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 .صخلالم                                            
تمثلت مشكلة الدراسة في ظهور حركات التحرر واالنفتاح المالي واتجاه العالم نحو عقد اتفاقيات 

و  حيث باتت العمليات تجري بسرعة مذهلة ، عالمية تتعلق بتحرير قيود التجارة و توريد الخدمات
حجب لتي تأصبح باإلمكان إبرام الصفقات مع تجاهل الهوية  وذلك عبر تطور القنوات المالية ا

أسماء وهويات المتعاملين بها ، مثل العمليات المصرفية السرية والعمليات االئتمانية وغيرها مما ينتج 
بغرض إضفاء صدق من الشرعية فيما بات يعرف  عنه تحصيل كمية من األموال غير المشروعة

ية كامل المراجعة المالما هو دور ت فالسؤال الذي حاول الباحثان اإلجابة عنه ، بظاهرة غسيل األموال
 هدفت الدراسة الي التعرف  والقضائية في الحد من ظاهرة غسيل األموال بالمصارف السودانية؟ .

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي  .غسيل االموالدور المراجعة المالية والقضائية في الحد من على 
قيق من المصارف السودانية، ولتحعينة  عنالتحليلي واستخدمت استمارة االستبانة لجمع البيانات 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تكامل المراجعة  :التالية الفرضيةأهداف الدراسة تم اختبار 
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، توصلت الدراسة الي عدة األعمال منشآتفي غسيل األموال من  والحدالمالية والمراجعة القضائية 
 المراجعة المالية والمراجعة القضائية والحد من وجد أن هنالك ارتباط طردي بين تطبيق نتائج منها: 

 فاعلية مع والقضائية المالية المراجعة ظاهرة غسيل األموال بالمصارف السودانية. ساهم تكامل
المحققة. أوصت الدراسة بالعمل على   األموال مصادر إخفاء في الحد من المطبقة الرقابة جهاز
غسيل  فرص من للتقليل السودانية بالمصارف بياناتال إدخال عند المحاسبية  الضوابط تطبيق

 من يحد القضائية والمراجعة المالية المراجعة تكامل بين والعمل واللوائح بالقوانين األموال، االلتزام
 .واالقتصادي المالي التحرر

 الكلمات المفتاحية: المراجعة المالية، المراجعة القضائية، غسيل األموال.

Abstract. 
The problem of the study was represented in the emergence of liberation 

movements and financial openness and the trend of the world towards 
concluding global agreements related to liberalizing trade restrictions and 
the supply of services, where operations are taking place at an amazing 
speed, and it has become possible to conclude deals while ignoring identity 
through the development of financial channels that obscure the names and 
identities of dealers, such as Secret banking operations, credit operations, 
and others that result in the collection of a quantity of illegal funds or what 
is known as money laundering. What is the role of the integration of financial 
and Forensic audit in limiting the phenomenon of money laundering in 
Sudanese banks? . The study aimed to identify the role of financial and 
Forensic audit in limiting money laundering. The study adopted the 
descriptive analytical approach and used a questionnaire to collect data 
from a sample of Sudanese banks. To achieve the objectives of the study, 
the following hypothesis was tested: There is a statistically significant 
relationship between the integration of financial auditing, Forensic audit and 
the reduction of money laundering in the business establishment. The study 
reached several results, including: It was found that there is a direct 
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correlation between the application of financial and Forensic audit and 
reducing the phenomenon of money laundering in Sudanese banks. The 
integration of the financial and Forensic audit with the effectiveness of the 
applied control system contributed to limiting the concealment of the sources 
of the realized funds. The study recommended working on applying 
accounting controls when entering data in Sudanese banks to reduce 
opportunities for money laundering, adhering to laws and regulations, and 
working between the integration of financial auditing and Forensic audit that 
limits financial and economic liberalization. 
Keywords: financial audit, Forensic audit, money laundering. 

 :المقدمة
راي حول ما اذا كانت المعلومات التي تظهر في  إصدارإلى  الماليةتهدف المراجعة 

مجموعة من البيانات المالية تعطي بشكل مقبول بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة 
المنشأة ومركزها المالي. وتجري هذه االلتزامات  أعمالقبوال عاما صورة عادلة لنتائج 

الصفقات، وتتم وفقا لمعايير المراجعة ، ويرتكز على فحص وتحقيق  تمامإالمالية بعد 
العمليات المالية، حيث يعتمد المراجع على فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد 

التي   تقييم احتماالت الغشكما تهدف المراجعة القضائية  عملية المراجعة. وأبعادتوقيت 
لشركة، وعادة ما يتم هذا التقييم من خالل مراجعة سيتم الكشف عنها او منعها في ا

فيذ وضع توصيات لتن أيضاالضوابط القائمة لمنع وكشف الغش في المعامالت. يتم 
ين  تهتم بإعداد محاسب يالمراجعة المالية والقضائية الت ،كشف ومنع التزوير إجراءات

  يلعملوا يالعلم  لالتأهيقضائيا  على درجة  كافية من  مؤهلينومراجعين قانونين  
 يف تهومعاونللعمل كخبراء أو مستشارين لتأييد الدعاوى القضائية  ومساعدة القضاء 
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العدالة بما يمتلكون من معرفة متخصصه بمجال المحاسبة  وإقرارتوضيح الحق 
 التحريات المبنية على معرفة القواعد واألنظمة القانونية.  يوالمراجعة ومهاراتهم ف

مثل حيث ت يعهد االقتصاد الرقم يمن اخطر الجرائم ف األموالغسيل تعتبر جريمة 
ة امتحان لقدرة القواعد القانوني أيضاوهى  واألعمالمؤسسات المال  أمام يالحقيق يالتحد

ريمة ج األموالالمستديمة وغسيل  أنماطهاومكافحة  اإلجراميةتحقيق فاعلية األنشطة 
وائم سماهم تت الذين ال اإلجرام يتكب من محترفتر  يكغيرها من الجرائم االقتصادية الت

 والعقاب التقليدية . اإلجرامحددتها نظريات علم  يالت اإلجراميةمع السمات 
 اإلطار المنهجي:-1

 مشكلـــــة الدراسة:
تمثلت مشكلة الدراسة في ظهور حركات التحرر واالنفتاح المالي واتجاه العالم نحو عقد 

مليات تجري حيث باتت الع تحرير قيود التجارة و توريد الخدماتاتفاقيات عالمية تتعلق ب
بسرعة مذهلة ، و أصبح باإلمكان إبرام الصفقات مع تجاهل الهوية  وذلك عبر تطور 
القنوات المالية التي تحجب أسماء وهويات المتعاملين بها ، مثل العمليات المصرفية 

