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الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور

تقنيات الخبرة القضائية المحاسبية في الحد من

جرائم اإلحتيال المالي ،حيث إعتمدنا على

المنهج الوصفي التحليلي في تبيان مفهوم
وطبيعة المحاسبة القضائية ،أهميتها ،أهدافها

وتوضيح التداخل بينها وبين التدقيق ،وتقنياتها

التي تساهم في كشف جرائم اإلحتيال المالي،

وقد خلصت الدراسة إلى المحاسبة القضائية

تتطلب مجموعة من المهارات المحاسبية

والتدقيقية والقانونية ومهارات التحري بهدف
الوصول إلى الحقائق وتكميم األضرار وفض

النزاعات ،وذلك بإستخدامها لمجموعة من

التقنيات تساعدها على تحقيق ذلك.

Abstract

This study aims at clarifying the
role of legal accounting techniques in
reducing financial fraud. to do so, We
have relied on the analytical descriptive
approach to clarify the concept of
judicial accounting, its importance, its
objectives and to clarify the overlap
between it and the auditing,and to deal
with its techniques which contribute to
the detection of financial fraud, The
study concluded that judicial accounting
requires a set of accounting, auditing
legal and investigative skills to reach
facts, quantify damages and resolve
disputes.

Accounting

legal

Keywords:

الكلمات المفتاحية :الخبرة القضائية المحاسبيةExperience, Financial Fraud, Enron, ،
general electric
اإلحتيال المالي ،انرون ،جنرال إلكتريك
*المؤلف المراسل :زواش زهير  ،اإليميلZoo.zouache@hotmail.fr :

Keywor

دور الخبرة القضائية المحاسبية في الحد من جرائم...

زواش زهير /بن حركو غنية

 .1مقدمة

شهد العالم العديد من فضائح اإلحتيال والتالعب والتضليل في القوائم المالية لكبرى الشركات

المدرجة في البورصات العالمية ،مما تسبب في إنهيار وافالس العديد منها وهذا ما خلق أزمة

ثقة،ذات بعد أخالقي ناتجة عن سيطرة الجشع والمصالح الخاصة ،بين بيئة األعمال ومهنة
المحاسبة ،ونتيجة لذلك زادت شكاوى المستثمرين والمقرضين والمساهمين حول وجود إحتياالت
وتضليل في القوائم المالية ،وارتفاع معدل الدعوي القضائية والمنازعات ومن ثم زادت الحاجة إلى
خبراء واستشاريين في مجال المحاسبة والتدقيق للتحقيق والتقصي في صحة هذه اإلدعاءات مما

ساعد في اشتقاق مجال جديد في مراجعة الحسابات يعرف الخبرة القضائية المحاسبية والتي أطلق
عليها العديد من التسميات منها :المحاسبة القضائية ،المحاسبة الجنائية ،محاسبة الطب الشرعي...
وفي بحثنا هذه سنستخدم تسمية المحاسبة القضائية ،وهي مهنة تستخدم علم ومهارات التدقيق
المحاسبي من أجل كشف األضرار المالية والتقرير عنها خدمتا للقانون لفض النزاعات وبصورة

عادلة.

اإلشكالية:

وأمام هذا الطرح يأتي السؤال التالي:

أهمية البحث:

ما دور الخبرة القضائية المحاسبية في الحد من جرائم اإلحتيال المالي؟

وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يمس منطقة بحثية هامة تعتبر همزة الوصل بين القانون

والمحاسبة والتدقيق المالي أال وهي مشكلة التحقيق في جرائم اإلحتيال المالي والدور الذي تلعبه
تقنيات وأساليب المحاسبة القضائية في الكشف عن هذه الجرائم المالية والتقرير عنها لفض النزاعات
في المحاكم.
المنهج المتبع

للوصول إلى األهداف المرجوة واإلجابة على التساؤل المطروح اتبعن المنهج الوصفي التحليلي

استنادا إلى ما كتب حول المحاسبة القضائية وتقنياتها وكذا اإلحتيال المالي وعناصره الرئيسية،
وذلك بالرجوع إلى الدوريات والمراجع العلمية والمعلومات التي تم جمعها،

تقسيمات البحث:
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وتم تقسيم هذا البحث إلى ثالث محاور رئيسية تضمن:
-

المحور األول :التأصيل والتوصيف المهني للمحاسبة القضائية

-

المحور الثاني :جرائم اإلحتيال المالي

-

المحور الثالث :أشهر قضايا اإلحتيال المالي ()Enron, ge

 .1التأصيل والتوصيف المهني للمحاسبة القضائية

المحاسبة القضائية علم قائم متخصص في المجاالت المحاسبة والتمويل والضرائب للتحري

والتحقيق في قضايا قانونية وجنائية ،حيث تساعد في الوصول إلى الحقائق وتقديم اإلثباتات في فك
النزاعات ذات الطبيعة المالية ،من خالل هذا المحور سنتطرق إلى التأصيل التاريخي للمحاسبة

القضائية وعرض مالمح تطورها وأهدافها في النقاط التالية:
 1.1التطور التاريخي للمحاسبة القضائية

تشير مختلف األدلة والدراسات المحاسبية أن مهنة المحاسبة القضائية ليست حقل جديدا ،فقد

مورست في عصر الفراعنة من قبل أشخاص جديرين بالثقة ال يتأثرون بالنفوذ ويمكنهم التعامل مع
المواقف الصعبة ،يعملون على مراقبة مخزون الحبوب والذهب والموجودات األخرى في خزائن
الملوك ويطلق عليهم إسم "عيون وأذان الفراعنة" (الجبوري ،2112 ،ص ،)954:وهناك حدث أخر
يشير إلى وجود فكرة المحاسبة القضائية ففي عام 1111تم تسجيل قضية إفالس عرفت بقضية(
Mayerضد )Seftonوالتي تم اللجوء إلى خبير محاسبي للتحقيق والشهادة في نزاع مالي بمحكمة

