ط ال ةخن عد  اال  ضة  رن المية  يةع  اإلبالغ -12

 مين لج ط ال ةخن تجض  و ه  أي لغم، و مين ال يايل رب ال باة عجم هجا ال ط    أي  -13

 .ال نم -وقت رن أوقةت الاي 
   

 جل كة م الميةلمةت وعمجاةت ر ةبف هة الجي  "  ظةَ  ل اة  الحة ثم"    ِد  ال ط ال ةخن  -14

وييال  لجحجيل النهةةام لهة، كمة   اب ال ط ال ةخن بشيل  وةي للم اخ بةة المدقق الداخج  

 .وللم لشةاف لجنم ال دقاق

   

    بشيل  وةي تضاا  بة ةرا ال ط ال ةخن تضاامة  ريضيعاة  ر  ضال  بغام ال أكد رن كفةاته  -15

 .و فةلا ه
   

 ظة  يةة  و قاق جدا  ل حجال الباة ةت ورةاجف هة بشيل ر  مة بغام تحةي النشةذ لد نة  -12

 .االع اةل 
   

ضيابط "  ظ  المفجيرةت والمفةلجم اإللي ةو ام لجصفضةت"ت امن الةقةبم اآللام عجم  -11

 رصممم خصاصة  ل حةي األخطةا واأل شطم االع اةلام 
   

ة بشيل كباة عجم ل اة  األ شطم المصممم ل حةي  ةكز ر ؤول  اةة  ال دقاق الداخج  لد ن -12

 .االع اةل
   

 شةةك ردقضي ة الداخجاين    عمجام تضاا  خطة االع اةل و  ططين أل شطم تحةي  -12

 .االع اةل اا نة ا  للم   ةةا تضاامه  ل طة االع اةل
   

الالزرم   ة ب ردقضي ة الداخجاين تضة ةه  للم لجنم ال دقاق، و ه مين ب أران المياة  -20

 .لاضيريا ب ضاا  ردى ال زا  اإل اة  ب حةي االع اةل
   

 ف بة تمي ل  اةة  ال دقاق الداخج  لد نة كة اة  رة  ة  وبشة ة ، كمة أن عنةيةهة ردةبين  -21

 .عجم اتبةج المفة اة المهنام  اال  عن أ ه    م فين بةلمؤهالت الالزرم
   

لفه  الدا ب وةاا ال الع  " ذبافم وعج  ال طة"م    ند تضاا   اةة  ال دقاق الداخج  لل -22

 .المح ََمل وريةن عدوثه
   

أ وات وتضناةت تحةي : لن أ ةا   اةة  ال دقاق الداخج  لد نة رطجفين وردةبين عجم -23

 .االع اةل وكافام ال صةف عند اك شة ه وال حضاق بشأ ه
   

صفضةت ماة االع اة  م وعجم تةكز بةارا تحجال الباة ةت لد نة عجم قاي  الايرام وال -24

الصفضةت ال   تحد  بنهة م الفة  وعجم الصفضةت ال   تحد  بنهة م الفة  ث      عي هة    بدا م 

 .الفة  الالعق

   

تحد  بةارا تحجال الباة ةت لد نة قاي  الايرام المةعجم للم ع ةبةت األةبةح وال  ةةة  -25

ت ةه     بجيغ الن ةةا الُمةِضاَم ال        وال   تح ن الةبح الصة   بشيل رجحية أو ال  

 .يةف ال في اةت المجز م عندهة

   

لد نة أ ظمم رصممم لمةاقبم قاي  الايرام لجفثية عجم الدلال عجم تجةوزات اإل اة  الهة  م  -22

 .للم ال اجال واليجب    المفجيرةت المةلام المضدرم لجفمي 
   

 : واا  الص الباة ةت وال حجال الةقم  ألجل ضي  بةا  دا  أ وات تحجال الباة ةت  -21

 األش ةص، المنظمةت، األعدا : تحد د الةوابط ال فام بان

 تحد د الصفضةت المة بم

 تضاا  كفةا  الةقةبم الداخجام

 رةاقبم خطة االع اةل عجم الشةكم و ضةذ الاف  الممين اا غاللهة رن قبل المح ةلان

 ت خالل   ة  زرنام قصاة  ةاام وتحجال أعجة  كباة  رن الصفضة

   