نه تحصيل كمية من األموال غير وغيرها مما ينتج ع االئتمانيةالسرية والعمليات 
تكامل المراجعة المالية والقضائية  ما يعرف بغسيل األموال، فما هو دور أوالمشروعة 

 .  في الحد من ظاهرة غسيل األموال بالمصارف السودانية؟

 
 :أهداف الدراسة

 ،تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مفهوم وأهمية وأهداف المراجعة المالية والقضائية
 دور المراجعة المالية والقضائية  في مكافحة غسيل األموال. التعرف على 

 : الدراسةفرضيات 
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هنالك عالقة ذات داللة بين المراجعة المالية  قامت الدراسة على فرضية مفادها:
 .بالمصارف السودانية يوالقضائية  والحد من غسيل األموال ف

 منهجية الدراسة:
ج الوصفي التحليلي.المنهاعتمدت الدراسة على    

 : مصادر جمع البيانات
 المصادر التالية : خاللمن  بهذه الدراسةيتم جمع البيانات المتعلقة 

 . ة: االستباناألولية مصادر البيانات
الكتب والمجالت العلمية والرسالة الجامعية والمؤتمرات :  مصادر البيانات الثانوية

 والندوات و التقارير والمنشورات.
 :  الدراسة حدود

 فى االتى : الدراسةتتمثل حدود  
 بوالية الخرطوم السودانية:عينة من المصارف  المكانيةالحدود  

 م2022الحدود الزمانية 
 الدراسات السابقة -2

  م(2016، )الكبيسي
هدفت الدراسة إلى عرض واقع المحاسبة القضائية في األردن إستنادًا إلى وجهتي نظر 

هة والمحاسب القضائي من جهة أخرى،  توصلت الدراسة إلى كل من القضاء من ج
عدة نتائج منها أن الواقع الحالي للمحاسبة القضائية بعيد عن تحقيق العدالة في فض 
النزاعات وكما يجب، إن النشاط البحثي في المحاسبة القضائية في الوطن العربي ضعيف 

 ة به ودون استثناء، بل أن المفهومجدًا أو يكاد يكون معدوم ومن قبل كل الجهات المعني
والمصطلح والمهنة لم تتبلور معانيها حتى اآلن، ال توجد جهات أكاديمية أو هيئات أو 
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منظمات أو مؤسسات حكومية أو خاصة تهتم بتدريس مادة المحاسبة القضائية أو القيام 
 بمهارات التدريب الالزمة لتأهيل المحاسب القضائي

 م 2016 عجاج
 ألموالاراسة الي التعرف الي الجهود األردنية الهادفة لمواجهة جريمة غسيل هدفت الد

من خالل اإلستراتيجيات التي عملت فيها الحكومة والبنك المركزي األردني . توصلت 
الدراسة الي مجموعة من النتائج منها :اتخذت الحكومة األردنية مجموعة من التدابير 

ل كل متكامل من اإلستراتيجيات التشريعية والرقابية تشك األموالالرامية لمكافحة غسل 
 والتنظيمية واإلدارية . 

  م2018 ادريس
 والعوامل المؤثرة فيها ، األموالالدراسة الي التعرف علي وسائل وأليات غسل  هدفت

وبلورة إطار نظري يضم المفردات األساسية األكثر أهمية لإلستراتيجيات المصرفية 
توصلت الدراسة الي عدة نتائج اهمها : الشريعة اإلسالمية  . الاألمو لعمليات غسيل 

صالحة لكل زمان ومكان ، وضع اتفاق دولي شامل لمناهضة عمل المنظمات اإلرهابية 
 .من المصارف  األموالودعم جهود التعاون الدولي لمكافحة غسل 

 م2019يونس 
ذلك اإلقتصاد العراقي وك في نمو األموالالدراسة الى بيان تأثير ظاهرة غسيل  هدفت 

اظهار دور البنك المركزي والمؤسسات البنكية األخرى في مواجهة هذه الظاهرة. توصلت 
ها منتشرة في العراق ومن األموالالدراسة الى مجموعة من النتائج منها : أن ظاهرة غسيل 

 اقليم كوردستان بشكل واسع وذلك بسبب الحروب وعدم االستقرار السياسي واألمني
 ية.االقتصادوتفشي ظاهرة الفساد المالي واإلقتصادي واإلداري في كافة القطاعات 

 م 2019 ياسين
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 ألموالاهدفت الدراسة الي بيان دور شركات الصيرفة في الرقابة علي عمليات غسيل 
ركات الرقابة المتبعة من قبل هذه الش أساليبفي محافظة البصرة من خالل معرفة طبيعة و 

اسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : يجب ان تولى شركات الصيرفة ، توصلت الدر 
يق مع الرقابة المتبعة من قبلها ، وزيادة التعاون والتنس أساليباهتمامًا متزايدًا في تطبيق 

 موالاألالبنك المركزي من خالل تحديد موظف مختص لمتابعة إجراءات عمليات غسيل 
 .الصادرة من البنك 

 م2021، الفكي
 األموالفت الدراسة إلى  توضيح دور لجان المراجعة في الحد من  ظاهرة غسيل هد

والحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
واستخدمت استمارة االستبانة لجمع البيانات من عينة من المصارف السودانية)بنك النيل، 

 وانية، بنك تنمية الصادرات، مصرف السالم، بنك الجزيرةبنك النيلين، بنك الثروة الحي
السوداني األردني(. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:  ساعدت لجان المراجعة في 

عملت  .األموالتوفير رقابة مصرفية ووضع خطط استراتيجية فاعلة لمكافحة غسيل 
ف نتائج الدراسة ان المصار لجان المراجعة على منع اإلبداع المحاسبي والحد منه. بينت 

 غير المشروعة وعن مصادرها.  األموالالسودانية تتقصى عن 
 على الدراسات السابقة.  انتعليق الباحث

بتبويب وعرض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة للوقوف على ما  انبعد ان قام الباحث
وع، وجد اسة في الموضتوصلت إليه من نتائج، واالستفادة منها في استكمال جوانب الدر 

 قضائيةالمراجعة الان هنالك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع  انالباحث
في قطاعات مختلفة حكومية وخدمية وصناعية  الحد من غسيل االموالو أخرى تناولت 

وغيرها، فقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في كل من منهجية الدراسة 
ل البيانات وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اإلطار النظري منها إال وتحلي
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د الرائدة والداعمة لالقتصا القطاعاتأن هذه الدراسة تفردت بأنها تناولت واحد من أهم 
وقوف على للالمصارف ، وثم استقصاء آراء العاملين بهذه وهو القطاع المصرفيالوطني 