كندية.وفي سنة 1181نشر أول إعالن في صحف مدينة غالسكو بإسكتلندا تم فيه دعوة للحكام
والمحاكم والنحامين والمحاسبين للتحقق في بعض األنشطة اإلحتيالية في األمور المالية

(لفتة،2112،ص ،)542:وبعد هذا التاريخ تزايد االهتمام بالمحاسبة القضائية نتيجة حاجة القضاء
إليها وظهر ذلك واضحا عام 1011بإعتماد ضريبة الدخل اإلتحادية في الواليات المتحدة األمريكية،
مما أوجد طلبا للمحاسب القضائي وذلك بسبب التهرب من دفع هذا النوع من الضرائب ،وبدأ ظهور
الدعوات لمنح شهادة خبير قضائي ،ويعد ما حدث في سوق األوراق المالية األمريكية عام
1010دافعا قويا نحو االهتمام بالجوانب القانونية للمحاسبة ،ويمكن تحديد أهم المالمح التي تؤكد
هذا التطور واإلهتمام( :شعبان،2115،ص)29:
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 في عام 1081نشر  Maurice Peloubetمقاال بعنوان "المحاسبة القضائية :مكنهافي إقتصاد اليوم" ومن المرجح ان يكون هو أول من إستعمل مصطلح المحاسبة

القضائية؛

 -في عام 1011أصدر Francis C.Dykmenأول كتاب بعنوان "المحاسبة القضائية:

المحاسبة وشهادة الخبرة" وفي عام 1011أصدر كتاب أخر بعنوان "المحاسبة التحقيقية"

ثم كتاب "مراجعة الفساد والمحاسبة القضائية" عام 1011؛

 -قام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ( )AICPAبإصدار دليل الممارسة رقم ()11

عام 1011وذلك في ستة مجاالت لخدمة المحاسبة القضائية (تحديد قيمة األضرار ،منع
إلحتكار ،التقييم واإلستشارات العامة ،المحاباة والتحليالت)؛

 تأسيس المجلس األمريكي للمحاسبين القضائيين في مارس .1441 صدور أو عدد من مجلة المحاسبة القضائية في جامعة ليوزيانا في عام 1441؛ في عام  2111إزداد الزخم الحكومي والشعبي بضرورة وجدو محاسبين قضائيينمعتمدين بعد بداية اإلنهيار االقتصادي واكتشاف تالعب الشركات بالبيانات المالية
المراجعة؛
 في عام  2111صدر قانون Dood-Franckوهو أهم قانون صدر لإلصالح المالي منذقانون البورصات سنة  ،1422حتى أصبحت المحاسبة القضائية علم يدرس في
أكاديميات المحاسبة.
ويتضح جليا أن نمو المحاسبة القضائية كان في البداية كرد فعل نتيجة لنمو الفساد المالي
بصفة أساسية نتيجة للفضائح المالية التي حدثت في كبرى الشركات العالمية خاصة مع تنامي
تكنولوجيا المعلومات واستخدام األنترنت بداية بفضيحة شركة  Enronسنة  2111وما نتج عنها
صدور قانون  Sarbanes-Oxleyسنة  2112والذي يركز على إنشاء مجلس الرقابة على أعمال

مراقبي حسابات الشركات المدرجة في البورصة األمريكية ،هذه اإلنهيارات المالية التي حدثت لبعض
الشركات العالمية الكبرى أثرت سلبا على سمعة ووظيفة المراجعة الخارجية وزيادة شكوك المستثمرين
والمحاسبين والمقرضين في القوائم المالية مما إرتفع معدل المنازعات القضائية ،ومن ثم زادت الحجة

إلى خبراء والمستشارين محاسبين للفصل في هذه القضايا.
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 1.1مفهوم الحاسبة القضائية

تعتبر المحاسبة القضائية حلقة الوصل بين المحاسبة والقانون من خالل توظيف المعرفة

المحاسبية لخدمة القضاء أو ألعراض إستشارية قانونية في مجال المحاسبة ،فمصطلح محاسبة
قضائية يتكون من كلمتين (محاسبة ،قضائية) حيث تستخدم كلمة قضائية بصفة عامة في محاكم
القانون وهي تشير إلى الجناية ،أم كلمة محاسبة فهي تقنية تعني بتصنيف وتسجيل وتلخيص
األحداث االقتصادية وتحويلها إلى قراءات مالية ،وقد وردت العديد من التعاريف للمحاسبة القضائية

جاءت كلها للربط بين الكلمتين بل واعطتها معنى أكبر منها ،ومن بين هته التعاريف:

 يعرفها المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين على أنها " تنطوي على تطبيق مهارات خاصةفي المحاسبة وتدقيق الحسابات ،والشؤون المالية ،واألساليب الكمية ،وأجزاء من القانون
والبحوث والمهارات التحقيقية ،لجمع وتحليل وتقييم أدلة اإلثبات ،وتفسير النتائج والتقرير عنها،

حيث إن المحاسبة القضائية تؤدى على شكل شهادة أو إستشارة" ()AICPA,2005

 كما عرفت على انها "تطبيق المعرفة المحاسبية ،القانون ،تكنولوجيا المعلومات عن طريقمزيج مجموعة من التقنيات للبحث عن حاالت اإلحتيال المالي وتقييم البيانات المالية وفق
المعايير المتعارف عليها وتقديم رأي وفق المبادئ المحاسبية المطبقة بهدف كشف اإلنحرافات
عن المعايير والتأكد من إستخدام ممارسات محاسبية والتدقيق بشكل مقبول عند إعداد البيانات

المالية"(Crumbley,2001,P:01).

