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َ
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 يونس عليان الشوبكي

 ردنل ا -جامعة عمان العربية -أستاذ مشارك في قسم املحاسبة

 26/11/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                       27/6/2019تاريخ استالم البحث:  

 :امللخص
)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي بأبعاده في  700عن أثر تطبيق ِمعيار التدقيق الدولي  الكشف هدفت الدراسة إلى

( فقرة موزعة 26البنوك التجارية الردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل تطوير استبانة مكونة من )

، تم استرداد )80بعد الوضوح، بعد الصحة والدقة، بعد الصدق والمانة، بعد اإليجاز( وزعت على عينة مكونة من )على أربع أبعاد )
ً
 خارجّيا

ً
( 70( مدققا

 ( استبانة صالحة للتحليل، بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها.63استبانة تبين أن هناك )

دِقق، مسؤوليات اإلدارة،  700ِمعيار التدقيق الدولي وجود أثر لَتطبيق وأظَهَرت نتائج الدراسة إلى 
ُ
)إعداد الَتقرير( بأبعاده )مسؤوليات امل

نوك التجارية نطاق ومحددات التدقيق( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي الردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( في الب

( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( تعزى α = 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الردنية. وعدم وجود فروق ذات 

وفي ضوء هذه النَتاِئج قام الباحث بتقديم  العمر، الشهادة املهنية، املؤهل العلمي، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق(.) ملتغير

 يات والتي كان من أهمها: عدة توص

( على َتطبيقه وذلك ملا له من أهميه في تحسين جودة الَتقرير عن 700توجيه البنوك التجارية التي ال تطبق ِمعيار التدقيق الدولي رقم )  .1

دِققة.
ُ
 البيانات املالية امل

ك التجارية االردنية حول أهمية ِمعيار التدقيق الدولي رقم تنفيذ دورات تدريبية بهدف توعية املدققين واملدراء واملوظفين املعنيين في البنو  .2

 (، وكيفية َتطبيقه وأثره في جودة تقرير املدقق الخارجي.700)

دِقق الخاِرجي ؛جودة الَتقرير ؛: ِمعيار الَتدقيقالكلمات املفتاحية
ُ
 .البنوك التجارية الردنية ؛امل

 

:املقدمة  
 في 

ً
 أساسيا

ً
 مما تم التركيز واإل ، لذلك النظام املحاسبي وذو أهمية كبيرةُيعد التدقيق ضابطا

ً
 واستقاللية

ً
هتمام بهذه املهنة لُتصبح أكثر مهنية

ق الخارجي لعملية التدقيق من أهم ُمكّونات َعملّية التدقيق، 
ّ
قرير الذي ُيصدره املدق دقيق عتباره الناِتج الِنهائي ِلعملّية التَ بإكانت َعليِه من قبل. ويعد التَّ

 والداة الرئيسّية ملدقق الحسابات الخارجي التي يستخدمها للتواصل مع املستخدمين. 

بَتطبيق معايير مناسبة ومقبولة ومتعارف عليها على املستوى الدولي واملحلي، وتصدر هذه املعايير  لتزامالى اإلوتخضع مهنة التدقيق الخارجي 

، ومن أهم هذه الهيئات، االتحاد الدولي للمحاسبين 
ً
 بلجنة التدقيق الدولية وغيرها من  IFACمن قبل منظمات وهيئات مختصة ومعترف بها عامليا

ً
ممثال

اهتدت إلى إصدار جملة من اإلرشادات سواء فيما يتعلق بالقائمين بمهنة املراجعة )متطلبات التعليم، الخبرة، السلوك اللجان املنبثقة عنه، والتي 

من الدول مّما  املنهي(، أو بوضع أطر وإجراءات املراجعة التي تعمل على توحيد املمارسات ممثلة في معايير دولية للتدقيق، كما التزمت بَتطبيقها كثير

ق الخارجي يحّتم عل
ّ
عليها عند أدائه ملهنته وإعداده لتقريره والوقوف على مدى صدق وعدالة القوائم املالية محل التدقيق، وللوصول  عتماداال ى املدق
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ة كافية ومالئمة خالل عملية الفحص وا لرأي فّني وموضوعي لألعمال؛ يجب أن
ّ
في  دعتماال استفسارات واملالحظات، كما يجب ال يتم الحصول على أدل

(، وذلك بما يعّزِز جودة عملية التدقيق الخارجي والثقة بمهنة 700إعداده الَتقرير على مجموعة من معايير التدقيق الدولية؛ من ضمنها ِمعيار التدقيق )

سم تقريره بالجودة. 
ّ
 وأن يت

ً
 املدقق الخارجي عموما

تها هيئة اإلتحاد الدولي للمحاسبين الخاص بتقرير املدِقق والذي أصبح ( آخر التعديالت التي أجر 700ويعتبر ِمعيار التدقيق الدولي رقم )

 من 
ً
دِقق وملسؤوليات اإلدارة، 2006كانون الول  31ساري املفعول اعتبارا

ُ
م، ويتطلب هذا امِلعيار أن يوفر تقرير املدقق تفسيرات واضحة ملسؤوليات امل

وذلك بهدف تحسين فهم املستخدمين لعملية التدقيق، وملواءمة توقعاتهم للمسؤوليات إلى جانب شرح لطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق، 

دِققة وجودتها، ولتضييق فجوة التوقعات.
ُ
 الفعلية للمدقق واإلدارة، باإلضافة إلى موثوقية القوائم املالية امل

( أن تقرير ُمدِقق الِحسابات َشهد عبر التاريخ َتطورات مختلفة من حيث شكله ومضمونه، وذلك لحرص مهنة الَتدقيق 2013 ) يشير الذنيبات

دِقق من إيصال نَتاِئج عملّية الَتدقيق ِبشكل واِض 
ُ
جالس املهنّية في محاولة إيجاد نموذج مقبول بشكل عام، ليمكن امل

َ
 ح وسهل. ففي والَجمعيات وامل

 امليأواخر ال
ً
دِقق بأن الَبيانات املالّية خصوصا

ُ
عِكس قرن الثامن َعشر اقتصر تقرير ُمدِقق الِحسابات على فقرة واحدة ويسمى شهادة يشهد فيها امل

َ
زانية ت

عة الَتقرير ومحتواه، وكان صورة حقيقّية وعاِدلة لِحسابات املنشأة بنهاية الفترة املالّية. ففي ذلك الوقت كان هناك انسجام بين الهدف من الَتدقيق وطبي

م، بدأت أولى 1917املدقق يقوم بتدقيق جميع العمليات دون استخدام العينات، وعلى أساسه كان يشهد أن الَبيانات املالّية صحيحة. وفي عام 

يين مذكرة تضمنت نموذج لتقرير ُمدِقق املحاوالت لتنميط تقرير ُمدِقق الِحسابات في الواليات املتحدة، إذ أصدر مجمع املحاسبين القانونيين المريك

 (.  2011الِحسابات )جمعة، 

( إلى تقرير مدقق الحسابات بأنه من أهم مكونات عَملّية التدقيق، حيث إّنه ُيمثل نتائج نهائية لتلك العملية، وُيعد خالصة 2013ويشير ترزي )

كما ويشير أبو  .بر أحد املراجع الرئيسية التي يتم االعتماد عليها لَتحديد مسؤوِليات املدققعمل املدقق الذي يبين فيه النَتاِئج التي تم التوصل إليها، وُيعت

تقرير مدقق الحسابات هو املخرجات النهائية للنظم املحاسبية، والتي تمثل حلقة الوصل الرئيسّية بين اصحاب املصاِل ح ( أن 2016نصار وحميدات )

لتي يستخدمها املستثمرون في اتخاذ قراراتهم، ويسعى الهدف الرئيس للقوائم املالّية ذات الغرض العام، إلى توفير واملنشأة، كما وُيعد من أهم الدوات ا

لي للَمركز املالي للشركة وأ
َ
داِئها خالل فترة بيانات مالية عن املركز املالي للشركة، وعن نتيجة أعمالها، والتدفق النقدي لها، وذلك من خالل عرض هيك

هتمين في نهاية عملّية 2002حددة. ويرى كل من السقا وابو الخير )مالّية ُم 
ُ
(. أن مدقق الحسابات يعمل على إيصال نَتاِئج عمله إلى املستخدمين امل

ربما تكون  ل،الَتدقيق، ذلك من خالل صياغة رأيه على شكل تقرير كتابي، ليتم إرفاقه مع القوائم املالّية. وُيعد تقرير مدقق الحسابات وسيلة االتصا

الع على رأي املدقق. 
ّ
عليه؛ يعّرف جمعة  وبناءً الوحيدة بين املدقق والطراف الخارِجية، حيث يتمكن مستخدمو القوائم املالّية من خالل الَتقرير من االط

دِقق ومستخدمي (2011)
ُ
مكتوبة يوِض ح بها مدقق الحسابات ما قام  التقارير املالّية، وُيشِكل وثيَقة تقرير مدقق الحسابات على أنه وسيلة اتصال بين امل