فادة ومدى االست تكامل المراجعة المالية والقضائيةلمفهوم وأهمية مدى وعيهم وإدراكهم 
  .الحد من غسيل األموالمنها في 
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 االطار النظري للمراجعة المالية و القضائية -3
 مفهوم المراجعة المالية:أواًل:  

التدقيق المالي هو فحص وتقييم موضوعي للبيانات المالية للمؤسسة للتأكد من 
 الية تمثل تمثياًل عاداًل ودقيًقا للمعامالت التي تدعي أنها تمثلها.أن السجالت الم

)https://www.investopedia.com/terms/a/audit.asp( 
المراجعة التي تعني الفحص عرفت طبيعتها بأنها مهنة يقوم بها مجموعة من األفراد الن 

ريف داء عمل شالمهنة هي السلوك العقلي الذي بمقتضاه يستطيع أي فرد أن يقوم بأ
مفضاًل فيه مصالح اآلخرين على مصلحته الخاصة والمهنة كذلك تعرف بأنها نوع محدد 
من العمل يتدرب المرء عليه ويشترط أن يكون لديه قدر من التأهيل العلمي أو الفني 
المرتبط بهذا العمل، وكذلك عرفت من وجهة نظر أخرى أن المهنة تكليف خاص في 

األفراد يعدون أنفسهم للقيام بوظيفة اجتماعية تستند على الثقة المجتمع لمجموعة من 
 . (10م ص 1982)عبد المنعم ، محمود المتبادلة بين العضو والعميل

أن طبيعة المراجعة صنفت بالمهنة بعد دراسة االتجاهين اللذين يعتبران  انيرى الباحث
د لذي يعمل دائمًا على تحديمعيارًا أساسيا لتحديد المهن، فاالتجاه األول هو االتجاه ا

المهن وذلك عن طريق أو تعريف المهن ذاتها وعمل هذا االتجاه على ذلك واثبت ذلك، 
أما االتجاه الثاني هو االتجاه الذي يعمل على استخالص المقومات األساسية للمهنة 
والتي دائمًا تعمل على تمييز المهنة عن غيرها من األشياء وهذه المقومات ترتبط 

لشخص أو الفرد الممتهن وهما مثل )العمل واألداء والدافع واالعتراف بالمسئولية تجاه با
الجماعة( وقد ترتبط هذه المقومات بمجموعة األفراد الممتهنين وهي مثل القدر الوافي 

 من المعرفة والتعارف بين األعضاء والسلوك الالئق والتعاون بين األعضاء. 
 : المالية أهداف المراجعة/ 1

األهداف الحديثة المتطورة هي األهداف المكملة لألهداف التقليدية وهي ظهرت بقيام 
مة بكميات كبيرة وإحجام ضخ أرباحالصناعات والمشاريع الكبرى التي تعمل على جمع 
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عبر استخدام احدث أنواع التقنية التكنولوجية الحديثة وهذه األهداف  األموالمن رؤوس 
 :  (.11م ،ص 2002جد ، ) حسن، عبد الماتتمثل في

مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف في الوحدات أو  .أ
 المنشآت. 

 تقييم نتائج األعمال بالنسبة إلى ما كان مستهدفا منها في الوحدات .  .ب
تحقيق أقصى كفاية إنتاجية عن طريق محو اإلسراف في جميع نواحي نشاط الوحدات  .ج

 أو المشاريع. 
تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمواطنين الذين  .د

 يتأثرون بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنشاطاتها وقراراتها . 
أن إضافة أهداف جديدة حديثة متطورة لم تكن سائدة في العهد األول عند  انيرى الباحث

 وسع في المشاريع المختلفة وكذلكبدء المراجعة فهذه األهداف نتجت من االزدياد والت
المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناتجة في هذا العصر الحديث عصر تقنية 

 وتكنولوجيا المعلومات . 
 المراجعة القضائية:مفهوم ثانيًا: 

بانها عبارة عن االجراء المتخذ لتحديد، وتسوية، وتسجيل،  عرفت المراجعة القضائية
تصنيف، وتقرير التأكد من صحة البيانات المالية الماضية، واالنشطة واستخراج، و 

 المحاسبية االخرى، بغرض الحصول على دليل مالئم عن مدى صحة انشطة الشركة
).  Panigrahi, P. K, (2006)  p1426( 

كما عرفت بانها العلم الذي يتعامل مع تطبيق المعرفة في مجاالت المحاسبة والتمويل 
مراجعة والتحليل والتحري واالستفسار وفحص واختبار المسائل في القانون والضرائب وال

المدني والقانون الجنائي وفلسفة التشريع في محاولة للوصول الى الصدق الذي من خالله 
 .يتمكن المحاسب من تقديم رايه الخبير



 

11 

) Bhasin M., The Chartered Accountant, 2007 اشار بعض الباحثون  
القضائي المؤهل له ثالثة مكونات هي الخلفية المحاسبية القوية، المعرفة أن المحاسب 

في مجال المراجعة والرقابة الداخلية وتقييم المخاطر واكتشاف االحتيال، ثم الفهم 
.االساسي للبيئة القانونية  

يرى الباحثان المراجعة التعريفات السابقة تركز على االجراءات والمهارات التي يمتلكها 
حاسب القضائي لكي يمارس المراجعة القضائية من تسجيل وتسوية وتقرير، والتي الم

 تعتبر جميعها من مهارات المحاسب والمراجع الرئيسة.
 المراجعة القضائية:أهمية  /1

يعبر ظهور الفساد المالي، والحاجة الى دعم ثقة مستخدمي القوائم المالية في المهنة، 
بالمحاسبة القضائية، غير ان هناك العديد من االسباب  الدافع لبدء او ظهور االهتمام

تمثل مبررا لزيادة االهتمام بهذا النوع من المراجعة، بل واهمية القيام به، ولعل اهم هذه 
 :(231م، ص2008راضي، محمد سامي ،)االسباب هي

لقد  اصبح الفساد من اخطر القضايا التي تواجه العالم في  استشراء الفساد والغش:  .أ
لوقت الحاضر، والتي اصبحنا في كل لحظة نرى ونشاهد ونسمع تداعياته على كافة ا

االنظمة واالصعدة والمستويات، انه بحق الوباء الذي اصبح بترصد الجميع، ولقد 
تبين ان اخطر القضايا في الوقت الحالي هو الفساد الذي يعرقل عملية التنمية، من 

 تخدام السلطات الممنوحة.خالل انتهاك قواعد القانون واساءة اس
بالرغم من تبني العديد من االليات والمداخل لمحاربة الفساد، اال انه ما زال موجودا  