 وتعرف أيضا على "أنها جمع لمهارات مختلفة في عدة مجاالت منها المحاسبة ،القانون وعلمالنفس بمختلف فروعه وتكنولوجيا المعلومات واإلتصال ،لتحقيق عدة أهداف أهمها المساعدة
في مكافحة الغش ومقاضاته وتقييم األعمال والحكم في حاالت اإلهمال المهني من قبل

المحاسبين القانونيين وتقديم شهادة خبير للمحاكم"(.قمبر،2111،ص)215:

في ضوء ما تقدم يمكن تعريف المحاسبة القضائية على أنها وسيلة لتقديم خبرة إستشارة في
شكل شهادة أما القضاء وذلك بعد التحقيق والتدقيق بإستخدام طرق وأساليب معايير محاسبة والتدقيق

المتعارف عليها وتقدم راي حول البيانات المالية ونشاط المؤسسة محل النزاع القانوني.

يجب عند هذه النقطة التوضيح بأن هناك فرق بين المحاسبة القضائية والتدقيق المالي ،ألن

بينها جوانب مشتركة قد تعطي تصو ار سطحيا في إمكانية أن تحل الواحدة محل األخر في مواجهة
تحديات المحاسبة المعاصرة ومنها الفساد المالي .والجدول الموالي يوضح ذلك
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الشكل رقم  :0العالقة بين المحاسبة القضائية والتدقيق المالي
المحاسبة القضائية
 -الهدف تحدد المناطق غير القانونية والمشكوك فيها والتي تمثل

التدقيق المالي

البيئة المساعدة للغش

 -الهدف :تقيد تقرير يوضح رأي فني

 -النطاق :أكثر عمقا واقل إتساعا

محايد عم حقيقة النشاط ،ومدى صدق

 المهارات المطلوبة :مهارات متخصصةومتكاملة لكل من المحاسبة والمراجعة القانون
 اإلجراءات :أكثر عمقاالمعرفة القانونية :تتطلب معرفة متكاملة

اإلستقاللية
والموضوعية

وعدالة القوائم المالية

 النطاق :أكثر إتساعا وأقل عمقا المهارات المطلوبة :المهاراتالمطلوبة إلعداد وعرض القوائم المالية

 اإلجراءات :أقل عمقاالمصدر :من إعداد فريق البحث

حيث نجد أن الهدف من التدقيق المالي هو فحص البيانات وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف

عليها والمقبولة قبوال عاما بعرض تقديم تقرير يوضح رأي المدقق بشكل قني محايد عن حقيقة
النشاط ومدى صحة القوائم المالية باإلعتماد على أسلوب العينات أو الفحص الشامل،فالمدقق المالي

يكون مسؤوال أما العميل أو أي أطراف أخرى يمكن أن تعتمد على البيانات المالية المنشورة في
الوقت ذاته ال يعد مسؤوال عن إكتشاف األخطاء والعش (اإلحتيال) رغم ضرورة توفر نزعة الشك
المهنية لديه.في حين تهدف المحاسبة القضائية إلى التحقيق في حاالت الغش واإلحتيال المالي

وتوضيح مدى صحة االدعاءات المقدمة واألثار المترتبة عنها باإلستناد إلى األدلة المالية وتحديد
النقاط غير القانونية والمشكوك فيها في القوائم المالية عن طريق الفحص الشامل لبنود محددة من

القوائم المالية وتقديم التوصيات المناسبة .فالخبرة القضائية في المحاسبة تتسم بضيق عملها وعمقه

على عكس التدقيق المالي الذي يتسم بإتساع نطاقه وسطحيته.
إضافة إلى ان المحاسبة القضائية تتطلب مهارات متخصصة ومعرفة متكاملة في كل من
المحاسبة والتدقيق والقانون واجراءات التقاضي والتحقيق في المحاكم والجهات األمنية في حين أن
التدقيق يقتصر على المهارات والمعرفة في مجال المحاسبة والتدقيق(لفتة، 2112 ،ص ،)542:أما
مصادر أدلة المدقق فهي من خالل عمليات المراقبة والفحص والمالحظة والتوثيق لتقديم التأكيد
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المعقول ،في حين أن مصادر الخبير القضائي من خالل عرض تفصيلي للبينات المالية وغير
المالية والبحث في السجالت واجراءات تقصي الحقائق بواسطة تقنيات المحاسبة القاضية(

Dahlia,

)2008, P:116
وتشترك المحاسبة القضائية والتدقيق في قضية االستقاللية والموضوعية ،التي تعد ركنا مهماً

في عمل المحاسب القضائي والمدقق المالي ،إال انها تعد صفة مشتركة بين المهنتين ،وهناك جوانب
اخرى مشتركة هي المعرفة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمعايير المحاسبية عموما وكذلك
القدرة على تفسير وتتبع المستندات والوثائق والسجالت المحاسبية فضالً عن المعرفة واالطالع
الكامل على أنشطة الشركة محل االهتمام وطبيعة الصناعة التي تنتمي اليها وعملياتها الداخلية

وطبيعة التغيرات التي تفرضها بيئة االعمال عليها(لفتة، 2112 ،ص)545:
ثالثا :أهداف المحاسبة القضائية

تعود المحاسبة القضائية بمجموعة من المنافع على العديد من الجهات التي تستعين بخدماتها.