( فقد عرفه بأنه 2008. أما )املجمع العربي للمحاسبين القانونيين، أحكام ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائمو  به وتوصل إليه من إجراءات

 إلبداء رأيه الفني واملحايد، وذلك بغرض إعال 
ً
املعلومات حول درجة التطابق بين املعلومات  م مستخدميوثيقة مكتوبة صادرة عن شخص ِمنهي يكون أهال

بيَنة في  كَنص –االقتصادية بمعناها املنهي املتعارف عليه 
ُ
حاسبية امل

ُ
علومات امل

َ
نظم لألنِظمة الرقاَبية الداخلّية والَبيانات وامل

ُ
الفحص واالِنتقاد امل

ني وُمحايد عن  جي، وبما َيَتماش ى مع ُمتطلبات القواِعدوالِسجالت والقواِئم املالّية بواِسطة املدقق الخاِر  الدفاتر
َ
املهنّية والقانونّية بغرض إبداء رأي ف

علومات لالعتماد
َ
ة وصحة الَبيانات وامل

َ
عليها، وما إذا كانت القوائم املالّية التي تم إعدادها من قبل املنشأة لتعطي صورة صادقة وعادلة عن  مدى دق

 .تعطي نَتاِئج أعمالها للَسَنة املالّية مَحل الَتدِقيقاملالي للمنشأة، و  املركز

 
ً
حِصلة النهائّية لعملية التدقيق، وبناءا

ُ
عليه؛ فإن الباحث يعرف تقرير ُمدِقق الحسابات على أنه  كما ويعد تقرير املدقق املنتج امللموس وامل

دِقق ما قام به من إجر 
ُ
اءات ومن أحكام وسيلة اتصال بين ُمدِققي الحسابات وُمسَتخِدمي التقارير املالّية، ِبشكل وثيَقة مكتوبة يوِض ح من خاللها امل

دِقق، كونه الوسيلة التي يستطيع املدقق من خاللها التعبير عن  توصل إليها، ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائم املالّية. كما
ُ
وتنبع أهمية تقرير امل

يذكر  ية أم الجنائية.رأيه حول عدالة القوائم املالّية. والذي يعد أحد أهم املراجع التي يِتم االعِتماد َعلْيها لتحديد مسؤوليات املدقق سواء منها املدن

 الحسابات من خالل اآلتي: ( أهمية تقرير مدقق2009جمعة )

 فيه، ومطلوًبا لكافة الطراف التي تهتم بالَتعُرف على أداء املنشأة املالي .1
ً
ا
ُ
 .أنه يعتبر مستنًدا موثوق

حتملة لكافة عمليات املنشأة. .2
ُ
 أنه يعد وسيلة ذات فاعلية تقدم املعلومات عن اآلثار الفعلّية وامل

ِته بال .3
َ
 .غير بُصورة ُتحقق إْشباع حاَجة مستخدمي معلومات الَتقرير بقدر اإلمكاناملحافظة على املضمون، ومدى عالق

 يترتب على الَتقرير أموٌر هامة وضرورية تتخذها الجمعية العامة للمساهمين، وهي: .4

 اعتماد الَبيانات املالّية الِختامية للُمنشأة أو تعديلها أو إلغائها. 

 إبراء أو عدم إبراء ذمة أعَضاء مجِلس اإلدارة. 

 إقرار أو عدم إقرار كيفية التصرف في الرباح القابلة للتوزيع. 
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 رسم سياسات املنشأة. 

دِقق الخاِرجي للقوائم املالّية للمنشأة يعد أساسا لربط الضريبة على نتيجة أعمال .5
ُ
 . املنشأة إن اعتماد امل

6.  
ً
، ومدنيا

ً
، وتأديبيا

ً
دِقق جنائيا

ُ
 .يعد مستند لتحديد مسؤولية امل

والعلمية، ومدى وفائها بحاجات املجتمع املتغيرة  انعكاسات للمدى الذي وصلت إليه مهنة املحاسبة والَتدقيق من الناحيتين العمليةيمثل  .7

 . واملتطورة من املهنة

، إنما يشمل على كافة يعد مفهوم جودة التقارير املالّية من املفاهيم الواسعة كونه ال يشير إلى املعلومات التي تتضمنها القوائم املالّية فقط

ل يضاحات واملعلومات غير املالّية، التي تستخدم في اتخاذ القرارات والتي تكون مضمنة في تقارير الَشرِكات السنوية، والتي تشكل العوامال فصاحات واال ا

درجة تعبر بها الرباح عن واقع اقتصادي بهدف تقييم  املؤثرة بمستويات مختلفة في نتيجة أعمال الشركة املعبر عنها في الرباح، فعرفت جودة الرباح بأنها

 (.2006أداء الشركة املالي )املطارنة، 

، لذلك اهتم Botosan(2004 )وقد اختلفت وجهات نظر تباين احتياجات مستخدمي التقارير املالّية حول معايير الجودة وكيفية قياسها 

الَتقرير املالي، وذلك من خالل طرق غير مباشرة، إذ يتم استخدام خصائص ومؤشرات قد تؤثر على العديد من الباحثين في دراساتهم حول قياس جودة 

والخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية التي حددها اإلطار النظري للمحاسبة،  جودة الَتقرير املالي مثل ادارة الرباح وتعديالت القوائم املالّية،

 . (Tsoncheva, 2014)الختياري، ونوعية رأي املدقق ومستوى التحفظ، وتوقيت إصدار التقارير السنوية ومستوى اإلفصاحات خاصة اإلفصاح ا

ورغم كثرة الدراسات التي بحثت في موضوع جودة التقارير املالّية، إال أنه ال يوجد مقياس محدد يقوم بإجراء تقييم شامل لجودة هذه 

 (FASB)ائص النوعية للمعلومات املحاسبية، والتي حددت من قبل مجلس املعايير املحاسبية املالّية التقارير، حيث أن الَتعُرف يتضمن كافة الخص

وبسبب اختالف آراء كيفية قياس جودة التقارير املالّية، فقد برزت رغبة املجالس املهنّية في بناء أداة شاملة ،  (IASB)ومجلس املعايير املحاسبة الدولية

وقد  . IASB(2008)  ملحاسبية، لتشتمل على كافة الخصائص النوعية التي قد ترفع من جودة املعلومات وتساعد على فهمهالقياس جودة املعلومات ا

املزايا الرئيسية التي ينبغي للمدقق مراعاتها عند إعداده تقرير الَتدقيق، كي  AAA (1972) حددت إحدى اللجان التابعة لجمعية املحاسبة المريكية

 : (Bertin, 2013منه وهي )يحقق الهدف 

 .)عدم التحيز )الصدق والمانة 

 عدم استخدام املصطلحات الغير مفهومة )الصراحة والوضوح(. 

 صياغة الَتقرير وتناسبه ملستوى إدراك مستخدميه. 

  التي تم التوصل إليها، مع بيان توضيح الخطوات واإلجراءات التي تم القيام بها عند تدقيقه للبنود ذات الهمية النسبية العالية، والنَتاِئج

 .املعايير التي َتم استخدمها للوُصول إلى الرأي حتى ُيمكن للَغير َتحديد دَرجة اعتماِدهم على ما هو َمعروض أماَمهم

 ناسب )عدم تأخر نَتاِئج الَتدِقيق
ُ
 .)الوقت امل

أن يتصف ببعض املواصفات، والتي يجب توافرها للوفاء أنه كي يتم إعداد تقرير الَتدقيق يجب  يرى  Barth (2008)وعليه فإن "بارث" 

الَئمة، الوضوح،  باحتياجات مستخدميه، ورغم تعدد اآلراء حول تلك املواصفات، إال أنها قد اجتمعت
ُ
على ضرورة توافر خصائص مثل: )املوضوعية، امل

 (.الشمول، اإلفصاح، القدرة على اإلقناع، التركيز، الدقة

)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق  700جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي  وفي ضوء ما سبق؛ فقد

 ردني في البنوك التجارية الردنية.ل الخارجي ا

 مشكلة الدراسة:
عيار الَتدقيق الُدَولي   مِلِ

ً
ق الحسابات الخارجي وفقا

ّ
 من قبل  (700رقم )القت الَتعِديالت التي حصلت على تقرير مدق

ً
 وملحوظا

ً
اهتماما كبيرا

 أّن هذا  .البنوك والشركات الردنية. وهذا من خالل توفير ضوابط محددة وواضحة تضبط عملّية إعداد ونشر هذا التقرير من أجل تحسين جودته
ّ

إال

 بالبحث واالهتمام من قبل الباحثين، وقلة الدراسات التي بحثت في أثر تط
َ
)إعداد الَتقرير( في رفع  700بيق ِمعيار التدقيق الدولي املوضوع لم يحظ

ق الخارجي. لذا فقد جاءت الدراسة الحالية للكشف عن أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي 
ّ
)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير  700جودة تقرير املدق

 املدِقق الخارجي في البنوك التجارية الردنية.