ومتغلغال وضاربا بجذوره في الكثير من النظم وربما يرجع ذلك الى ان هناك بعض 
 العقبات، التي تقف حائال امام تشخيصه ومكافحته وعالجه.
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فر خدمات مهنة الفحص القانوني بشقيها: التقصي والدعم إحدى هذه العقبات عدم توا 
القانوني حيث يعتبر الفحص القانوني الجسر الذي يربط النظام المحاسبي بالنظام 

شعبان،  )القانوني، حيث توفر مخرجاته معلومات مالية ومحاسبية لألغراض القانونية.
 .(112م، ص 2008يسران، 

 ات في المراجعة بأنها الفرق بين ما يقوم به اوتعرف فجوة التوقع فجوة التوقعات:  .ب
ما يمكن ان يقوم المراجعون، وبينما ينبغي او ما يتوقع ان يقوم به المراجعون، على 
اساس توقعات المجتمع المطلوبة منهم وفي شأن ما نحن بصدده، يتوقع مستخدمو 

ركات بكافة في الشالقوائم المالية ان يقوم المراجع باكتشاف الغش و الفساد الذي يقع 
انواعها، في حين ان معايير المراجعة القائمة، فضال عن ان تأهيل المراجع العلمي 

 والعملي، ال تمكنه من تحقيق ذلك.
عدم قدرة الدور التقليدي لمراجع الحسابات على اكتشاف الغش رغم المسؤولية  .ج

 .الملقاة عليه
مالية ومحاسبية لألغراض حاجة القضاء والمحاكم الى خبراء يوفرون معلومات   .د

فال شك ان استشراء الفساد وتزايد الغش ادى الى تفاقم المشاكل وزيادة  القانونية:
حدة التعارض والصراع بين االطراف المختلفة ذات العالقة، ما ادى الى تزايد االتجاه 
نحو المحاكم وازدياد الدعاوى القضائية والتي تطرقت الى مجاالت مستحدثة تعكس 

ة التجارة وتبادل الخدمات والتجارة االلكترونية وما يتطلبه ذلك من تعقد عولم
التشريعات وزيادة الضغوط في بيئة التقاضي مما اظهر مدى حاجة القضاء الى 
خبراء او مستشارين في هذا المجال يستأنسون بآرائهم وخبراتهم، ومن خالل تقاريرهم 

تحقق التكامل بين المحاسبة والقانون  حول المخالفات المالية والغش المالي ومن ثم



 

13 

لتقديم تقصي وتحليل جيد وشامل وواضح بما يخدم الدعاوى القضائية المرتبطة 
  ويحقق العدالة.

) Alkubaisal Abdurhaman,  2013 , ,pp 159-160(,   
أن المراجعة القضائية تعتبر مدخال مستقال ومستحدثا له كيان فعال،  انيرى الباحث   

يلعب دورا فعاال تجاه تحقيق أهداف الشركات باعتبارها نشاطا مستقال موضوعيا يمكن ان 
الهدف منه مساعدة منظمة االعمال على تحقيق اهدافها وتحسين فعالية وإدارة المخاطر 

 بها.
 تقنيات المراجعة القضائية: /2
يذ فيعتمد المراجع القضائي على مجموعة من التقنيات المتنوعة التي تساعده في تن 

 المهام الموكلة اليه وال سيما الكشف عن االحتيال ومن اهم هذه التقنيات ما يلي:
) MehtaG S, Mathur Tarun, 2007, P1576(. 

و هو عالم فلك و رياضيات اول مقالة  Simon Newcombنشر   قانون بنفورد: .أ
 تتصف ما اصبح يعرف اليوم باسم قانون بنفورد في المجلة االمريكية للرياضيا

م، فقد الحظ ان الصفحات االولى من كتاب اللوغاريتمات في المكتبة 1881سنة 
علما بان جداول (كانت تترهل بشكل كبير مقارنة بالصفحات االخرى بالكتاب 

اللوغاريتمات المضمنة في الكتاب تبدا باألرقام المنخفضة ثم تزداد صعودا باتجاه 
تدل الصفحات مع ارتفاع االرقام. وبذلك اساالرقام الكبيرة( ويقل الترهل تدريجيا في 

من هذا النمط بان العلماء استخدموا هذه الكتب بحثا عن االعداد التي كانت تبدا 
( وهكذا، 2( بشكل اكبر من بحثهم عن االرقام التي كانت تبدا مع الرقم )1بالرقم )

 ورغم انه نشر نتائجه في تلك المجلة اال انه لم يلفت اليها احد.
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إن تنفيذ عملية المراجعة بدون استعمال :المراجعة بمساعدة الكمبيوتر أدوات .ب
تكنولوجيا المعلومات يعد خيارا صعبا، فكيف يمكن للمراجع تنفيذ عملية المراجعة 
بدون استعمال الكمبيوتر ال سيما عندما تكون جميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ عملية 

 نجازإلينبغي استعمال تكنولوجيا المعلومات  المراجعة متوفرة في نظم الكمبيوتر، لذا
 .عملية المراجعة وتحقيق اهدافها المطلوبة

) Sirikulvadhana Supatcharee, 2002, p241( . 

يمكن تعريف التنقيب في البيانات بانه عملية استخراج التنقيب في البيانات: .ج
قًا، اذ معروفة سابالمعلومات من البيانات الكتشاف االنماط والعالقات التي لم تكن 

يمكن ان تساعد هذه التقنية في الكشف عن عمليات االحتيال من خالل اكتشاف 
 .انماط السلوك التي تعد مؤشرا على النشاط االحتيالي

( Kenneth O. Flaherty, , 2005(   . 
ل من المفيدة في كشف االحتيا األخرى تعد هذه التقنية من التقنيات تحليل لنسب:  .د

حليل البيانات للحقول الرقمية الرئيسية، فكما هو الحال بالنسبة للنسب خالل نسب ت
المالية التي تعطي مؤشرات عن الوضع المالي للشركة، فان نسب تحليل البيانات 

 .تبلغ عن وضع االحتيال من خالل تحديد االغراض الممكنة
اجع والمر  المراجع المالىأنه من خالل تحليل النسب يستطيع  انيالحظ الباحث    

القضائي القيام بدراسة العالقات بين تكاليف محددة وبعض مقاييس االنتاج مثل الوحدات 
المباعة، ايرادات المبيعات او ساعات العمل المباشر، كما ان تحليل النسب يساعد 

 القضائي على تقدير بعض المصاريف. لمراجعا
 مفهوم غسيل األموال:ثالثًا: 
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منذ القدم حيث ارتبطت هذه الجريمة بأعمال القرصنة عرفت جريمة غسيل األموال 
وعصابته في المحيط الهندي حيث قام القرصان  (Henry Eneryالبحرية والتى قام بها )