وتعد المنافع ،في حقيقة األمر،أهداف تحققها المحاسبة القضائية ،الن المنفعة التي تحققها االخيرة
هي ترجمة وتجسيد للهدف الذي تسعى للوصول اليه .وعليه يمكن تحديد أهداف المحاسبة القضائية
باآلتي( :شعبان،2115،ص)25:
 التحري عن الغش المالي :التحري والكشف عن العش في القوائم المالية ،ويشمل ذلك مراجعةالحاالت الفعلية للغش ،واقتراح طرق معالجتها ،والمساعدة في حماية األصول واسترجاعها،

والتنسيق واإلستعانة بالخبراء في مجاالت متعددة ،وذلك في سياق اإلجراءات الالزمة لتوفير األدلة

الالزمة لذلك ،ويكون إما شفويا أو في شكل تقرير أو كليهما معا؛

 دعم التقاضي :وتشمل جميع المستندات لقبول أو رفض االدعاء ،ثم مراجعة المستندات المالئمةلتكوين التقييم المبدئي للحالة ،وتحديد مجال الخسارة وقيمتها ،وفحص األدلة المناسبة وتكوين

الرأي في الغش المالي ،من خالل إجراء التحليل ،والتحقق من صحة إحتساب مبلغ التعويض
المطالب به أمام المحكمة ،باإلضافة إلى خدمات الشاهد الخبير :وتتمثل في الخدمات المهنية
المقدمة في سياق إعطاء دليل سواء كان بصورة تقرير أو شفويا أمام المحكمة حيث يقوم
المحاسب القضائي بإبداء الرأي الفني والمالي إستنادا إلى مهارته وخبراته؛
 الخدمات اإلستشارية :وتتمثل في الخدمات المهنية المقدمة في سياق العمل كمستشار ،محكممالي ،وسيط ،وغيرها؛
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 تسوية متطلبات التـأمين؛ الكشف عن قضايا اإلهمال المهني؛ تسوية المنازعات التجارية؛ -دعم الحكومة ،النظام ،اإلمتثال للقوانين

ويتضح مما سبق أن المحاسبة القضائية تهدف إلى إيجاد الدليل المادي عن القائم بالغض أو

الفساد ومقدار ومدى هذا الغش وذلك لدعم الدعاوي القضائية أمام المحكمة لمعاونة القضاء على
إقرار الحق ،وتحقيق العدالة ،وبناءا على ذلك يعد توفير دليل يساعد على كشف الغش ومحاربة
الفساد المالي المنتشر في الشركات المختلفة من أهم أهدافها.
 .1جريمة اإلحتيال المالي

تعتبر ظاهرة اإلحتيال المالي من الظواهر الواسعة اإلنتشار وعلى نطاق واسع في العديد من

الشركات مما يكلف هذه األخيرة مبالغ كبيرة،ويتم ارتكاب جرائم اإلحتيال المالي من قبل أطراف

متعد دة داخلية وخارجية ،حيث يتضمن طرق ملتوية ومتنوعة تنطوي على الخداع والكذب ويؤدي
إلى إلحاق الضرر باألخرين من أجل تحقيق منافع شخصية ،لذا من خالل هذا المحور سنتطرق
إلى مفهوم اإلحتيال المالي ،أنواعه وعناصره.
 1.2مفهوم اإلحتيال المالي

إن االحتيال ينطوي على أنماط عديدة ،ويخضع للظروف وتغيراتها ،كما أن التعريف مهما بذل

في صياغته من دقة فإنه لن يأتي جامعا لكل المعاني المطلوبة ،وان جاء متوافقاً في زم نفقد ال

يستمر في زمن آخر فهو يحظى باهتمام كبير من طرف الباحثين لذا تعددت مفاهيمه واختلفت من
شخص ألخر ومن ظرف ألخر حيث عرفته جمعية فاحصي اإلحتيال المرخصين " "ACFEبأنه "

أي أعمال غير مشروعة تتسم بالخداع ،اإلخفاء ،أو خيانة الثقة ،وهذه األفعال ال تتوقف على

تطبيق أو ممارسة التهديد بالعنف الجسدي .أو لتجنب عمليات التسديد أو فقدان الخدمات ،أو

لتأمين المنافع الشخصية او التجارية" (الجبوري،2112،ص)542:

وقد عرفه قانون العقوبات الجزائري في المادة ( )211اإلحتيال والذي أطلق عليه مسمى

النصب " كل من إستعمل أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو إستخدم وسائل احتيالية بهدف اإليهام
بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إيمان غير حقيقي ،او إلحداث األمل أو الخوف في النجاح أو
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وقوع حادثة أخرى وهمية ،ويستلم تبعا لذلك أو يتلقى أو يحاول تسليم أو تلقي أموال أو منقوالت
أو إلتزامات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من إلتزامات وذلك بأحد
من تلك الوسائل ناصبا أو محاوال النصب كل أو بعض تروه الغير"
وبلك فإن العناصر القانونية لإلحتيال تتضمن:

 الكذب عن قصد؛ -التمثيل والتضليل؛

 إحداث األمل أو الخوف الوهمي للضحية واإلضرار بها؛ حدث مادي.وبذلك يمكن القول ان جريمة اإلحتيال المالي تتضمن إستخدام مجموعة من أساليب الخداع
والكذب والتضليل تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية من خالل العرض
غير الصادق للقوائم والتقارير المالية التي يعتمدون عليها في ق ارراتهم اإلستثماريةـ وهذا من أجل

تحقيق منافع شخصية على حساب هؤالء.
 1.1أنواع اإلحتيال المالي

تضم جرائم اإلحتيال مجموعة كبيرة من األنشطة قد تقسم بحسب القطاع أو وفقا لطرفي

العملية وأشكال أخرى حيث( :شعبان،2115،ص)55-59:
 حسب القطاع :هناك عمليات اإلحتيال الخاصة بالنوك ،الشركات ،شركات التأمين،الخاصة باألوراق المالية وعمليات اإلحتيال عبر األنترنيت؛

 وفقا ألطراف العملية :الجرائم من قبل الشركات ضد المستثمرين والموظفين والمستهلكين،جرائم الموظفين ضد أرباب العمل ،جرائم الشركات أو األفراد ضد الحكومة ،الجرائم

اإللكترونية ،جرائم من قبل المحتالين المتخصصين ضد المنظمات الكبرى؛
 من حيث القائمين عليها :احتيال العاملين ،احتيال اإلدراة ،إعداد تقارير مالية غيرصحيحة ،اإلحتيال عن طريق سوء إستخدام األصول؛(درغام)2111،

 أشكال أخرى :اإلختالس ،اإلخفاء ،إجمالي عمليات السرقة ،التالعب االحتياطات،التزوير ،إستخدام وثائق وحسابات وهمية ،اإلنتحال.