 أسئلة الدراسة:
 تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل االجابة عن التساؤالت التالية:ويمكن 
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ق الخارجي الردني بأبعاده  700هل يوجد أثر لتطبيق معيار التدقيق الدولي  السؤال الرئيس ي:
ّ
)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدق

 "وتفرع من هذا السؤال الرئيس ي السئلة اآلتية: التجارية الردنية؟ )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( في البنوك

ق الخارجي الردني في البنوك  700تطبيق ِمعيار التدقيق الدولي لهل يوجد أثر  :السؤال الفرعي االول 
ّ
)إعداد التقرير( بأبعاده في وضوح تقرير املدق

 التجارية الردنية؟

ق الخارجي الردني في البنوك  700هل يوجد أثر لتطبيق معيار التدقيق الدولي  :السؤال الفرعي الثاني
ّ
)إعداد التقرير( بأبعاده في إيجاز تقرير املدق

 التجارية الردنية؟

ق ا 700تطبيق معيار التدقيق الدولي لهل يوجد أثر  :السؤال الفرعي الثالث
ّ
لخارجي الردني في )إعداد التقرير( بأبعاده في صدق وأمانة تقرير املدق

 البنوك التجارية الردنّية؟

ق الخارجي الردني في  700َتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي ل هل يوجد أثر :السؤال الفرعي الرابع
ّ
)إعداد التقرير( بأبعاده في صحة ودقة تقرير املدق

 البنوك التجارية الردنية؟

 أهمية الدراسة:

 هما:تقسم أهمية الدراسة إلى قسمين، 

: األهمية النظرية:
ً
ق  700الضوء على أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي سلطت تبرز الهمية النظرية في أنها  أوال

ّ
)إعداد الَتقرير( في رفع جودة تقرير املدق

راسات التي تناولت ِمعيار التدقيق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية، ويمكن أن تسهم هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري للبحوث والد

دِقق الخارجي. 700الدولي 
ُ
 )إعداد الَتقرير( وجودة تقرير امل

: األهمية التطبيقية:
ً
لة في رفع جودة  700تبرز أهمية الدراسة التطبيقية في أنها تبحث عن أثر َتطبيق معيار التدقيق الدولي  ثانيا )إعداد التقرير( املتمّثِ

ق الخ ِ
ّ
قديم ارجي الردني في البنوك التجارية الردنية، كما وتكمن أهمية الدراسة الَتطبيقية في الدور الفعال الذي يقوم به املدقق الخارجي في تتقرير املدق

رفع جودة تقرير تلك القوائم في  وإبداء رأيه الفّني املحايد، حول جودة املعلومات الواردة في القوائم املالية، من أجل تلبية احتياجات مستخدمي تقرير

ق الخارجي. وبالتالي استفادة الجهات املعنية من نَتاِئج وتوصيات هذه الدراسة.
ّ
 املدق

 فرضيات الدراسة: 

)إعداد التقرير( بأبعاده  700(  لتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي 0.05α=) عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةال يوجد أثر الفرضية الرئيسّية األولى: 

ق الخارجي الردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية الردنيةفي 
ّ
 .رفع جودة تقرير املدق

 و"تفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:

  :عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد الفرضية الفرعية األولى (=0.05αل  ) إعداد التقرير(  700تطبيق معيار التدقيق الدولي(

 بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية.

 عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد  :الفرضية الفرعية الثانية (=0.05α  ) تقرير( )إعداد ال 700لَتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي

 .بأبعاده في إيجاز تقرير املدِقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية

 عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد : الفرضية الفرعية الثالثة (=0.05α لتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي  )إعداد التقرير(  700(

 .الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنيةبأبعاده في صدق وأمانة تقرير املدِقق 

 عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد : الفرضية الفرعية الرابعة (=0.05α لتطبيق معيار التدقيق الدولي )إعداد  700(

ق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية ِ
ّ
 .التقرير( بأبعاده في صحة ودقة تقرير املدق

)إعداد التقرير(  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  (0.05α=) عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد  فرضية الرئيسية الثانية:ال

ق الخارجي الردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية 
ّ
الردنّية، تعزى بأبعاده في رفع جودة تقرير املدق

رات )العمر، املؤهل العلمي، الشهادة املهنية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق(.  ملتغّيِ
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 أنموذج الدراسة:

أثر املتغير املستقل وعناصره بهدف تحقيق غايات الدراسة قام الباحث بإعداد أنموذج يمثل الدراسة، وذلك للوصول إلى أهدافها من حيث 

، وحل مشكلة الدراسة املطروحة واإلجابة عن أسئلتها. والشكل )
ً
 ( يوض ح ذلك.1على املتغير التابع وعناصره أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2018( ودراسة )صباح، 2017( ودراسة )عمارة، 2017عتماد على دراسة )مطر، وذج الدراسة من إعداد الباحث بال (: أنم1شكل)

 التعريفات الجرائية: 

  دقق املتعلقة بتكوين رأي حول البيانات املالية )معايير التدقيق : (700)ِمعيار التدقيق الدولي
ُ
هو ِمعيار من املعايير الدولية يتناول مسؤولية امل

ق الذي يتم إصداره نتيجة لعملية تدقيق للبيانات املالية، كما يوفر تفسيرات
ّ
ه شكل ومحتوى تقرير املدق  أنَّ

ً
واضحة  الدولية(. ويعرف إجرائيا

دات التدقيق، وذلك بهدف تحسين فهم املستخدمين ملسؤولي ات مدقق الحسابات وملسؤوليات اإلدارة، إلى جانب شرح لطبيعة ونطاق ومحّدِ

ستخدمين مع املسؤوليات الخاصة ِبُمدِقق الحسابات واإلدارة، ولزيادة الثقة القوائم املالية املدقق
ُ
ة، ولتضييق فجوة للتدقيق، وملالءمة ما يتوقعه امل

 (.2013توقعات ) ترزي، ال

 دِقق
ُ
تعرف مسؤوليات املدقق بأنه الحصول على معرفة إن كانت البيانات املالية ككل خالية من أخطاء جوهرية والتأكيد عليها،  :مسؤوليات امل

 بأنَّ التدقيق الذي تم القيام به  سواء كانت ناشئة عن اإلحتيال
ً
أو الخطأ وإصدار تقرير يتضمن رأيه حول ذلك. مع التأكيد على أنَّ رأَيُه ليس مؤِكدا

 للمعايير الدولية للتدقيق سيكِشف أي أخطاء جوهرية )صباح، 
ً
 (.30: 2018وفقا

 ملعايير التقارير املالية الدولّية، وعن إعداد  تعرف بأنَّ اإلدارة هي مسؤولة عن عرض وإعداد أي بيانات :مسؤوليات الدارة 
ً
مالّية بصورة عادلة وفقا

ال أو عن النظمة الرقابية الداخلية التي تعتبرها اإلدارة من ضروريات إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن اإلحتي

عد اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد جميع ا
ُ
 (.30: 2018ستمرار )صباح، لية من تقييم قدرة الشركة على اال لبيانات املاالخطأ. كما ت

 .ختيار العينة ق على عملية إتعرف بأنه عملية التدقيق على أسلوب العينة وليس التدقيق الشامل، حيث يعتمد املدق نطاق ومحددات التدقيق

  (.32: 2006من القوائم وال يقوم بتدقيق جميع القوائم بشكل كامل )املطارنة،  ةعشوائي

 ق الخارجي
ّ
يعرف بأّنه ِحرص املدقق بأن تكون جميع إجراءات واختبارات وأدلة التقرير التي يستخِدمها من خالل ممارسته املهنية  :جودة تقرير املدق

قة، وبأن يتمكن في النهاية من إصدار رأي ِضمن املعايير املهنية، وبالَشكل املطلوب الذي يُ 
َّ
ة أخطاء كبيرة في البيانات املالية املدق خلي مسؤوليته من أيَّ

 (.2018)صباح،  منهي مستقل ومحايد يخفف ما يعرف بفجوة التدقيق

 :هو وضوح تقرير املدقق الخارجي، بحيث ال يكون فيه أي غموض في محتويات التقرير حيث يتم توصيل البيانات بشكل واض ح )خداش،  الوضوح

 (. 9: 2011والزوي، ونصار، 

  :أكثر من الالزم وأن ال يكون هناك جمل أو كلمااليجاز 
ً
ق الخارجي بحيث أن ال يكون الَتقرير مطوال

ّ
ت غير مترابطة, وكذلك ال هو صياغة تقرير املدق

 (. 12: 2018صباح، (يتضمن التفاصيل الكثيرة والتي تفقده التركيز 

 :2006وهو عدم تحيز املدقق الخارجي في تقريره لّيِ طرف من الطراف، وأن يوض ح النتائج في التقرير بكل صدق وأمانه )املطارنة،  الصدق واألمانة :

.الوضوح 

.اليجاز 

 واألمانة.الصدق  

.الصحة والدقة 

.مسؤوليات املدقق 

.مسؤوليات الدارة 

.نطاق ومحددات التدقيق 

 املتغير التابع    

 جودة تقرير املدقق الخارجي

 املتغير املستقل

 (700معيار التدقيق الدولي )
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18 .) 