المذكور وعصابته بجمع اطنان من المجوهرات والذهب ثم قرر التقاعد واالستمتاع 
حريك اعماله ى الى تبغنائمه حيث تسلل على قرية بافورد وعاش فيها باسم مستعار وسع

ه فى غسيل األموال لم يكن موفقاً ورفض المتعاملون أسلوبمن خالل أعمال تجارية إال ان 
معه تسديد ما عليهم من ديون له، ولم يستطع ابالغ الشرطة بذلك خشية ان يكشف امره 

 . (35م ،ص2006) بيومي، عبد الفتاح ،وتصادر أمواله فآثر الصمت
ارة عن عملية خداع بمقتضاها يتم اظهار المال الناتج عن احدي وعرفت أيضًا بانها عب

كالمخدرات أو السرقة,أوالرشاوي في صورة اموال ذات مصدر قانوني مشروع  –الجرائم 
,أو هي جريمة بمقتضاها يتم مساعدة شخص ارتكب جرما معينا, ليتجنب المسئولية 

 – 17م، ص  ص2007مد، ) عطية، احالقانونية عن االحتفاظ بمتحصالت هذا الجرم
18). 

كما عرفت بأنها : جريمة متعددة المراحل فهي تقوم علي مزج األموال الناجمة عن 
النشاط اإلجرامي وخلطها بأموال أخرى شريفة وضخ كل هذه األموال في النظام المالي 
وبذلك يصعب الوصول للمصدر األصلي اإلجرامي وبذلك يتمكن المجرم من إعادة إنفاقها 

 (1م ، ص1993إبراهيم ، سهير، )أغراض مشروعة وال تتعرض للمصادرةفي 
نشطة المستمدة من ا األموالاو توظيف  إيداعبانه تحويل او  األمواليمكن تعريف غسيل 

غير مشروعة فى اصول مالية تبدو كأنها مستمدة من مصادر مشروعة. وهكذا يطلق 
مية مصارف االجنبية تحت حسابات رقه فى الإيداععلى التحريك المادي للمال وتحويله و 

او تحت حسابات وهمية وكذلك تحويل وعاء االتجار بالمخدارات او غيرها من السلع 
والخدمات غير المشروعة وتوظيفه واستثماره فى مشروعات لتنمية او اخفاء االنشطة 
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غير المشروعة المستمد منها الظهاره بمظهر اصول منظمات العمل المشروع ويطلق 
 . القذرة األموالنفسها  األموالعلي  األموالذلك جميعًا غسيل  على

 : األموالخصائص جريمة غسيل  /1
تتميز بعدة خصائص تميزها عن العمليات واألنشطة المالية المشابهة لها نعرض 

 :م(2021عوني ، نزار ، )منه
ية من مسلوكَا مكماَل لسلوك رئيسى سابق نتج عنه تحصيل ك األموالتعد جريمة غسيل 

 هيو  بسرعة اإلنتشار المكاني والزماني هذه الجريمةتتسم و  ،غير المشروعة األموال
جريمة منظمة  ترتبط إرتباطَا وثيقًا بعملية التحرير اإلقتصادي والمالي وتحرير التجارة 

الوسائل التقنية الحديثة لتفادي كشف عمليات  على األموالغاسلي  ويعتمد  العالمية.
تعد أنشطة مكملة لنشاط رئيسي سابق اسفر عنه ، كما أن هذه الجريمة األموالغسيل 

بسرعة اإلنتشار كما انها تتسم  غير المشروعة غالبًا . األموالتحصيل كمية من 
هي تتم و مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية  األموالتتواكب عمليات غسيل ، و الجغرافي

 .(112م ، ص 1997، حمدى ، عبدالعظيم )بخبراء متخصصين فيها . عادًة 
 :األموالغسيل  أساليب /2

والبطاقات االلكترونية كبطاقات الصرف االلي وبطاقات  اإللكترونيةتستخدم النقود 
 االئتمان والبطاقات الذكية كاحد وسائل التمويه عن المصدر الحقيقي لالموال المغسولة.

 .(108 – 107م ، ص ص 2005)سلطان، عطية صالح، 
امواله لدي بنك خارجي حتي اليخضع لقيود  إيداعالغاسل ب حيث يقوم من خاللها

, ثم يقوم بطلب قرض من احد البنوك المحلية )إعادة االقتراض(األموالواجراءات غسيل 
رق ايضًا من ضمن الط  المودعة في البنك االجنبي,  األموالفي بلد اخر بضمان تللك 

في شراء سلع من الخارج  األموالالراغب في غسيل ان يقوم  األموالالشهيرة لغسيل 



 

17 

الل نقلها, خ أتلفتالتصل الي بلدة النها لم ترسل اصال ويزعم المشتري انها سرقت او 
وفي هذه الحالة تخصم المبالغ التي دفعها ثمنا لها من عائدات الشركة باعتبارها ديونا 

ها بالبنوك واستخدامها في إيداعالتي تم  األموالطلب القروض بضمان كذلك  معدومة.
لمعدات العينية كاالالت وا األصولالمالية كاالسهم والسندات أو  األصولفي اقتناء بعض 

 الراسمالية للمشروعات المختلفة.
 شراء التحف ، وعمليات االستيراد والتصدير في وهنالك أساليب أخرى تتمثل 

 سسات التجارية الخاسرةشراء وبيع المؤ ، و والمجوهرات والسيارات واعادة بيعها
 شركات التمارس اي نشاط الشركات الوهمية وهي األموالغسيل  أساليبوأيضًا من أهم 

عددة داخل تكون ذات فروع مت الغالبفي الواقع الفعلي رغم تاسيسها بشكل قانوني وعلي 
عن طريق حساباتها المفتوحة لدي  األموالوخارج الدولة بما يسهل عملية ادخال واخراج 

 المصارف من خالل سلسلة من العمليات التي يصعب تتبع حركتها وصغر مبالغها.
 رباحواأل األموالان  أي المادية األصولالصفقات الوهمية وشراء كذلك اللجوء الي 

 موالاألتكون مبالغها طائلة جدا لذا يعتمد غاسلو  األموالالمترتبة عن عملية غسيل 
ت والمعادن او شراء اسهم وسندات او عقارات واعادة المادية كالسيارا األصولعلي شراء 

قات الوهمية المتأتية كأثمان لتلك الصف األموالبيعها باستخدام فواتير مزيفة بهدف تبرير 
 الكبيرة التي قد تثير بعض الشكوك. رباحاو األ

مي جعل منه الرق المستوى الذي يشهده العالم علي في التكنلوجيا السريع  ان التطور كما
من خالل امكانية اعداد سلسلة من العلميات المعقدة  األموالاحد اهم الوسائل لغسيل 