 حن     د  تضناةت رةاجفم ر  مة  ل حد د النشةذ االع اةل  واإلبالغ عنه بشيل أاةج،  -22

 .بمة    ذلك تحجال قة ين بانفية  بحثة  عن أي يفضةت ماة اع اة  م ت  جز  تحجاال  أعمق
   

    .ل عجم االع اةللد نة أ ظمم تَفَُحص البة د اإللي ةو   لجميةفان بحثة  عن الدلا -22

 :تحد  عمجام تيثاق تحةي االع اةل لد نة األ ةا  والدواةة الم ؤولم عن -30

 تصما  وت طاط عمجام تحةي االع اةل 

 تصما  وتطباق ورةاقبم ضيابط تحةي االع اةل و ظة  الةقةبم اإلجمةل  الجي تفمل  اه تجك الايابط 

مح مل وات ةذ اإلجةااات الالزرم لجم ةبفم وال حضاق اا ال  الشيةوى الم فجضم بةلنشةذ االع اةل  ال

 للم األذةاف المفنام( األكاد و المش به به)ول صةل المفجيرةت الم فجضم بةالع اةل 

 تضاا  وتحد   ال طم بشيل  وةي 

   

 :قمنة بإ شةا رفاةة قاةس لمةاقبم ضيابط تحةي االع اةل وتح ان االر ثةل لهة بمة    ذلك -31

 عد هة وقامم ال  ةةة النةجمم عنهة: ةل ضد الشةكمعةالت االع ا

 عد هة وعةل هة : رزاع  االع اةل ال   اا جم هة الشةكم واا جزرت ال حضاق ب صييهة

 عد  عةالت ال حضاق    االع اةل ال   ت  عجهة

عد  الميةفان الج ن قةريا بةل يقاب عجم قةةمم ال جيك واألخالقاةت ال   أيدةتهة الشةكم، وعد  

 الميةفان الج ن أتميا بة ةرا الشةكم ال دة ب  عجم األخالقاةت وال جيكاةت المضبيلم لد هة

 عد  رزاع  االع اةل ال   ت  اا الرهة عجم ال ط ال ةخن لجشةكم 

 عد  عةالت رةاجفم االع اةل ال   أجةاهة ردقضيا الشةكم الداخجاين

   

جةااات وتضناةت تحةي االع اةل لد هة تضي  الشةكم بشيل  وةي ب ضاا   فةلام عمجاةت ول -32

 .وتفد جهة عند الاةوة ، وتيثاق ذلك ال ضاا 
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دور المراجع وذلك بهدف اختبار  DSEالمراجع الخارجي لكافة شركات القطاع المالي المدرجة في  موجه إلىاالستبيان التالي 

 . تالخارجي في سورية في تحري وكشف ومكافحة االحتيال في تلك الشركا

 موافق، غير موافق، محايد: إجابتك ستكون

 :األسئلة المفتاحية

أو المهنام ال   تفةض عجاه تحد د ر ةذة االع اةل ال   قد /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -1

 ت  ب  ب اجال جيهةي    الضياة  المةلام لجشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

ت   التيأو المهنام ال   تفةض عجاه تضاا  ر ةذة االع اةل /المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و ال  ضي  -2

 اخ بةةر وتضاامه لبةارا وضيابط رية حم االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم بعدتحد دهة 

أو المهنام ال   تفةض عجاه تصما  عمجام المةاجفم بةلشيل الجي /م وال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ا -3

االع اةل، ال طأ، الشجوذ واال حةاف ذات ال أثاة الجيهةي :  مينه رن اليييل للم ر  يى تأكد رفضيل بأ ه قد ت  تحةي كة م رياضب

