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  قتصاد�الحد من المنافسة واالحتكار اال في تفعیل دور المحاس�ة القضائ�ة
  *العراق) في ضوء قانون المنافسة ومنع االحتكار في(

  د. نس�م یوسف حنا  رافي نزار جمیل  د. عبد الستار الكب�سي أ.
  المحاس�ةرئ�س قسم 

  الجامعة اإلسالم�ة  
  �ة الهاشم�ةاألردنالمملكة 

  مساعدمدرس 
  محاس�ة المال�ة وتدقی� الحسا�اتقسم ال

  اإلدارة واالقتصاد�ل�ة  –الموصل  ةجامع

   قسم المحاس�ةمدرس، 
   اإلدارة واالقتصاد �ل�ة

  ر�یلأ –صالح الدین  ةجامع

  الملخص:

                   فهـي تمثـل أحـد مجـاالت     ..     وعل�ـه   .       وفروعهـا                                              العدید من المفاه�م والتعر�فات لمـدلول المحاسـ�ة                دب�ات المحاس�ة أ    ضمن  ت ت
                                                                       على أساس ظهور الحاجة لهذا التطور، فقد تطورت األف�ـار والمجـاالت الخاصـة بهـا    ا                              ً رفة اإلنسان�ة التي تطورت تار�خ�ً     المع

                                         ّ                                              الحاصلة في بیئة األعمال من عصر إلى آخر وتعّد المحاس�ة القضائ�ة واحدة من المفاه�م الحدیثة                  لمجاراة التغیرات    ا      � تدر�ج�� 
       أنشــطة                   الحاجــة إل�ــه بز�ــادة       ظهــرت  –           الوقــت نفســه     فــي  –   ا        ً وأكاد�مً�ــ   ا    ً مهنً�ــ   ً الً ّ     ّد مجــا      فهــي تعــ   ،                         فــي حقــول المعرفــة المحاســب�ة

               فهـي أشـمل وأكثـر    ،                                                      فهي بهذا تختلـف �مفهومهـا ونطـاق عملهـا عـن التـدقی� الخـارجي   ،                                 االحت�ال المالي والتجار� واالقتصاد�
   .           همات الصع�ة          محاس�ة الم   أو                                          أطل� علیها ال�عض تسم�ة المحاس�ة القضائ�ة          ، ولهذا ا        ً دقة وعمقً 

    ثـار      هـي اآل     ومـا                                                                     ل�ة عمل المحاس�ة القضائ�ة فـي ظـل قـانون المنافسـة ومنـع االحتكـار العراقـي آ         حول ب�ان                 قد تمحور ال�حث  ول
                   االقتصــاد الخــاص بتلــك      ذلـك      وأثــر     عــام،                                                       ا ف�مــا یتعلـ� بتعز�ــز الشــفاف�ة فـي القــوائم المال�ــة �شـ�ل                            ً المتوقعـة مــن تلــك العالقـة وخصوًصــ

                                                                    ل�ة عمـل المحاسـ�ة القضـائ�ة واالستقصـائ�ة ف�مـا یخـص عمل�ـات المنافسـة ومنـع  آ         على ب�ان    ً  أ�ًضا            ور�ز ال�حث                 الدولة �ش�ل خاص 
                                       سـبل تفعیـل هـذه التجر�ـة فـي الـدول العر��ـة     هـي                 مر��ـا و�نـدا ومـا أ           التخصـص مثـل    ا                      ي الدول المتقدمة في هـذ ف                 االحتكار االقتصاد� 

   .              ن في متن �حثهم  و                           ائج والتوص�ات عرضها ال�احث                          وتضمن ال�حث مجموعة من النت      ردن.              مثل العراق واأل

          االستثمار  –               االحت�ال المالي   –                       ومنع االحتكار االقتصاد�          المنافسة  –                  المحاس�ة القضائ�ة    :                 الكلمات المفتاح�ة

   :       المقدمة

                                                              تــرت�� �مجــال األعمــال التجار�ــة والتعــامالت بــین المنظمــات االقتصــاد�ة      مهمــة      حــداث أ   مــن        الیــوم                مــا �شــهده العــالم    إن 
                                                                          لها تأثیر �بیر علـى بیئـة األعمـال �صـفة عامـة وعلـى مهنـة المحاسـ�ة والتـدقی� �صـفة   و            واالقتصاد�                      واتساع النطاق التجار� 

           إضــافة إلــى                          االحت�ــال والجــرائم المال�ــة،        الغــش و                                           مــن تغیــرات هائلــة فــي بیئــة األعمــال وتفشــي حــاالت               ومــا رافــ� ذلــك   ،    خاصــة
   فـي                                                                       ة والتجار�ة وفضائح �بـر� الشـر�ات العالم�ـة فـي المحاسـ�ة والتـدقی� لتورطهـا               لشر�ات الصناع� ا                        االنه�ارات المال�ة لكبر� 

    وهـو    ،                      لیل فـي القـوائم المال�ـة ضـ                                                   ش�وك المسـتثمر�ن والمسـاهمین والمقرضـین حـول وجـود غـش وت    زاد   –               تلك االنه�ارات       أس�اب
             طر�ـ� لمتا�عـة        خر�طـة                 زد�ـاد الحاجـة إلـى      إلـى ا        �التـالي   و    ،                 تـدقی� علـى التـدقی�   أو                    رقا�ـة علـى الرقا�ـة     إلـى        الحاجـة     إلى     أد�   ما 

   .     خر�طة             لتنفیذ هذه ال                ٕ                                                                        حر�ات األموال وٕالى أداة قادرة على أن تنظر إلى ما وراء الصفقات والتحقی� ف�ما وراء األرقام

                                                 
 .4201 غسطسأ    ُ             ، وق بل للنشر في 2014 ر�لبإتم تسلم ال�حث في   *
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                                                                         مثــل أمر��ــا وفرنســا وال�ا�ــان و�نــدا والهنــد ومالیز�ــا ونیجیر�ــا بإعــداد محاســبین                 العدیــد مــن الــدول                      مــن هــذا المنطلــ� اهــتم
  ،                                                                                                         ائیین مــؤهلین للعمــل بوصــفهم خبــراء أو مستشــار�ن لتأییــد الــدعاو� القضــائ�ة وتنــو�ر القضــاء ومعاونتــه فــي إقــرار الحــ�  قضــ
                القواعـد واألنظمـة              ة علـى معرفـة �ـ                        عـن مهـارات التحر�ـات المبن   ً الً                                                  �ما لدیهم مـن معرفـة متكاملـة �المحاسـ�ة والتـدقی�، فضـ      وذلك

                                                                 � والتقصـــي فـــي الجـــرائم االقتصـــاد�ة مثـــل: (التهـــرب الضـــر�بي، وعمل�ـــات غســـل                                       القانون�ـــة، و�ـــذلك اســـتخدام مهـــارات التحقیـــ
                                                            ، وقضـا�ا الفسـاد المـالي واإلدار� وتزو�ـر العمـالت النقد�ـة، والغـش             غیـر المشـروعة          والمنافسـة                            األموال، واالحتكار االقتصاد�

                               ة الــدعوات حــول الحاجــة إلــى خــدمات                               أطلــ� العدیــد مــن البلــدان المتقدمــ    وقــد   .  )                 وغیرهــا مــن المجــاالت     ...                  فــي القــوائم المال�ــة
          فـي أمر��ـا    )Forensic Accounting ّ                                      تّم منح شهادات خاصـة �المحاسـ�ة القضـائ�ة (      2008       في عام  ف   ،                 المحاس�ة القضائ�ة

     التــي   (Investigative Accounting)                                            المحاســ�ة االستقصــائ�ة أو العدل�ــة أو التحق�ق�ــة    ا                     ً التــي �طلــ� علیهــا أح�اًنــ  و         و�نــدا،
                                                                                                عط�ات الحاضر بواقعه المعقد وغیر المفهوم وعرضه �طر�قة واضحة معززة �ـاآلراء واألدلـة المتصـلة �القضـا�ا              تقوم بتفسیر م

                       محل النزاع أو التقصي.