ها يداعإوالسريعة التي يمكن من خاللها صعوبة تتبع المصادر غير الشرعية لالموال و 
 .(11م، ص2014) عبيد، قيصر واخرون،في الحسابات المفتوحة لدي المصارف

غسل األموال خاصة و إن بعض المجرمين يعتبر اإلنترنت افضل الوسائل لمرتكبي 
يقومون بإنشاء صناديق بريدية الكترونية بأسماء وهمية ويقوم البعض بتأسيس العديد من 
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م، 1998محمد النور ، احمد ، )المراكز المالية عن طريق شبكة االتصاالت الدولية 
 (. 89-90ص ص 

المخدرات ، وتستخدم  ( موقع لبيع1000ولقد حددت السلطات اإلنجليزية أكثر من )
عصابات غسيل األموال المخدرات أدوات تمكنهم من مراقبة من يراقبهم ومن يحقق معهم 
، ويعترضون اإلتصاالت ويتجسسون على الشرطة وعلى المنظمات التى تحارب سواء 

 .   (م2003موسى، ذياب ، )استخدام المخدرات وغسل عائداتها
في العمليات  إذ يقوم المتعاملون  األمواليتم بها غسيل التى  ساليبيعتبر التهريب أبرز األ

اإلجرامية بتهريب المتحصالت النقدية من جرائمهم بأنفسهم او عن طريق اخرين خارج 
بسيطة مثل إخفاء النقود الورقية في الجيوب السرية  أساليبالبالد ، وكل ذلك يتم ب

مثل السيارات واألجهزة للحقائب وكذلك إخفاء النقود داخل بضائع معدة للتصدير 
نقود ، خاص لتهريب ال أسلوببإستخدام  األموالالكهربائية ، كما تقوم عصابات غسيل 

خارج البالد إما بحرًا او برًا او بواسطة الحدود البرية  األموالوهنالك طرق عديدة لنقل 
 المشتركة مابين الدولتين .

يز عن طريق تعز  األمواليل حرصت أغلبية الدول على مقاومة التهريب كوسيلة لغس
الرقابة الجمركية في داخل البالد وعلى الحدود ، على الرغم من أن التهريب هو أقدم و 

إال أنه مازال مستخدمًا على نحو واسع حتى  األموالأبسط الطرق التى إبتكرها غاسلوا 
ة األمريكية دفي أكثر البالد تقدمًا من الناحيتين التكنولوجية و األمنية كالواليات المتح

 .   (37م ، ص2004جالل ،، محمدين )على سبيل المثال
ه تحت ها فيإيداعغاسلوا األمول القذرة يلجأون الى الجهاز المصرفي لتحويل اموالهم و 

في حسابات رقمية لإلفالت من المصادرة و إلعادة  يداعأسماء او القاب وهمية او اإل
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لتبدو كما لو كانت محصلة من مصادر إستثمارها او توظيفها في مشروعات شريفة 
 مشروعة .

منها : تبديل كميات من أوراق نقدية ذات  األموالوهنالك صور عديدة لعملية غسيل 
عاملة ات لتفادى ظهور الميداعفئات صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات كبيرة ، تجزئة اإل

 .كزى المالية في التقارير الدورية التى تقدمها البنوك الى البنك المر 
 : األموالمراحل غسيل  /3

 بثالثة مراحل : األمواليمر غسيل 
 أو التوظيف أو اإلحالل . يداعمرحلة اإل -أ

 مرحلة الخداع أو التجميد أو التجميع أو التغطية .–ب 
 مرحلة اإلندماج أو التنظيف . -ج
 الدراسة الميدانية:  -4

 أواًل: مجتمع وعينة الدراسة:
 دراسة من الموظفين في بعض البنوك.يتكون المجتمع األساسي لل

وتمَّ اختيار مفردات عينة البحث بطريقة عينة عشوائية بسيطة للحصول على بيانات 
الدراسة، فطبيعة مشكلة وفرضيات هذا البحث يوجد لها اهتمامًا مقدرًا وسط مجتمع 

( استبيان على أن يشمل التوزيع جميع المستويات 200البحث، وتم توزيع عدد )
( استبيان سليمة تم استخدامها في 200وضحة في مجتمع البحث وتم استرجاع )الم

 التحليل بيانها كاآلتي:
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 (1جدول)
 االستبيانات الموزعة والمعادة بعد تعبئتها 

 م.2022باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر: إعداد الباحث

 من االستبيانات. %100يتضح أن معدل االستجابة بلغ  (1)من الجدول 
 ثانيًا: الصدق والثبات:

 ثبات وصدق األداة ) االستبيان(: /1
ت )استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس يقصد بالثبا

النتائج باحتمال مساوي لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه في نفس الظروف( ويستخدم 
(، والذي يأخذ قيمًا تتراوح Cronbach,s Alphaلقياس الثبات " معامل الفا كرونباخ" )

كون ك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تبين الصفر والواحد صحيح، فإذا لم يكن هنا
مساويًة للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل 
تساوي الواحد صحيح . أي أن زيادة معامل الفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات 

 لثبات.بيعي لمعامل امن عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة، والصدق هو الجزر التر 

 
 
 
 
 
 
 

 النسبة % العدد البيان
 %100 200 استبيانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة

 %0 0 الحة للتحليلاستبيانات غير ص

 %100 200 إجمالي االستبيانات الموزعة
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 (2جدول)
 معامالت الثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ

 عدد العبارات معامل الصدق معامل الثبات الفرضية
 10 0.96 0.92 األولى الفرضية

 10 0.95 0.92 الثانية الفرضية

 10 0.96 0.92 الثالثة الفرضية

 30 0.95 0.91 الصدق والثبات الكلي

 م.2022باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،  انصدر: إعداد الباحثالم

وهي درجة عالية من %92األول هي المحور نجد أن قيمة الثبات  (2)من الجدول 
وهي درجة عالية من الصدق كما نجد أن قيمة الثبات  %95الثبات وقمة الصدق هي 

وهي درجة  %95الصدق هي  وهي درجة عالية الثبات وقمة %90المحور الثاني هي 
وهي درجة عالية وقمة الصدق %92عالية من الصدق وقيمة الثبات للمحور الثالث هي 

 وهي درجة عالية من الثبات والصدق. %96هي 
وهي دراجة عالية وقيمة  %91كما نجد أن قيمة معامل الثبات الكلية لالستبيان هي 

أي أن االستبيان يتمتع بدرجة وهي درجة عالية من الصدق،  %95معامل الصدق هي 
 عالية من الثبات والصدق.

