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 الملخص: 
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق المحاسبة القضائية في    .تناولت الدراسة واقع تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف السودانية 

المصارف السودانية ومدى االلتزام بتطبيقها، التعرف على المعوقات التي تعترض تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف السودانية، 
اد بيئة العمل بالمصارف السودانية لتطبيق المحاسبة القضائية. تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس: ما واقع  معرفة مدى استعد

البنوك  في  الدراسة  التحليلي، وتمثل مجتمع  الوصفي  المنهج  الدراسة  استخدمت  السودانية؟  المصارف  في  القضائية  المحاسبة  تطبيق 
( استمارة  80ينة الدراسة فقد أختار الباحثون العينة بطريقة عشوائية حيث قام الباحثون بتوزيع عدد )العاملة بوالية النيل األزرق، أما ع

 ( واستجاب  الدمازين  بمدينة  التجارية  المصارف  موظفي  من  المستهدفين  على  )74استبيان  نسبته  ما  أي  فردًا  %(، الختبار 92.5( 
تبار مربع كآي، االرتباط واالنحدار وذلك من خالل استخدام البرنامج اإلحصائي الفرضيات تم استخدام اختبار )ت( للعينة الواحدة، اخ

SPSS  بممارسة االلتزام  عدم  األزرق،  النيل  بوالية  العاملة  المصارف  في  القضائية  المحاسبة  تطبيق  إلى ضعف  الدراسة  . خلصت 
ف الدور التوعوي في البنوك بأهمية تطبيق المحاسبة اإلجراءات واألساليب التي تؤدي إلى تطبيق المحاسبة القضائية في البنوك، ضع

القضائية. أوصت الدراسة باالهتمام بنشر ثقافة تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف، وضع اإلجراءات واألساليب التي تمكن من  
 االلتزام بتطبيق المحاسبة القضائية بالمصارف. 

  رق، المصارف السودانية.المحاسبة القضائية،النيل األز  الكلمات المفتاحية:
 

 المحور األول: اإلطار المنهجي والدراسات السابقة 
 أواًل: اإلطار المنهجي

 تمهيد:
األزمات المالية التي مرت بها اقتصاديات العالم أدت إلى ظهور أزمة ثقة كبيرة بين مهنة المحاسبة والمؤسسات المالية، لذلك فقد       

ازدادت الحاجة إلى المحاسبة القضائية التي أصبحت شيئا أساسيا ال يمكن االستغناء عنه في شتى المجاالت، فهي مهنة تسعى للبحث 
ألرقام والفصل في المنازعات وتقديم الدعم في  القضايا المالية. تعد المحاسبة القضائية من اآلليات الحديثة والمهمة في  عن ما وراء ا

منع واكتشاف والحد من ممارسات الفساد وذلك بعد انهيار العديد من الشركات العالمية مثل شركة وورلد كوم، فاألزمة المالية العالمية 
بها ضعف آليات الرقابة المحاسبية والمراجعة، ويعتبر الفساد المالي أهم التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول بعد األخيرة كان من أسبا

 الفضائح المالية واالنهيارات التي شهدتها معظم الدول. 
 مشكلة الدراسة: 

وعة التي تقدمها من حفظ الحقوق وتضييق فجوة االهتمام بتطبيق المحاسبة القضائية من اآلليات الفعالة من خالل الخدمات المتن       
 التوقعات في المحاسبة، وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي: 

 ما واقع تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف السودانية؟ 
 وبناء علي السؤال الرئيسي تم صياغة األسئلة الفرعية اآلتية: 

 إجراءات المحاسبة القضائية في المصارف السودانية؟ هل يتم االلتزام بتطبيق أساليب و  -1
 هل هناك صعوبات تواجه تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف السودانية؟  -2
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 فرضيات الدراسة: 
 تتمثل فرضيات الدراسة في اآلتي:

 يتم االلتزام بتطبيق أساليب وإجراءات المحاسبة القضائية المصارف السودانية.  الفرضية األولي:
 توجد صعوبات تواجه تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف السودانية.  الفرضية الثانية:
 نموذج الدراسة: 

 ( 1شكل رقم )
  
 
 
 

        
 
 

 م2021المصدر: إعداد الباحثين 
 أهداف الدراسة: 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: 
 معرفة واقع تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف السودانية.   -1
 تحديد مدى االلتزام بتطبيق المحاسبة القضائية في المصارف السودانية.   -2
 التعرف على المعوقات التي تتعرض لها المحاسبة القضائية عند التطبيق.  -3

 أهمية الدراسة: 
 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي: 

 األهمية العلمية: 
 ندرة المراجع والكتب المتعلقة بالمحاسبة القضائية.  .1
 راسات التي تعكس أهمية تطبيق المحاسبة القضائية. واحدة من الد .2
 نشر وزيادة الوعي بأهمية تطبيق المحاسبة القضائية.   .3
 توفر إطار علميًا لتطبيق المحاسبة القضائية.  .4

 األهمية العملية: 
 تساعد الدراسة في توفير أداة تساعد البنوك في تطبيق المحاسبة القضائية. .1
 أداء الهيئات الرقابية واإلشرافية.  تسهم المحاسبة القضائية في رفع  .2
 تلبية احتياجات كل من القضاء والمستثمرين والمقرضين وأصحاب المصلحة.  .3
 

 

المصارف  

 السودانية 

 المحاسبة القضائية  

 القضائية تطبيق المحاسبة 

 صعوبات تطبيق المحاسبة 
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 منهجية الدراسة: 
 استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة. 

 مصادر البيانات: 
 تتمثل مصادر البيانات في اآلتي:

 االستبانه لتجميع بيانات الدراسة. المصادر األولية: -1
 الرسائل العلمية، البحوث، المجالت العلمية والمقاالت المنشورة.   المصادر الثانوية: -2

 حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي: 

 المصارف العاملة في والية النيل األزرق. الحدود المكانية: -1
 م. 2021عام  الحدود الزمانية: -2
 عينة من الموظفين العاملين بالبنوك في والية النيل األزرق. الحدود البشرية: -3

 ثانيًا: الدراسات السابقة
على الرقم من زيادة االهتمام بالمحاسبة القضائية حديثا إال أن جذورها ليست جديدة على المستوى العالمي فهنالك عدد من الدراسات 

فساد المالي بمفهومه الحديث، وفيما يلي يستعرض الباحثين بعض من هذه السابقة التي تناولت موضوع المحاسبة القضائية وكذلك ال
 الدراسات السابقة: 