  اةلعجم ذلك ال ضاا  لم ةذة االع بناءعجم الضياة  المةلام لجشةكم ريضيج المةاجفم 

أو المهنام ال   تفةض عجاه ت طاط وتنفاج عمجام المةاجفم /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -4

بةلشيل الجي  مينه رن اليييل للم تأكد بدةجم رفضيلم رن خجي الضياة  المةلام لجياةن ريضيج المةاجفم رن أي تاجال جيهةي 

 ل  ةجمة  عن ال طأ أو عن االع اةلاياا كةن هجا ال اجا

اياا كةن )أو المهنام ال   تفةض عجاه  ةاام واخ بةة االع اةل /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -5

جه الهةرم بمة   يا ق رب ر مثال     تضة ة رةل  اع اةل  أو    اخ الس لألييل ت ب  بفد  عةض الضياة  المةلام بفدالم رن كة م األو

GAAP )أثنةا قاةره بمةاجفم الشةكم 

أو المهنام ال   تفةض عجاه رمةةام الشك المهن  عند  ةاا ه /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

 واخ بةةر ل طة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

 

 :األسئلة التفصيلية

أو المهنام ال   تفةض عجاه  المنةقشم ب صيص /ال  ضي  أعاةا  ة ق المةاجفم ال ةةجام    اية م ب نفاج ر ؤولا ه  الضة ي ام و -1

 :أي. خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

 لمةلام لجشةكم ل اجال جيهةي  ةج  عن االع اةلالمياضب ال    مين أن ت فةض  اهة الضياة  ا -

 كا   مين أن     ذلك -

 كا   مين لإل اة  تمي ه ال ضة ة المةل  االع اةل  -

 كا   مين اخ الس أييل الشةكم -

ةا  الةتيةب ال   امن ذلك النضةش  ةاام لجفيارل الداخجام وال ةةجام المؤثة  عجم الشةكم وال   قد تشيل عة زا  أو  ةيم أو ربة -

 االع اةل

 ال   امن ذلك النضةش  ةاام خطة تجةوز اإل اة  لجةقةبم الداخجام -

 ال   امن ذلك النضةش آلام اا جةبم المةاجب لياقفم اع ياا الضياة  المةلام لجشةكم عجم تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل -

    لال المةاجفمال     خالل هجا النضةش رمةةام الشك المهن     جمب وتضاا -

لاس هنةك اتصةالت  فةلم بان أعاةا  ة ق المةاجفم ال ةةجام    اية م ب صيص ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن  -

 االع اةل خالل عمجام المةاجفم

األقل رحةولم  أو عجم)أو المهنام ال   تفةض عجاه الحصيل /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

 عجم المفجيرةت الاةوة م ل حد د ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم( الحصيل

 االا فال  رن اإل اة  واآلخة ن واآلخة ن  اخل الشةكم ألخج آةاةه  بم ةذة االع اةل وبآلام رياجه هة وال فةرل رفهة -: أي

اات ال حجاجام بهدف اليش  عن وجي  يفضةت أو يالت ماة عة  م قد تؤثة عجم ال  طاط لفمجام  ةاام   ةةا اإلجةا -

 المةاجفم

 تضة ة عد  أضالج رثج  االع اةل الميجي   لدى الشةكم -

ب، تحةي، كش  اليقة م رن، رن: ال    فج  المةاجب رن اإل اة  عمة لذا قةرت بة ب تضة ةهة ال ةص بدوة الةقةبم الداخجام لجشةكم    -
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 رياضب ال اجال الجيهة م النةجمم عن االع اةل للم األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم

ال تشمل عمجام اا فال  المةاجب رن األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم أخج ةأ ه  ب صيص ر ةذة االع اةل وعمة لذا كة يا  -

 كم؟ وعن كافام أ اةه  لدوةه  اإلشةا   والةقةب     رجةل رية حم االع اةلعجم عج  بأي اع اةل أو اع اةل رشبير  ؤثة عجم الشة