-
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 2.1مثلث اإلحتيال المالي

جريمة اإلحتيال يجب أن تتوفر فيها مجموعة من العوامل المشتركة التي تكون حاضرة على

جميع المستويات في أي وحدة إقتصادية تسمى "مثلث اإلحتيال" والذي أستخدم ألول مرة سنة
 1491في دراسة طرف الباحث في علم الجريمة Donald Cresseyمن جامعة إنديانا في
الواليات المتحدة األمريكية ،حيث ركزت هذه الدراسة على اإلختالس من خالل دراسة أجريت على

أكثر من  211سجين بتهمة اإلختالس وقد خلص إلى األسباب التي تجعل األشخاص الشرفاء

يقدمون على ارتكاب جرائم اإلحتيال والتي حصرها في ثالث عناصر ال بد من اجتماعها معا

إلرتكاب الجريمة وهي والتي يمكن تمثيلها في الشكل التالي)vona,2008,p :07-08( :
الشكل ( :)02مثلث اإلحتيال

الضغط

التبرير

الفرصة

Source:Leonard W.Vona, Fraud Risk Assessment Building A Fraud Program,
usa, 2008 p : 07

 الفرصة( :وجود ظروف مناسبة إلرتكاب جريمة اإلحتيال)ويقصد بها الظروف المواتيةالتي تتيح للشخص الوصول إلى غايته وارتكاب عملية اإلحتيال مع إعتقاده أنه سيفت من
العقاب أو لن يكتشف أمره ،وقد تكون هذه الظروف مرتبط بالشخص نفسه كقدرته على
إدارة إجراءات الرقابة أو لديه مسؤوليات التفويض وقد تكون ظروف مساعدة مرتبطة

بمحيط المؤسسة كضعف نظام الرقابة الداخلي وعدم فعالية اإلشراف وضعف الضوابط
في الفصل بين الواجبات ،باإلضافة إلى الفرص الكامنة في طبيعة وحجم أو هيكل
األعمال( .الجبوري، 2112،ص)922:
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 الضغوط ( :وجود الدافعية أو الحوافزإلرتكاب جريمة اإلحتيال سواء من قبل اإلدراة أوالموظفين) قد تكون ضغوط ناتجة عن جابن المالي أ عادات سيئة للشخص المحتال أو
ضغوطات ناتجة عن بيئة العمل.

 التبرير( :وجود مبررات منطقية إلرتكاب جريمة اإلحتيال)مع تفاوت األسباب نجد دائمااع من قبل مرتكبي اإلحتيال
أن التبرير يكون موجود وبشكل أساسي يعد التبرير قرار و ٍ

لوضع إحتياجاتهم فوق إحتياجات اآلخرين ،ومن بين هذه التبريرات "أنا أقترض المال

وسأعيده حالما أستطيع " أو " سيفهم اآلخرين عندما يعرفون كم أنا أحتاج هذا" وبعد فترة
من إرتكاب عملية اإلحتيال نجد أن مرتكب اإلحتيال يحاول وبصورة فعلية إقناع نفسه بأن
العمل الذي يقوم به ال يعد خطأ وأنه لم يكن يسرق.
 8.1تقنيات المحاسبة القضائية

تعتمد المحاسبة القضائية على مجموعة من األساليب والتقنيات التي تساعد فلي تنفيذ المهام

الموكلة على الخبير القضائي ،وخاصة في كشف عمليات اإلحتيال المالي ،ومن بين هذه التقنيات

(قانون بنفورد ،أدوات التدقيق بواسطة الكمبيوتر ،التنقيب في البيانات ،تحليل النسب ،نظرية الحكم
النسبي) وسنتطرق إلى أهم ثالث طرق وهي:
أوال :البحث (التنقيب) في البيانات

من خالل هذه التقنية يتم إستخراج المعلومات من البينات إلكتشاف األنماط والعالقات التي لم

تكن معروفة من قبل ،وذلك بالتنقيب في كمية كبيرة من البينات بحثا عن أي أنماط أو معلومات
جديدة خفية أو غير متوقعة ،وذلك بإستخدام ثالثة أنشطة رئيسية هي( :قنديل،2119،ص)59:
 اإلستكشاف :ويتضمن الكشف عن المعرفة أو األنماط الموجودة في البيانات مثلاإلرتباط أو اإلتجاهات او التباينات بدون وجود أو إفتراض مسبق حول ماهية النمط الذي

سيتم إكتشافه دون علم مسبقة باإلحتيال؛
 نماذج التنبؤ :تستخدم لتقدير النواتج التي ينبغي الحصول عليها من قيم جديدة؛ تحليل اإلحتالف (التباين):إستخراج اإلختالف أو التباين من خالل القاعدة أو المعيارأوال ثن بعدها يتم تحديد البنود التي تحيد عن المعيار أو القاعدة والتي تعد بمثابة الشواذ

وتحتاج إلىالتقصي حوله.
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وتعد تطبيقات التنقيب في البيانات بمثابة تطبيق يمكنه إستيراد البيانات من تطبيقات الزبون
لتنفيذ اإلجراءات الت حليلية على البيانات ،إذ إن إستعمال مثل هذه التطبيقات من الممكن أن يؤدي
على إكتشاف اإلحتيال ،وقد تم تقديم هذه التطبيقات نت قبل بعض الشركات الرائدة في هذا المجال
مثل شركة ( .Case Wareالجبوري، 2112،ص)921:
ثانيا :التدقيق بمساعدة الكمبيوتر