 ثالثًا: تحليل البيانات الشخصية:
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 (3جدول) 
 -البيانات الشخصية :

 النسبة % العدد العبارة 
 
 

 التخصص العلمي

 19.5 39 المحاسبة
 8.5 17 محاسبية معلومات نظم

 20.0 40 والمصرفية المالية الدراسات
 14.5 29 مالأع إدارة

 30.5 61 االقتصاد
 7.0 14 أخرى 

 
 المؤهل العلمي

 27.5 55 بكالوريوس
 22.0 44 عالي دبلوم

 33.0 66 ماجستير
 15.0 30 دكتوراه
 2.5 5 أخرى 

 
 المسمى الوظيفي 

 11.0 22 المحاسب
 12.5 25 حسابات رئيس

 16.5 33 داخلي مراجع
 12.0 24 استثمار مدير 

 12.5 25 داخلية مراجعة يرمد 
 13.0 26 مالي مدير
 12.0 24 مخاطر مدير

 9.0 18 االجنبي النقد على النقابة مدير
 1.5 3 أخرى 

 
 

 سنوات الخبرة 

 8.0 16 فأقل سنوات 5
 24.0 48 سنة 10 من وأقل سنوات 5
 12.0 24 سنة 15 من وأقل سنوات10

 33.5 67 سنة 20 من وأقل سنة 15
 22.5 45 فأكثر سنة 20

 م.2022باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،  الباحثانالمصدر: إعداد 
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محاسبة من أفراد عينة الدراسة تخصصهم العلمي  %19.5نجد أن( 3)من الجدول 
 %15.5والمصرفية و المالية الدراسات %20.0محاسبية و معلومات نظم %8.5و

  أخرى. %7.0واالقتصاد  %30.5أعمال و إدارة
مؤهلهم العلمي بكالوريوس  من أفراد عينة الدراسة %27.5 من الجدول أعاله نجد أن

 أخرى. %2.5و دكتوراه  %15.0و ماجستير %33.0و عالي دبلوم %22.0و
 مسماهم الوظيفي المحاسب من أفراد عينة الدراسة %11.0من الجدول نجد أن

 %13.0استثمار و مدير %12.0داخلي و مراجع %16.5و حسابات رئيس %12.5و
األجنبي  النقد على النقابة مدير%9.0مخاطر و مدير %12.0مالي و مدير

 أخرى.%1.5و
 فأقل سنوات 5سنوات خبرتهم  من أفراد عينة الدراسة %8.0من الجدول نجد أن

 33.5 سنة 15 من وأقل سنوات10 %12.0و سنة 10 من وأقل سنوات 5 %24.0و
  فأكثر. سنة 20%20.5و سنة 20 من وأقل سنة 15 %

 رابعًا: تحليل فرضيات الدراسة:
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 (4جدول)
هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق المراجعة المالية والمراجعة القضائية والحد من ظاهرة : )الفرضية

 (األموالغسيل 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة *

 ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك
 المالية المراجعة تكامل يحد 1

 معدل زيادة من المستمر والقضائية
 ودوليا محليا المنظمة الجريمة

95 47.5 101 50.5 3 1.5 1 .5 0 0.0 

 والقضائية المالية الرقابة تكامل 2
 العبء من التهرب من تحد الفاعلة

 الضريبي
80 40.0 119 59.5 0 0.0 0 0.0 1 .5 

 والقضائية المالية المراجعة تكامل 3
 المحاسبية المعلومات نظم لضبط

 على الرقابة وسائل ضعف من يحد
 المالية والمؤسسات المصارف

86 43.0 111 55.5 3 1.5 0 0.0 0 0.0 

 في والقضائية المالية المراجعة تكامل 4
 لمنع يؤدي المالية التقارير رفع

 المالية العوائد محاوالت إخفاء
84 42.0 113 56.5 3 1.5 0 0.0 0 0.0 

 مع والقضائية المالية المراجعة تكامل 5
 يحد المطبقة الرقابة جهاز فاعلية

 المحققة األموال مصادر اخفاء من
89 44.5 110 55.0 0 0.0 0 0.0 1 .5 

 بين والعمل واللوائح بالقوانين االلتزام 6
 والمراجعة المالية المراجعة تكامل

 المالي حررالت من يحد القضائية
 واالقتصادي

87 43.5 110 55.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 

 جهاز في الحديثة التقنية استخدام 7
 المالية المراجعة وتكامل الرقابة

 الدخل استخدام من يحد والقضائية
 مشروع غير وجه في

95 47.5 104 52.0 0 0.0 1 .5 0 0.0 

 للمراجعة السليم التكامل يؤدي 8
 االفراد من للعديد والقضائية المالية

94 47.0 103 51.5 2 1.0 0 0.0 1 .5 
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 لمخالفة راتغث عن البحث عدم الى
 القانون 

 والقضائية المالية المراجعة تكامل 9
 في التدقيق المعلومات بتحليل

 ظاهرة من يحد المالية البيانات
 األموال غسيل

95 47.5 104 52.0 0 0.0 0 0.0 1 .5 

 والقضائية يةالمال المراجعة تكامل 10
 المراجعة من تأكيد بعد مادية بأدلة

 من يحد المالية الدعاوى  في الدقيقة
 األموال غسيل ظاهرة

93 46.5 106 53.0 0 0.0 0 0.0 1 .5 

 م.2022باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر: إعداد الباحث

 يحد على " افقون بشدةيو من أفراد عينة الدراسة  %47.5نجد أن  (4)من الجدول 
" ودوليا محليا المنظمة الجريمة معدل زيادة من المستمر والقضائية المالية المراجعة تكامل

 .يوافقون  ال %0.5محايد و %1.5و يوافقون  %50.5و
 الرقابة تكامل على " يوافقون بشدةمن أفراد عينة الدراسة  % 40.0 من الجدول نجد أن

 يوافقون  %59.5" والضريبي العبء من التهرب من تحد الفاعلة والقضائية المالية
 .يوافقون بشدة ال %0.5و

 المراجعة تكامل على " يوافقون بشدةمن أفراد عينة الدراسة  %43.0من الجدول نجد أن
 الرقابة وسائل ضعف من يحد المحاسبية معلومات=الن نظم لضبط والقضائية المالية
 محايد. %1.5و يوافقون  %55.5" والمالية والمؤسسات المصارف على

 المراجعة تكامل على " يوافقون بشدةمن أفراد عينة الدراسة  %42.0من الجدول نجد أن
" المالية العوائد محاوالت إخفاء لمنع يؤدي المالية التقارير رفع في والقضائية المالية

 محايد. %1.5و يوافقون  %56.5و
 المراجعة تكامل على " يوافقون بشدةسة من أفراد عينة الدرا %44.5 من الجدول نجد أن