  :ق الخارجي حتى يتسنى لألطراف املعنية االستفادة من تلك املعلوماتوهي دقة املعلو الصحة والدقة
ّ
 (.11: 2018صباح، ( مات الواردة في تقرير املدق

 محددات الدراسة وحدودها: 
ة في اآلتي:  تمثلت حدود الدراسة الحاليَّ

 اقتصرت هذه الدراسة على البنوك التجارية الردنية. الحدود املكانية:

 اقتصرت هذه الدراسة على عينه من مدققي الحسابات الخارجيين املعتمدين للبنوك التجارية الردنّية.الحدود البشرية: 

 م.2019تم إنجاز هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الول للعام الدراس ي الحدود الزمانية: 

 :الدراسات السابقة

 Zubek, F. (2016). External Aubitor’s Compliance with ISA 700 in Qatari Corporations.:  هدف هذه الدراسة إلى فحص الشكل واملضمون

ييدقيق  ييوى لتقييارير التي ييلوب تحليييل املحتي ييم اسييتخدام أسي يية القطرييية وتي ييبية عنييد الحكومي ييل الشييركات املحاسي ييورة ميين قبي ييارير التييدقيق املنشي يية  فييي تقي الخاصي

 مين تقييارير مييدققي الحسييابات، حيييث تضيمنت  42بالشيركات القطرييية املطبقيية، وكانييت عينية الدراسيية مكونيية ميين 
ً
شييركة تمثييل عييدد الشييركات  42تقريييرا

ييع ال ييارير املنشييورة تتطييابق مي يايير العاملييية، وأن التقي ييق مييع املعي ييائج أن تقييارير التييدقيق تتوافي يالي وبينييت النتي يير املي ييع املوجييودة فييي سييوق قطي عناصيير املرتبطيية مي

 عنوان التاريخ وتقريره. 

 Anna & Emelie (2016) “the revised audit report: revision of international standards and its impact on communication between 

au d itors and  u sers in  swed en  تهدف هذه الدراسة إلى عملية فهم التعديالت الصيادرة عين تقريير :  .
ً
، واعتميدها أيضيا

ً
امليدقق، واملعتميدة دولييا

ييلت االسييتبانة يير، وقييد أرسي ييويد واملسييتخدمين للتقريي ييدققين فييي السي يا بييين املي ييل فيمي ييي جييودة التواصي يا في ييل آثارهي ييى ذوي  االتحيياد الوروبييي، وتهيييدف إلييى تحليي إلي

  العالقية الرئيسييين وكيذلك إلييى امليدققين املعتميدين، وكلهيم متواجييدون فيي السيويد وقيد كانييت
ً
اإلجابيات ليدمهم متعلقية بتعييديل تقريير امليدقق بوصيفه جييزءا

يض ميين الفجيوة بييين مطاليب املسييتخدم ين ومييا مين السيياس التجريبيي وخلصييت النتيائج إلييى أن تقرييير امليدقق الييذي أجيري عليييه التعيديل ميين املتوقييع أن يخّفِ

 في تقارير التدقيق في دولة السويد، حيث تم تخفيض فجوة املعل
ً
 .ومات وسيتم تطوير جودة التواصل بين الجهتين بصورة كبيرةيقدم فعليا

 ( بعنووان: أأثور عوامول يغييور مودقق الحسوابات الخواِرجي علوى جوودة الَتودقيق مون وجِوة نظور ُمودِققي الِحسوابات والُعموال  فوي 2016دراسة جويلس )

درجوة فوي سووق عمووان املواليأ
ُ
ورِاات الصوناعّية األردنّيوة امل

َ
وقيد هيدفت الدراسية إليى الَتعيُرف علييى أثير عواميل التغييير ليدى ُميدِقق الِحسيابات الخيياِرجي : الش

ونيت عينية هييذه عليى جيودة الَتيدقيق مين رؤييية ميدققي الحسيابات وامليديرين امليياليين اليذين يعمليون فيي القسييام املاليية فيي الشيركات الصييناعية فيي الردن وتك

 يعملون في الش174الدراسة من )
ً
ركات املعتمدة فيي سيوق عميان امليالي وُميدِققي حسيابات هيذه الشيركات الخيارِجيين. وقيد بينيت النتيائج وجيود أثير ( شخصا

 ذي داللة إحصائية لعوامل التغيير عند مدقق الحسابات الخارجي في جودة التدقيق من زاوية رؤية أفراد عينة الدراسة. 

 Vasileiadis (2016) “a new view of auditors reporting model  rreducing the information & expectation gap تهدف هذه الدراسة إلى  : .

( ولتحديييد إذا كيان هنالييك بعيض التغيييرات فيي التشييكيل املعلوميياتي 701تحدييد مييدى انخفياض فجييوة االتصيال ميين بعيد إجييراء التعيديالت حسييب املعييار )

عيد عمييل تحلييل فيي جامعيية )إيرسيموس( وكانييت النتيائج املجيراة فييي هولنيدا إلييى أن التقريير الجديييد وقيد اتحي ح أنييه يمكين تخفيييف الفجيوة إليى أكثيير مين ذلييك ب

ل، زاد مين موافقية املعلوميات ودقتهيا وكيذلك زاد مين رسيي ى املسياهمين بصيورة عامية عيدا عين هيذا، فقييد تبيين أن التقريير سياعد املسيتخدمين بشيكل أفضيي

 قد قلت بشكل ملحوظ.مما يثبت أن نسبة االنخفاض في فجوة االتصال 

 (أ701( بعنوان: أدراسة تحليلية للتعديالت الخاصة بتقرير ُمدِقق الِحسابات وفًقا للِمعيار الَتدقيق الدولي رقم)2017دراسة مطر):  هدفت هذه

يدِققين فيي مكاتيب الَتيدقيق حيول مييدى قبيولهم للتعيديالت الجدييدة التيي طيرأت عليى تقريير ُميدِقق الِحسيا
ُ
بات، واصييبحت الدراسية اليى معرفية وتحلييل آراء امل

يأثير هييذه التعييديالت علييى جييودة الَتييدقيق وجييودة2016/12/15سيارية املفعييول بييالفترات املالّييية املنتهييية او بعييد  التقييارير املالّييية الصييادرة ميين  م، ومييدى تي

يدِقق حسينت مين جيودة الَتيدقيق 701وكشفت هذه الدراسة عين ان التعيديالت التيي ادخلهيا ِمعييار الَتيدقيق اليدولي رقيم ) .ُمدِقق الِحسابات
ُ
( عليى تقريير امل

دِققية، كميا كشيفت ان هييذه التعيديالت  وجيدت قبيوال وتَ 
ُ
طبيقيا بيدرجات متفاوتية مين قبيل ُميدِققي الِحسييابات، كميا حسينت مين جيودة الَبيانيات املالّيية امل

يا اخيتالف ترجميية الينص الييذي صيدر بييه الَتقريير باللغيية اإلنجليزيية فييي صيياغة عنييوان الَتقريير وكييذلك فيي العنيياوين الخا صية بييبعض وذليك لعييدة اسيباب اهمهي

 .ات امور الَتدقيق الهامة او الرئيسيةفقراته وكان من اهم نَتاِئج الدراسة هو تباين مكاتب الَتدقيق من ناحية عرض مكون

 Bana & Berivan (2017), “The Implementation Of ISA 701 - Key Audit Matters: Empirical Evidence On Auditors”Adjustments In  

Th e New Au d it Report في التقرير امليدقق الجدييد، ( KAMيق )تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الوضوح والفهم آللية فهم وتبيين املدققين للتطب:    .