 " دور المحاسب القضائي في الكشف والتصدي لعمليات غسيل األموال" . دراسة: بعنوان1
ة والدور الذي تلعبه في  هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وعناصر ومراحل غسيل األموال، التعرف على مفهوم المحاسبة القضائي

الوصفي،   المنهج  الدراسة  انتشار عمليات غسيل األموال، استخدمت  الدراسة في  كشف ومنع عمليات غسيل األموال، تمثلت مشكلة 
ن،  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن مفهوم المحاسبة القضائية ظهر نتيجة لحاجة الحكام والمحاكم والمحامين إلى محاسبين قضائيي

أوصت الدراسة بقيام الهيئات العلمية والمهنية بعمل ندوات إرشادية، ووضع معايير خاصة تحدد نطاق ومسؤولية المحاسب،)الجيلي 
 م(.  2012وجميل،

 بعنوان "واقع المحاسبة القضائية من وجهة نظر القضاء" . دراسة: 2
نظر القضاء، تمثلت مشكلة الدراسة في هل أن القضايا أو    هدفت الدراسة إلى عرض واقع المحاسبة القضائية في األردن من وجهة

النزاعات ذات الطبيعة المالية التي تعرض علي القضاء بمستوي يستوجب االهتمام بها وما مستوي هذا االهتمام، أتبعت الدراسة المنهج 
بة القضائية ومن كافة الجوانب بما في ذلك  الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن االهتمام بمستوى وجود المحاس

مدى االهتمام بتوفير مستلزماتها ومدى توفر المؤهالت في المحاسب القضائي. أوصت الدراسة  باالهتمام بالمحاسبة القضائية وبأعلى  
 م(.  2013مستوى ومن جميع الجهات المعنية كدوائر القضاء ومكاتب التدقيق والهيئات الرقابية. )الكبيسي،

 " دور المحاسبة القضائية في مواجهة ممارسات المحاسبة اإلبداعية والحد من آثارها على القوائم المالية " .دراسة: 3
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية المحاسبة القضائية والوقوف علي الدور الذي يقوم به المحاسبون القضائيون في الحد من ممارسات 
المحاسبة اإلبداعية عند إعداد القوائم المالية، تمثلت مشكلة الدراسة في وجود مشكالت مالية واقتصادية هي بحاجة إلي نوع معين من  

المساعدة في الوصول إلى الحقوق المالية أو إلعادة الحقوق إلى أصحابها، أتبعت الدراسة المنهج االستقرائي وتصميم   المحاسبين ليقدموا
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الشركات  في  المخاطر  بإدارة  يتعلق  فيما  القضائية  المحاسبة  تمارسها  التي  النشاطات  نتائج وهي  إلى عدة  الدراسة  استبانه، توصلت 
الفلسطينية هي ذات تأ المناهج  والمؤسسات  الدراسة بضرورة تطوير  ثير ضعيف في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية، أوصت 

 م(. 2014المحاسبية في فلسطين إلعداد محاسبين قضائيين مؤهلين) الخالدي،
 ادية" "مدي توافر مقومات تطبيق المحاسبة القضائية الكتشاف حاالت االحتيال المالي في الوحدات االقتص . دراسة : بعنوان4

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر المقومات البيئية الالزمة لتطبيق المحاسبة القضائية، تمثلت مشكلة الدراسة في ما مدى توافر  
مقومات تطبيق المحاسبة القضائية في قطاع غزة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: وجود 

) معوق التعليمية،  المناهج  ضمن  القضائية  المحاسبة  مادة  اعتماد  بضرورة  الدراسة  أوصت  القضائية.  المحاسبة  تطبيق  أمام  ات 
 م(. 2015شعبان،

 "دور المحاسبة القضائية في الحد والكشف من الفساد المالي" . دراسة: بعنوان 5
ن الفساد المالي، وكذلك التعرف على المحاسبة القضائية من حيث هدفت الدراسة إلى معرفة دور المحاسبة القضائية في الكشف والحد م

النشأة والمفهوم، تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف علي دور المحاسبة القضائية في الكشف عن الفساد المالي، استخدمت الدراسة المنهج  
راسة أن المحاسبة القضائية تغطي مساحة واسعة من التاريخي واالستنباطي واالستقرائي والمنهج التحليلي الوصفي، من أهم نتائج الد

المجاالت والتي تحتاج إلى مجموعة متعددة من التخصصات والخبرات التي تسهم في تعزيز األحكام القضائية، أوصت الدراسة باالهتمام 
األوراق المالية، وأن يتمتع بالمهارات   بوجود المحاسب القضائي بطريقة أو بأخرى في المحاكم وهيئة النزاهة والهيئة العامة للضرائب وسوق 

 م(. 2017والقدرات الخاصة بالعمليات المالية واالستقصائية أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال. )منوخ،
 "المحاسبة القضائية ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري"  . دراسة: بعنوان6

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تفعيل إجراءات المحاسبة القضائية في الحد من ممارسة الفساد المالي، تمثلت مشكلة الدراسة في االنتشار 
االستنباطي، والمنهج االستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي،    الواسع لعمليات الفساد المالي، استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن للمحاسبة القضائية دور مهم في الحد من ممارسات الفساد المالي، أوصت الدراسة باالهتمام 
ة بخدماتهم في المحاكم ومجاالت التقاضي وحل النزاعات بمهنة المحاسبيين القضائيين والعمل على تطوريها في البيئة السودانية واالستعان

 م(. 2018)محمد نور، 

 " المحاسبة القضائية كآلية للحد من الغش والتحايل المالي" دراسة: بعنوان .4
بة هدفت الدراسة بصفة أساسية إلى دراسة وتحليل واستكشاف ممارسات الفساد المالي، وتمثلت مشكلة الدراسة في أنه هل يمكن للمحاس

القضائية أن تكون آلية للحد من الغش والتحايل المالي، استخدمت الدراسة المنهج االستقرائي واالستنباطي، توصلت الدراسة إلى أن  
تفعيل دور المحاسبة القضائية يساهم بشكل كبير في استقاللية المراجعين والمحاسبين، وأوصت الدراسة بضرورة الدمج بين القطاعين  

 م(. 2018ائي لخلق آلية فعالة للتعاون في الحد من الغش والتحايل المالي)فاتح وعبد الغني،المحاسبي والقض
 " دور المحاسبة القضائية في تعزيز الثقة في القوائم المالية" .دراسة: بعنوان 8