       بــدرجات   ن  ٕ إ   و              تعــاني مــن ذلــك      التــي         العــالم       بلــدان            شــمل غالب�ــة                                                ن استشــراء الغــش واالحت�ــال والفســاد المــالي ��ــل صــوره  إ
                                 والعالم �مجموعه یخسر حـوالي بلیـون    ا               ً مل�ار دوالر سنو�ً      100                     �ي جراء الغش التجار�                                   متفاوتة حیث تقدر خسائر الوطن العر 

     األمــم       منظمــة       أكــدت   ، ا                ً وفــي العــراق تحدیــدً     ).http://www.aleqt.com ( و   )http://www.nuqudy.com (   ا         � دوالر ســنو�� 
                       ) مـن العـراقیین یــرون أن  %  54                           التزایـد، مشـیرة إلـى أن نحـو (     ة فــي                                                    المتحـدة؛ أن نسـب الفسـاد المـالي واإلدار� فـي العـراق آخـذ

                مـوظفي الدولـة فـي      ) مـن %  60              ؛ إن أكثـر مـن (    2013                               المنظمة في ب�ان أصـدرته ونشـر فـي    ت   قال  و    ،     مستمر                 الفساد في ازد�اد
                                                        المـواطن العراقـي �ضـطر إلـى دفـع رشـوة أر�ـع مـرات فـي السـنة أو                رشـوة، مبینـة أن                                     الـدوائر والمؤسسـات الح�وم�ـة یتقاضـون ال

  .         والعقارات                                                      �انت المعاملة مع جهاز الشرطة الح�ومي أو موظفي الضرائب     إذا  –      تقدیر     أقل     على  –     أكثر 

     مـنهم    % 4 5                        العـراقیین، مشـیرة إلـى أن                           یـزال یـؤثر علـى ح�ـاة أغلب�ـة   ال                                       وفـي هـذا الصـدد، أوضـحت المنظمـة أن الفسـاد 
         تم ض�طها      التي  –                ّ                                      إحصاءاتها التي أّكدت فیها أن عدد حاالت الفساد في العراق                                      یرون أن الفساد في ازد�اد مستمر، �حسب

                            ولفتـت المنظمـة األمم�ـة إلـى أن    .    2011   فـي         ) حالـة   520    ا و(     ً ) ألًفـ  12    لى ( إ      2004              ) حالة في عام    786    من (        ازدادت  –     فق�
                                        ) بینمــا بلغــت فــي المحافظــات األخــر� مــا �قــرب  %      29,3           �غــداد إلــى (        العاصــمة                                    نســ�ة الفســاد اإلدار� والمــالي وصــلت فــي

ً   وهي نسـب مرتفعـة جـًدا ق�اًسـا   ، %    10.2  من                    ا لـم یـتم ضـ�طها حتـى         � �ثیـرة جـد�              عـن وجـود حـاالت   ً الً                        قواعـد محار�ـة الفسـاد، فضـ �                ً      
        للهیئــات    ا    ً واضــحً    ا                                        ً ومــع �ــل ســوء هــذا الواقــع ال نجــد �المقابــل دورً    ، )http://www.iraq-amsi.com/Portal/news (     اآلن

    لـذا    ،      القضـاء      ظـروف             لعـزوفهم �سـبب    أو             فر الخبـراء ا                                             ودور المحاس�ة القضائ�ة ش�ه معدوم �سبب عدم تو    ،       المعن�ة           والمؤسسات
                                            تي تبـدو سـل�مة ولكنهـا ال تأخـذ طر�قهـا للتنفیـذ          لقرارات ال           القوانین وا      أكثر   ما  ف  ال  ٕ إ               ترجمة عمل�ة و             موضوع ال�حث       قانون         یتطلب ال

          ن االهتمــام  أ               ا القــانون ونــر�          لتفعیــل هــذ       الالزمــة        النقــا�     أهــم      طــرح                       لــذا نحــاول فــي هــذا ال�حــث    ؛    ح�ــان      غلــب األ  أ      ا فــي     ً شــ�ل�ً    إال 
   فـي        المـالي           واالحت�ـال      والغـش             نون والفساد  ا       هذا الق    ور د ص  –      و�عد  –    قبل      ألنه  ؛        التفعیل                                  المحاس�ة القضائ�ة قد �ساهم في ذلك  �
       العـالم       إلیهـا                  ثروات التـي �حتـاج    �ـال        بلـد غنـي          ن العـراق   وأل   .                                                   و�شهادة المنظمات الدول�ـة والهیئـات الرسـم�ة فـي العـراق   ر   �بی      زاید ت
             ذلــك داللــة علــى    فــي     فــإن          و�التــالي    ،                              مختلــف دول العــالم غنیهــا وفقیرهــا                     هــذا الفســاد انع�ــس علــى     فــإن               و�تعامــل معهــا،      جمــع أ

   .                             زمات المال�ة المحل�ة والدول�ة          في نشوء األ            مساهمة وضعه 
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   :           مش�لة ال�حث

                                        ولم �فعل القانون الخاص بهذا الموضوع �ما          العراق،   في    ة         بل متزاید   ة          زال مستمر  ت  ال                       المالي والغش واالحت�ال        الفساد   ن  إ
          التال�ة:      سئلة                                       و�م�ن توض�ح مش�لة الدراسة من خالل طرح األ      ذلك،                            وال دور للمحاس�ة القضائ�ة في    ،   یجب

                 األزمات المال�ة؟                             المحاس�ة القضائ�ة في معالجة     دور    ما - 1

            وم�افحتها؟  –                            االحتكار والمنافسة االقتصاد�ة        وخاصة  –               األزمات المال�ة               للحد من وقوع                          ل�ة عمل المحاس�ة القضائ�ة  آ   ا م -  2

   :           فرض�ة ال�حث

              المنافســة ومنــع         قــانون        تفعیــل      تقــوم ب  ن  أ   ،    دوات أ  و         أســالیب                               و�مــا تمتلكــه مــن مهــارات وخبــرات و                   لمحاســ�ة القضــائ�ة      �م�ــن ل
    صـور              �اعت�ارهـا مـن                                                    فـي الحـد مـن االحتكـار االقتصـاد� والمنافسـة غیـر المشـروعة       2010       ) لسنة   14                     االحتكار العراقي رقم (

                 األزمات المال�ة.

  : ة      الدراس       أهداف

   :           تحق�قها حول     إلى                       التي تسعى هذه الدراسة      هداف         تتمحور األ

   .           مات المال�ة  ز   األ                           المحاس�ة القضائ�ة في موضوع         أسالیب      دور و        إظهار - 1

     (رقم                   واالحتكار االقتصاد�               غیر المشروعة                     تفعیل قانون المنافسة              ، ودورها في     عموما                          ل�ة عمل المحاس�ة القضائ�ة  آ     ب�ان  - 2
   .            زمات المال�ة  األ            حالة لنشوء         �اعت�اره   ا     ً خصوًص               نموذج العراق ل  )     2010      لسنة    14

   :     ال�حث       أهم�ة

         قطاعاتهـا   و      دولـة   ال        مؤسسـات       فـي دعـم         المهمـة     دوات      مـن األ                                         المحاس�ة القضـائ�ة فـي الوقـت الحاضـر واحـدة          لقد أص�حت 
               وعمل�ـات التقصـي             واالستشـارات                    عمل�ات دعـم القـرارات                     واالجتماع�ة �ما فیها         المال�ة                    لنواحي االقتصاد�ة و  ا      مختلف          ف�ما یخص 

            أهم�ـة ال�حـث       بلور        وعل�ه تت  .                                                               والكشف والحد من عمل�ات تحر�ف القوائم المال�ة وتضلیل المستثمر�ن         التأكید                والتحقی� وخدمات 
   . ة           زمات المال�     عن األ       البتعاد          االحتكار ل   ع                  قانون المنافسة ومن      تطبی�    ظل                     لمحاس�ة القضائ�ة في                  تفعیل هذا الدور ل       إم�ان   في 

   :     ال�حث    �ة    منهج

       الكتـب                  من خالل الرجـوع إلـى                                            الستن�اطي في عرض الب�انات واستخالص النتائج و  ا        الوصفي            على المنهج             اعتمد ال�حث
   .                              والمواقع على الش��ة العن�بوت�ة                  والنصوص القانون�ة     م�ة             وال�حوث العل

   :       مجاالتها      وتطور                          مفهوم المحاس�ة القضائ�ة  -    األول        الم�حث

                                   محاسـب�ة، و�ـان أبرزهـا تلـك التـي نـادت                                  عدة لتطو�ر المحاس�ة والمعلومات ال                                  ظهرت في مجال األدب المحاسبي محاوالت      لقد
             مـــن هنــا أطلقـــت   و                                                     احت�اجــات القضـــاء مــن المعلومــات المحاســـب�ة مــن جهـــة أخــر�.                                           �ــالر�� بــین المحاســـ�ة والقــانون مـــن جهــة و�ـــین

      مفهــوم                              وهــذا المفهــوم الجدیــد یختلــف عــن                                  اجــة إلــى خــدمات المحاســ�ة القضــائ�ة،                                           الــدعوات فــي عــدد مــن البلــدان المتقدمــة حــول الح
                                            بـي الحسـا�ات والمحاسـبین القـانونیین فـي القطـاع                                                                               المحاس�ة القانون�ة، والتدقی� الذ� تمارسه األجهزة الح�وم�ة الرسم�ة أو م�اتب مراق
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   فـي     ُ    وقـد ُنشـر                           ح�ـام �حـ� األطـراف المعن�ـة.        إصـدار األ     إلـى                    تقـار�ر ترشـد القضـاة   فـي       تتمثـل                                  الخاص، فمخرجات المحاسـ�ة القضـائ�ة 
              لحــرب العالم�ــة      خــالل ا  و    ،                                                                                  أول مقالــة عــن المحاســ�ة القضــائ�ة �عنــوان "المحاســ�ة القضــائ�ة وم�انتهــا فــي اقتصــاد الیــوم"      1946     عــام

            أصـ�ح الحـدیث    ثـم    ،                            ر�ات أو األشـخاص فـي تلـك الفتـرة   الشـ       أنشـطة                                  المحاسبین القضائیین للتحر� عـن �عـض  �         الستعانة ا   ت  تم        الثان�ة 
  .(Sarif & Abdullah, 2010: 2)              المتقدمة منها                                                         عن المحاس�ة القضائ�ة محل اهتمام العدید من الدول والس�ما

َ  ُّ ُتَعدُّ                                                                  مـن حقـول المعرفـة المحاسـب�ة المتخصصـة فـي توضـ�ح االلتزامـات التـي تـنجم         ً أو حقـالً       ً مجـاالً                    المحاسـ�ة القضـائ�ةُ 
                                                  لمح�مـة. و�لمـة "القضـائ�ة" تعنـي اسـتخدام المحاسـ�ة فـي       غراض ا                                                      عن النزاعات الفعل�ة أو المتوقعة بین األطراف المتنازعة أل