 ميين AASBوكيان هييذا بعييالج العوامييل التيي ميين املمكيين أن تييوثر فيي طريقيية عمييل التقرييير حسييب متطليب )
ً
(، وقييد طييورت الدراسيية رؤيية حديثيية تعييالج عييددا

( عمييل KAMاسييتخالص النتيائج بخصييوص تييأثير )الصيعوبات املهنييية التييي تواجيه مييدققي الحسييابات، والتييي مين املفييروض أن تؤخييذ بعيين االعتبييار وقييت 
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ييارير املييدققين املعتمييين معيييار التييد ييق الدراسيية املجييراة فييي السييويد أن تقي ييدققين وبينييت النتييائج التييي خرجييت وفي ييدولي الباحييث اسييتبانة لعينيية ميين املي قيق الي

 وهيذا بييدوره يسياعد املسييتخدمين فيي فهييم  ( قيد تيم تطييويره باتجياه الحسيين لنيه يييتم اإلفصياح عيين املعلوميات بشييكل صيريح وأوضي ح ممييا701)
ً
كيان سييابقا

 عن الوضع املالي للشركات.
ً
 أهمية التقرير املالي، المر الذي يوفر صورة أكثر وضوحا

 ( فووي 701( دراسووة بعنووان: أأثوور التعووديالت الخاصوة بتقريوور موودقق الحسووابات وفًقوا مِلعيووار التوودقيق والتو يود الوودولي رقووم)2018ودراسوة صووباح )

ييدقق  :ين جووودة تقريوور املوودقق وجووودة البيانووات املاليووة املدققووة )دراسووة تحليليووة(أتحسوو يا مي هييدفت الدراسيية الَتعييُرف علييى أهييم التعييديالت التييي طبقهي

 للِمعييار اليدولي الجدييد رقيم )
ً
اللتزام ( ومعرفية ميدى التيزام مكاتيب التيدقيق الردنيية بيا701الحسابات في مجال اعداد ونشر تقريير ميدقق الحسيابات وفقيا

ييق أهييداف الدراسيية  الّييية. ولَتحقيي
َ
ييدِقق والَبيانييات امل

ُ
ييوَدة َتقرييير امل ييذي تنتجييه هييذه التعييديالت علييى ُجي ييتبانة بتلييك التعييديالت ومعرفيية الثيير الي تييم تصييميم اسي

ياليّين مين شييركات مدرجيية فيي بورصيية َعّمييان، وتمثليت  100عينيية الدراسيية ميين  لجميع البيانييات، تكييون مجتميع الدراسيية ميين ميدققي الحسييابات، ومييدراء مي

ييع عليييهم  ، تييم توزيي
ً
ييتبانة، بنسييبة ) 100فييردا ييكل 88اسي يين حيييث الشي ييب التييدقيق مي ييارير الصييادرة ميين مكاتي ييات فييي التقي ياِئج أن ُهنيياك اختالفي ي %(. أظَهييَرت النَتي

ييدِقق عيين الَبَيا ي
ُ
ييين ُجييودة َتقرييير امل يية، وجييود أثيير فييي َتحسي ياِئج الدراسيية التحليلّيي ييت نَتي ييابات واملحتييوى، فييي حييين كاني يية ِبَتقرييير ُمييدقق الِحسي الّييية الَخاّصي

َ
نييات امل

(. وقيد اسيتفاد الباحيث ميين هيذه الدراسية فيي بنيياء النميوذج االفتراسي ي وفيي بنيياء االطيار النظيري والتحليليي العملييي 701ِبموَجيب ِمعييار الَتيدقيق اليُدَولي رقييم )

 للدراسة.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 مِلعيار التدقيق 
ً
ُيالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أن بعض الدراسات تناولت أثر التعديالت الخاصة بتقرير مدقق الحسابات وفقا

ول (، ومنها من تنا2017( ودراسة مطر)2018( في تحسين جودة تقرير املدقق وجودة البيانات املالية املدققة كدراسة صباح )701والتوكيد الدولي رقم )

إلى تحديد مدى   Vasileiadis( 2016)(، كما وذهبت دراسة 2016أثر عوامل تغيير مدقق الحسابات الخاِرجي على جودة الَتدقيق، كدراسة جويلس )

ت الدراسة ( ولتحديد إذا كان هنالك بعض التغيرات في التشكيل املعلوماتي. وتميز 701انخفاض فجوة االتصال من بعد إجراء التعديالت حسب املعيار )

دِقق الخاِرجي الردني في البنوك  700الحالية عن باقي الدراسات السابقة بتناولها أثر َتطبيق ِمعيار الَتدقيق الدولي 
ُ
)إعداد الَتقرير( في رفع جودة تقرير امل

 التجارية الردنية.

 :الطريقة واالجرا ات
 ملجتميع الدراسية وعينتهيا، وطريقية ا

ً
سيتخدامها فيي جميع البيانيات، وإجيراءات تطويرهييا ختيارهييا، وأداة الدراسية التيي تيم إتنياول هيذا الفصيل وصيفا

 وصدقها وثباتها، ومنهج الدراسة وتصميمها، ومتغيراتها وإجراءاتها الَتطبيقية والطرق اإلحصائية املستخدمة فيها.

 منهج الدراسة:
)إعداد الَتقرير(  700أثر َتطبيق ِمعيار الَتدقيق الدولي  ، وذلك لقياسلتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي 

دِقق الخاِرجي الردني في البنوك التجارية الردنية. 
ُ
معامل الفا  وتم استخداموقد تم عرض الَبيانات وإعداد الجداول الالزمة في رفع جودة تقرير امل

ستخدام حزمة التحليل بإ الختبار الفرضيات، One Sample t- Test(، واختبار  ANOVAاين )كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة، وتحليل التب

  .ستنتاجات التي بنى عليها التصور املقترح بحيث يزيد بها رصيد املعرفة عن املوضوعاإل وذلك للوصول إلى  ،SPSSاالحصائي 

 مجتمع الدراسة:

 ( يوض ح ذلك:1شركات التدقيق املعتمدة للبنوك التجارية الردنية والجدول )شمل مجتمع الدراسة كافة املدققين الخارجيين في 

 (: أسما  شراات التدقيق املعتمدة للبنوك التجارية األردنية1جدول )
 اسم شر ة التدقيق اسم البنك الرقم

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط( الردن البنك العربي 1

 اند توش )الشرق االوسط( الردن ديلويت بنك اإلسكان 2

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط( الردن بنك القاهرة عمان 3

 ارنست ويونغ وشركة ديلويت )الردن( البنك الهلي 4

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط( الردن البنك التجاري الردني 5

 ارنست ويونغ )الردن( بنك االتحاد 6

 الردن (KPMG) بنك الردن 7

 برايس وترهاوس كوبرز  ")االردن(" البنك الردني الكويتي 8

 ديلويت وشركة ارنست )الردن( (ABCبنك املوسسة العربية املصرفية ) 9

 برايس وترهاوس كوبرز ")االردن(" البنك اإلستثماري  10

 ارنست ويونغ )الردن( بنك اإلستثمار العربي الردني 11

 برايس وترهاوس كوبرز ")االردن(" كابيتال بنك 12

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط( الردن بنك سوسيتة جنرال)الردن( 13
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 ثبات األداة:  
Cronbach’s)(: قيم ثبات مجاالت الدراسة بطريقة  رونباخ ألفا )2جدول)  Alpha ( وثبات العادةT es t .R .t es t) 

 املتغير عدد الفقرات  رونباخ ألفا

 الوضوح 7 0.85

 الصحة والدقة 9 0.86

 الصدق والمانة 7 0.88

 اإليجاز 3 0.90

  كل البعد 26 0.87

(، ولبعد الصحة والدقة بلغت قيمة الثبات بطريقة 0.85الوضوح بلغت ) بعد( أن قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ل2يظهر من الجدول )

(، ولبعد اإليجاز بلغت قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 0.88كرونباخ ألفا لبعد الصدق والمانة بلغت )(، وقيمة الثبات بطريقة 0.86كرونباخ ألفا )

 (، وهي قيم مرتفعة وتدل على درجة ثبات مقبولة لغراض َتطبيق الدراسة.0.87(، والبعاد ككل بلغت قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا )0.90)

 عينة الدراسة:

 من شركات التدقيق املعتمدة للبنوك التجاري80الدراسة من )تكونت عينة 
ً
 خارجّيا

ً
العشوائية  ة الردنية، تم اختيارهم بالطريقة( مدققا

 %.78.8( استبانة صالحة للتحليل أي بنسبة 63( استبانة، وتبين بوجود )70( استبانة، وتم استعادة )80حيث تم توزيع )البسيطة، 

 إجرا ات الدراسة:

 باإلجراءات اآلتية: انأهداف الدراسة، قام الباحثلتحقيق 

 .تحديد مجتمع وعينة الدراسة 

 .بناء أداة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباتها 

 .الحصول على املوافقات الرسمية )كتب تسهيل املهمة( لَتطبيق الدراسة 

 باست 
ً
 (.SPSSخدام البرنامج اإلحصائي )توزيع استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة ، وتم تحليلها إحصائيا

 أساليب تحليل الَبيانات الحصائية: 

 ملعالجة بيانات الدراسة تم استخدام الساليب اإلحصائية التالية:

  Statistical Package for the Social Science جتماعيةال استخدم الساليب اإلحصائية املناسبة من خالل الحزم اإلحصائية للعلوم ا

 . SPSS إليهويشار 

 كما استخدم أساليب اإلحصاء الوصفي مثل: 

 " املتوسط الحسابيMeanنحراف امِلعياري "ال ، واStandard Deviation ستجابات أفراد الدراسة لكل عبارة  من ا" للتعرف على مدى انحراف

 الحسابي والنسب املئوية والتكرارات. عبارات الدراسة، ولكل محور من املحاور الرئيسة عن متوسطها

 وباإلضافة لذلك استخدم في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها الساليب اإلحصائية املناسبة مثل:

 .معامل الفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة 

 ( تحليل التباينANOVA .) 