 األموال مصادر اخفاء من يحد المطبقة الرقابة جهاز فاعلية مع والقضائية المالية
 بشدة.  يوافقون  ال %0.5و يوافقون  %55.0" والمحققة
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 بالقوانين االلتزام على " يوافقون بشدةمن أفراد عينة الدراسة  %43.5 من الجدول نجد أن
 المالي التحرر من يحد القضائية والمراجعة المالية المراجعة تكامل بين عملوال واللوائح

 محايد. %1.5و يوافقون  %55.0" وواالقتصادي
 التقنية استخدام على " يوافقون بشدةمن أفراد عينة الدراسة  %47.5 من الجدول نجد أن

 الدخل استخدام من يحد والقضائية المالية المراجعة وتكامل الرقابة جهاز في الحديثة
 ال أوافق. %0.5و يوافقون  %52.0" ومشروع غير وجه في

 التكامل يؤدي على " يوافقون بشدةمن أفراد عينة الدراسة  %47.0 من الجدول نجد أن
 لمخالفة راتغث عن البحث عدم الى االفراد من للعديد والقضائية المالية للمراجعة السليم
 ال يوافقون بشدة. %0.5يد ومحا %1.0و يوافقون  %51.5" والقانون 

 المراجعة تكامل على " يوافقون بشدةمن أفراد عينة الدراسة  %47.5 من الجدول نجد أن
 غسيل ظاهرة من يحد المالية البيانات في التدقيق المعلومات بتحليل والقضائية المالية
 ال يوافقون بشدة. %0.5و يوافقون  %52.0" واألموال

 المراجعة تكامل على " يوافقون بشدةمن أفراد عينة الدراسة  %46.5 من الجدول نجد أن
 يحد المالية الدعاوى  في الدقيقة المراجعة من تأكيد بعد مادية بأدلة والقضائية المالية

 ال يوافقون بشدة. %0.5و يوافقون  %53.0" واألموال غسيل ظاهرة من
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 (5جدول)

هنالك عالقة ذات داللة )الفرضية ار مربع كاي لعبارات األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختب
 (األموالإحصائية بين تطبيق المراجعة المالية والمراجعة القضائية والحد من ظاهرة غسيل 

 قيمة العبارة *
 مربع كاي

 درجة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 الوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 التفسير االستنتاج الوسيط

 المالية المراجعة لتكام يحد 1
 زيادة من المستمر والقضائية

 محليا المنظمة الجريمة معدل
 ودوليا

 أوافق بشدة دالة 5.00 556. 4.45 000. 3 184.720

 والقضائية المالية الرقابة تكامل 2
 العبء من التهرب من تحد الفاعلة

 الضريبي
 أوافق بشدة دالة 5.00 546. 4.39 000. 2 108.430

 والقضائية المالية لمراجعةا تكامل 3
 معلومات=الن نظم لضبط

 وسائل ضعف من يحد المحاسبية
 المصارف على الرقابة

 المالية والمؤسسات

 أوافق بشدة دالة 5.00 524. 4.42 000. 2 95.890

 والقضائية المالية المراجعة تكامل 4
 يؤدي المالية التقارير رفع في

 المالية العوائد محاوالت إخفاء لمنع
 أوافق بشدة دالة 5.00 522. 4.41 000. 2 97.510

 والقضائية المالية المراجعة تكامل 5
 المطبقة الرقابة جهاز فاعلية مع
 األموال مصادر إخفاء من يحد

 المجففة

 أوافق بشدة دالة 5.00 554. 4.43 000. 2 100.330

 والعمل واللوائح بالقوانين االلتزام 6
 يةالمال المراجعة تكامل بين

 من يحد القضائية والمراجعة
 واالقتصادي المالي التحرر

 أوافق بشدة دالة 5.00 524. 4.42 000. 2 95.170

 جهاز في الحديثة التقنية استخدام 7
 دةأوافق بش دالة 5.00 529. 4.47 000. 2 97.630 المالية المراجعة وتكامل الرقابة
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 الدخل استخدام من يحد والقضائية
 مشروع غير وجه في

 للمراجعة السليم التكامل يؤدي 8
 من للعديد والقضائية المالية
 ثغرات عن البحث عدم الى األفراد

 القانون  لمخالفة

 أوافق بشدة دالة 5.00 573. 4.45 000. 3 189.000

 والقضائية المالية المراجعة تكامل 9
 في التدقيق المعلومات بتحليل

 ظاهرة من يحد المالية البيانات
 ألموالا غسيل

 أوافق بشدة دالة 5.00 557. 4.46 000. 2 97.630

 والقضائية المالية المراجعة تكامل 10
 المراجعة من تأكيد بعد مادية بأدلة

 يحد المالية الدعاوى  في الدقيقة
 األموال غسيل ظاهرة من

 أوافق بشدة دالة 5.00 556. 4.45 000. 2 98.290

 م.2022لى بيانات الدراسة الميدانية، باالعتماد ع انالمصدر: إعداد الباحث
  0.05نجد أن القيم االحتمالية الختبار مربع كاي للعبارات أقل من  (5)من الجدول 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين,  أنهأي ذات داللة بمعنى 
آراء  ( ، عليه أخذت3وبالنظر لقيمة الوسط الحسابي نجدها أكبر من الوسط الفرضي )

  .الفرضية المبحوثين القبول على عبارة 
  أواًل: النتائج:

بين تطبيق المراجعة المالية والمراجعة القضائية والحد  هنالك ارتباط طردي أنوجد  .1
 بالمصارف السودانية. األموالمن ظاهرة غسيل 

 يف الدقيقة المراجعة من تأكيد بعد مادية بأدلة والقضائية المالية المراجعة تكامل .2
 .األموال غسيل ظاهرة من يحد المالية الدعاوى 

 الضريبي العبء من التهرب من تحد الفاعلة والقضائية المالية الرقابة تكامل ان  .3
في الحد  المطبقة الرقابة جهاز فاعلية مع والقضائية المالية المراجعة تكاملساهم  .4

 المحققة األموال مصادر إخفاء من
 التوصيات:ثانيًا: 
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ي مكافحة من دور فعال ف للمراجعة المالية والقضائية لما لهاطلبات الالزمة توفير المت .1
 غسيل األموال.

 السودانية بالمصارف البيانات إدخال عند المحاسبية  الضوابط تطبيق العمل على  .2
 .األموالغسيل  فرص من للتقليل

 يحد القضائية جعةوالمرا المالية المراجعة تكامل بين والعمل واللوائح بالقوانين االلتزام .3
 واالقتصادي المالي التحرر من

 إخفاء لمنع المالية التقارير رفع عند والقضائية المالية المراجعة تكاملالعمل على  .4
 .المالية العوائد محاوالت

 للحد المطبقة الرقابة جهاز فاعلية مع والقضائية المالية المراجعة االهتمام بتكامل .5
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