اسة في هل يوجد أثر للمحاسبة هدفت الدراسة إلى تحديد دور المحاسبة القضائية في تعزيز الثقة في القوائم المالية، وتمثلت مشكلة الدر 
القضائية في تعزيز اإلفصاح والشفافية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، التاريخي، االستقرائي، توصلت الدراسة إلى أن  

المنشورة وتعزيز مصداقيتها، أوصت ا المالية  التقارير  لدراسة بزيادة هنالك دور للمحاسبة القضائية في تعزيز اإلفصاح والشفافية في 
 م(.  2018االهتمام بالمحاسبة القضائية لدورها المهم في تعزيز الثقة في القوائم المالية )العجب وملحم ،
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 المحور الثاني: اإلطار النظري للدراسة  
 مفهوم ونشأة وأهمية وأهداف المحاسبة القضائية

 وذلك على النحو التالي:  يتناول هذا المبحث مفهوم ونشأة وأهمية وأهداف المحاسبة القضائية 
 أواًل: مفهوم المحاسبة القضائية:

عرفت المحاسبة القضائية بأنها تطبيق معرفه متخصصة، أو مهارة محددة للعثور علي أدلة من المعامالت االقتصادية )محمد       
 م(. 2018نور،

محاسبية والمتخصصة في توضيح االلتزامات التي كما عرفت أيضًا المحاسبة القضائية بأنها هي مجال أو حقل من حقول المعرفة ال
تنجم عن النزاعات الفعلية أو المتوقعة بين األطراف المتنازعة للمحكمة، وكلمة )القضائية( تعني آلية استخدام المحاسبة في المحاكم،  

هذه المصطلحات ، ومن المهم هنا  كما تسعى أيضا بالتدقيق القضائي أو المراجعين القضائيين أو المحققين مع أنه هنالك اختالف في  
أن المحاسب القضائي في نهاية المطاف تبرز مهمته الرئيسية في اإلدالء بشهادته أمام المحكمة مستندًا إلى خبرته العلمية والعملية في  

 م(.  2012القضية محل التحقيق. )الجيلي وجميل،
ة ومهارات التحريات والعمل داخل إطار قانوني يوفر أدلة كافية لضبط ويقول آخر أن المحاسبة القضائية مهنة تجمع بين الخبرة المالي

 م(. 2018الغش والتأكد من مصداقية التقارير المالية)الشواربي، 
في      للتحقيق  تسعى  التي  المتخصصة  المحاسبية  المعرفة  مجاالت  من  مجال  بأنها  القضائية  المحاسبة  الباحثين  يعرف  سبق  مما 

 لمالية والكشف عن الفساد واالحتيال وتقديم األدلة الكافية التي تساعد القضاء في الحكم.  المنازعات القانونية وا
 ثانيا: أهمية المحاسبة القضائية:

تستمد المحاسبة القضائية أهميتها من أنها تساهم في زيادة كفاءة وفعالية أداء وظيفة المراجعة الخارجية وطمأنة مستخدمي القوائم        
شكوكهم بوجود غش بالقوائم المالية ، وتبحث في الماضي وتذهب فيما وراء األرقام لكشف الحقائق وتفتح األبواب للمزيد المالية حول  

من الدراسات والبحوث العلمية في مجال المحاسبة تتضح أهمية المحاسبة القضائية في أنها أحد المجاالت الهامة والحديثة التي تحمل 
تقبل وتحدد المهارات المطلوبة والمتطلبات األساسية في المحاسب القضائي وتعمل على إعداد محاسب فرصًا عديدة الحتياجات المس

قضائي قادرًا لكي يكون خبيرًا وفاحصًا ومستشارًا فعااًل يقوم بإجراءات تحريات على أقصي دقة وشمواًل وعمقًا من المراجعة الخارجية، 
ية التي تساعد على تأييد الدعاوي القضائية وتنوير القضاة ومساعدتهم علي إقرار الحق وتحقيق  وتقديم تقرير مدعم باألدلة القانونية الكاف

 م(. 2018العدالة.)عبدهللا ومحمد نور،
 رابعًا: أهداف المحاسبة القضائية:

ذ دورًا فاعال في حل النزاعات إن األهداف التي تخدمها المحاسبة القضائية تعود على األفراد والمجتمعات بالفائدة وااليجابية حيث أنها تأخ
 م(: 2017المالية القضائية ، وسببًا في ردع من يحاولون االحتيال وخيانة الثقة واألمانة، ومن أهداف المحاسبة القضائية )منوخ ،

 جمع األدلة الكافية وتقديم تقرير يتضمن رأي فني محايد للمساعدة في تأييد الدعاوي القضائية .  .1
التحقيق في ضوء المعرفة القانونية ليكونوا إعداد محاسبين قضائي .2 المهارة بالمحاسبة والمراجعة ومهارة  ين لديهم المعرفة والخبرة  

 محاسبين قضائيين مؤهلين للمساهمة في تأييد الدعاوي القضائية ومساعدة القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة. 
 االستخدام والمساهمة في رفع كفاءة وفعالية وظيفة مهنة المراجعة الخارجية.حماية المال العام من أعمال الغش واالحتيال وسوء  .3
 تقييم األضرار الناتجة عن إهمال المراجع الخارجي.  .4
 اكتشاف االختالس، تحديد كميتة واإلجراءات الجنائية التي تتخذ بشأنه. .5

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

869 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 جمع األدلة في الدعاوي الجنائية. .6
 الطالق. حساب قيمة األصول في نزاعات قضايا  .7

 يرى الباحثون أن من أهم أهداف المحاسبة القضائية اآلتي:
 خلق بيئة عمل ايجابية خالية من الغش والفساد واالحتيال المالي.  .1
 تقديم خدمات استشارية.  .2
 تحديد مقدار الخسائر أو األضرار االقتصادية والمالية.  .3
 حماية المال العام من السرقة والغش والتالعب وسوء االستخدام. .4
 تحديد المناطق واألنشطة الغير قانونية التي تساعد علي ارتكاب الفساد المالي.  .5
 دعم القضاء من خالل توفير األدلة الالزمة للفصل في المنازعات المالية القانونية. .6

 أساليب ومقومات وإجراءات وواقع تطبيق المحاسبة القضائية: 
اليب والمقومات واإلجراءات التي بموجبها يتم الكشف عن حقائق الفساد المالي واقع تطبيق المحاسبة القضائية يتطلب العديد من األس

 في المؤسسة تتمثل في اآلتي: 
 أواًل: أساليب المحاسبة القضائية:

 م(: 2017تتمثل أساليب المحاسبة القضائية في اآلتي)منوخ،
 الحصول علي دليل اإلثبات واختيار التوقيت المناسب للقيام بذلك. .1
 لمستمرة لنشاط الشركة بهدف إيجاد دليل الجريمة أو الخطاء.المراقبة ا .2
 تكوين قاعدة بيانات لالسترشاد بها وفقًا لمخطط زمني مالئم.  .3
خريطة التعقب إلظهار تدفق األموال أو الكشوفات في تعقب حركة األموال من مصدرها وإلى مكان استالمها أو توظيفها بالتعاون  .4

 مع األطراف ذات العالقة. 
 تحليل الرابط الخاص بالعالقات بين األشخاص وبين البيانات والمعلومات المالية. .5

 ثانيًا: مقومات المحاسبة القضائية: 
 م(:     2018تتمثل مقومات المحاسبة القضائية في عدده جوانب لعل منها ما يلي )محمد نور،

 المؤهالت العلمية.  .1
 المهارات والقدرات والمعرفة.  .2
 االستقاللية. .3
 يب.التدر  .4
 المقومات البيئية. .5
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 ثالثًا: إجراءات المحاسبة القضائية  
 م(:2016هذه المهمة فريدة من نوعها وبشكل عام فإن إجراءاتها تشمل )الكبيسي،

المرحلة  االلتقاء بالعميل: ألن تحديد المشكلة مرحلة أساسية ال يمكن أن يسبقها شيء فإن فض أي نزاع يقوم في البداية على هذه   .1
لمعرفة ماهية المشكلة وتحديد أبعادها وآثرها وكذلك الدوافع التي أدت إلى حدوث المشكلة سواء كانت دوافع شخصية إجرامية أم  

 أخطاء غير مقصودة أدت إلى ظهورها. 
 تدقيق الصراع لتحديد األطراف المعنية والالعبين األساسيين فيها. .2
 ة بما يتيح وضع خطة أكثر اكتماال. التحقيق األولي: وقبل وضع خطة عمل مفصل  .3
 وضع خطة عمل بأهداف والمنهجية التي تستخدم لحل المشكلة.  .4
 جمع األدلة وتقييمها للتأكد من صحة المعلومات لإلحاطة بالقضية محل التحكيم وقبل اإلدالء بالرأي. .5
 والخرائط وغيرها لشرح النتائج. تحليل األضرار وقيمتها الحالية وتحليل الحساسية واستخدام الحاسوب  .6
إعداد التقرير النهائي مبينًا فيه نطاق التحقيق، والمنهج المستخدم، والقيود المفروضة على النطاق والنتائج وأراء المحاسب القضائي   .7

 لتقرير.إضافة إلى الجداول والرسومات وأدلة اإلثبات التي جمعها، دون  إغفال أية حقائق حتى ال يسمح بالطعن بسالمة ا
 رابعًا : واقع تطبيق المحاسبة القضائية

واجهت مهنة المحاسبة الكثير من المشاكل جراء قضايا الفساد المالي من أهمها فقدان ثقة جمهور المستفيدين في مهنة المحاسبة، وترتب  
الفساد المالي نتيجة المرونة في تطبيق  على ذلك تعرض الفكر المحاسبي التقليدي للعديد من االنتقادات نظرًا لقصوره في معالجة قضايا  

القواعد والسياسات المحاسبية، وترتب على ذلك أيضا زيادة اهتمام المحاسبين والمراجعين بسبل وآليات اكتشاف الفساد المالي ومحاربتها  
لها من دور كبير في تطوير   ويعتبر تطبيق المحاسبة القضائية واحدة من اآلليات الحديثة في منع واكتشاف الغش والفساد المالي لما

 م(.2018العمل المحاسبي لمكافحة الفساد المالي. )عبد هللا ومحمد ،
 المحور الثالث:الدراسة الميدانية 

 أوال: مجتمع وعينة الدراسة: 
 يتكون مجتمع الدراسة األصلي من موظفي المصارف العاملة بمدينة الدمازين.    

( استمارة استبانه على المستهدفين 80أما عينة الدراسة فقد أختار الباحثون العينة بطريقة عشوائية حيث قام الباحثون بتوزيع عدد )       
%(، حيث أعادوا االستبانات 92.5( فردًا أي ما نسبته )74اسة واستجاب )من موظفي المصارف التجارية بمدينة الدمازين في مجتمع الدر 

 بعد ملئها بكل المعلومات المطلوبة. 
 ثانيًا: أداة الدراسة

 اعتمد الباحثون على االستبانه كأداة رئيسة لجمع المعلومات من عينة الدراسة: 
 وصف االستبانه: 

 بموضوع الدراسة وهدفه وغرض االستبانه، واحتوت االستبانه على قسمين رئيسين:أرفق مع االستبانه خطاب للمبحوثين تم فيه تنويره 
القسم األول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، حيث يحتوي هذا الجزء على بيانات حول: العمر، المؤهل العلمي، المؤهل  

 المهني، المؤهل المهني، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة.
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( عبارة، طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا استجابتهم عما تصفه كل عبارة وفق 16ني: يحتوي هذا القسم على عدد )القسم الثا
مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمسة مستويات )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، وقد تم توزيع 

 ( عبارات.8راسة االثنين، حيث يحتوي المحور األول، على )هذه العبارات على فرضيات الد
 ( عبارات.8ويحتوي المحور الثاني، على )

 ثالثا: الثبات والصدق الداخلي ألداة الدراسة:  
 للتأكد من الصدق الظاهري الستبيان الدراسة وصالحية عباراته من حيث الصياغة والوضوح هناك طريقتين: 

قام الباحثين بعرض االستبيان على عدد من المحكمين األكاديميين والمتخصصين بمجال الدراسة والبالغ.  :  الصدق الظاهري لألداة  /1
 وبعد استعادت االستبانه من المحكمين تم إجراء التعديالت التي اقترحت عليها. 

 / صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانه: 2
( مفردة وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل عبارة 74الدراسة البالغ حجمها ) تم حساب االتساق الداخلي لفقرات الدراسة على عينة

 والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي:
 الصدق الداخلي لعبارات المحور األول، البعد األول: " تطبيق المحاسبة القضائية “ 

 (1جدول رقم )
 المحاسبة القضائية“الصدق الداخلي لعبارات المحور األول: " تطبيق 

 القوة االحتمالية  معامل االرتباط المحور األول
 0.000 0.826 تطبيق المحاسبة القضائية

 0.000 0.706 صعوبات تطبيق المحاسبة القضائية
 م 2021المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية، 

%( وتعنى 60أكبر من )  بمحاورها االثنين( نتائج اختبار الثبات أن قيم معامل االرتباط لجميع لعبارات االستبانه  1من الجدول رقم )
هذه القيم توافر درجة عالية جدا" من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حدا أو على مستوى جميع عبارات 

وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمدت عليها  .  0.706،  0.826غت قيمة معامل االرتباط  المقياس حيث بل
الدراسة لقياس عبارات المحاور تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة  

 وتحليل نتائجها. 
 رابعًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة  

لتحقيق أهداف الدراسة وللتحقق من فرضياتها، تم استخدام األساليب اإلحصائية منها:التوزيع التكراري لإلجابات، االنحراف المعياري، 
االرتبا )معامل  االرتباط  معامل  اختبار  اإلجابات،  بين  الفروق  لداللة  كآي  مربع  اختبار  الحسابي،  والثبات الوسط  الصدق  لقياس  ط( 

 الداخلي. 
والذي يشير اختصارا إلى الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    SPSSوللحصول على نتائج دقيقة، تم استخدام البرنامج اإلحصائي  

Statistical Package for Social Sciences. 
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 خامسًا: تطبيق أداة الدراسة
و      ثبات  من  التأكد  بعد  الباحثون  )لجأ  المقررة  الدراسة  عينة  على  توزيعها  إلى  االستبانه  البيانات 74صدق  تفريغ  تم  وقد  فردًا،   )

والمعلومات في الجداول التي أعدها الباحثين لهذا الغرض، حيث تم تحويل المتغيرات االسمية )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال 
 لى الترتيب وتم تفريغ البيانات في الجداول اآلتية، وتم إعداد األشكال البيانية الالزمة ( ع1،  2،  3،  4،  5أوافق بشدة( إلى متغيرات كمية ) 

 تحليل واثبات فرضية الدراسة األولى:
 التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحاور:

 المحور األول: تطبيق المحاسبة القضائية. 
التوزيع التكراري والمتوسط الحسابي لعبارات المتغير المستقل لمعرفة أراء عينة الدراسة على كل التحليل الوصفي للعبارات: يتم حساب  

 عبارة ومن ثم العبارات مجتمعة واالنحراف المعياري التجانس في إجابات وذلك في الجدول اآلتي: 
 (2جدول رقم )

 التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحور األول

 العبارة 

أوافق 
بشدة 

أوافق  
محايد  
ال أوافق 

ال أوافق   
بشدة 

 
المتوسط

 

االنحراف المعياري 
 

الداللة 
 

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

البنوك 1 في  التفاعلية  المراجعة  ممارسة  تتم   /
 .السودانية

28 35 7 4 - 
4.1

8 
 أوافق  817.

37.8 % 
47.3

% 
9.5 % 

5.4
% 

- 

 ./ تقوم البنوك بتحليل مصادر األموال واستخداماتها2
29 39 1 4 1 

4.2
3 

 أوافق  837.
39.2 % 52.7

% 
1.4 % 5.4

% 
1.4
% 

/ يتم ممارسة التدقيق التفاعلي للتحري من النشاطات  3
 .الغير قانونية

23 43 7 1 - 
4.1

9 
 أوافق  655.

31.1 % 
58.1

% 
9.5 % 

1.4
% 

- 

إيجاد  4 بهدف  البنوك  لنشاط  مستمرة  مراقبة  توجد   /
 .دليل الجريمة

21 41 5 6 1 
4.0

1 
 أوافق  899.

28.4 % 
55.4

% 
6.8 % 

8.1
% 

1.4
% 

 أوافق  820. - 3 8 28 35
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 م 2021الدراسة الميدانية، المصدر: إعداد الباحثين من بيانات 
 : (2)يتضح من الجدول رقم  

  (وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميع4.20) أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارات بلغ
 .(تطبيق المحاسبة القضائية)عبارات المحور األول 

 ثالثًا: استخدام اختبار )كآي تربيع لداللة الفروق(  
فروق والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين وغير الموافقين للنتائج أعاله تم استخدام اختبار )كآي تربيع( لداللة ال

 بين اإلجابات على عبارة المحور األول وفيما يلي نتائج االختبار: 
 ( 3)جدول رقم  

 تائج اختبار )كآي تربيع( لداللة الفروق إلجابات المحور األول ن
 قيمة المحور

 )كآي تربيع(
درجة  
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.000 3 38.10 ./ تتم ممارسة المراجعة التفاعلية في البنوك السودانية1
 0.000 4 86.811 ./ تقوم البنوك بتحليل مصادر األموال واستخداماتها2
 0.000 3 57.243 .ممارسة التدقيق التفاعلي للتحري من النشاطات الغير قانونية/ يتم 3
 0.000 4 73.568 ./ توجد مراقبة مستمرة لنشاط البنوك بهدف إيجاد دليل الجريمة4
 0.000 3 38.541 ./ توجد خطة عمل بأهداف واضحة ومنهجية لتساعد في حل المشكلة5

/ توجد خطة عمل بأهداف واضحة ومنهجية لتساعد  5
 .في حل المشكلة

47.3 % 
37.8

% 
10.8

% 
4.1
% 

- 
4.2

8 
/ تعمل البنوك علي جمع األدلة وتقييمها للتأكد من 6

التحكيم  محل  بالقضية  لإلحاطة  المعلومات  صحة 
 .وقبل اإلدالء برأي

26 39 5 3 1 
4.1

6 
 أوافق  828.

35.1 % 
52.7

% 
6.8 % 

4.1
% 

1.4
% 

 ./ يتم تحليل األضرار المالية لمعرفة قيمتها وأثرها7
27 39 4 2 2 

4.1
8 

 أوافق  866.
36.5 % 

52.7
% 

5.4 % 
2.7
% 

2.7
% 

المالي 8 الفساد  والتدقيق على حاالت  التحليل  يتم   /
 .لمعرفة األطراف المستفيدة

37 32 2 3 - 
4.3

9 
.737 

أوافق  
 بشدة

50 % 
43.2

% 
2.7 % 

4.1
% 

- 

4.2      متوسط جميع العبارات 
0 

  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

874 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

األدلة وتقييمها للتأكد من صحة المعلومات لإلحاطة / تعمل البنوك علي جمع  6
 .بالقضية محل التحكيم وقبل اإلدالء برأي

76.811 4 
0.000 

 0.000 4 79.649 ./ يتم تحليل األضرار المالية لمعرفة قيمتها وأثرها7
 0.000 3 56.054 ./ يتم التحليل والتدقيق على حاالت الفساد المالي لمعرفة األطراف المستفيدة8

 0.000  63.34 إجمالي عبارات المحور
 م 2021المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية، 

 : (3)يتضح من الجدول رقم  
( بمستوى 63.34بلغت قيمة )كآي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة لجميع عبارات المحور   األول البعد األول )

%( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق 5( عند مستوى الداللة )18.5( وهي قيمة أكبر من كآي الجدولية )0.000داللة معنوية )
ومما تقدم نستنتج أن عبارات  ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون على عبارات المحور األول البعد األول.  