 ( واختبارOne Sample t- Test.الختبار الفرضيات ) 

 جمع املعلومات: مصادر 
 هي:تم االعتماد في هذه الدراسة على املصادر الولية والثانوية لجمع الَبيانات املناسبة لغايات تحقيق غرض الدراسة واختبار فرضياتها، و 

 وصفها أداة رئيسية في : من أجل إيجاد حلول للجانب التحليلي بالنسبة للبحث فقد تم رصد البيانات الولية بواسطة االستبانة باملصادر األولية

 البحث املقصود، وهذه االستبانة تم تصميمها من أجل هذا الغرض، وهي مكونة من جزأين:

 الجزء الول: جاء من أجل رصد البيانات الشخصية املتعلقة بأفراد العينة. .1

 لعينة.ا إلى أفراد أو اهالجزء الثاني: جاء من أجل رصد املحاور التي تتضمن السئلة التي يتم توجيه .2

 وقد تم فيها معاينة الجزء النظري من البحث، ومعاينة مصادر البيانات الثانوية املتمثلة في الكتب واملصادر الجنبية والعربية الثانوية املصادر :

 املتخصصة، وكذلك املقاالت  في الدوريات والدراسات السابقة، والبحث املستمر في اإلنترنت.
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اِئج الدراسة
َ
  :نت

 الفصل عرضا لنتائج الدراسة وفقا لتسلسل اسئلتها: تناول هذا

 تم عرض خصائص وحدة املعاينة، من خالل وصف املتغيرات الديمغرافية، حيث عرضت النَتاِئج كاآلتي:  خصائص العينة:

 التدقيق( توزع عينة الدراسة حسب )العمر، املؤهل العلمي، الشِادة املِنية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مِنة :(3جدول)

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغير

قل من  العمر
ٌ
 %32 20 سنة 30أ

 %35 22 سنة 40أقل من  -30

 %20 13 سنة 50أقل من  -40

 %13 8 سنة فأكثر 50

 %100 63 املجموع

 %47 30 بكالوريوس املؤهل العلمي

 %37 23 ماجستير

 %16 10 دكتوراه

 %100 63 املجموع

ACPA الشِادات املِنية  %21 19 املجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

JCPA 40 63% 

, CA 6 4 بريطانية% 

 %100 63 املجموع

 %11 7 سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخبرة

 %30 19 سنوات 10 أقل من -5

 %40 25 سنة 20أقل من  – 10

 %19 12 سنة فأكثر 20

 %100 63 املجموع

عدد الدورات التدريبية التي 

 التحقت بها في مِنة التدقيق

1- 4 30 48% 

5-8 20 32% 

 %14 9 دورات 8

 %6 4 اليوجد

 %100 63 املجموع

( وبنسبة 30" بكالوريوس")حملةمن  املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنيةبلغ عدد  لمؤهل العلمي: لبالنسبة ( 3الجدول )يظهر من 

املدققين الخارجين في البنوك %( وبلغ عدد 37( وبنسبة )23ماجستير ) حملةمن املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية %( وبلغ عدد 47)

 " فئةمن املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد  شِادة املِنية:للوبالنسبة  ٬%(16( وبنسبة )10"دكتوراه" ) حملةمن التجارية االردنية 

ACPA من فئة "املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد  ،%(21( وبنسبة مئوية )19" ) املجمع العربي للمحاسبين القانونيينJCPA "

وبالنسبة عدد ، %(6( وبنسبة مئوية )4بريطانية " ) CA ,من فئة "املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد ،%(63( وبنسبة مئوية )40)

املدققين بلغ عدد ، %(11( وبنسبة مئوية )7سنوات " ) 5من فئة "أقل من املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية : بلغ عدد سنوات الخبرة

املدققين الخارجين في البنوك بلغ عدد  ،%(30( وبنسبة مئوية )19سنوات " ) 10أقل من  – 5من فئة "  من الخارجين في البنوك التجارية االردنية 

من فئة املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد  ،%(40( وبنسبة مئوية )25سنة " ) 20أقل من  – 10من فئة "  من ردنية التجارية اال 

الخارجين املدققين : بلغ عدد عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مِنة التدقيقوبالنسبة ملتغير  .%(19( وبنسبة مئوية )12سنة فأكثر " ) 20"

"  8 - 5من فئة "  من املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد ،%(48( وبنسبة مئوية )30" ) 4 -1من فئة " في البنوك التجارية االردنية 

املدققين بلغ عدد  ،%(14وبنسبة مئوية )( 9دورات" ) 8من فئة "املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد  ،%(32( وبنسبة مئوية )20)

 %(.6( وبنسبة مئوية )4من فئة " اليوجد" )الخارجين في البنوك التجارية االردنية 

 الحصا  الوصفي:

في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي ه )إعداد التقرير( بأبعاد 700هل يوجد أثر لتطبيق معيار التدقيق الدولي  النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس ي:

 األردني بأبعاده )الوضوح، اليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية؟ 

 ( يبين ذلك4نحرافات املعيارية ملجاالت الدراسة والجدول )ال ستخراج املتوسطات الحسابية واجابة عن هذا السؤال تم إلل 
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في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي  ه)إعداد التقرير( بأبعاد 700تجاهات افراد العينة نحو أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي لحصا  الوصفي ل(: ا4جدول)

 (63األردني بأبعاده )الوضوح، اليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية أ واملقياس  كل )ن=
 الرقم املجال املتوسط االنحراف تبةالر  الدرجة

 1 الوضوح 3.37 0.94 2 متوسطة

 2 الصحة والدقة 3.61 1.03 1 متوسطة

 3 الصدق والمانة 3.34 0.82 3 متوسطة

 4 اإليجاز 3.34 0.84 4 متوسطة

 البعد  كل 3.34 0.63 _ متوسطة

)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة  700معيار التدقيق الدولي ( أن املتوسطات الحسابية لفقرات مقياس تطبيق 4يظهر من الجدول )

( 3.61-3.34) تقرير املدقق الخارجي الردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية الردنية " تراوحت بين

سطة, وأدناها ( وبدرجة متو  0.94( وانحراف معياري )3.61( "الصحة والدقة" بمتوسط حسابي )2كان أبرزها للمجال رقم ) ،وجميعها بدرجات متوسطة

وجاءت مرتبة (، 0.63( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري )3.34وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ) ،يجاز" وبدرجة متوسطة( "اإل 4للمجال رقم )

 كما يلي:

الصدق  ،(0.94نحراف معياري )ا(، و 3.37(, مجال الوضوح بمتوسط حسابي )1.03نحراف معياري )ا(، و 3.61والدقة بمتوسط حسابي )مجال الصحة 

 (.0.84نحراف معياري )ا(، و 3.34(، اإليجاز بمتوسط حسابي )0.84نحراف معياري )ا(، و 3.34والمانة بمتوسط حسابي )

)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي الردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز،  700وملعرفة درجة تطبيق معيار التدقيق الدولي 

عيارية نحرافات املال ستبيان وفقراته, تم حساب املتوسطات الحسابية واالتجارية الردنية حسب مجاالت اإل الصدق والمانة، الصحة والدقة( في البنوك 

، وجاءت على النحو التالي:
ً
 لتقديرات مجتمع عينة الدراسة على فقرات كل مجال منفردا

دِقق الخارجي الردني في البنوك  700َتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي لهل يوجد أثر  :السؤال الفرعي األول 
ُ
)إعداد الَتقرير( بأبعاده في وضوح تقرير امل

 التجارية الردنية؟

نحرافات املعيارية والدرجة لفقرات مجال ستخدام املتوسطات الحسابية واإل لعينة على فقرات هذا املجال، تم إستجابة أفراد اتقدير متوسطات إ     

 ( يبين ذلك 5الجدول ) الوضوح
 الوضوحنحرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال املتوسطات الحسابية وال  :(5جدول)

 الرقم الفقرة املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

( بوضوح إلى إن مسؤولية املدقق تنحصر في 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.41 0.81 1 متوسطة

 .إبداء رأي حول البيانات املالية

1 

( بوضوح إلى التزام املدقق باملتطلبات 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.41 0.81 1 متوسطة

 .قيامة بعملية التدقيقالخالقية أثناء 

2 

( بوضوح إلى أن املدقق يجب أن يخطط وينفذ 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.38 0.96 2 متوسطة

عملية التدقيق للحصول على تأكيد معقول )مناسب( بان البيانات املالية خالية 

 .من تحريفات جوهرية

3 

( بوضوح إلى قيام املدقق بتقييم مدى مناسبة 700)يشير معيار التدقيق الدولي  3.14 1.06 6 متوسطة

السياسات املحاسبية املستخدمة، ومعقولية التقديرات ملحاسبية التي أجرتها 

 .اإلدارة

4 

( بوضوح إلى قيام املدقق بجمع الدلة الكافية 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.15 0.94 5 متوسطة

 إلبداء رأيه
ً
 .واملناسبة لتشكل أساسا

5 

( بوضوح إلى قيام املدقق بتقييم مخاطر وجود 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.28 1.11 4 متوسطة

 .تحريفات مادية في البيانات املالية سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

6 

اكتشاف ( بوضوح إلى أن مسؤولية املدقق عن 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.33 0.93 3 متوسطة