        التـدقی�                   لمحاسب القضائي، و                    تقصي التي �متلكها ا                                                                    المحاكم، و�لمة استقصائ�ة أو تحق�ق�ة تعني إجراءات ومهارات التحقی� وال
                                                                          والمهـــم هنـــا أن المحاســـب القضـــائي فـــي نها�ـــة المطـــاف تبـــرز مهمتـــه الرئ�ســـة فـــي اإلدالء    ،       القضـــائي    یـــ�  حق ت             القضـــائي أو ال

                                                    إلى خبرته العلم�ة والعمل�ة في القض�ة محل التحقی�.    ا                                               ً �شهادته أمام المح�مة أو جهات أخر� ذات صلة مستندً 

          متخصصــــة فــــي        وحــــدات                   متوســــطة الحجــــم لــــدیها           الكبیــــرة و                                        الشــــر�ات المســــاهمة والســــ�ما شــــر�ات المحاســــ�ة          إن أغلــــب
                                                                                                   المحاســ�ة القضــائ�ة، إذ نجــد داخــل هــذه الشــر�ات علــى ســبیل المثــال محاســب قضــائي متخصــص فــي أمــور التــأمین واآلخــر 

                                 اس�ة القضائ�ة ر�ز على تطو�ر خبرة                                 برز في اآلونة األخیرة تطور في المح     �ما        والغش،                 األضرار الشخص�ة،   في       متخصص 
                            اإلدار� الذ� هـو شـ�ل مـن أشـ�ال          المالي و                                                                       المحاسب القضائي في تعقب األموال المشبوهة والس�ما في نیجیر�ا �سبب الفساد 

      �أنهـا    ا   ً أ�ًضـ                  المحاسـ�ة القضـائ�ة       وعرفـت     ).Money Laundering( .   ) Thomas& Buckhof, 2010: 1        األمـوال (    غسل 
                                              اســتخدام المهــارات المحاســب�ة المهن�ــة فــي الــدعاو�  �        واحــدة،                                     �ة والتــدقی� والتحقیــ� والتقصــي فــي مهنــة                   دمــج لمهــارات المحاســ

                               لحســا�ات، تقیــ�م األضــرار، االحت�ــال          القضــائي ل      تــدقی�   ال   :                      ســبیل المثــال ولــ�س الحصــر             فهــي تشــمل علــى     �ــة،                  المدن�ــة أو الجنائ
     خبیـر       تـوفیر    عـن    ً الً                                 المحاس�ة ضمن النظام القانوني، فضـ    ال                                                        المالي، فقدان األصول، وأ�ة مسألة أخر� تتعل� �الخبرة في مج

    ).(Oberholzer, 2002: 22     ...                    مالي مع ض�ا� التحقی�

  :                       تطبی� المحاس�ة القضائ�ة       مجاالت

                            أو إعــداد قــوائم مال�ــة وهم�ــة،                                                                     هنــاك حــاالت عدیــدة مــن حــاالت االحت�ــال التــي تــتم �غــرض االخــتالس أو غســل األمــوال
      لألدلــة    ً الً                                         بخبــرة قانون�ــة لإلســهام فــي هــذه القضــا�ا وصــو    ا                            ً العنصــر الخبیــر الــذ� یتمتـع أ�ًضــ     وجــود                        وفـي هــذه القضــا�ا البــد مــن 

         والمحاســب                                        علــى أدلــة قو�ــة ال تضــعف مــن ســیر التحق�قــات.           �االعتمــاد                               االســتمرار فــي اإلجــراءات القانون�ــة      علــى           التــي تســاعد 
    ): 4  :    2004                    الحاالت اآلت�ة (سامي،             للمساهمة في             هذه الحاالت    مثل          األنسب في           فر�قه هم  و          القضائي

                                  دعم االستشارات القضائ�ة وتوجیهها. - 1

                                إث�ات دعاو� االحت�ال أو تفنیدها. - 2

                                                                                      المساعدة في وضع الش�ل المناسب ألسئلة التحقی� التي سیتم توجیهها بناء على األدلة المال�ة. - 3

                               ٕ                                                مل�ة التحقی� لمراجعة االستجواب وٕاعادة تش�یل األسئلة أو إضافة أسئلة جدیدة السـتكمال                  المحاسب القضائي ع     حضور  - 4
               سیر التحق�قات.

                                 التفاوضات في النزاعات التجار�ة.                   في عقد المناقشات و           المساهمة - 5
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   :(James & Charis , 2010: 1)                             ضمن اختصاص المحاس�ة القضائ�ة    ة �  ال           المجاالت الت      تندرج       �ذلك
   .                           والمنافسة واالحتكار االقتصاد�           سل األموال               م�افحة عمل�ات غ - 1
                                      التحق� من إشهار اإلفالس الخاص �الشر�ات. - 2

                            التحقی� في عمل�ات الرشاو�. - 3
               اختالس األموال.    في        التحقی�  - 4
                     فض منازعات الضرائب. - 5
                                                              التحقی� في جرائم أصحاب ال�اقات الب�ض (الفساد المالي واإلدار�). - 6

                                               علــى مهــارات أساســ�ة وتخصصــ�ة فــي المحاســ�ة القضــائ�ة             ة القضــائ�ة                    ســب المجــاز فــي المحاســ�                 تنطــو� شــهادة المحا
      والــرد           واكتشــافها                 منــع عمل�ــات الغــش   و                          حســا�ات األضــرار االقتصــاد�ة،   و                                          �م�ــن اســتخدامها فــي مجــاالت عدیــدة مثــل اإلفــالس، 

             الش�ل اآلتي:  ف�                       التثمین، و�م�ن توض�حها         وعمل�ات                        تحر�ف القوائم المال�ة،   و            ن العائلة،     وانی ق  و        علیها، 
  

  
Source: Frankel & Reichman, 2010, Forensic Accounting, Available At: (www.calcpaexpert.com). 

  )1الش�ل (
  مجاالت المحاس�ة القضائ�ة

   :                  والمحاس�ة القضائ�ة        التدقی�           الفرق بین 

         المعـاییر              اعتمادهـا علـى        یتطلـب         ، وهـو مـا          ه التـدقی�  و      مـن وجـ    آخـر    ا                         ً �ـون المحاسـ�ة القضـائ�ة وجًهـ     إلى               قد ینظر ال�عض
                     من خالل الجدول اآلتي:            �م�ن توض�حه           ، وهو ما          مر غیر ذلك  األ    لكن   و    ،       المهن�ة

ة المعارف األساسی
للمحاسبة 

 التحقیق في صدق اإلفالس 
  واإلعسار وإعادة التنظیم

 

ممارسة 
ي التحقیق ف

ظل البیئة 
 االلكترونیة

ر تقییم الخسائ
 االقتصادیة

 

 
 كشف التحریف
 أو التزویر في

یةالبیانات المال  

 حاالت الغش منع
والكشف عنھا 
 والقیام بعملیة
 االستجواب

 القیام بعملیات
ة التقییم المالی

ل في القضایا مح
 الخالف

 تالمھارا
األساسیة 

 CPA  للــ

المعارف 
المتخصصة 
ة في المحاسب

یةئالقضا  

حامل 
 الـــشھادة 

CFF 
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 )1الجدول (

 المحاس�ة القضائ�ةو  التدقی�الفرق بین 

  التدقی�   المحاس�ة القضائ�ة  مجاالت التمییز

                                          تحدیــد المنــاط� غیــر القانون�ــة والمشــ�وك فیهــا   الهدف
   .                                   والتي تمثل البیئة المساعدة على الغش

                                        تقد�م تقر�ر یوضح رأ� فنـي محایـد عـن حق�قـة 
                                             النشا�، ومد� صدق القوائم المال�ة وعدالتها. 

   ا        ً وأقل عمق   ا          ً أكثر اتساع       ا          ً وأقل اتساعً    ا        ً أكثر عمقً   النطاق

  المهارات المطلو�ة
ـــــــة وم ـــــــارات متخصصــ ـــــن                 مهــ ــــــل مــــ               تكاملـــــــــة لكـــ

                 ٕ        معرفة القانون�ـة وٕاجـراءات                      المحاس�ة والتدقی� وال
   .            أمام المحاكم         التحقی�  و    ي      التقاض

       وعرضــها                                          المهــارات المطلو�ــة إلعــداد القــوائم المال�ــة
ـــ ـــرأ� الفن ـــرة عـــن ال ـــار�ر المعب ـــة التق         المحایـــد    ي                                     و�تا�

     .                                        ومصداق�ة نتائج النشا� وعرض المر�ز المالي

  األسالیب واإلجراءات
ــتخدام مجموعـــــة مـــــن األدوات  ً  مًقـــــ      أكثـــــر ع                             ا �اســـ

ــــن مــــــــا  ـــث عــــ ــــــالیب وال�حـــــ ــــام   و                       واألســ ــــ            راء األرق
     .                       المنشورة عن نشا� الوحدة

ــــل عمًقــــــ ـــع اســــــتخدام المعــــــا      ً  أقــ ــــد                   ا مـــ              ییر والقواعــ
   .                  والم�اد� المحاسب�ة

