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ال بذكرك وال إتطيب اللحظات  بطاعتك, والال إهار وال يطيب الن   ,بشكرك إاللهي ال يطيب الليل إ

 ال برؤيتك.إوال تطيب الجنة , بعفوك إالخرة تطيب اآل

 هللا عز وجل

 . حمة ونور العالمينالر   نبي   إلى, األمةونصح , ةنماسالة و أدى األغ الر  من بل   إلى

                 ى هللا عليه وسلمحمد صلّ م

حمل اسمه بكل أمن  إلى ظارانتمن علمني العطاء دون  إلى,من كلله هللا بالهيبة والوقار  إلى

هتدي وستبقى كلماتك نجوما ا قطافها انحيمد في عمرك لترى ثمارا قد  أنرجو من هللا أ, افتخار

 بد ألا إلىو بها اليوم وفي الغد

 والدي العزيز

                 لك غاليتي ,بسمة الحياة  إلى ,نيافوالت انالحنمعنى الحب و  إلىمالكي في الحياة   إلى

 الحبيبة ميأ

       النسيم  داتيتنهتنقلها  يقاعذبة الصوت واإلجراسا عأ انتفكالورود الالمعة التي تمايلت  إلى

 .... نور ....عرين سارة

 حمدأمهند ....ليث....    الحياةي ودعمي في تقو  هم من  إلى

  ادةالزهور التي تمأل حياتي باألمل والسع إلى ياميأبهجت فؤادي وبسمة  إلى

 .انالحويمحمد وسيلين  انالرائع نالطفال

 

 هدي هذا الجهد المتواضعأجميعا  إليهم
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 شكر وتقدير

 

علدددي بفضدددله  ,الدددذي مدددن   انهوسدددلطالحمدددد م كمدددا ينبغدددي لجدددالل وجهددده الكدددريم وعظددديم قدرتددده 

لددده آ  عليددده وسدددلم وونعمددده التدددي ال تحصدددى, والصدددالة والسدددالم علدددى سددديدنا محمدددد صدددلى هللا

 وبعد.. أجمعينوصحبه 

ددتقددد  أ دد مددن   إلددىكر م بجزيددل الش   ادا ونصددحارشددإتوجيهددا,  دراسددتيعلددى  شددرا  ل عندداء اإلتحم 

طددددار , فجددددزاه هللا عنددددي خيددددر سددددتاذي الفاضددددل الدددددكتور كايددددد العأبجهددددد ,  لددددم يبخددددل علددددي   و

 .....الجزاء

الددددذين تفضددددلوا بقبددددول مناقشددددة هددددذه  ,ءاألجددددالسدددداتذة ألا إلددددىأتقدددددم بالشددددكر الجزيددددل كمددددا  

ددد ,بدددئرائهم المفيددددة ثرائهددداإو ,الرسدددالة قسدددم  فاضدددل فددديسددداتذة األاأل إلدددىو ,ديدةوتوجيهددداتهم الس 

راسةموه من جهود طيبة خالل فترة على كل ما قد  ,سراء إلالمحاسبة في جامعة ا  . الد 
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 قائمة المالحق

 رقم الصفحة اسم الملحق الرقم

راسة أداةسماء محكمي أ 1  90 ة (ان)االستب الد 

راسة أداة 2  91 هائي(ة بشكلها النان)االستب الد 
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 األشكالقائمة 

 رقم الصفحة الشكل انعنو الرقم

راسةموذج أن 6-1  6 الد 
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 الملخص

ولية الخاصة بتقرير مدقق الحسابات المستقل على تقييم  أثر تعديالت معايير الت دقيق الد 

من وجهة نظر المحاسبين القانونيين األردنيين االستمرارية  

راسة من قبل أعدت  عودهمحمد عبد هللا أبو  الطالبة: هالهالد   

 أشر  عليها الدكتور: كايد عبد هللا العطار

وليددددة الخاصددددة بتقريددددر مدددددقق  دددددقيق الد  راسددددة إلددددى بيددددان أثددددر تعددددديالت معددددايير الت  هدددددفت الد 

فدددي تقيددديم قددددرة الشدددركة علدددى االسدددتمرارية ,وذلدددك مدددن  705,701)الحسدددابات المسدددتقل رقدددم )

راسددددة إلددددى بعددددض وجهددددة ن ظددددر مدددددققي الحسددددابات المسددددتقلين األردنيددددين ,كمددددا أشددددارت الد 

المؤشددرات التدددي تسددداعد المددددقق فدددي تقيددديم قددددرة الشدددركة علدددى االسدددتمرارية,  وبيدددان مسدددؤولية 

ددددقيق الخددداص باالسدددتمرارية رقدددم ) ولي للت  عندددد ( 570إدارة الشدددركة فدددي االلتدددزام  بالمعيدددار الدددد 

 إعداد بياناتها المالي ة .

راسدددة, حيدددث تدددم توزيدددع  راسدددة تدددم تصدددميم اسدددتبانة وجهدددت إلدددى عيندددة الد  ولتحقيدددق أهددددا  الد 

راسدددة علدددى المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي, لبيدددان 66) أثدددر تعدددديالت ( اسدددتبانة حيدددث اعتمددددت الد 

ولية الخاصة بتقرير مدقق الحسابات المستقل على تقييم االستمرارية  . معايير الت دقيق الد 

راسددد وليدددة الخاصدددة بتقريدددر مددددقق ة إلدددى وجدددود وتوصدددلت الد  ددددقيق الد  أثدددر لتعدددديالت معدددايير الت 

وتحسددددين تقيدددديم قدددددرة الشددددركة علددددى , الحسددددابات المسددددتقل علددددى تقيدددديم اسددددتمرارية الشددددركات

تحقيددددق األربدددداح, وتحسددددين تطبيددددق إجددددراءات تقيدددديم المخدددداطر التددددي تواجدددده الشددددركة, وتقيدددديم 

وقددددد قدددددمت الباحثددددة العديددددد مددددن , مترتبددددة عليهدددداال بااللتزامدددداتقدددددرة الشددددركة علددددى الوفدددداء 

علددددى أهميددددة إقامددددة ندددددوات ودورات مهنيددددة مددددن قبددددل مراكددددز التأكيددددد  مددددن خدددداللالتوصدددديات 

ولي  دددددقيق الددددد  التدددددريب والمعاهددددد والنقابددددات والجمعيددددات المهنيددددة, فددددي مجدددداالت معددددايير الت 

  .االستمرارية( الخاص ب570( الخاص بتقرير مدقق الحسابات المستقل , ورقم ) 705)