أي توظيف التكنولوجيا لخدمة اعمال التدقيق والخبرة القضائية لما توفره من وقت وجهد

وتكلفة ،حيث تساعد على تنفيذ أنواع مختلفة من إجراءات التدقيق السيما إكتشاف عمليات اإلحتيال
المالي ومن بين المزايا التي تشجع المحاسبين القضائيين عبى إستخدام برامج الكمبيوتر هي:

()mehta,2007

 إجراء إختبار تفصيلي لكافة المعامالت التجارية وأرصدة الحسابات ،مما يساعد فيالحصول على األدلة الالزمة إلثبات عمليات اإلحتيال؛
 تحديد عدم اإلنسجام أو التذبذبات الكبيرة ،فضال عن تحديد المعامالت المتكررة ،والمفقودةبغرض إكتشاف اإلحتيال؛

 تمكن برامج الكومبيوتر من إستيراد البيانات من النظم المحاسبية ،ومن شتى أشكال صيغالملفات ،واألهم تحافظ على سالمتها دون تعديل لو تغيير مما يساعد على حناية األدلة؛
 يمكن للبرامج إعادة إجراء الحساب بغرض التأكد من دقة النظم المحاسبية المؤتمتة،إضافة إلى حساب النسب التحليلية.

وتتضمن برامج المحاسبة القضائية مجموعتين مختلفتين من البرامج وهي :برامج إستخراج
البيانات لتعمل على كافة سجالت قواعد البيانات للشركة مثل الفواتير والرواتب ،...وبرامج التحليل
المالي التي تعمل على إستخدام الكشوفات المالية السنوية والفصلية والشهرية ،وتحديد النسب بين
مختلف الحسابات.
ثالثا :تحليل النسب

تعد هذه التقنية من التقنيات األخرى المفيدة في كشف اإلحتيال من خالل إحتساب تحليل

البيانات للحقول الرقمية الرئيسية ،فكما هو الحال بالنشبة للنسب المالية التي تعطي مؤشرات عن

الوضع المالي للشركة ،فإن نسب تحليل البيانات تعكس ما إذا كان هناك إحتيال من خالل ربطه مع
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األعراض الممكنة لإلحتيال من بين أكثر النسب إستخداما هي (نسبة أعلى قيمة إلى أدنى قيمة،
نسبة أعلى قيمة لثاني أعلى قيمة ونسبة العالم الحالي إلى العام السابق)
فتحليل النسب يساعد في تقدير المصاريف من خالل تحديد العالقة بين تكاليف معينة وبعض
مقايس اإلنتاج المستخدمة مثال :إذا كانت تكلفة الوحدة المباعة من إحدى سلع الشركة يمكن تقديرها
بنسبة %23من إيرادات المبيعات ،همدها يمكننا إستعمال هذه النسبة لتحديد مبلغ معقول لكلفة
البضاعة المباعة عند فقدان السجالت المحاسبية للشركة قيد التدقيق.

إن هذه الطريقة تعتبر األقل تكلفة من بين طرق وتقنيات المحاسبة القضائية مع سهولتها

وقدرتها على إحراء المقارنات الالزمة ،إال ان إستخدامها يتطلب الدراية الكافية والخبرة من طرف
المحاسب القضائي.
من خالل ما سبق نالحظ أن لكل تقنية مزايا وعيوب خاصة بها ،لذا يجب على المحاسب
القضائي إستخدام أكثر من تقنية في آن واحد بهدف زيادة نسبة التأكيد والثقة والموضوعية

والحصول على أدلة أكثر التي يمكن اإلعتماد عليها في إثبات عمليات اإلحتيال المالي
 .2أشهر قضايا اإلحتيال
 1.2شركة Enron

بداية عام  2001جاء ترتيب شركة  Enronكسابع أكبر شركة من حيث الربحية في الواليات

المتحدة األمريكية غير أنها في نفس العام  2001انهارت وتقدمت بطلب الحماية من خالل الفصل
الحادي عشر من قانون اإلفالس الذي يعطيها الحق في إعادة الهيكلة بدال من الخروج كلية من
السوق وهو نوع من أنواع اإلفالس ,حيث اعتبرت هذه الحالة من أكبر حاالت اإلفالس في التاريخ
لشركة أمريكية.فلقد لعبت شركة  Enronدور صناع السوق في عقود المشتقات المتداولة في

األسواق غير المنظمة أي العقود المتداولة خارج البورصة ,في الوقت الذي لم تكن فيه مطالبة
باإلفصاح عن حجم المخاطر المصاحب لتلك العمليات( .مناع ،2119 ،ص)222 :
بدأت قصة االنهيار منذ أن قامت الشركة بإسناد مهمة الحسابات إلى مكتب المراجعة
) (Arthur Andersonآرثر أندرسون لتدقيق الحسابات داخل الشركة ,ولم تقم اللجنة إال بمراجعة
خاطفة سريعة لتلك الصفقات ،وقد كانت شركة  Enronأبرز الشركات التي انهارت في الواليات

المتحدة األمريكية ،و كانت تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي ،حيث كان سعر سهم
مجلة الدراسات المالية ،المحاسبية واإلدارية

المجلد  ،60العدد  - 60ديسمبر 9602

222

دور الخبرة القضائية المحاسبية في الحد من جرائم...