ــة فــي المحاســ�ة والقــانون   المعرفة القانون�ة                                          تتطلــب معرفــة متكامل
     . ٕ                              وٕاجراءات المحاكم والجهات األمن�ة

                                   التأهیــل العلمـي والمهنــي فـي المحاســ�ة         المعرفـة 
     .        والتدقی�

من ظاهرة الغش في القوائم المال�ة: دراسة میدان�ة، ، دور المحاس�ة القضائ�ة في الحد 2006 ،إلى: نجو� أحمد الس�سي ا      ً استناد  و  المصدر: بتصرف
  .8جامعة عین شمس، ص ، العدد األول، المجلة العلم�ة لالقتصاد والتجارة

     :     دار�                   والفساد المالي واإل                                               �ة القضائ�ة في الحد من الغش في القوائم المال�ة           دور المحاس

       وأولئــك                                                         إلــى أن الغــش هــو "فعــل مقصــود مــن قبــل شــخص أو أكثــر فــي اإلدارة     240           الــدولي رقــم         التــدقی�       مع�ــار      أشــار 
                    لحصـول علـى مصـلحة غیـر                                          و�تعلـ� هـذا الفعـل �اسـتخدام الخـداع مـن أجـل ا   ،                                لرقا�ة والموظفین أو أطـراف خارج�ـة           الم�لفین �ا

                        ف في القوائم المال�ة".                   والذ� ینتج عنه تحر�   ،                    عادلة أو غیر قانون�ة

                                                            إن الغش في ظل س�اق أدب�ات تدقی� القوائم المال�ة �م�ن تعر�فـه  ف  ،  ا    ً واسعً    ا        � ا قانون��                        ّ       ً على الرغم من أن الغش �عّد مفهومً 
 Fraudulent                                       ئ�ســان للغــش فـي التقر�ــر المــالي االحت�ـالي                     ، و�تمثــل النوعـان الر                                رة عـن التحر�ــف العمــد� فـي القــوائم        �أنـه ع�ــا

Financial Reporting،    اخــتالس األصــول  و             Misappropriation of Assets  � ل�ات التــدقی� عنــد   و   ؤ   مســ                اللـذین یرت�طــان                 
    ):   271  ،     2010                            كل نوع من هذه األنواع (لطفي،             توض�ح م�س� ل                                 اكتشاف التحر�فات الجوهر�ة، واآلتي 

   :Fraudulent Financial Reporting   ي    ت�ال                  التقر�ر المالي االح  - أ

ّ                                                                                       ُ�عـّرف التقر�ـر المـالي االحت�ـالي �أنـه ع�ـارة عـن التحر�ـف العمـد� أو حـذف قـ�م أو إفصـاحات بن�ـة خـداع            المسـتخدمین   ُ  
                                                                                تتضمن معظم حاالت التقر�ر المالي االحت�الي التحر�ف العمد� للقـ�م ولـ�س اإلفصـاحات، علـى      عادة   ،      لیلهم ض             المعنیین أو ت

                                الـدوالرات �أصـل ثابـت �ـان یتعـین أن           �مل�ـارات            یتضـمن رسـملة    ا     ً تقر�ـرً   World Com        لـد �ـوم  ر                     المثال أعـدت شـر�ة وو      سبیل 
                 أو إدارة األر�ــاح  Income Smoothing                                                                 یــتم تحمیلهــا �مصــروفات، و�طلــ� علــى تلــك الممارســات مصــطلح تمهیــد الــدخل

Earnings Management،   ذها اإلدارة للوفـاء �أهـداف األر�ـاح، أمـا تمهیــد                                      وتتضـمن إدارة األر�ـاح تصـرفات مدروســة تتخـ                                           
                                                                    التي من خاللها یتم تحو�ل اإلیرادات والمصروفات ف�ما بـین الفتـرات لتخفـ�ض         األر�اح      إدارة        أنواع                        الدخل ف�عرف �أنه نوع من 

        أو تكـون    ا    ً مس�قً    ا ً عً              قد ��ون موضو    ا                               ً طة للتوصل إلى رقم ر�ح محدد مس�قً  �                                                التقل�ات في األر�اح. فإدارة األر�اح تمثل مناورة نش
   ،                              علیها أو تنبؤات من جانب اإلدارة   ا    ً متفقً    ا   ً ق�مً 
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   :Misappropriation of Assets            اختالس األصول  - ب

               الق�م المتضمنة     فإن                                        سرقة أصول المنشأة، وفي �ثیر من الحاالت     إلى           التي تؤد�     الغش            �عني عمل�ة             اختالس األصول 
      وعـادة    .                                              خسارة أصول الشـر�ة تمثـل مجـال اهتمـام رئـ�س لـإلدارة    فإن        ع ذلك                                              ال تكون جوهر�ة أو ذات أهم�ة للقوائم المال�ة، وم

                        الشـر�ة، علـى سـبیل المثـال    في                                                                             ما یتم استخدام مصطلح اختالس األصول لإلشارة إلى الموظفین واألطراف الداخل�ة األخر� 
   % 6        �ة تفقـد         أن الشـر   The Association of Certified Fraud Examiners                                یـدرك معهـد فاحصـي الغـش المعتمـدین

                  یل المثـال الغـش عـن                     أطراف خارج�ـة، علـى سـب                    وقد یتم هذا من قبل      الغش،              هذا النوع من        نتیجة  –      متوس�   ال   في              من إیراداتها 
                                الدول�ـة قـد اتهـم عـن طر�ـ� البورصـة   Tyco                                                          ، وفي أحد األمثلة الصارخة فإن المدیر التنفیذ� الساب� لشـر�ة              طر�� الموردین
                                                                    ن دوالر، وقــد �شــف المســح المیـداني عــن الغــش الــذ� أجـر� عــن طر�ــ� معهــد فاحصــي      ملیـو      100        ز�ــد علــى             �سـرقة أصــول ت

                              مـن ثالثـة أضـعاف الخسـائر الناتجـة          �ـان أكبـر                                                                        الغش المعتمدین أن متوس� الخسارة الناتجة من الغش المرت�� �اإلدارة العل�ا 
   .                         المرت�طة �الموظفین اآلخر�ن

         المنافسـة      حاالت                                             بین ممارسة االحت�ال في التقار�ر المال�ة و�ین      ئ�ة    إحصا                   وجود عالقة ذات داللة      إلى           شار جعارة أ    وقد 
   . )    2012       (جعارة 

ــي مواجهــة عمل�ــات المنافســة غیــر المشــروعة  آ  -             الم�حــث الثــاني ــة العمــل المقترحــة للمحاســ�ة القضــائ�ة ف                                                                             ل�
  :                                    قانون المنافسة ومنع االحتكار االقتصاد�                         واالحتكار االقتصاد� في ظل

   :    2010     لسنة     14                  حتكار العراقي رقم                 المنافسة ومنع اال       لقانون       موجز    عرض   - ً الً   و  أ

                             تنظ�م المنافسة ومنـع المؤسسـات      بهدف    "                             " قانون المنافسة ومنع االحتكار      2010      ) سنة   14                         صدر القانون العراقي رقم (
      نشـــــطة          فـــــي جم�ـــــع األ  و                                    ن أو المنتجـــــون أو المســـــوقون أو غیـــــرهم                                  �ـــــالمجتمع التـــــي �قـــــوم بهـــــا المســـــتثمرو                  االحتكار�ـــــة الضـــــارة 

                                                                                                          القتصاد�ة. عرف القانون المنافسة �أنها الجهـود المبذولـة فـي سـبیل التفـوق االقتصـاد�. �مـا عـرف االحتكـار �أنـه �ـل فعـل  ا
                     الســعر أو نوع�ــة الســلع    فــي                                                                              أو اتفــاق أو تفــاهم صــدر مــن شــخص أو أكثــر طب�عــي أو معنــو� أو ممــن توســ� بیــنهم للــتح�م 

           ن المنافسـة   و   ؤ  شـ                                          �مـا صـدر �موجـب هـذا القـانون أمـر بتأسـ�س مجلـس                                               والخدمات �ما یؤد� إلى إلحـاق الضـرر فـي المجتمـع. 
   ).     2010     لســنة     14                                 (قــانون المنافســة ومنــع االحتكــار رقــم                                   أهــم المــواد الــواردة بهــذا القــانون                  نتنــاول فیهــا �ــأتي                ومنــع االحتكــار و 

                                                          المعلومات ذات العالقة �موضوع ال�حث والواردة بهذا القانون:    أهم                   نتناول ف�ما �أتي     �ذلك   و 

                                                                                                     ر� أح�ــام هــذا القــانون علــى أنشــطة اإلنتــاج والتجــارة والخــدمات التــي �قــوم بهــا األشــخاص الطب�ع�ــة والمعنو�ــة داخــل   تســ - 1
    ). 3        (المادة                                                                                         العراق، �ما تسر� أح�امه على أ�ة أنشطة اقتصاد�ة تتم خارج العراق وتترتب علیها آثار داخله

                                            ع �الشخصــ�ة المعنو�ــة واالســتقالل المــالي واإلدار�                              ن المنافســة ومنــع االحتكــار) یتمتــ  و   ؤ  شــ                     �شــ�ل مجلــس �ســمى (مجلــس  - 2
   . ) 4       المادة  (                     یرت�� �مجلس الوزراء

                                               ن الســوق واألمــور المتعلقــة �المنافســة ومنــع االحتكــار   و   ؤ  شــ                                                  یــرأس المجلــس شــخص متفــرغ بدرجــة و�یــل وزارة لــه خبــرة فــي  - 3
   ، ) 4        (المـادة                           اخت�ار نائب لرئ�س المجلـس                                                                          وتطب�قاتها القانون�ة و�حمل شهادة جامع�ة أول�ة في األقل ولرئ�س مجلس الوزراء 

                   و�تألف المجلس من:
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                                           أعضاء بدرجة مدیر عام �مثلون الجهات اآلت�ة:    -  أ
 وزارة الصناعة والمعادن                      .   
 وزارة التجارة             .   
 وزارة االتصاالت             .   