ال تشمل عمجام اا فال  المةاجب رن المدقق الداخج  أخج ةأ ه ب صيص ر ةذة االع اةل وعمة لذا كةن عجم عج  بأي اع اةل أو  -

 اع اةل رشبير، وعن اإلجةااات ال    فجهة المةاجب الداخج  ل حةي االع اةل

عند تضاا  المةاجب ال ةةج  لة و  اإل اة  عجم أائج ه الميجهم للاهة  إ ه  اب  ص  عاناه عضاضم أن اإل اة  مةلبة  رة تةتي   -

 االع اةل

أو المهنام ال   تفةض عجاه الضاة  ب نفاج اإلجةااات ال حجاجام /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -3

 ةاام   ةةجهة قبل ت طاطه لفمجام المةاجفمو 

 ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م قبل ت طاطه لفمجام المةاجفم ب نفاج اإلجةااات ال حجاجام الم فجضم بةإل ةا ات -

ال   قة  بجمفهة    ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م بدةاام   ةةا اإلجةااات ال حجاجام المنفج  بةل يازي رب المفجيرةت األخةى  -

 رفةض تحد در لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل

أو المهنام ال   تفةض عجاه  ةاام عيارل خطة االع اةل /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -4

ام    رفةض تحد در وتضاامه ل طة ال اجال الجيهةي النةج  لدى الشةكم ال    ضي  بمةاجفم قياةمهة المةل( الحة ز، الفةيم، المبةة)

 عن االع اةل لدى هجر الشةكم

أو المهنام ال   تفةض عجاه  ةاام  واخ بةة المفجيرةت األخةى /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -5

 عن االع اةل لدى الشةكم ال    ضي  بمةاجفم قياةمهة المةلامال   قد ت ةعد    تحد د ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  

أو المهنام ال   تفةض عجاه اا  دا  المفجيرةت ال   جمفهة /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

 لجمةاجفم ل حد د الم ةذة ال   قد تؤ ي للم تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم

ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م بةخ بةة رة لذا كة ت ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل ال   ت  تحد دهة ت صل  -

أ هة اخ ةقت رجمل الضياة  المةلام، وذلك بهدف تصمامه إلجةااات المةاجفم  أمبأةيد  ع ةبةت رحد   أو بمجميعم يفضةت 

 المالةمم العضة  

   رفةض تحد د المةاجب ال ةةج     اية م ل طة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل،  إ ه ال  ضي  ب طباق الةأي المهن   -

  يج ال طة المح مل وجي ر، أهمام ال طة، اع مةل ال طة،  ةجم اخ ةاق و فيذ ذلك ال طة: و ةاام خصةةص ال طة ال ةلام

فم ال ةةجام    اية م المةاجب بأن  ف ةض ر بضة  بأن االع ةاف ال ةذئ بةإل ةا   مثل خطة ال تجز  المفة اة المهنام لجمةاج -1

 اع اةل

أو المهنام ال   تفةض عجاه  ةاام خطة تجةوز اإل اة  لجةقةبم /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -2

 الداخجام لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم

أو المهنام ال   تفةض عجاه تضاا  ر ةذة االع اةل المحد   بفد /  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام وال -2

  ةاام بةارا وضيابط الشةكم ال   يممت لمياجهم تجك الم ةذة

تفةض عجاه االا جةبم لم ةذة ال اجال  أو المهنام ال  /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -10

 :الجيهةي النةج  عن االع اةل بإعدى الطةق الثال  ال ةلام

 االا جةبم ال   لهة تأثاة لجمةل  عجم كافام ل اة  وتنفاج عمجام المةاجفم  -   

 رب تنفاجهة االا جةبم لجم ةذة المحد   عبة تغااة ذبافم وتيقات وردى لجةااات المةاجفم الم ططم المز -    

 االا جةبم ال   ت مثل    تنفاج لجةااات رحد   لمياجهم خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل -     

ال  ن ح  المةاجب ال ةةج     اية م رن رهم ه عندرة  صل لضنةعم بأ ه رن ماة الممين تصما  لجةااات المةاجفم الية ام  -11

