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 اإلهداء

  .تقديري إليهم جميعا  ... أساتذتي... إلى الشموع التي تحترق لتضيء لألخرين 

لما أنا عليه ... إلى من رفعت  ألكون.... إلى من علمني وشجعني ودفعني  األولىإلى قدوتي 

 .والدي الحبيبإفتخارا  به .... سي عاليا  رأ

...  وطرزتها في ظالم الدهر صنعتها من أوراق الصبر...  أداء رسالة إلى من نذرت عمرها في

 .والدتي الحبيبه...  بال فتور أو كلل على سراج األمل

وأريجا  رقيقا   ... إلى الورود الالمعة التي تمايلت فكانت أجراسا  عذبة الصوت والتنغيم واإليقاع

 الفت..  إيناس..  أروى..  خواتيأإلى ...  ورنات شجية تنقلها تنهيدات النسيم

إلى بهجت فؤادي وبسمة أيامي وأنسي في حياتي... إلى الزهور التي تمأل حياتي باألمل 

 أبنائي زين الدين .. نيبالوالسعادة ... 

  و كل من قدم لي العون والمساعدة في إنجاز هذه الدراسةإلى أصدقائي 
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 شكر وتقدير

را  فليس بعده شيء، على عظيم فضله وجالل منته، أن من علّي الحمد هللا أوال  فليس قبله شيء، وآخ

 .بإكمال هذه العمل، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم

ف على هذه الدراسة، فإنه يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى من تحمل عناء اإلشرا

م يبخل علّي بجهد أو وقت حتى ظهورها في صورتها ومشورة ، ول رشادا ، ونصحا ،ا   توجيها ، و

، عثمان حسين عثماناالستاذ الناصح، أستاذي الفاضل: الدكتور المعلم الموجه، والنهائية، فكان نعم 

 . عني خير الجزاءفجزاه هللا

ا بقبول مناقشة هذه كما ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة األجالء الذين تفضلو 

في جامعة  المحاسبةلى أساتذتي األفاضل بقسم ا  ثرائها بآرائهم المفيدة وتوجيهاتهم السديدة، والرسالة، وا  

، على كل ما قدموه من جهود طيبة خالل فترة الدراسة. والشكر موصول إلى زمالئي من طلبة اإلسراء

 كان بمعلومة أو نصيحة أو الكلية وخارجها، على كل ما قدموه لي من عون في إتمام هذه الدراسة سواء  

 .جميعا  كل الشكر والتقدير رأي أو مشورة، فلهم مني

 الباحثة                                                                     

 اماني فوزي إسليم
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 ملخص

 التقاريرالدولية الخاصة بتقرير مدقق الحسابات على جودة  التدقيق معاييرثر تعديالت أ

  في البنوك العاملة باألردن المالية

 إعداد 

 أبو شلوف أماني فوزي

 إشراف 

 الدكتور عثمان حسين عثمان

ومدى مساهمتها على معايير التدقيق الدولية الحديثة التعديالت أثر على ف التعرهدفت هذه الدراسة إلى 

مستخدمي  لمساعدة مدقق الحساباتفي تقرير بالغ وتحسين مستوى اإلفي زيادة جودة التقارير المالية 

من المدراء الماليين في البنوك وذلك من وجهة نظر كل  المناسبة، على اتخاذ القراراتالتقارير المالية 

وهدفت الدراسة أيضا  إلى التعريف . لجنة التدقيق الخارجي ولجنة التدقيق الداخليالعاملة باألردن و

وأثرها  وتحديد نقاط القوة والضعف فحص وتقييم نظام الرقابة الداخليةب إلزام مدقق الحسابات بمدى

معايير التدقيق الدولية على  في تعديالتالبيان أثر باإلضافة إلى . التدقيق على سير إجراءات عملية

، لفت إلدراج إيضاحات اكبرمساحة  همنحدور التعديالت في إلى  إضافةتقرير المدقق ومضمون شكل 

وفقرات تؤكيدية عن امور يرى أنها تساهم في زيادة شفافية وفهم المستخدمين  إنتباه، امور اخرى

 لمالية.للقوائم ا

( استبانة 90تم توزيع )حيث  ،هت إلى عينة الدراسةجهذه الدراسة تم تصميم استبانة و ولتحقيق أهداف

صالحة إلجراء التحليل أي ( إستبانة 80منها ) ( استبانة،82استرد منها ) ،على أفراد عينة الدراسة

جمعت من خالل االستبانات تم تحليل البيانات التي ، ( من عدد االستبانات الموزعة%88.89) بنسبة

 باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المالئمة المتمثلة في األساليب اإلحصائية الوصفية

 .واألساليب اإلحصائية التحليلية

أن التعديالت التي أجريت على تقرير مدقق الحسابات ساهمت من وجهة نظر الى الدراسة توصلت 

 ءمة ومصداقية التقارير المالية. يادة جودة ومالفي زالفئات التي شملتها الدراسة 
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كما توصلت الدراسة الى تقديم بعض التوصيات التي من شأنها المساهمة في حل بعض اإلشكاليات 

التي تواجه مستخدمي البيانات المالية والمحاسبين القانونيين والهيئات المهنية المختصة في التعديالت 

ة االوراق المالية بتوفير لجنة ة للتدقيق ومن أهمها التوصية لهيئر الدوليت على المعاييأالحديثة التي طر

وإجراء تعديل  ،مختصة لفحص التزام البنوك والمدققين بتطبيق متطلبات فحص نظام الرقابة الداخلي

، وأيضا  ى قوة وضعف نظام الرقابة الداخليوالمدققين ببيان مد البنوك العاملة باألردنيلزم تشريعي 

الهيئات المهنية المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات بالتوصية لمجلس المعايير بتعديل إنتباه لفت 

و/أو إضافة معيار ينظم طرق وأساليب فحص نظام الرقابة الداخلي مع اإلشارة الى نتائج الفحص في 

 صلب تقرير مدقق الحسابات .

 ر المالية، نظام الرقابة الداخلي.معايير التدقيق الدولية، جودة التقاري الكلمات المفتاحية:
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 الفصل االول

 اإلطار العامة للدراسة

 المقدمة 1-1

 لحاق األضرارإلى إفي العقدين األخيرين من القرن العشرين أزمات مالية واقتصادية أدت  العالم شهد

ذلك إلى  عزا المستثمرون، وقد لمجموعة من كبرى الشركات الماليةوإفالس  ،بالعديد من الدولالمادية 

القطاع المالي، د المشاكل التي تواجه ة وتحديتقصير وإهمال مدققي الحسابات في أداء واجباتهم المهنيّ 