ـــه �مثـــل الجهـــاز المر�ـــز� للتقیـــ�س والســـ�طرة النوع�ـــة / وزارة التخطـــ�� والتعـــاون   - ب                                                                                                   عضـــو بدرجـــة خبیـــر أو مـــا �عادل
                                    نمائي. وأعضاء �مثلون الجهات اآلت�ة:  اإل
 .اتحاد الغرف التجار�ة والصناع�ة                                 
 .اتحاد الصناعات العراقي                         
 .مجلس حما�ة المستهلك                      
 .نقا�ة المحاسبین والمدققین العراق�ة                                     
  ًلها.   ا                                                        ً موظف من ذو� الخبرة واالختصاص �عینه رئ�س المجلس و��ون مقرر     

                               سة ومنع االحتكار المهام اآلت�ة:        ن المناف  و   ؤ  ش                               مهام المجلس ولجانه: یتولى مجلس  - 4
إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع االحتكار ومشروعات التشر�عات ذات الصلة �المنافسة ومنع االحتكار مع  )1(

  .)7(المادة  الجهات ذات العالقة
   .                                                           العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع االحتكار وحمایتها وتشج�عها  ) 2 (
                                                               �قواعــد المنافســة ومنــع االحتكــار �التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة وفــ�                                  تقصــي المعلومــات والممارســات المخلــة   ) 3 (

                  أح�ام التشر�عات.
                                                                                                        إجراء التحق�قات في الممارسات التي تكشـفها أو بنـاء علـى مـا تتلقـاه مـن شـ�او� واخ�ـارات أو تلـك التـي تكلفهـا بهـا   ) 4 (

           ٕ                          المح�مة وٕاعداد التقار�ر عن نتائجها.
                                             حتكار واالندماج والممارسات التجار�ة المقیدة.                                 إصدار دلیل ��ل ما یتعل� �قضا�ا اال  ) 5 (
                                   من األعمال التي تدخل ضمن اختصاصها.   أ�                                        االستعانة �الخبرات أو المستشار�ن إلنجاز  ) 6 (
                                                                                                         التنسی� والتعاون مـع الجهـات المماثلـة خـارج العـراق فـي مجـال ت�ـادل المعلومـات والب�انـات ومـا یتعلـ� بتنفیـذ قواعـد   ) 7 (

                                                      ود ما تسمح �ه المعاهدات الدول�ة شر� المعاملة �المثل.                           المنافسة ومنع االحتكار في حد
                                                               رفع تقر�ر سنو� إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع االحتكار.  ) 8 (

   : ) 8        (المادة                                                   مهام اللجان: تقوم اللجان التا�عة للمجلس �ما �أتي - 5
                تخو�ل موظفیها:  ) 1 (

                                     ت العالقة إلجراء المعاینة أو التفت�ش.                             التجار�ة والم�اتب والشر�ات ذا   ل                                الدخول خالل ساعات العمل على المحا  -  أ

                                                                                           االطـالع علـى المســتندات والسـجالت والملفــات �مـا فیهــا ملفـات الحاسـوب واالحتفــا� �ـأ� منهــا أو بنسـخ عنهــا   - ب
                                                           ٕ                                   مقابل إشعار �التسلم على أن یثبت مـا یـتم االحتفـا� �ـه فـي محضـر وٕاعادتهـا عنـد االنتهـاء مـن تـدق�قها خـالل 

    م.               من تار�خ التسل�   ا     ً ) یومً   30 (
                                        صاحب العالقة على نسخة من التفو�ض الخطي.     طالع ٕ إ                                  إلزام موظفیها �الكشف عن هو�تهم و   ) 2 (
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   :            على المستثمر        وأثرها                                              ل�ة عمل المحاس�ة القضائ�ة في ظل حو�مة الشر�ات  آ  - ا    ً ثان�ً 

          االســـتعانة       هــدف مـــن    وال   ، ا     ً تعقیـــدً                 القضـــا�ا المال�ــة      زداد  تـــ                          ّ                        مــن الشـــر�ات �المحاســـبین المشــّبهین �الشـــرطة الســر�ة، إذ       كثیـــر         تســتعین ال
                                                                                                             قضــائي هــو اســتخدام نتــائج عملــه لتســو�ة القضــا�ا ذات الطب�عــة المال�ــة والتجار�ــة فــي المحــاكم أو بتقلیــل عمل�ــات الجــرائم   ال      محاســب    �ال

  ة                                           نترناشـونال" یجـر� المحاسـبون المشـبهین �الشـرط إ                                   لمؤسسـة ال�حـوث التنفیذ�ـة "رو�ـرت هـاف    ا                 ً ��ـل أنواعهـا. وط�ًقـ  و                     المال�ة والكشف عنها 
                                           ّ                                                                    الســر�ة تحق�قــات دق�قــة ألســرار مال�ــة أكثــر ممــا تــّم فــي الماضــي و�صــ�حون متقصــین للحقــائ� لكشــف االحت�ــال الــذ� �حــدث فــي الواقــع 

                                                                               مطال�ـات التـأمین المشـ�وك فـي صـحتها. ومـن المهـم �م�ـان أن تـدرك الشـر�ات أن المحاسـبین   و                    مؤامرات غسل األموال     بین             الذ� یتراوح 
                                                                                           �مــة لحما�ــة األمــوال أو اســتردادها. و�م�ــن تطبیــ� خــدمات المحاســ�ة القضــائ�ة علــى جم�ــع أنــواع الصــناعة                         القضــائیین �قــدمون خــدمات ق

                   �ــة واألحــداث التــي مــن    خالق               �الصــفقات غیــر األ      ملــيء                                                        جهــة أخــر� ذات صــلة والســ�ما أن محــ�� الشــر�ات فــي الوقــت الحاضــر    أ�     أو
    ). 2-  1   :    1997                      سالیب استقصائ�ة (ش�ر،           ألغازها �أ    وا    و�حل    ن   و        القضائی                             المنتظر أن ��تشفها المحاسبون 

                                            فــي القــرن الحــالي الحاجــة إلــى تحقیــ� عمیــ� ومشــدد    ا                                                   لقــد فرضــت حــاالت التزو�ــر والغــش فــي القــوائم المال�ــة الســ�م
                                                                                                  حـــاالت المخالفـــات المال�ـــة فـــي مجـــال تقـــد�م التقـــار�ر المال�ـــة، ونتیجـــة لـــذلك قامـــت المؤسســـات الرقاب�ـــة والقضـــاء        بخصـــوص

                                                                                      ذات العالقة بوضع خطـ� وأهـداف للحـد مـن هـذه الظـاهرة قبـل أن تصـ�ح المسـألة خـارج نطـاق السـ�طرة.                   والمنظمات المهن�ة 
  ) SOX                تـــم تشـــر�ع قـــانون (    حیـــث       2002                                                                       ونتیجــة للجهـــود المبذولـــة فـــي عـــدة مجـــاالت أهمهـــا القانون�ـــة، �مــا فـــي أمر��ـــا ســـنة 

Sarbanes-Oxley   المشهور لغرض ز�ادة الثقـة وتصـح�ح المعلومـات المال�ـة التـي تقلـل بـدورها مـن إم�ان�ـة ظهـور حـاالت                                                                                        
                                                                                 لهذا القانون فقد تم وضع هیئات أو إدارات تنظ�م�ة داخل الشر�ات وظهور مهنـة جدیـدة هـي    ا                            ً التزو�ر والغش المالي، وتعز�زً 

   :          ه �أسلو�ین                                 المحاسب القضائي الذ� �عمل مع فر�ق   أ�                    المحاس�ة القضائ�ة

          ّ                 جهــة أخــر� یّهمهــا أمــر الوحــدة،    أ�                                                                    بتكلیــف مــن حملــة األســهم (المــالكین) أو مــن قبــل جهــة رقاب�ــة أو قضــائ�ة أو      ســر�   -     األول
                                                                                                     ففي هذا األسلوب �عمل المحاسب القضائي مـع فر�قـه �ـالتر�یز علـى ثـالث مجـام�ع، المجموعـة األولـى تـرت�� �حالـة عـدم 

                                 العمل�ــات التجار�ــة والمال�ــة أو مــا        إنجــاز                      عــن القــوانین المتعلقــة ب   ً الً                   اســات المحاســب�ة، فضــ                               الدقــة فــي القواعــد والم�ــاد� والس�
ــائج النشــا� فــي العمل�ــات. المجموعــة الثان�ــة تتمثــل    ا    ً �بیــرً    ا                                     ً صــفقات "اللحظــة األخیــرة" التــي تــؤثر تــأثیرً    فــي      �ســمى                                                       علــى نت