االحتيال والخطأ تقتصر في تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بشكل مناسب من 

اجل الحصول على تأكيد معقول بان البيانات املالية خالية من الخطاء 

 .الجوهرية

7 

 املجال  كل 3.37 0.94 - متوسطة

كان أبرزها  ،( وجميعها بدرجات متوسطة3.41-3.14( أن املتوسطات الحسابية لفقرات "بعد الوضوح " تراوحت بين )5يظهر من الجدول )

( بوضوح إلى إن مسؤولية املدقق تنحصر في إبداء رأي حول البيانات املالية." بمتوسط 700( التي تنص على " يشير معيار التدقيق الدولي )1للفقرة رقم )

( بوضوح إلى قيام 700( التي تنص على" يشير معيار التدقيق الدولي )4وأدناها للفقرة رقم ) ،( وبدرجة متوسطة 0.81( وانحراف معياري )3.41حسابي )
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(  وانحراف 3.14املدقق بتقييم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة، ومعقولية التقديرات ملحاسبية التي أجرتها اإلدارة." بمتوسط حسابي)

 (. 0.94( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري )3.37وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل " بعد الوضوح " ) ،( وبدرجة متوسطة 1.06معياري )

دِقق الخارجي الردني في البنوك  700هل يوجد أثر لَتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي  :السؤال الفرعي الثاني
ُ
)إعداد الَتقرير( بأبعاده في إيجاز تقرير امل

 التجارية الردنية؟

نحرافات املعيارية والدرجة لفقرات مجال ستخدام املتوسطات الحسابية واإل لعينة على فقرات هذا املجال، تم إدير متوسطات استجابة أفراد اتق

 ( يبين ذلك:6الجدول )اإليجاز 

 رجة لفقرات اليجازاملتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والرتبة والد :(6جدول )

 الرقم الفقرة  املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 1 ( باختصار العبارات الغير مهمة في تقرير املدقق الخارجي700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.56 0.65 1 متوسطة

( في تحسين الصيغة املعدلة للتقرير وما تحويه من معلومات 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.46 0.90 2 متوسطة

 .البيانات املالية املدققةمن قابلية 

2 

( في تحسين الصيغة املعدلة للتقرير وما تحويه من معلومات 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 2.98 0.96 3 متوسطة

 .من قابلية البيانات املالية املدققة

3 

 املجال  كل 3.34 0.84 - متوسطة

كان أبرزها ، ( وجميعها بدرجات متوسطة3.56-2.98اإليجاز " تراوحت بين )( أن املتوسطات الحسابية لفقرات بعد" 6يظهر من الجدول )

( 3.56( باختصار العبارات الغير مهمة في تقرير املدقق الخارجي " بمتوسط حسابي)700( التي تنص على " يقوم معيار التدقيق الدولي )1للفقرة رقم )

( في تحسين الصيغة املعدلة 700( التي تنص على" يقوم معيار التدقيق الدولي )3م )وأدناها للفقرة رق ،( وبدرجة متوسطة0.65وانحراف معياري )

وبلغ املتوسط ، (. وبدرجة متوسطة0.96( وانحراف معياري)2.98للتقرير وما تحويه من معلومات من قابلية البيانات املالية املدققة." بمتوسط حسابي)

 ( وبدرجة متوسطة.0.84ياري )( وانحراف مع3.34الحسابي للبعد ككل "اإليجاز" )

دِقق الخارجي الردني في  700َتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي لهل يوجد أثر  :السؤال الفرعي الثالث 
ُ
)إعداد الَتقرير( بأبعاده في صدق وأمانة تقرير امل

 البنوك التجارية الردنية؟

ستخدام املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات الصدق تقدير متوسطات استجابة افراد العينة على فقرات هذا املجال، تم ا

 ( يبين ذلك.7والمانة  الجدول )

 ة والدرجة لفقرات الصدق واألمانةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب :(7جدول )

 الرقم الفقرة  املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

( في تحسين مالءمة البيانات املالية املدققة لغراض اتخاذ 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.77 1.01 1 مرتفعة

 .القرار

1 

( في تعزيز صالحية البيانات املالية املدققة في إعطاء صورة 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.65 0.98 2 متوسطة

 .عادلة عن الوضع املالي للبنك بشكل عام

2 

( في تحسين موثوقية البيانات املالية املدققة ويعزز 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.54 1.06 3 متوسطة

 .االعتماد عليها في التنبؤ ملستقبل البنك

3 

( في توفير الصيغة املعدلة للتقرير ومؤشرات للمدقق تعزز 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.19 0.93 5 متوسطة

 .دى صحة فرض االستمراريةمن قدرته على تقييم م

4 

( في تحسين الصيغة املعدلة للتقرير وما تحويه من 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.15 1.01 6 متوسطة

 .معلومات من قابلية البيانات املالية املدققة للمقارنة

5 

املستحدثة من قدرة املدقق على ( في تعزيز التعديالت 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.35 1.11 4 متوسطة

 .مراعات مبدأ الهمية النسبية في تنفيذ مهمة املدقق

6 

( في تحسين الصيغة املعدلة للتقرير )عنصر الشفافية 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 2.71 0.98 7 متوسطة

 .واالفصاح( املتوفر في البيانات املالية

7 

 البعد  كل 3.34 0.82 - متوسطة

( وجميعها بدرجات متوسطة 3.77-2.71( أن املتوسطات الحسابية لفقرات بعد "الصدق والمانة" تراوحت بين )7من الجدول ) يظهر

( في تحسين مالءمة البيانات املالية املدققة لغراض اتخاذ القرار. 700( التي تنص على " يقوم معيار التدقيق الدولي )1ومرتفعة, كان أبرزها للفقرة رقم )

( في 700( التي تنص على" يقوم معيار التدقيق الدولي )7وأدناها للفقرة رقم ) ،(، وبدرجة مرتفعة10.1( وانحراف معياري )3.77بمتوسط حسابي)" 

وبدرجة  ( 0.98( وانحراف معياري )2.71تحسين الصيغة املعدلة للتقرير )عنصر الشفافية واالفصاح( املتوفر في البيانات املالية. " بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة. 0.82( وانحراف معياري )3.34وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل  " الصدق والمانة " ) ،متوسطة
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دِقق الخارجي الردني في  700َتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي ل هل يوجد أثر :السؤال الفرعي الرابع 
ُ
)إعداد الَتقرير( بأبعاده في صحة ودقة تقرير امل

 وك التجارية الردنية؟البن

ستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات مجال لعينة على فقرات هذا املجال، تم إستجابة أفراد اتقدير متوسطات إ

 ( يبين ذلك:8اإليجاز الجدول)

 والرتبة والدرجة لفقرات اليجاز نحرافات املعياريةال املتوسطات الحسابية وا :(8جدول)
 الرقم الفقرة املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 1  ( في تحسين وصياغة التقرير700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.75 1.03 2 مرتفعة

 2 .( في عرض فقرات التقرير مرتبة حسب أهميتها النسبية700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.58 1.04 5 متوسطة

( في عرض مفصل إلجراءات االختبارات التي قام بها 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.56 1.03 6 متوسطة

   .املدقق ملعالجة أمور التدقيق الهامة والرئيسية

3 

في إعداد البيانات  ( في إبراز دور املسؤولين عن الحوكمة700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.59 1.02 4 متوسطة

 .املالية الخاضعة للتدقيق وعن مسؤوليتهم عنها تجاه الغير

4 

 5 ( في تحسين القيمة اإلعالمية للتقرير700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.71 1.16 3 مرتفعة

الخارجي  ( كأداة تربط بين فجوة التوقعات وبين املدقق700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.50 1.18 7 متوسطة

 .ومستخدم البيانات املالية املدققة

6 

( في تحسين صالحية التقرير كأداة اليصال املعلومات 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.50 0.96 8 متوسطة

 .الى مستخدمي البيانات املالية املدققة

7 

 8 البيانات املالية املدققة( في تحسين جودة توثيق 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.46 1.00 9 متوسطة

( في تحسين مصداقية التقرير لدى مستخدمي البيانات 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.85 0.93 1 مرتفعة

 .املالية املدققة

9 

 املجال  كل 3.61 1.03 - متوسطة

كان ، ( وجميعها بدرجات ومتوسطة3.85-3.46)الصحة والدقة " تراوحت بين  ( أن املتوسطات الحسابية لفقرات بعد "8يظهر من الجدول )

( في تحسين مصداقية التقرير لدى مستخدمي البيانات املالية املدققة." 700( التي تنص على " يقوم معيار التدقيق الدولي )9أبرزها للفقرة رقم )

( في 700التي تنص على "يقوم معيار التدقيق الدولي )( 8وأدناها للفقرة رقم ) ،وبدرجة مرتفعة ،(0.93(  وانحراف معياري )3.85بمتوسط حسابي )

وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل  ،(، وبدرجة متوسطة1.00(  وانحراف معياري )3.46تحسين جودة توثيق البيانات املالية املدققة" بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة. 1.03( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري )3.61"الصحة والدقة" )

 اختبار الفرضيات:

في  ه)إعداد التقرير( بأبعاد 700( لتطبيق معيار التدقيق الدولي 0.05α=الفرضية الرئيسية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 تجارية األردنية.رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك ال

في رفع جودة تقرير  ه)إعداد التقرير( بأبعاد 700وللكشف عن الداللة اإلحصائية للمتوسط الحسابي عن أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي 

 -One Sample tاملدقق الخارجي الردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية الردنية تم تطبيق اختبار 

Test) ( والجدول )يوض ح ذلك:9 ) 

One Sample tختبار انتائج  :(9جدول ) -  T es t )إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني  700التدقيق الدولي ( للكشف عن أثر تطبيق معيار  (

 رية األردنيةبأبعاده) الوضوح، اليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجا

tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير  الداللة الحصائية .

