
 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                         

 الجاهعت الوستنصريت

 كليت اإلدارة واالقتصاد

 قسن الوحاسبت

 

 

 
 

 

 

 

في كشف   مراقب الحسابات دورو   التصديق خدمات
  اإلدارة تقرير وتحليل مناقشة خالل مناالحتيال  

 

 

 

 رسالت هقذهت 

 الجاهعت الوستنصريت  -واالقتصــاد إلى هجلس كليت اإلدارة 

 الواجستير في علوم الوحاسبت  نيل درجتوهـــي جسء هن هتطلباث 

 من قبل الطالب

العابدي االرض عبدثاهر كاظن  
 

 األستاذ إشراف

حســن عبـدالكريـن سـلوم 
 

 م1035                        هـ                                                             3416

  

 



 الوستخلص

شيـدت العقود المنصرمة األخيرة تحـوالت وتغيرات كبيرة في كافـة المجـاالت االقتصاديـة واالجتماعية      
والسياسيـة والتكنولوجيـة التي تأثرت بيــا مختمــف جوانــب المحاسبة والتدقيـق ، وظيور خدمات جديدة لمواكبة 

التعرف ضرورة  إلىدعت الحاجة  لذا ،تزايد الطمب عمى الخدمات المقدمة من قبل مكاتب المحاسبة القانونية 
جاء اىتمام الباحث بيذا الموضوع بيدف التعريف بخدمات التصديق وأنواعيا المقدمة و عمى ىذه الخدمات ، 

 (MD&A) اإلدارةيل تقرير مناقشة وتحماختبار وفحص الحسابات بصورة عامة وخدمة  يمن قبل مراقب
متطمبات إعداد البيانات  قوفعمى بصورة صحيحة  إعداد تقريرىاتوجيو اىتمام اإلدارة ب، و بصورة خاصة 

قرارات بصورة اللمساعدة المستثمرين والمقرضين والدائنين وغيرىم من المستخدمين عمى اتخاذ ، المالية 
، خالل فحص تقارير اإلدارة من كشف حاالت االحتيال  فيبيان دور مراقب الحسابات و صحيحة ، 

لألبحاث واألدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة في  التحميمي ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث المنيج الوصفي
لتحديد المؤشرات   لتحميميااالستنباطي و  اعتماد المنيجتم ف الجانب العمميفي  ماأالجانب النظري، 

دراسة التشريعات القانونية والمعايير الدولية و القواعد المحاسبية المحمية المرتبطة من خالل  ،االحتيالية
والشركة  ،مناقشة وتحميل تقرير اإلدارة لمشركة العراقية إلنتاج وتسويق المحوم والمحاصيل الحقميةعداد بأ

 ،أعاله في قرير المذكورة متطمبات إعداد الت وتقييميا في ضوء  ،الوطنية لمصناعات الكيمياوية والبالستيكية
 التي توصل الييا الباحث باحتمالية وجود احتيال في ىذه التقارير ومن ثم اختبارىااالستنتاجات وتحديد اىم 

نموذج )نموذج ميمر الكتشاف ادارة األرباح ا  استخدام اإلجراءات التحميمية والنسب المالية و ب ( لمتنبؤ Kidaوا 
  .  بالفشل المالي

 : أىميااالستنتاجات مجموعة من  إلىوتوصمت الدراسة 
دارات الشركات مراقبي الحسابات   وعيقمة         من رغم بالفي العراق بمفيوم خدمات التصديق وأنواعيا وا 

والتي تعد خدمة خدمة  اإلجراءات المتفق عمييا )التدقيق ألغراض خاصة(  بممارسة مراقبي الحسابات قيام
 من ةاحدو  اإلدارة تقرير وتحميل مناقشة وفحص اختبار ةخدم عدت  خدمات التصديق والتدقيق ، و خمة بين متدا

 الخاصة المالية البيانات وعدالة بصدق الراي بإبداء يقوم الذي الحسابات مراقب مكنت   التي الوسائل ىمأ
 اإلدارة تقرير وتحميل مناقشة  تحتوييا ان الممكن من التي الميمة المخاطر عمى اىتمامو تركيز إلى بالشركة
يالءىا إفصاحات غير حقيقية وجود ،  والتدقيق الرقابة أعمال وتنفيذ بتخطيط  القيام عند خاصة أىمية وا 

بإعداد  ادارة الشركتين ضعف اىتمام ( بسببالدراسةالشركتين )عينة  في تقرير ادارة كمتا ومظممة لممستخدمين
لفترة الحالية دون ان يتم او استخدام تقرير الفترة السابقة كأساس إلعداد تقرير  ىما مناقشة وتحميل تقرير 

بالمحتويات الواجب إدراجيا في تقرير  (الدراسةتين )عينة ضعف التزام الشرك، و تحديثو بتغيرات الفترة الحالية 
ىذه المحتويات العتمادىا اإلدارة والممزمة من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادي ، فضاًل عن عدم كفاية 

 (. 6عمى الحدود الدنيا الواجب إدراجيا في تقرير اإلدارة ضمن القاعدة المحاسبية المحمية رقم )