                                     ولـ�س الحصـر عمل�ـة ز�ـادة الـدخل عـن طر�ـ�                                                                �الصفقات التجار�ة غیر االعت�اد�ة مع عـدة مؤسسـات، علـى سـبیل المثـال 
                                          غیر اعت�اد�ة مثل رفض اإلدارة لتم�ـین الوصـول    ً الً                                                                 الب�ع الذ� ال یل�ه إرسال سلعة حق�ق�ة. المجموعة الثالثة تتضمن أعما

                                                    شخص آخر �م�نه تقد�م دلیل حول قض�ة أو نشا� محل شـك أو    أ�                                                 إلى السجالت أو العاملین أو الشر�اء التجار�ین أو
                                                                                                   � المــدراء حــول عمــل المــدققین، أو إكــراه أعضــاء فر�ــ� التــدقی� ووضــع معوقــات رســم�ة وغیــر رســم�ة أمــام المــدققین      شــ�او 

                                                   وفــي النها�ــة �قــوم المحاســب القضــائي بتقــد�م تقر�ــره إلــى    .                                                       لمــنعهم مــن التواصــل الكــفء مــع لجنــة التــدقی� أو هیئــة المــدراء
   .                                                           ددة المصادر لترشید القرار �ح� الجهة محل التحقی� أو المراق�ة                                                 الجهات التي �لفته �العمل مع أدلة إث�ات حق�ق�ة متع

                                                                                            �معرفــة حملــة األســهم (المــالكین) واإلدارة، إذ �عمــل المحاســب القضــائي �التعــاون أو التقــارب بــین �ــل مــن    ا         � ��ــون علن��ــ  -       الثــاني
                      ن المـــدق� الـــداخلي تم�ـــن                                   فالمعلومـــات التـــي یـــتم الحصـــول علیهـــا مـــ   ،                                            المـــدق� الـــداخلي والمـــدق� الخـــارجي ولجنـــة التـــدقی�

                                                                                                         المحاسب القضائي من ز�ادة �فاءة التحقی�. واألهم�ة النسب�ة للمحاسب القضائي لألنشطة تكمن فـي ال�صـیرة التـي �م�ـن 
                 عن أنظمـة السـ�طرة    ً الً                                                                                   للمدق� الخارجي منحها عن مد� الخطورة في �عض الصفقات التجار�ة والتوثی� الخاص بها، فض

ـــرً    .               اســـب�ة والمـــوظفین               والمعلومـــات المح          الداخل�ـــة ـــدقی�    ا     ً وأخی ــة والت ــة الســـ�طرة الداخل�ـ ـــول �ـــأن إدارة الشـــر�ة وأنظمـ                                                              �م�ـــن الق
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                      عــن الجــرائم المال�ــة أو    ً الً                                                                                   الــداخلي ولجنــة التــدقی� تمثــل جبهــة الــدفاع األولــى ضــد عمل�ــات التزو�ــر أو الغــش المال�ــة، فضــ
  ة  �ـ ف ا    حتر                 تهم ومهـاراتهم اال ا                             اسبون القضائیون �استخدام خبر             ٕ                                                االقتصاد�ة. وٕان التدقی� الخارجي والتحق�قات التي �قوم بها المح

   ). Krstic, 2009, 7-5                                  خـ� الـدفاع الثـاني ضـد هـذه العمل�ـات (      تمثـل  –                                            في مجـال المحاسـ�ة والتـدقی� والقـانون والتحقیـ� 
      �ة مـن                                        عمل من خاللهـا �م�ـن توظیـف المحاسـ�ة القضـائ �                                                     ومن خالل االطالع على مفهوم حو�مة الشر�ات واله��ل�ة التي 

    ): 2       الش�ل (        من خالل                                                           خالل إبراز أهدافها ضمن م�اد� حو�مة الشر�ات، و�م�ن توض�ح ذلك 

  
                                                                                                      ، اســتخدام م�ــاد� حو�مــة الشـــر�ات فــي بنــاء إطــار علمــي للمحاســ�ة القضـــائ�ة مــع دراســة میدان�ــة، رســالة ماجســتیر غیـــر     2011      حســین،         المصــدر: 

   .   145                                اإلسماعیل�ة، جامعة قناة السو�س، ص                      منشورة، �ل�ة التجارة �

  أهداف المحاس�ة القضائ�ة في ظل م�ادئ حو�مة الشر�ات )2الش�ل (

         ، بوصـــفها OECD                                                                              مــن خــالل اســتخدام م�ــاد� حو�مــة الشــر�ات الصـــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــاد� والتنم�ــة 
    ):   155  ،     2011            �أتي (حسین،                                          �م�ن استنتاج أهداف المحاس�ة القضائ�ة �ما    ا                    ً الم�اد� األكثر انتشارً 

       األهـداف        إن مـن                             �م�ـن مـن خـالل هـذا المبـدأ القـول     حیـث    ،                                         : ضمان وجود أساس إلطار فعال لحو�مة الشر�ات           المبدأ األول
                                                                   األساس�ة للمحاس�ة القضائ�ة هو حو�مة القوائم المال�ة لمنشآت األعمال.

       إن مــن                             �م�ــن مــن خــالل هــذا المبــدأ القــول   و    ،      لملك�ــة              ة ألصــحاب حقــوق ا    رئ�ســ                            : حقــوق المســاهمین والوظــائف ال             المبــدأ الثــاني
                                                           األهداف الرئ�سة للمحاس�ة القضائ�ة هو حما�ة حقوق المساهمین.

                        األهــداف األساســ�ة للمحاســ�ة        إن مــن                             �م�ــن مــن خــالل هــذا المبــدأ القــول   و    ،                              : المعاملــة المتســاو�ة للمســاهمین             المبــدأ الثالــث
                            القضائ�ة هو تحقی� العدالة.

               األهـداف األساسـ�ة        إن مـن                             �م�ـن مـن خـالل هـذا المبـدأ القـول   و    ،                                ر أصـحاب المصـالح فـي حو�مـة الشـر�ات     : دو              المبدأ الرا�ع
                                                     للمحاس�ة القضائ�ة هو أنها تكمل عمل التدقی� الخارجي.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجاالت المحاسبة القضائیة
 
 
 
 
 
 

كثرأو أرفین أي نزاع مالي بین ط  
لى القضاءإ یتم تصعیده  

ةإجراءات المحاسبة القضائی  
الخارجیة  التدقیقإجراءات 

 وإجراءات قانونیة
 وإجراءات استقصائیة

ةأھداف المحاسبة القضائی  
حوكمة القوائم 
المالیة لمنشآت 

              األعمال

 تحقیق 
 العدالة

حمایة حقوق 
 المساھمین

تفعیل دور 
یة حاسبة القضائالم

ٍ       على نحو  یزید        
مسؤولیات مجلس 

على  ا          ً اإلدارة حرص  
في عدم الوقوع 

األخطاء سواء على 
ٍ               نحو  متعمد أو غیر    

 متعمد

 المعاملة 
المتساویة 
 للمساھمین

مسؤولیات 
مجلس 
 اإلدارة

ةاإلفصاح والشفافی   دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات 

حقوق 
المساھمین 
والوظائف 

اب سة ألصحالرئی
 حقوق الملكیة

ضمان وجود 
أساس إلطار 
  ّ          فع ال لحوكمة 

 الشركات
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                                          األهداف األساس�ة للمحاسـ�ة القضـائ�ة هـو تلب�ـة        إن من                             �م�ن من خالل هذا المبدأ القول   و    ،                  : اإلفصاح والشفاف�ة             المبدأ الخامس
                                                                                                                   حت�اجات وز�ادة ثقة مستخدمي القوائم المال�ة والتقار�ر المال�ة في المعلومات التي تحتو�ها القوائم والتقار�ر المال�ة. ا

                                 األهداف األساس�ة للمحاسـ�ة القضـائ�ة        إن من                             �م�ن من خالل هذا المبدأ القول   و    ،                ل�ات مجلس اإلدارة  و   ؤ   مس  :              المبدأ السادس
ٍ              لــى نحــٍو جیــد یز�ــد مــن                                 هــو تفعیــل دور المحاســ�ة القضــائ�ة ع                   علــى عــدم الوقــوع فــي    ا                    ً ل�ات مجلــس اإلدارة حرًصــ     مســئو      

ٍ                  على نحٍو متعمد أم عن غیر          أكان ذلك             األخطاء سواء      ).   146   :    2011       (حسین،      ٍ عمدٍ       

   :                 واالحتكار االقتصاد�              غیر المشروعة                 عمل�ات المنافسة          الكشف عن   في                   آل�ة عمل المحاس�ة   - ا    ً ثالثً 

                  المنافســــة واالحتكــــار        عمل�ــــات          الكشــــف عــــن            فــــي عمل�ــــات   ا  ً  مهًمــــ   ا   ً دورً        وفر�قــــه     ائي            لمحاســــب القضــــ   ن ل أ  Renwick         لقــــد بــــین
                             المقدمـــة مـــن �عـــض الـــدول (الرشـــوة     �                                 ا عنـــدما یتعلـــ� األمـــر �حـــاالت الرشـــاو     ً خصوًصـــ            والحـــد منهـــا،                غیـــر المشـــروعین          االقتصـــاد�

                     فـات الخاصـة بنشـا� �عـض                          أو غـض النظـر عـن �عـض المخال   ،                                                        الخارج�ة) لحساب موظف مهم لتسهیل أعمال تجار�ـة داخـل الدولـة
                إذ �قـــوم المحاســـب                                   المتعلقـــة �الفســـاد المـــالي واالدار�       نشـــطة    ة األ                        نـــه �ســـاهم فـــي عمل�ـــات متا�عـــ أ   أ�    ،                         الشـــر�ات (أجنب�ـــة أم وطن�ـــة)