 .تم التحقق من صحته في جميع العبارات تطبيق المحاسبة القضائية(والذي نص على: ) ولالمحور األ 
 تحليل واثبات المحور الثاني: 

 التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة األول البعد الثاني:  
 المحور الثاني: صعوبات تطبيق المحاسبة القضائية:

التوزيع التكراري والمتوسط الحسابي لعبارات المتغير التابع لمعرفة أراء عينة الدراسة على كل  التحليل الوصفي للعبارات: يتم حساب  
 عبارة ومن ثم العبارات مجتمعة واالنحراف المعياري التجانس في إجابات وذلك في الجدول اآلتي: 

 ( 4جدول )
 التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحور الثاني

 العبارة 

أوافق بشدة 
 

أوافق 
محايد  
ال أوافق 

 

أوافق 
ال 

بشدة 
 

المتوسط
 

االنحراف المعياري 
 

الداللة 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

حاالت  1 عن  التحري  في  البنوك  لدي  عزوف  هنالك   /
 .الغش المالي

12 
 

20 
 

17 
 

21 
 

4 
 

3.20 1.182 

 محايد
 

16.2 % 27 % 23 % 
28.4

% 
5.4 % 

/ تواجه الجهات المعنية صعوبة مواكبة المستجدات في  2
 .علم المحاسبة

13 27 14 19 1 
3.43 1.099 

 أوافق 

17.6 % 36.5 % 
18.9

% 
25.7

% 
1.4 % 
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 م 2021المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية، 
 : (4)يتضح من الجدول رقم  

عبارات المحور  ( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميع4.20) أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارات بلغ
 . (تطبيق المحاسبة القضائية)األول 

 استخدام اختبار )كآي تربيع لداللة الفروق( 
فروق والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين وغير الموافقين للنتائج أعاله تم استخدام اختبار )كآي تربيع( لداللة ال

 بين اإلجابات على عبارة المحور الثاني البعد الثاني وفيما يلي نتائج االختبار:
 
 
 
 
 
 

العلمي والعملي يزيد من صعوبة 3 التأهيل  / عدم كفاية 
 .تطبيق المحاسبة القضائية

30 32 8 4 - 
4.19 .839 

 أوافق 
 

40.5 % 43.2 % 
10.8

% 
5.4 % - 

في  4 الداخلية يساعد  الرقابة  بنظم  الكافي  اإللمام  / عدم 
 .عدم تطبيق المحاسبة القضائية

30 32 8 4 - 
3.93 1.077 

 
 أوافق 

40.5 % 43.2 % 
10.8

% 
5.4 % - 

/ توجد سياسات واضحة في البنوك تزلل العقبات إمام  5
 المحاسبة القضائية تطبيق 

20 32 17 5 - 
3.91 .878 

 أوافق 
 27 % 43.2 % 23 % 6.8 % - 

/ ضعف الدور التوعوي لوسائل اإلعالم بأهمية تطبيق  6
 .المحاسبة القضائية

23 32 10 7 2 
3.91 1.036 

 أوافق 

31.1 % 43.2 % 
13.5

% 
9.5 % 2.7 % 

النقابية لمهنة / عدم توفر الدعم الكافي من قبل الجهات  7
 .المحاسبة القضائية

23 29 15 7 - 
3.92 .947 

 أوافق 

31.1 % 39.2 % 
20.3

% 
9.5 % - 

في  8 القضائي  المحاسب  دور  بأهمية  الدراية  عدم   /
 .المؤسسة يزيد من صعوبة تطبيقها

31 37 5 1 - 
4.32 .664 

 أوافق 
41.9 % 50 % 6.8 % 1.4 % - 

   3.99      متوسط جميع العبارات 
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 ( 5)ول رقم  جد
   نتائج اختبار )كآي تربيع( لداللة الفروق إلجابات المحور الثاني:

 قيمة المحور
 )كآي تربيع(

درجة  
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.000 4 13.162 ./ هنالك عزوف لدي البنوك في التحري عن حاالت الغش المالي 1
 0.000 4 24.378 .المحاسبة/ تواجه الجهات المعنية صعوبة مواكبة المستجدات في علم 2
 0.000 3 34.324 ./ عدم كفاية التأهيل العلمي والعملي يزيد من صعوبة تطبيق المحاسبة القضائية3
 0.000 4 36.676 ./ عدم اإللمام الكافي بنظم الرقابة الداخلية يساعد في عدم تطبيق المحاسبة القضائية4
 0.000 3 19.946 العقبات أمام تطبيق المحاسبة القضائية / توجد سياسات واضحة في البنوك تزلل 5
 0.000 4 41.270 ./ ضعف الدور التوعوي لوسائل اإلعالم بأهمية تطبيق المحاسبة القضائية6
 0.000 3 14.865 ./ عدم توفر الدعم الكافي من قبل الجهات النقابية لمهنة المحاسبة القضائية7
 0.000 3 53.351 .المحاسب القضائي في المؤسسة يزيد من صعوبة تطبيقها/ عدم الدراية بأهمية دور 8

 0.000  29.74 إجمالي عبارات المحور الثاني
 م 2021المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية، 

 : (5)يتضح من الجدول رقم  
(  0.000( بمستوى داللة معنوية )13.162الدراسة للعبارة األولى )بلغت قيمة )كآي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  -1

%( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 5( عند مستوى الداللة ) 18.5وهي قيمة أقل من كآي الجدولية )
 . حاالت الغش الماليهنالك عزوف لدي البنوك في التحري عن إجابات أفراد العينة ولصالح غير الموافقون على أن

(  0.000( بمستوى داللة معنوية )24.378بلغت قيمة )كآي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )-2
 %( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين5( عند مستوى الداللة ) 18.5وهي قيمة أكبر من كآي الجدولية ) 

 . تواجه الجهات المعنية صعوبة مواكبة المستجدات في علم المحاسبةإجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون على أنه
(  0.000( بمستوى داللة معنوية )34.324بلغت قيمة )كآي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )-3

%( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 5( عند مستوى الداللة ) 18.5ية ) وهي قيمة أكبر من كآي الجدول
 . عدم كفاية التأهيل العلمي والعملي يزيد من صعوبة تطبيق المحاسبة القضائيةإجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون على إن 

(  0.000( بمستوى داللة معنوية )36.676أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )بلغت قيمة )كآي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين  -4 
%( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 5( عند مستوى الداللة ) 18.5وهي قيمة أكبر من كآي الجدولية ) 

 . لرقابة الداخلية يساعد في عدم تطبيق المحاسبة القضائيةعدم اإللمام الكافي بنظم اإجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون على أن 
(  0.000( بمستوى داللـــــــة معنوية )19.946بلغت قيمة )كآي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )-5

ك يشير إلى وجــــــــــــود فروق ذات داللة إحصائية بين %( وعليه فإن ذل5( عند مستوى الداللة )18.5وهي قيمة أكبر من كآي الجدولية )
 .توجد سياسات واضحة في البنوك تذلل العقبات أمام تطبيق المحاسبة القضائيةإجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون على أنه 
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للعبارة  -6 الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  تربيع(  )كآي  قيمة  )بلغت  معنوية  41.270السادسة  داللــــــــــــة  بمستوى   )
%( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  5( عند مستوى الداللة ) 18.5( وهي قيمة أكبر من كآي الجدولية )0.000)

أن   الموافقون على  العينة ولصالح  أفراد  إجابات  بين  لوســـــــــــــــــــإحصائية  التوعوي  الدور  المحاسبة ضعف  بأهمية تطبيق  األعالم  ــــــائل 
 . القضائية

7-( السابعة  للعبارة  الدراسة  أفراد عينة  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  تربيع(  )كآي  قيمة  معنوية 14.865بلغت  داللــــــــــــــــــــة  بمستوى   )
الجدولية )0.000) أقل من كآي  الداللة ) 18.5( وهي قيمة  إلى وجود فروق ذات داللة  %( وعلي5( عند مستوى  ه فإن ذلك يشير 

عدم توفر الدعم الكافي من قبل الجهات النقابية لمهنة المحاسبة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح غير الموافقون على أن  
 . القضائية

(  0.000( بمستوى داللة معنوية )53.351بلغت قيمة )كآي تربيع( المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة ) -8
%( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 5( عند مستوى الداللة ) 18.5وهي قيمة أكبر من كآي الجدولية ) 

 . بة تطبيقهاعدم الدراية بأهمية دور المحاسب القضائي في المؤسسة يزيد من صعو إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون على أن 
المحور األول )-9 الدراسة لجميع عبارات  أفراد عينة  الفروق بين  لداللة  المحسوبة  قيمة )كآي تربيع(  ( بمستوى داللة  29.74بلغت 

%( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات 5( عند مستوى الداللة ) 18.5( وهي قيمة أكبر من كآي الجدولية ) 0.000معنوية )
 ـــة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون على عبارات المحــــــــــــــــــــــــور األول.داللـــــــــــ

 تم التحقق من صحته في جميــــــــــــــــع عباراته. صعوبات تطبيق المحاسبة القضائية(ومما تقدم نستنتج أن محور الدراسة )
 تنص الفرضية األولى للدراسة على اآلتي:  األولى:عرض ومناقشة نتائج الفرضية 

 يتم االلتزام بتطبيق أساليب وإجراءات المحاسبة القضائية".  "
للتأكد من صحة الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن أساليب وإجراءات المحاسبة القضائية 

 :(6)رقموذلك كما في الجدول  y)  االلتزام بتطبيق المحاسبة القضائية كمتغير تابع ممثل بـ )( xكمتغير مستقل ممثل بـ )
 يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرضية األولى. (6)جدول رقم

معامالت   
 االنحدار 

 التفسير  ( (Sigالقيمة االحتمالية  ( tاختبار )

0B̂ 10.250 5.953 .0000 معنوية 

1B̂ 0.50 5.640 .0000 معنوية 
  0.64 (Rمعامل االرتباط ) 
  0.55 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  42.490 (Fاختيار  )
1=10.250+0.50x^y 

 م 2021المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية، 
 أن:  (6)يتضح من الجدول رقم 
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بتطبيق  وااللتزام  كمتغير مستقل  القضائية  المحاسبة  وإجراءات  أساليب  بين  المتوسط  فوق  ارتباط طردي  أظهرت وجود  التقدير  نتائج 
 (.  0.64المحاسبة القضائية كمتغير تابع، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط )

%( 55(، هذه القيمة تدل على أن أساليب وإجراءات المحاسبة القضائية كمتغير مستقل تساهم بـ )2R( )55بلغت قيمة معامل التحديد )
 في االلتزام بتطبيق المحاسبة القضائية )المتغير التابع(. 

 (. 0.00مستوى داللة ) (  وهي دالة عند قياس 42.490) F) نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبار ) 
: متوسط االلتزام بتطبيق المحاسبة القضائية كمتغير تابع عندما يكون أساليب وإجراءات المحاسبة القضائية )المتغير المستقل( 10.250

مما   %.50: وتعني زيادة أساليب وإجراءات المحاسبة القضائية تؤدي إلى االلتزام بتطبيق المحاسبة القضائية بــ0.50   يساوي صفرًا.
 تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على: يتم االلتزام بتطبيق أساليب وإجراءات المحاسبة القضائية قد تحققت.

 تنص الفرضية الثانية للدراسة على اآلتي: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: 
 توجد صعوبات تواجه تطبيق المحاسبة القضائية". "

الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن صعوبات ومعوقات التطبيق كمتغير   للتأكد من صحة
 : (8)رقموذلك كما في الجدول y) ( وتطبيق تطبيق المحاسبة القضائية كمتغير تابع ممثل بـ )xمستقل ممثل بـ )

 يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرضية الثانية. (8)جدول رقم

معامالت   
 التفسير  ( (Sigالقيمة االحتمالية  ( tاختبار ) االنحدار 

0B̂ 9.450 4.040 .0020 معنوية 

1B̂ 0.64 7.530 .0000 معنوية 
  0.52 (Rمعامل االرتباط ) 
  0.26 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  38.560 (Fاختيار  )
1+0.64x9.450=^y 

 م 2021المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية، 
 ( أن: 8يتضح من الجدول رقم )

التطبيق كمتغير مستقل وتطبيق تطبيق المحاسبة القضائية  التقدير وجود ارتباط طردي وسط بين صعوبات ومعوقات  أظهرت نتائج 
 (.  0.52كمتغير تابع، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط )

%( في 52(، هذه القيمة تدل على أن صعوبات ومعوقات التطبيق كمتغير مستقل تساهم بـ )2R( )0.52بلغت قيمة معامل التحديد)
 تطبيق المحاسبة القضائية كمتغير )المتغير التابع(. 