أو /وال ت ةت  عجاه ر ؤولام قة ي ام و. جيهةي النةج  عن االع اةل لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفمواليفاجم بمياجهم خطة ال اجال ال
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 رهنام عند عد  قاةره بجلك

عندرة  يين لألعية  الم فجضم ب طة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل أثة لجمةل  عجم كافام ل اة  وتنفاج عمجام المةاجفم  -12

 :  شمل   اية م،  إن هجا ال

 تفاان المةاجب لفة ق رةاجفم ر ماز ورمةةا ه إلشةاف وةقةبم   الارةن رب عج  ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل -   

 قاة  المةاجب بدةاام المبة ئ المحةابام الهةرم ال   اخ ةةت اإل اة  تطباضهة و ةاام ال ضد ةات الش صام لإل اة  -  

  ام تنبؤ الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم بإجةااات رةاجف ه يفبم جفل المةاجب لرية -  

أو المهنام ال   تفةض عجاه أن   فةرل بةلشيل المهن  الصحاح /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -13

ر لالع اةل خالل رةاجف ه الضياة  المةلام لجشةكم والمالة  والففةل رب خطة تجةوز اإل اة  لجةقةبم الداخجام    رفةض  ةاا ه واخ بةة

 ال ةضفم لجمةاجفم 

ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م بفحص قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى لجفثية عجم  لال ال اجال الجيهةي المح مل النةج   -

 : أي .عن االع اةل

يابط الةقةبام الميجي   عجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى، وال  ضةة ال  فه  المةاجب عمجام ال ضة ة المةل  لدى الشةكم والا -أ

 ردى  فةلام تجك الايابط وردى رالارم تصمامهة

 : ال  ضي  المةاجب ب حد د الضاي  وال  ي ةت ال   ا  اب لجفحص بفد -ب

 تضاامه ل طة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل 

 لمطبضم عجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةىتضاامه لففةلام الايابط الةقةبام ا 

 همه لطبافم عمجام ال ضة ة المةل  لدى الشةكم وذبافم الدلال الممين  حصه  

 تحد در لج مةت ال   ا  ماز بهة قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى ال   تنطيي عجم االع اةل 

 همه لطبافم الح ةبةت وتفضادهة  

 خةى ال   تمت رفةلج هة خةةج اإلذةة الفة ي لجنشةذ االق صة ي همه لضاي  الايرام وال  ي ةت األ 

 ال  ةكز المةاجب عجم قاي  الايرام وال  ي ةت األخةى ال   ت  لجةاؤهة عند  هة م الف ة  المةلام المضةة عنهة -ج 

يحاح   فجق بمفةلجم قاي  الايرام  ال    فج  المةاجب رن األ ةا  الفةرجان    رجةل ال ضة ة المةل  عن أي  شةذ ماة عة ي أو ماة - 

 وال  ي ةت األخةى

تضد ةات اإل اة  المحةابام لج أكد رن عد  وجي  تحاز قد    ب     وجي  تاجال ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م بمةاجفم  -

 جيهةي    الضياة  المةلام  ةج  عن االع اةل

اجفم ذات األثة الةجف  عجم تضد ةات اإل اة  المحةابام الهةرم ال   ا في ت عجم ب طباق المةال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م  -

 الضياة  المةلام لج نم ال ةبضم ل ضة ة عدالم أو تحاز ل اة  الشةكم بةلن بم ل جك ال ضد ةات

ل ضد ةات المحةابام، ال ةضفم لجمةاجفم    ينب اتحاز رن جة   ل اة  الشةكم    عةل عثة المةاجب ال ةةج     اية م عجم  -

 كة ت الظةوف ال   أ  جت ذلك ال حاز تمثل خطة تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل إ ه ال  دةس رة لذا 

وال أكد رن  ال ةضفم لجمةاجفمالمبةة االق صة ي لجصفضةت الهةرم وماة الفة  م لجشةكم ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب ضاا   -