   :(Renwick, 2012: 25)            من خالل اآلتي         األشخاص      هؤالء                هذه الشر�ات أو   عن                                     القضائي �استخدام مهاراته االستقصائ�ة 

   :     الكشف - 1

                             عمل�ات المنافسة واالحتكار غیر    في                                     في تحدید األشخاص أو الشر�ات المتورطة    ا    ً رئ�سً    ا              ً سب القضائي دورً           یؤد� المحا
                             المشروعة، إذ �شارك في اآلتي:

 .مراجعة الحسا�ات العامة                         
 .إجراء العدید من االستفسارات المتعلقة �النشا� الحق�قي للشر�ة أو األشخاص محل التحقی� أو االشت�اه                                                                                              
 تقار�ر المقدمة من قبل برنامج المبلغین.             التحقی� في ال                                        

   أن      إلـى      تشـیر           یتضـمن فقـرة    ا     ً تقر�ـرً          سـترال�ا أ                               قـدمت منظمـة الشـفاف�ة الدول�ـة فـي       2011       فـي عـام    ه نـ أ                  ومن الجـدیر �الـذ�ر 
                            فــي مســاعدة المحققــین الم�لفــین    ا   ً مهًمــ   ا                                                      ً فــي تخصــص المحاســ�ة القضــائ�ة، وأنــه مــن المم�ــن أن یــؤدوا دورً    ا    ً �بیــرً    ا        ً هنــاك نقًصــ

   .                                                           تحقی� في الجرائم االقتصاد�ة ومنها االحتكار االقتصاد� والمنافسة   �ال

   :       التقر�ر - 2

                                                                   فـي اإل�ـالغ عـن النتـائج التـي توصـلوا إلیهـا ف�مـا یتعلـ� �االحتكـار االقتصـاد�    ا    ً رئ�سً    ا                            ً یؤد� المحاسبون القضائیون دورً 
                          والس�ما الخارجي عبر اآلتي:

  لالحتكار والمنافسة غیر المشروعة                مؤسسات الممارسة   ال   مع                                          االنخرا� في المؤسسات موقع الشك أو التحقی�                              .  

  ًفي    ا    ً خبیرً    ا                                                                                          ً تقد�م التقار�ر إلى المحاكم المختصة والجهات األخر� ذات العالقة وهنا ��ون المحاسب القضائي شاهد   
ً                            القض�ة محل التحقی� بناًء على أدلة موضوع�ة وذات صلة.                        

   :                التعل�م والوقا�ة - 3

                               االقتصاد�ة غیـر المشـروعة �م�ـن مـن                                          رة �المسائل المتعلقة �االحتكار والمنافسة                                للمحاسب القضائي معرفة وتدر�ب وخب
            عــن ذلــك یــؤد�    ً الً                                                                                          خاللهــا تقــد�م تقــار�ر أو توصــ�ات مــن شــأنها تثقیــف الشــر�ات مــن المــدراء والمــوظفین العــاملین بهــا، فضــ

               عن طر�� اآلتي:   ا     ً وقائ�ً    ا                   ً المحاسب القضائي دورً 
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  مـــن خاللـــه منـــع المنظمـــة مـــن الـــدخول فـــي معـــامالت مال�ـــة أو تجار�ـــة مـــع                                 تصـــم�م نظـــام معلومـــاتي وتثق�فـــي یـــتم                                                           
               مؤسسات مشبوهة.

 .مراق�ة المعامالت التجار�ة أو المال�ة لو�الء الشر�ات                                                   

  الخارج�ـة مـن دول أخـر� لتنفیـذ     �                                                                           تدر�ب المدراء التنفیذیین للشر�ات حول مسائل الحما�ة من الوقوع في فخ الرشاو                            
             داخل الدولة.                       معامالت أو صفقات مشبوهة 

 .تعز�ز دور الرقا�ة الح�وم�ة على أعمال الشر�ات �صورة عامة من خالل التواصل مع الجهات الح�وم�ة ذات العالقة                                                                                                       

                                                                                                   ومن الجـدیر �الـذ�ر أن هنـاك عـدة اختصاصـات ذات صـلة �موضـوع االحتكـار والمنافسـة االقتصـاد�ة وهـي تخصـص االقتصـاد 
     �أنــه   Journal of Forensic Economics  (JFE                    لــة االقتصــاد القضــائي (          ) عرفتــه مجForensic Economics         القضــائي (

                           عـن الق�ـام بتطـو�ر المنهج�ـات    ً الً   فضـ                                                                                    االنض�ا� العلمي الـذ� �طبـ� النظر�ـات االقتصـاد�ة علـى النحـو الـذ� �حـدده القـانون والتشـر�عات 
                                             د القضـائي مـن المحاسـبین القضـائیین وفاحصـي الغـش       االقتصـا   فـي   ن  ی      ّ المختّص           تستفید من    ً الً                                        والم�اد� االقتصاد�ة. فالوال�ات المتحدة مث

                                               المتعلقــة �االحتكـار والمنافســة والجـرائم االقتصــاد�ة       نشـطة                                                                المعتمـدین عـن طر�ــ� المعلومـات والتقــار�ر المقدمـة إلــیهم بخصـوص �عــض األ
   .(Pedneault, 2009: 3)                                                                       لیتم رسم س�اسات اقتصاد�ة أو منهج�ات رادعة ضد هذه الممارسات أو تطو�رها                    األخر� غیر المشروعة

   ظـل    فـي      ِّ      والحـدِّ منهـا                                 مواجهـة عمل�ـات المنافسـة واالحتكـار    فـي                          مقترحـة للمحاسـ�ة القضـائ�ة   ال    عمـل   ال    ل�ـة  آ  - ا    ً را�عً 
                                      قانون المنافسة ومنع االحتكار االقتصاد�

   ار                                                                                            التعـــرف علـــى الــدور المهـــم الـــذ� �قــوم �ـــه المحاســـب القضــائي وفر�قـــه فـــي مواجهــة عمل�ـــات المنافســـة واالحتكـــ    �عــد 
                                    مـن خـالل تـدر�ب وتأهیـل محاسـبین قضـائیین      �م�ـن      حیـث                      یر� ال�احثون أنه �م�ـن   –           والحد منها                        االقتصاد� غیر المشروعة

ٍ    وا علــى نحـٍو �ــف     �سـاهم   أن    ، ة                     التـي لهــا قـوانین مشــابه        األخــر�     دول    والـ           فـي العــراق                 ن المنافسـة ومنــع   و   ؤ  شــ              وفاعـل فــي مجلـس    ء         
               لمـا لهــم مــن دور         العــالم    دول          فــي مختلـف   و                              ل الملحق�ــات التجار�ــة للعـراق  خـال                                        االحتكـار وعلــى الصـعید المحلــي واإلقل�مـي مــن

   مـن                    ً     ً  ، وهـو مـا �عتبـر جـزًءا مهًمـا         تلـك الـدول          اقتصـادات         تـؤثر علـى    أن     نها  أ                   االقتصـاد�ة التـي مـن شـ                مواجهة العمل�ات         �ارز في 
    ً والً  أ   ) 7 (       المــادة   - 1  :        لقــانون             التال�ــة مــن ا         الفقــرات     إلــى                مــن خــالل االســتناد   ،     ســل�مة  ال                                 عمل�ــات التصــد� لهــذه الممارســات غیــر 

ـــ ـــ     ً وثانً� ـــ       ً ا وثالًث                                                   إعـــداد الخطـــة العامـــة للمنافســـة ومنـــع االحتكـــار ومشـــروعات  ب                                حیـــث �قـــوم المحاســـب القضـــائي وفر�قـــه   :  ا       ً ا وثامًن
   :          والعمل على                                                                  التشر�عات ذات الصلة �المنافسة ومنع االحتكار مع الجهات ذات العالقة.

   .          ا وتشج�عها                  نع االحتكار وحمایته                     نشر ثقافة المنافسة وم - 1

   .                                                                                                               تقصي المعلومات والممارسات المخلة �قواعد المنافسة ومنع االحتكار �التعاون مع الجهات ذات العالقة وف� أح�ام التشر�عات -  2

                                                                                                         التنســـی� والتعـــاون مـــع الجهـــات المماثلـــة خـــارج العـــراق فـــي مجـــال ت�ـــادل المعلومـــات والب�انـــات ومـــا یتعلـــ� بتنفیـــذ قواعـــد  - 3
   .                                                       ي حدود ما تسمح �ه المعاهدات الدول�ة شر� المعاملة �المثل                       المنافسة ومنع االحتكار ف

         المفـــاجئ                                            ق�ـــام المحاســـب القضـــائي وفر�قـــه �عمل�ـــات التـــدقی�    أ�    ،                           تفعیـــل عمل�ـــة التـــدقی� القضـــائي   . ب  و    أ   ) 8 (       المـــادة   -  2
            ر المســـتندات  ف ا            المنشــأة وتــو       أصـــول                                                                            والتــدقی� المســتمر حســـب الضــرورة للوقــوف علـــى مــد� االلتــزام �متطل�ـــات العمــل واســتخدام 