زواش زهير /بن حركو غنية

الشركة في  2001 /1/1يباع بما يزيد عن 90دوالر للسهم الواحد ،ومنذ ذلك التاريخ وحتى مطلع
صيف  2001خضع أداء شركة للمراجعة من قبل 19شركة من شركات البحوث االستثمارية،
حيث منحتها  12شركة توصية الشراء بقوة ،في حين منحتها  5شركات أخري توصية الشراء،
إضافة إلي أن التقرير السنوي للشركة عام  2000أشار إلي أن مراجعها لم يتوصل إلي أي

مشكالت محاسبية جوهرية ،لكن أعلن في  19أوت  2111عن استقالة رئيس الشركة بعد ستة
أشهر من منصبه ألسباب شخصية ،وفي  16أكتوبر  2001أفصحت الشركة عن خسائر الثالثي
الثالث من العام وانخفضت على أثرها قيمة السهم إلي  33دوالر ،وفي  28أكتوبر ومع ظهور
مشكالت مع الشركات المشتركة ،التي استخدمتها شركة  Enronبهدف الوصول إلي سوق رأس

المال واالحتماء من المخاطر ،وفي هذه األثناء تعرضت قيمة أسهم الشركة النهيار تام  ،وطلبت
SECفي  22أكتوبر 2001معلومات عن الوحدات خارج ميزانية الشركة ،وانخفض سعر سهمها
إلي حوالي  20دوالر ،وفي  12نوفمبر من نفس السنة أعلنت الشركة عن أرباحها المعدلة عن الفترة
1997 / 2000مما أدي إلي خسائر بقيمة  211مليون دوالر ،وانخفض إثر ذلك سعر سهمها
إلي ما يقارب  8دوالر ،وفي  2ديسمبر تقدمت الشركة بإجراءات إفالسها وأصبح سهمها بال قيمة.

(محروس ،2112 ،ص)21 -21 :

إن التحقيقات التي تمت كشفت أن شركة :Enron
 اعتماد على العمليات المقيدة خارج الميزانية التي يصعب اكتشافها لتصبح بذلك وسيلةإلخفاء مقنن للمعلومات وهي تعتبر إحدى الثغرات المالية المحاسبية التي استفادت منها
الشركة.

 استخدمت الكثير من األساليب المحاسبية شديدة التعقيد والتي تسمى بأساليب تضخيماألرباح المخالفة للحقيقة بهدف الحفاظ على إرتفاع أسعار أسهمها إضافة إلى رفع قيمة
اإلستثمارات مما يعطي اإلنطباع بالنجاح الشديد للشركة؛
 إستخدمت الشركات المشتركة والتي تمتلك فيها حصص كبيرة فيها في جانبين :الجانباألول تحويل الخسائر من دفاترها إلى دفاتر تلك الشركات ،والجانب الثاني تقيد أي تدفقات

تأتيها من هذه الشركات كإرادات إستثمارية؛
-

عدم اإلفصاح الكافي عن تلك الممارسات المحاسبية السابقة وذلك بسبب وجود تضارب
المصالح بالنسبة لمديري  Enronالذين قاموا أيضا بإدارة تلك الشركات المشتركة ،وهذا

سيؤدي لكشف إحتيال كبار مسؤولي الشركة في إثراء أنفسهم؛
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 عدم بذل العناية الواجبة لفحص ومراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية,من طرفمكتب المراجعة ) (Arthur Andersonو إنما االهتمام فقط باألتعاب وتحقيق ما يربوا
إليه مجلس اإلدارة من أهداف في تضليل مستخدمي القوائم المالية والحفاظ على مكاسبهم
الشخصية؛

 شركة التدقيق ) (Arthur Andersonكانت تعمل عدة أعمال مزدوجة فهي من جهةالمدقق الخارجي لشركة انرون ومستشارها المالي من جهة أخرى.والغريب أنها كانت تمثل
جهاز الرقابة الداخلي للشركة أي تراقب نفسها بنفسها وتتلقى مبالغ كبيرة جدا تجاوزت
األجور المتعارف عليها؛(القشي ،2115 ،ص)11 :

 كما أن مجلس اإلدارة أخفى معلومات في غاية األهمية كان من الممكن أن تؤدي معرفتهاإلى اتخاذ بعض اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
 1.9قضية شركة جنرال إلكتريك ( ...)geهل هي أنرون الجديدة 1111؟
شركة  geاألمريكية هي الشركة األكثر نجاحا على مدى  121عاما تتعرض لضغوط كبيرة
على خلفية تقرير المحقق المالي هاري ماركوبولس في  15أوت  2114الذي يتهم فيه الشركة

بالتحايل والتالعب في قوائمها المالية عل مدى السنوات الماضية والتي وصفها في بداية تقريره

بانرون الجديدة ( ،)Genronهذه الشركة التي تعتبر أيقونة الصناعة األمريكية وهي أحدّ أعضاء
وهي أحد أعضاء  12األوائل لمؤشر ( )Dowjonesوهي أخر من خرجت من المؤشر في

منتصف سنة  .2111أشار التقري إلى العديد من التجاوزات واألخطاء المحاسبية التي ارتكبتها إدارة
الشركة في سبيل تضليل المساهمين وأصحاب المصالح .وذكر أن الشركة تمتلك تاريخا طويال من

االحتيال المحاسبي يعود إلى عام  1445عندما كان يديرها جاك ويلش مشي ار إلى أن هذه
المخالفات ستقود الشركة نحو اإلفالس ال محالة.