 :تجك الصفضةت بغة م لخفةا اخ الس األييل أو بغة م ال ضة ة المةل  االع اةل ، وذلك بفد  ةاا ه لج ةل أ ه ل      الدخيل    

 رة لذا كةن شيل تجك الصفضم رفضد لجغة م 

 رة لذا كة ت اإل اة  قد  ةقشت ذبافم الصفضم وكافام لثبةتهة رحةاباة  رب األذةاف األخةى الم ؤولم عن عيكمم الشةكم 

 ةكاز اإل اة    جه  حي رفةلجم رحةابام رحد   بدال  رن االا نة  للم ذبافم وعاثاةت الصفضمرة لذا كةن ت 

 رة لذا قةرت األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم بمةاجفم تجك الصفضةت بشيل واف 

  ر ةذة ال اجال الجيهةي أو المهنام ال   تفةض عجاه تضاا/ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -14

 خالل تنفاجر االع اة ي لفمجام رةاجفم الشةكم النةج  عن االع اةل 

رة لذا كة ت اإلجةااات ال حجاجام المنفج  تشاة للم خطة تاجال جيهةي  ةج  عن ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب ضاا   -

 االع اةل ل      تحد در    ال ةبق

 ل ةةج     اية م ب نفاج اإلجةااات ال حجاجام الم صجم بةإل ةا اتال  ضي  المةاجب ا -

الةوابط ماة الفة  م ال    يين ل ةا  و خل  هة م الفة  ذة ة   اهة وال   تنطيي عجم خطة ال  حد  المةاجب ال ةةج     اية م  -
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 تاجال جيهةي  ةج  عن االع اةل

ماة الفة  م أو ماة الم يقفم ال   تشاة للم خطة تاجال جيهةي ةوابط ال حجاجام عندرة  حد  المةاجب ال ةةج     اية م بفض ال -

 ةج  عن االع اةل،  إ ه ال  ضي  بةل ضص  عن تجك الةوابط، وال  ضةةن اإلجةبةت واأل لم ال    حصل عجاهة رن عمجام ال ضص  تجك رب 

 الدالةل األخةى ال   جمفهة خالل رةاجف ه

 ضاا  ر ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل عند أو قةب تةة خ ليداةر ل ضة ةر، أي ةةج     اية م بال  ضي  المةاجب ال  -

 ال ضاا  األول  لم ةذة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل تؤثر علىال    بة رة لذا كة ت الن ةةا النهةةام لفمجام المةاجفم 

عجم تحد د المةاجب ال ةةج      الع اةل    الضياة  المةلام لجشةكم ال ةضفم لجمةاجفمال  ؤثة ال اجال الجيهةي النةج  عن ا -

 اية م لحد االهمام الن بام

لذا كةن هنةك تاجال ماة جيهةي  ةج  عن االع اةل    الضياة  المةلام لجشةكم ال ةضفم لجمةاجفم وكةن  مت بصجم للم تشياك     -

خطة ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل، وال  ضي   بإعادة تقييم ضي  المةاجب ال ةةج     اية م عندهة ال :  زاهم اإل اة  الفجاة

 تضاا   فةلام الةقةبم الداخجام    الشةكم  وبإعادةتضة ة ذبافم وتيقات وردى الفحص الالز   بإعادةذلك ال ضاا  بناء على 

 اجال    الضياة  المةلام لجياةن ال ةضب لجمةاجفم ه  بن اجم االع اةل، لينه ل  لذا اع ضد المةاجب ال ةةج     اية م بأن رياضب ال -

   طب تضاا  ردى أهمام تأثاةهة عجم الضياة  المةلام،  إ ه ال  حةول الحصيل عجم  لال رةاجفم لضة   لمفة م ذلك األثة عجم الضياة  

لم ألم وا  هةج تحضاق رفمق  اهة رب اإل اة  الفجاة واألذةاف الم ؤولم المةلام وعجم تضة ةر ب صيص تجك الضياة ، وال  ضي  بمنةقشم ا