 (. 0.00(  وهي دالة عن قياس مستوى  داللة )38.560)F) نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبار ) 
ت9.450 عدم  متوسط  يساوي :  المستقل(  )المتغير  التطبيق  ومعوقات  تكون صعوبات  عندما  تابع  كمتغير  القضائية  المحاسبة  طبيق 
 صفرًا.
 %. 64: وتعني زيادة صعوبات ومعوقات التطبيق تؤدي إلى عدم تطبيق المحاسبة القضائية كمتغير بــ0.64
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 وبات تواجه تطبيق المحاسبة القضائية تحققت.مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت على: توجد صع
 المحور الرابع: النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج 
 تناولت الدراسة واقع تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف العاملة بوالية النيل األزرق.       

 وتوصلت إلى نتائج منها: 
 ضعف تطبيق المحاسبة القضائية في البنوك العاملة بوالية النيل األزرق . .1
 المحاسبة القضائية في البنوك.يوجد التزام بممارسة اإلجراءات واألساليب التي تؤدي إلى تطبيق  .2
 عدم دراية الموظفين في البنوك بأهمية المحاسبة القضائية مما يؤدي إلى صعوبة تطبيقها.  .3
 عدم توافر الدعم الكافي من قبل الجهات النقابية لتطبيق المحاسبة القضائية.  .4
 ضائية . عدم توافر التأهيل العلمي والعملي للعاملين في البنوك  في مجال المحاسبة الق .5
 ضعف الدور التوعوي في البنوك بأهمية تطبيق المحاسبة القضائية.  .6

 ثانيًا: التوصيات 
 االهتمام بنشر ثقافة  تطبيق المحاسبة القضائية للمساعدة في الحد من ممارسة الفساد المالي في البنوك.  .1
 على البنوك وضع إجراءات وأساليب تمكن من االلتزام بتطبيق المحاسبة القضائية.  .2
 تفعيل اللوائح والقوانين الداخلية للحد من ممارسات الفساد المالي.  .3
 العمل على تأهيل الموظفين علميا وعمليا في مجال المحاسبة القضائية. .4
 تفعيل الدور الرقابي واإلشرافي للهيئات والنقابات من أجل االلتزام بتطبيق المحاسبة القضائية. .5
 رها المهم في الحد من ممارسات الفساد المالي. زيادة االهتمام بالمحاسبة القضائية لدو  .6

  المصادر والمراجع
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 . القوائم المالية، مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات

لحد من ظاهرة الغش في القوائم المالية، المجلة العلمية لالقتصاد جامعة  دور المحاسبة القضائية في ام(:2006السيسي، نجوى أحمد) 
 . عين شمس

مدي شمولية مجاالت المحاسبة القضائية للحد من ممارسات م(:  2018عبد هللا ومحمد نور، عبد هللا بابكر وعادل صالح الدين)
 . الفساد المالي، مجلة الدراسات العليا جامعة النيلين

دور المحاسبة القضائية في تعزيز الثقة في القوائم المالية،   م(:2018وملحم، عبد المجيد عبد الرحيم ومدين محمود إسماعيل) العجب  
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 . : واقع المحاسبة القضائية من وجهة نظر القضاء، مجلة الدراسات األمنية(2013الكبيسي، عبد الستار عبد الجبار عيدان )

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

880 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  2019)النيل كندة كوكو والجنة آدم إسحاق حران  وآدم محمد أبكر                                                                كر،  كندة وحران وأب
 (: دور المحاسبة القضائية في الحد من الفساد المالي واإلداري في السودان، ورقة علمية، جامعة النيل األزرق، السودان. 

عثمان) إنعام  الوحدات   م(: 2015شعبان،  في  المالي  االحتيال  حاالت  الكتشاف  القضائية  المحاسبة  تطبيق  مقومات  توافر  مدي 
 رة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشو االقتصادية، 

رسالة ماجستير غير منشورة ،    المحاسبة القضائية كآلية للحد من الغش والتحايل المالي، م(:2018فاتح وعبد الغني، شاهد وشارف) 
 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر.

رسالة دكتوراه غير منشورة ، د المالي واإلداري،  المحاسبة القضائية ودورها في الحد من الفسا  م(:2018محمد نور، موسي بشير)
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان. 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دور المحاسبة القضائية في الحد والكشف من الفساد المالي، (:  2017منوخ، أسامة زيد محمد )
 النيلين، السودان. 

الشواربي، المنعم  عبد  المراجع م،ا2018محمد  كفاءة  علي  الداخلية  المراجعة  مراحل  في  القضائية  المحاسبة  أساليب  إدماج  ثر 
 atasu.journals.ekb.eg(،20/6/1202الداخلي،

 

“The Reality of the Application Forensic Accounting in Sudanese 

Banks” 
Abstract: 

The study taken up the reality of applying forensic accounting in the Sudanese banks. The study aimed to know the reality 

of the applying forensic accounting in the Sudanese banks and the extent of commitment to the application, identify the 

obstacles faced by forensic accounting in the Sudanese banks, knowing the extent of readiness of the work environment to 

apply forensic accounting. The main question of the study is: what is the reality of applying forensic accounting in the 

Sudanese banks? The study used the descriptive and analytical approach. The study population represented in the banks 

operating in the Blue Nile State, for the study sample the researchers chose a random sample, where the researcher distributed 

(80) questionnaires to the treated employees of commercial banks in Damazin city, and (74) individuals responded, or 

approximately (92.5%), The hypotheses were tested by using one sample t-test, chi-square test, correlation and regression 

through statistical package for social science (SPSS). The findings explained the weak application of forensic accounting in 

banks operating in the Blue Nile State, lack of commitment to the practice of procedures and methods that lead to the 

application of forensic accounting in banks, weak awareness role in banks about the importance of applying forensic 

accounting, the study recommended the need to pay attention to spreading the culture of application forensic accounting in 

banks. Banks must develop procedures and methods that enable compliance with the application of forensic accounting.  

Key wards: Forensic accounting, Blue Nile, Sudanese banks. 
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