جاء تقرير ماركوبولس في  115صفحة والذي عمل على إنجازه مع فريقه على مدر

1أشهر( )markopoles,2019أكد من خالله بأن إحتيال  geأكبر بكثير من قضية انرون 2111
فقد بلغت قيمة اإلحتيال  21مليار دوالر أي ما يعادل  %91من القيمة السوقية للشركة في حين
ان التدفقات النقدية التشغيلية ال تتعدى  945مليون دوالر ،وأن رأسمال العامل سالب بقيمة 21

مليار دوالر في نهاية سنة  ،2111كما اكد على أن نسبة الديون إلى حقوق المساهمين الحقيقة هي
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 1:11وليس  1:2وهي نسبة كبيرة جدا على عكس ما تفصح عنه الشركة ،كما جاء في التقرير أن
 geقد أخفت ما قيمته  4مليار دوالر من الخسائر في شركتها (.)Baker Hughes
وقد شهدت الشركة تراجع في قيمة أسهماها بنسبة  %11منذ جويلية  2111إلى جويلية 2114
أي إنخفاض بقيمة  211مليار دوالر في غضون عامين ،كما ان أرباح الشركة إنخفضت في
الثالثي الثاني من  2114إلى  21مليون دوالر في مقارنة بالثالثي الثاني من سنة  2111الذي

حققت فيه أرباح تقدر بـ  215مليون دوالر.
ويؤكد ماركوبولس على انه ال يمكن اإلعتماد على اإلفصاحات التي تقدمها الشركة معيدا إلى
الذاكرة قضية انرون حيث أشار إلى أن قيمة إحتيال

 geتفوق قيمة إحتيال  Enronو

 worldcomمجتمعتين وأن  geإستخدمت نفس األسالب المحاسبية التي إستخدمتها  Enronفي
قوائمها المالية:
-

أرباح وهمية؛

-

إيرادات وهمية؛

-

قوائم مالية خاصة.

تخضع "جنرال إلكتريك" بالفعل حالياً للتحقيق من جانب و ازرة العدل وهيئة األوراق المالية

والبورصات األمريكيتين؛ بسبب مخالفات محاسبية محتملة تشمل  22مليار دوالر حصلت عليها
الشركة في الربع الثالث بعد عمليات استحواذ في قطاع الطاقة.
ويؤكد ماركوبولس في تقريره على أن  geعلى بعد خطوة واحدة من اإلفالس نهاية عام

 2114أو بداية عام  2121ويتوقع ان تطلب حمايتها من اإلفالس بسبب الضغوط الكبيرة على
مالية الشركة .فهل حقا سيحدث هذا؟

 .8خاتمة:

إن مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات كغيرها من المهن لها دورها ومكانتها وأهميتها في

المجتمعات سواء النامية منها أو المتطورة ،وذلك للدور المهم والمميز للمهنة في تنمية وتطوير
االقتصاديات المحلية عبر ما توفره من معلومات مناسبة تشكل األساس لعملية اتخاذ القرار المالي
واالقتصادي من قبل الكثير من مستخدمي هذه المعلومات ،ولكن في ظروف مختلفة قد تكون هناك
اخطاء أو غش ال يمكن للمدقق اكتشافها بسبب طبيعة عمله ،لذلك كان لزاما اللجوء الى خطوات
متقدمة للكشف عن هذه االخطاء والتي قد يترتب عليها ما يسمى بالجنحة أو الجناية ،وهو بدوره
سيؤدي الى اللجوء الى المحاكم في فض النزاعات أو غيرها مما يتطلب شهادة الخبير وهو
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المحاسب القضائي  .ولقد تنامى هذا المفهوم بالسنوات االخيرة بما يسمى المحاسبة القضائية والتي
تتطلب مجموعة من المهارات المحاسبية والتدقيقية والقانونية ومهارات التحري بهدف الوصول إلى
الحقائق وتكميم األضرار وفض النزاعات ،وذلك بإستخدام مجموعة من التقنيات مثل تقينه التنقيب
في البيانات واستخدام برامج الكمبيوتر ،لذا وجب اإلهتمام أكثر بمهنة المحاسبين القضائيين وادراجها

ضمن البرامج العلمية في الجامعات المحلية.
 .3قائمة المراجع:
.1

شعبان ،إنعام عثمان .)2115(.مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة القضائية إلكتشاف
حاالت اإلحتيال المالي في الوحدات االقتصادية (من وجهة نظر مدققي الحسابات بمكاتب
التدقيق والمحكمين الماليين المعتمدين لدى وزراه العدل ونقابة المحاسبين لقطاع
غزة).رسالة ماجستير :كلية التجارة الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.

.1

قمبر ،جميلة سعيد(.ديسمبر .)2111إستخدام تقنيات المحاسبة الجنائية لمكافحة الفساد

المالي-دراسة تحليلة آلراء عينة من األكاديميين والمحاسبين ومراجعي الحسابات بمدينة

الزاوية ،مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية(.العدد .)11

.2

قنديل ،ريا إبراهيم عيسى .)2119(.المهارات المطلوبة من المحاسبين القانونيين األردنيين
لممارسة المحاسبة القضائية .األردن :رسالة ماجستير غير منشورة جامعة جدا ار.

.8

درغام ،ماهر موسى ،وزقوت ،نسيم إبراهيم ، .)2111(.إستخدام إشارات خطر التدقيق في
تحسين فعالية التدقيق الخارجي إلكتشاف اإلحتيال المالي (دراسة تطبيقية على مكاتب

التدقيق في قطاع غزة) ،مجلة اقتصاد والتجارية .المجلد (.25العدد .)12

.3

لفتة ،منال حسين صالح .)2112(.إستخدام تقنيات المحاسبة القضائية في الكشف عن
ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتأثيرها على القوائم المالية .مجلة الدنانير .المجلد 11.

(العدد .)11
.1

الجبوري ،نصيف جاسم ،والخالدي ،صالح هادي محمد .)2112(.إستعمال قانون بنفورد

في اكتشاف عمليات اإلحتيال المالي .مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية.المجلد (.11العدد

.)21
.1

الجبوري ،نصيف جاسم ،والخالدي ،صالح هادي محمد .)2112(.دور المحاسبة
القضائية في إكتشاف عمليات اإلحتيال المالي .مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية .المجلد

(. 14العدد .)11
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