 عن عيكمم الشةكم

تشاة  ةاام المةاجب ال ةةج     اية م لم ةذة ال اجال الجيهةي و  ةةا اخ بةةات المةاجفم للم  ةجم عةلام ل طة عندرة  -

رهمم رةاجفم هجر الشةكم بفد لبالغ األذةاف الم ؤولم عن ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةل،  إن المةاجب ال  ن ح  رن 

 عيكم هة بأابةب ا  حةبه

أو المهنام ال   تفةض عجاه اإلبالغ عن االع اةل الجي  مجك /ال  ضي  المةاجب ال ةةج     اية م ب نفاج ر ؤولا ه الضة ي ام و -15

رت به اإل اة  وت ب  ب اجال جيهةي    الضياة  المةلام للم األذةاف الدلال عجم وجي ر للم اإل اة ، واإلبالغ عن االع اةل الجي قة

 الم ؤولم عن عيكمم الشةكم

لذا كة ت الةقةبم الداخجام ه  ال ب  وةاا ر ةذة ال اجال الجيهةي النةجمم عن االع اةل ال   عد هة المةاجب ال ةةج     اية م  -

 ةاام  ياع  الفجز والضصية    الةقةبم الداخجام أو  ياع   بناء عليهالمةاجب  لدى الشةكم ال ةضفم لجمةاجفم،  إ ه ال   فان عجم

 الغاةب والضصية    بةارا وضيابط رية حم االع اةل واإلبالغ عنهة لإل اة  ولألذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشةكم

كم ال ةضفم لجمةاجفم بم ةذة االع اةل ال   فان عجم المةاجب ال ةةج     اية م أن  بجغ األذةاف الم ؤولم عن عيكمم الشة -

 ال اجال الجيهةي النةج  عن االع اةلاألخةى ال   ت  تحد دهة بن اجم تضاامه لم ةذة 
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The possibility of using Forensic Accounting in combating financial 

crimes and Money Laundering in the financial sector in Syria 

Research summery: 

The research aimed at knowing The possibility of using Forensic 

Accounting in Syria and exploring the difficulties that might arise in the 

face of it's using, in order to create the suitable background to use this 

science in combating financial crimes, based on the fact that this science 

provides anti-financial crimes agencies with the necessary knowledge to 

take the proper procedures to prevent the dangers of financial crimes and 

to provide safe environment for investment and to enhance financial 

reporting transparency. Above that, the research establishes a proper 

awareness basis that may raise the knowledge of managers and auditors 

about Forensic Accounting, which help in guarding their companies 

against being victim to fraud, and knowing how to detect fraud when it 

exists, in addition to determining their possibilities when applying 

Forensic Accounting. 

To reach the goals of the research the descriptive analytical methodology 

was adopted, first the requirements that should exist to implement 

Forensic Accounting were determined, then the reality of Syrian work 

environment was examined specifically it's provision for the factors of 

implementation of Forensic Accounting in Syria to know the extent of 

their availability and determine the sides that should be developed in 

order to be able to use Forensic Accounting. All that was done through 

collecting the necessary information about economic, legislative, 

cognitive, regulatory (including control) environment and the 

organization level of the auditing profession, and noticing the extent to 

which the factors of implementation of Forensic Accounting are 

available. 

The research concluded that the possibility of using Forensic Accounting 

in Syria is related to the extent of the availability of enough knowledge 

about Forensic Accounting, and the extent of using this knowledge in 

financial sector companies listed in DSE and in anti-financial crimes 

agencies and in auditing profession regulatory agencies. It is also related 

to the extent of the availability of proper legislative environment to 

combat financial crimes and put Forensic Accounting into action. It is 
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also related to the preparation of strong internal control environment at 

financial sector companies listed in DSE and imposing certain legal 

requirements on the management of those companies. The using of 

Forensic Accounting is also related to the extent of preparing proper 

auditing environment and imposing new legal and professional 

requirements on auditing profession and on it's regulatory agencies.  
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