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 :  لىاقال تع

 

َمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آ

ُ لَُكْم َوإِذَا قِيَل اْنشُ  ُ الَِّذيَن آيَْفَسحِ َّللاَّ َمنُوا ُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَعِ َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر )أويَن ِمْنُكْم َوالَّذِ   ﴾)11تُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ

 صدق هللا العظيم

 (11رقم) يةسورةُ الُمجادلَِة. اآل
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 جامعة اإلسراء

 التفويض 

 

 سراء بتزويد نسخ من رسالتي ورقيًا وإلكترونيًاأفوض جامعة اإليحيى سليمان القبيالت أنا 

بحاث والدراسات العلمية عند األشخاص المعنية باأل أوالهيئات  أوركات الش   أوللمكتبات 

 طلبهم وحسب التعليمات النافذة بالجامعة .

 

 يحيى سليمان القبيالتاالسم: 

 20018-5-18 التاريخ:

 التوقيع :     

 

 

 

 

 

 

 

 قرار لجنة المناقشة

قق الحسابات مد رأيالتحليلية في تكوين  اإلجراءات"أثر : نوقشت هذه الرسالة وعنوانها

 ".ين(ياألردنلى مدققي الحسابات القانونيين القانوني المستقل) دراسة تطبيقية ع
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 2018-5-20 جيزت بتاريخ:أُ وقد 

  

 

 أعضاء لجنة المناقشة
 

 التوقيع الجامعة االسم

ً  الدكتور شاهر فالح العرود  جامعة اإلسراء رئيساً ومشرفا
 

 سراءجامعة اإل اداخليً  امناقشً  الدكتور عبدالحكيم مصطفى جودة
 

ً مناقش االستاذ الدكتور هيثم ممدوح العبادي  جامعة عمان العربية خارجيا ا
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 نموذج إقرار السالمة اللغوية  أ

 اإلجراءاتأثر " :لقد قمت بمراجعة رسالة الطالب : يحيى سليمان القبيالت بعنوان

لى مدققي ستقل )دراسة تطبيقية عمدقق الحسابات القانوني الم رأيالتحليلية في تكوين 

 ين(".ياألردنالحسابات القانونيين 

 وأصبحت سليمة من الناحية اللغوية. 

 

 إبراهيم طايل الحديثاتاالسم : 

  التاريخ :

 التوقيع : 
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 اإلهداء

 م ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع أقد  

 وطني العزيز إلى

 والدي العزيز لى روح إمن علمني وشجعني ..  إلىلى...وقدوتي األ إلى

 والدتي الحنونة  ...ها سر نجاحيمن كان دعاؤ إلىمن رعتني في طفولتي ...  إلى

 أشقائي وشقيقاتي إلىمن قاسموني الحياة بحلوها ومرها.....  إلى

من زرعوا في نفسي اإلرادة  إلىمن أناروا دربي بالعلم والمعرفة ...  إلى

 والعزيمة 

 أساتذتي  إلى

رفقاء الدرب في  إلىن ... وني أسعد اللحظات منذ الصغر وحتى اآلمن شارك إلى

 الدراسة والعمل 

  زمالئي وأصدقائي إلى

 

 

 

 شكر وتقدير 

على ما أنعم به علي  من فضل وتوفيق فمنحني العلم  لىاشكره تعأحمد هللا وأ       

ل أتقدم بجزي نوالمعرفة والقدرة على إتمام هذا الجهد المتواضع، ويسرني أ

م مشكوًرالدكتور شاهالشكر والتقدير ل بقبول اإلشراف  ر فالح العرود الذي تكر 

 على هذه الرسالة حيث قدم لي النصح واإلرشاد طيلة فترة إعدادها.
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أتقدم بخالص شكري وتقديري لكافة األساتذة الكرام أعضاء  ويسرني أن      

وكذلك لألساتذة الكرام الهيئة التدريسية في جامعة اإلسراء واإلداريين فيها، 

 هذه الرسالة. مناقشة تفضلهم بقبولأعضاء لجنة المناقشة الموقرة ل
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 الملخص