                                                                التجار�ة والم�اتب والشر�ات ذات العالقة إلجراء المعاینة أو التفتـ�ش         المحال                           الدخول خالل ساعات العمل على       وذلك �   .      الالزمة
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               هــا مقابــل إشـــعار   من                                                                                       واالطــالع علــى المســتندات والســجالت والملفــات �مـــا فیهــا ملفــات الحاســوب واالحتفــا� �ـــأ� منهــا أو بنســخ 
                   من تار�خ التسل�م.   ا     ً ) یومً   30                           ٕ                                    ما یتم االحتفا� �ه في محضر وٕاعادتها عند االنتهاء من تدق�قها خالل (                    �التسلم على أن یثبت 

ً  خامًسا    :                 النتائج والتوص�ات  -   

   :       النتائج  - أ

                 معط�ات على ذلك.       ال توجد             لم �فعل حیث       2010     لسنة    )  14 (                                          ن قانون المنافسة ومنع االحتكار العراقي رقم  إ - 1

                            نتیجة لحاجـة الح�ـام والمحـاكم                   ى للبیئة العراق�ة  ض     وقت م   أ�     من      أكبر  ن          ئ�ة هي اآل                              ن الضرورة لوجود المحاس�ة القضا إ - 2
                                             مال�ة مشبوهة وتقد�م التقـار�ر التـي توضـح حقـائ�        أنشطة       في عدة                  قضائیین للتحقی�        محاسبین               والشر�ات إلى          والمحامین 

             قی� العدالة.     ا لتح   ً سع�ً                                                                   ما وراء األرقام، ترشد من خاللها القضاء إلى تطبی� القانون بدقة أكثر

   فـي   ا   � جـد�            وهـي �ثیـرة   ،                                                                                     هناك عدة مجاالت للمحاسب القضائي تختلـف �طب�عتهـا عـن المجـاالت التـي �غطیهـا المحاسـب القـانوني -  3
                                          العدیـد مـن الجـرائم المال�ـة أو االقتصـاد�ة مـن          حیـث هنـاك    ،                             بلد في العالم في الوقـت الحاضـر   أ�     من      أكثر                     الواقع العراقي ور�ما 

                                                                                            هذه الجرائم ومنها غسل األموال، والغـش فـي القـوائم المال�ـة، والتهـرب الضـر�بي، والمنافسـة واالحتكـار                    خالل الكشف والتصد� ل
  :         إضافة إلى     وذلك    ،                                                    للمحاس�ة القضائ�ة في دعم عمل�ة االستثمار ��ل القطاعات   ا   ً مهمً    ا        ً هناك دورً    أن     �ما    ،        االقتصاد�

  االستثمار�ة من خالل عمل�ات                    مفاضلة بین البدائل       �ات ال ل م     ل� �ع          ا ف�ما یتع                                ً تقد�م عدة خدمات للمستثمر�ن وخصوًص                         
                    ومـدة اسـتمرار�تها فـي    هـا   فی                          یرغب المستثمر في االسـتثمار                                                 التقصي والتحقی� عن حق�قة المر�ز المالي أل� مؤسسة 

   .      مختلفة        أسالیب                  �استخدام تقن�ات و          ك النشا�  ل ذ
 التقر�ـر والتعلـ�م    أو                   وقائ�ـة مثـل الكشـف  و  أ                                                      زمات المال�ة والتصد� لها من خالل تقد�م خدمات اسـت�اق�ة          الحد من األ                 

             شـراكه فــي هــذه  إ                                         الحـد مــن الفسـاد المــالي واالدار� ف�مــا لـو تــم   و        ســل�مة  ال                      الظــواهر االقتصـاد�ة غیــر                  والوقا�ـة مــن هـذه
   .     دار�  ٕ إ                            ها مؤشرات وجود فساد مالي و                                                 العمل�ة من خالل انخراطه في تلك المؤسسات والتي علی

   :        التوص�ات  - ب

  :             تتمثل في اآلتي                     منع االحتكار العراقي                     طار قانون المنافسة و  إ   في                توص�ات ال�حث و     أهم    ن إ

                                                                                                           تبني مفهوم المحاس�ة القضائ�ة والعمل على شیوعها في المجتمع ��ل السبل ومن قبـل مختلـف المؤسسـات ودعـم ذلـك اوال مـن  -  1
                    ة بدعم ذلك التوجه.                             وق�ام المؤسسات والهیئات الخاص          المجتمع،                                                 قبل دولة حر�صة على المال العام وتحقی� العدالة في 

                      ف�مـا یخـص مفهـوم ومجـاالت          تعر�ف�ـة                                                                              ق�ام الهیئات العلم�ة والمهن�ة �نقا�ـة المحاسـبین والمـدققین �عمـل نـدوات ومـؤتمرات - 2
ً     ً   �اعت�اره حقًال جدیًدا                   المحاس�ة القضائ�ة        �شـأن        إرشـاد�ة                        عن عمل ندوات ومؤتمرات   ً الً                              من حقول المعرفة المحاسب�ة. فض           

   .                        نشطة المال�ة غیر السل�مة                     الق�اس والتقر�ر عن األ

                                                     مجال المحاس�ة القضائ�ة و��ف�ة توظ�فها في عمل�ة الكشف                                                    العمل على االستفادة من تجارب �عض الدول المتقدمة في - 3
                  في عمل�ة المواجهة   ا   ً مهمً    ا                                                                                    ً والتصد� للجرائم المال�ة واالقتصاد�ة والتجار�ة �استخدام المحاسبین القضائیین بوصفها جزءً 

                          إلحــداث هــذا التطــور فــي مجــاالت    ا                                                      ً التعــاون واالتصــال بــین الجامعــات والمجتمــع لتضــافر جهودهــا مًعــ            تعمیــ� مجــاالت  - 4
        كاد�م�ـة                                                                                                  عمل المحاسب لتبني مفهوم المحاس�ة القضائ�ة ومجاالتها المتعددة من خالل التنسی� والتعاون بین الجهـات األ
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                                              ة، وزارة المال�ـــة، دیـــوان الرقا�ـــة المال�ـــة، هیئـــة                         الجامعـــات والمعاهـــد المختصـــ   :                                    والمهن�ـــة المعن�ـــة بتطـــو�ر المحاســـ�ة مثـــل
ـــدعاو�                                                                                                           النزاهـــة، هیئـــة الضـــرائب العامـــة، نقا�ـــة المحاســـبین والمـــدققین، البنـــك المر�ـــز� العراقـــي، المحـــاكم المختصـــة �ال

    إلــى    ً الً                                                                                             التجار�ــة وغیرهــا مــن الجهــات عــن طر�ــ� تشــ�یل لجــان مشــتر�ة لوضــع الخطــ� ومتا�عــة تنفیــذها وتقی�مهــا وصــو 
                                               لنتائج في عمل�ة تنبي مفهوم المحاس�ة القضائ�ة.      أفضل ا

                                                          المال�ــة والبنــوك والشــر�ات الصــناع�ة وهیئــات االســتثمار والجهــات         األســواق                                      تــدر�ب الكــوادر العاملــة فــي المؤسســات مثــل  - 5
                                                                         المحاســـ�ة القضـــائ�ة وماه�ـــة الخـــدمات التـــي �قـــدمها هـــذا التخصـــص و��ف�ـــة تفعیلـــه فـــي         أســـالیب                      الرقاب�ـــة علـــى تقن�ـــات و 

   .            سسات المعن�ة     المؤ 

                                 ن تكــون �ــوادر محاســ�ة قضــائ�ة جــاهزة  أ    أجــل                                                                         �قــع علــى عــات� نقا�ــة المحاســبین والمــدققین العــراقیین مهمــة تــدر�ب الكــوادر مــن -  6
  . ب   4       المادة                                 ا لقانون المنافسة ومنع االحتكار                                    ً ن المنافسة ومنع االحتكار والمؤسسة ط�قً     شئو                  لالنخرا� في مجالس 

                                                                               ن قبل الملحق�ات التجار�ة للبلدان التي تعاني مش�لة عدم الس�طرة الكاملة ف�مـا یخـص                               تبني مفهوم المحاس�ة القضائ�ة م - 7
   .                            الشر�ات العاملة في تلك الدول   أو                                                   المنافسة ومنع االحتكار االقتصاد� من قبل �عض التجار
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Abstract 

Accounting Literature has Included many of the concepts and definitions for the 
meaning of accounting and its subsidiaries and thus it represents one of the areas of 
human knowledge that has developed historically on the basis of the emergence of the 
need for this development has developed ideas and areas of their own gradually to 
keep up with changes in the business environment from one era to another, and the 
forensic accounting is one of the modern concepts in the fields of accounting 
knowledge, it is professionally and academically an area at the same time there is a 
need to it to increase the activities of financial, commercial , economic fraud, it's 
different about the concept and scope of work for the external auditing , it's more 
comprehensive and more accurate and deeper , so dubbed by some the designation " 
forensic Accounting is for Difficult Tasks .so that , research focused on the statement 
of the mechanism of action forensic accounting under the competition and prevent 
monopoly economic Iraqi law No. (14 ) for the year 2010 and what are the expected 
effects of that relationship , especially with regard to enhancing transparency in the 
financial statements are and the impact that the private economy that State in particular 
and focused Find also a statement of the mechanism of action forensic accounting and 
investigative operations with respect to competition and prevent monopoly in the 
economic developed countries in this specialization , such as America, Canada , and 
what are the ways of activating this experiment in Arab countries. The research has 
included a range of findings and recommendations presented in the body of 
researchers, in their research  
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