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 ملخص الدراسة 

المحاسبي حتيال هدفت هذه الدراسة إلى بيان قدرة اإلجراءات التحليلية للمدقق الخارجي في الكشف عن اإل

اتبع الباحث المنهج ،، ولتحقيق أهداف الدراسة الكيماويةفي الشركات الصناعية المساهمة العامة  الماليو

وذلك ،(2010-2015للفترة المالية من عام )، محل الدراسةوالبيانات المالية للشركات ،التطبيقي على القوائم 

 مجموعة من األدوات اإلحصائية المناسبة. باستخدام

بين اإلجراءات التحليلية الخاصة باستخدام  ،وقد توصلت الدراسة أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

في  المحاسبي والماليحتيال والكشف عن اإل،من قبل المدقق الخارجي  االتجاهاتوتحليل ،نسب الربحية 

بين ، توجد عالقة ذات داللة إحصائية  األردنية، وبينما الكيماويةالبيانات المالية للشركات الصناعية 

من قبل المدقق ، اإلجراءات التحليلية الخاصة باستخدام نسب السيولة، ونسب النشاط، ونسب الرفع المالي

 في البيانات المالية للشركات الصناعية األردنية. ،المحاسبي الماليحتيال الخارجي والكشف عن اإل

أوصى الباحث أنه البد للمدقق الخارجي من التركيز على اإلجراءات ،نتائج السابقة الذكر الفي ضوء 

وتحديد مخاطر ،وخاصة في مرحلة التخطيط لعملية التدقيق ،باستخدام نسب الربحية ،التحليلية الخاصة 

كل هذا من شأنه  .والعوامل المؤثرة فيها ،ه النسب من إمكانية بيان عناصر الدخلمة لما لهذالتدقيق المقي  

 زيادة كفاءة المدقق في الوصول إلى تأكيد معقول حول خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية.

كل  التركيز على اإلجراءات التحليلية الخاصة باستخدام نسب السيولة فيبوضرورة قيام المدقق الخارجي 

لتزامات والعوامل في سداد اإل ،لتزام والوفاءلما هذه النسب من إمكانية بيان اإل ،مراحل عملية التدقيق

تقييم معقول حول األخطاء إلى كل هذا من شأنه زيادة قدرة وفاعلية المدقق في الوصول .المؤثرة فيها

 الجوهرية في البيانات المالية محل التدقيق.

وخاصة في  ،تجاهاتباستخدام تحليل اإل،جي ممارسة اإلجراءات التحليلية الخاصة ويجب على المدقق الخار

إمكانية بيان التغيرات في  لمعرفةوتقييم مخاطر التدقيق لهذه اإلجراءات ،مرحلة التخطيط لعملية التدقيق 

عناصر القوائم المالية خالل السنوات الماضية، وهذا من شأنه زيادة كفاءة المدقق في الوصول إلى رأي 

 عادل حول البيانات المالية محل الفحص و التدقيق .