 مدقق الحسابات القانوني المستقل رأيالتحليلية في تكوين  اإلجراءاتأثر 

 ين(ياألردنلى مدققي الحسابات القانونيين ) دراسة تطبيقية ع
 عداد الطالب: يحيى سليمان القبيالتإ 

 شراف الدكتور: شاهر فالح العرودإ
ات التفصيلية، )تحليل النسب المالية، واالختبارلتحليلية ا اإلجراءاتمعرفة أثر  إلىهدفت هذه الدراسة     

د )الكفاءة المهنية، وترشي مدقق الحسابات القانوني ببعديه رأي على (عملية التدقيق أداءوتقييم المخاطر، و

 من %(،70.5ي ما نسبته )أ ( استبانة،93قد تم توزيع )الدراسة، ف أهدافالحكم المهني(، ولغايات تحقيق 

حصائي أساليب التحليل اإلالدراسة ابات عينة الدراسة، فقد استخدمت جلغرض تحليل إ، ودراسةعينة ال

سئلة الدراسة، واختبار االنحدار حسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن أالمتمثلة بالمتوسطات ال

أبعاد  مستوى تطبيقأن الدراسة نتائج ، وقد أظهرت الخطي البسيط والمتعدد الختبار الفرضيات

لى وبدرجة مرتفعة، والمرتبة األ عملية التدقيق أداءبُعد  حيث احتل  جاء كاآلتي: التحليلية،  اإلجراءات

مدقق  رأي( حول تكوين المهنيوجاءت نتائج السؤال الثاني:)الكفاءة المهنية(، والسؤال الثالث: )الحكم 

: االولى  والثانية تائج الفرضية الرئيسةظهرت نأ ، وكذلكبدرجة مرتفعة على التوالي الحسابات القانوني
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صت الدراسة أو، وقد مدقق الحسابات القانوني رأيعلى  جراءات التحليليةلإليجابي إأنه يوجد أثر 

  األخرى، والجهات الرسمية يةاألردنيين نمدققي الحسابات القانوالهيئة العليا لمهنة ضرورة تبني ب

ثناء التحليلية التي تم استخدامها أ اإلجراءاتبات يوضح مفاهيم ير مدقق الحسامشروع تقرير مرفق مع تقر

 .رأيال ة وعند إبداءيسير العملية التدقيق

 

 

Abstact 

Effect of Analytical Procedures on the Composition of the Opinion 

of the Independent Legal Auditor 

 (Applied Study on Jordanian Independent Legal Auditors) 

Prepared by: Yahya Sulaiman Qubelat 

Supervisor: Dr. Shaher Falah AlRoud 

The study aims at identifying the effect of the analytical procedures 

(analysis of financial ratios, detailed tests, risk assessment, and 

performance of the audit) on forming the opinion of the legal auditors 

with its dimensions (professionalism, rationalization of professional 

judgment). In order to achieve the objectives of the study, a 

questionnaire is distributed to 93 to the sample of the study which 

represents 70.5% of the study sample. This percentage is statistically 

acceptable to analyze the responses of the sample members. For the 

purpose of analyzing the study sample responses, the statistical analysis 

are used such as arithmetic averages and standard deviations.  Also, the 

simple and multiple linear regression tests are used to test the hypotheses 

of the study.The results of the questions show that the level of the 

application of the dimensions of the analytical procedures occupies the 

first place to a high degree. While the results of the second question 

(professional competence) and the third question (personal judgment) on 
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forming the opinion of the legal auditor are less high respectively. 

Whereas the results of the main hypothesis shows that there is a positive 

effect of analytical procedures (financial ratios analysis and risk 

assessment) on forming the opinion of the legal auditor. The study 

recommends that the Jordanian Legal Auditors Association and the other 

official organizations adopt a draft report attached to the auditor's report 

explaining the concepts of the analytical procedures used during the 

process and when expressing the opinion. 

The results of the questions showed that the level of application of the 

dimensions of the analytical procedures, where after the performance of 

the audit was ranked first and at a high level  such as arithmetic averages 

and standard deviations to answer the study questions. 