 0.000 60.69 169 0.70 3.24 )إعداد التقرير( 700الدولي معيار التدقيق 

( مما يدل على وجود دور كبير ودال 0.05α=( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )60.69بلغت )t ( أن قيمة 9يظهر من الجدول )

الخارجي الردني بأبعاده) الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة،  )إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق 700إحصائيا لتطبيق معيار التدقيق الدولي 

 الصحة والدقة( في البنوك التجارية الردنية.

( 0.05α=تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) مما سبق ترفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة التي

عداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي الردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، )إ 700لتطبيق معيار التدقيق الدولي 

 الصحة والدقة( في البنوك التجارية الردنية. 

ييدقيق الييدولي  يياده  700ويعييزو الباحييث ذلييك الييى ان تطبيييق معيييار التي ييع جييودة تقرييير املييدقق الخييارجي الردنييي بأبعي )إعييداد التقرييير( بأبعيياده فييي رفي
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املييدقق وذلييك ليية الغميوض الييذي كيان يحيييط بتقريير از إقييد سياهمت فييي  البنيوك التجارييية الردنيية. )الوضيوح، اإليجيياز، الصيدق والمانيية، الصيحة والدقيية( فييي

ي بالتيالمن خالل ما تم احداثه من تغييرات على شكل ومحتيوى ولغية تقريير ميدقق الحسيابات مميا سياهم فيي تحسيين نتيجية التيدقيق اليى مسيتخدمي التقريير و 

 .لتجارية الردنيةعداد التقرير( وابعاده  الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( في البنوك افي تضييق الفجوة بين االبعاد )إ

ييدِقق، وذليك ميين خييالل سييعيه فييي 700كميا وقييد يعييزو الباحييث هيذه النتيجيية إلييى أن ِمعيييار التيدقيق الييدولي ) 
ُ
( مهييدف الييى تحسيين جييودة تقرييير امل

دِققييه، ب
ُ
ييع مسييتخدمي البيانييات املالييية امل يأداة  اتصييال مي يير، وتحسييين صييياغته ودوره كي يير القيييام بتعظيييم القيميية اإلعالمييية للتقريي غيييرض تعزيييز ثقييتهم فييي تقريي

يدِقق، كميا أن ِمعيييار التيدقيق اليدولي )
ُ
يدِقق الخييارجي عليى إبيداء رأيييه املنهيي املحاييد حييول ميدى عدالية البيانييات املاليية التييي 700امل

ُ
( قييام عليى تحسيين قييدرة امل

ييز ثقيية مسييتخدمي تليييك البيا يا ييييؤدي الييى تعزيي ييدقيق وبمي يية التييي خضييعت للتي يية اخطيياء جوهريي ييذه تخلييو ميين أيي ييي تقريييره. وهي ييدِقق في
ُ
ييه امل ييي الييرأي الييذي يبديي نييات في

يتها ال   Fakhfakh & Martinez (2008)النتيجية تتفيق ميع نَتياِئج العدييد مين الدراسيات السيابقة كدراسية  التيي أكيدت أن تقيارير الَتيدقيق التيي تميت دراسي

  Lin and Chan (2000)(. ودراسية IFACاالتحياد اليدولي للمحاسيبين) تتوافيق تماًميا ميع جمييع العناصير التيي تيم تحدييدها بامِلعييار الجدييد الصيادر عين

عليى خييالف التيي بينيت أّن هنياك بعييض االختالفيات فيي املصييطلحات املسيتخدمة )عليى سييبيل املثيال عنيوان تقريير الَتييدقيق( وفيي تفاصييل اإلرشييادات املقدمية 

 تقرير الَتدقيق الصيني غير موحدة.، الذي يقدم إرشادات حول صياغة موحدة، فإن لغة 700امِلعيار 

 و"تفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات اآلتية:

)إعداد التقرير(  700( لتطبيق معيار التدقيق الدولي 0.05α=الفرضية الفرعية االولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 البنوك التجارية األردنية. بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي األردني في

)إعداد التقرير(  700لدراسة تطبيق معيار التدقيق الدولي  ( (One Sample t- Testاختبار اللتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق 

 ( يوض ح ذلك 10بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية والجدول رقم )

One Sample tاختبار نتائج  :(10جدول) -  T es t )إعداد التقرير( بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي  700تطبيق معيار التدقيق الدولي للكشف عن أثر (  (

 األردني في البنوك التجارية األردنية

tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير  الداللة الحصائية .

 0.000 75.36 157 0.752 3.37 الوضوح

مما يدل على وجود أثر كبير ودال  (0.05α=)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 75.36بلغت )t ( أن قيمة 10يظهر من الجدول )

 الردني في البنوك التجارية الردنية)إعداد التقرير( بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي عن أثر إحصائيا 

 700( لتطبيق معيار التدقيق الدولي 0.05α=والتي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ةالفرضية السابق

 في البنوك التجارية الردني)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي الردني ببعده )الوضوح( تقرير املدقق الخارجي الردني 

ويعزو الباحث ذلك الى افراد تقرير مدقق الحسابات ملسؤولية املدقق واضافة بعض املسؤوليات والتي لم يحتوها التقرير القديم، حيث من 

هولة فهم تقرير املدقق املمكن تسليط الضوء على وضوح درجة التقرير من خالل ابراز امسؤوليات والواجبات بشكل واض ح مما يساهم في وضوح وس

 ومستخدمي البيانات وتجعل عملية قبول التعديالت وامكانية تحقيق االجماع على تأثيراتها املختلفة.

)إعداد التقرير(  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  (0.05α=)الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 بأبعاده في إيجاز تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.

)إعداد التقرير(  700لدراسة تطبيق معيار التدقيق الدولي  ( (One Sample t- Testاختبار اللتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق 

 ( يوض ح ذلك 11بأبعاده في إيجاز تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية والجدول رقم )

One Sample tاختبار نتائج  :(11جدول) -  T es t إيجاز تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك )إعداد التقرير( بأبعاده في  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي (  (

 التجارية األردنية

tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير  الداللة الحصائية .

 0.000 69.63 169 0.653. 3.61 االيجاز

مما يدل على وجود أثر كبير ودال  (0.05α=)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 69.63بلغت )t ( أن قيمة 11يظهر من الجدول )

 إيجاز تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية )إعداد التقرير( بأبعاده في  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي عن أثر إحصائيا 
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( لتطبيق معيار التدقيق 0.05α=الفرضية الثانية والتي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) تقبلمما سبق 

 دني.)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي الردني ببعده )االيجاز( تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الر  700الدولي 

ويعزو الباحث ذلك الى ان ايجاز تقرير املدقق يساهم بشكل كبير في توفير الوقت واملراجعات السريعة للبيانات والقدرة على اكتشاف 

 االخطاء وتقديم طرق في ايجاد الحلول املناسبة لها وكذلك اتخاذ قرارات تساهم في تطوير عمل البنوك التجارية في االردن.

)إعداد التقرير(  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  (0.05α=)ة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية الثالث

 بأبعاده في صدق وأمانة تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.

)إعداد التقرير(  700لدراسة تطبيق معيار التدقيق الدولي (  (One Sample t- Testاختبار للتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق 

 ( يوض ح ذلك 12بأبعاده في صدق وأمانة تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية والجدول رقم )

One Sample tاختبار نتائج  :(12جدول) -  T es t تقرير املدقق الخارجي األردني في  بأبعاده في صدق وأمانة)إعداد التقرير(  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي (  (

 البنوك التجارية األردنية

tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير  الداللة الحصائية .

 0.000 69.63 169 0.653 3.34 الصدق واالمانة

أثر كبير ودال  وجودمما يدل على  (0.05α=)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 69.63بلغت )t ( أن قيمة 12يظهر من الجدول )

 تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية.  )إعداد التقرير( بأبعاده في صدق وأمانة 700لتطبيق معيار التدقيق الدولي عن أثر إحصائيا 

لتطبيق معيار التدقيق  (0.05α=والتي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مما سبق تقبل الفرضية الثالثة 

رية )إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي الردني ببعده )الصدق واالمانة ( تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجا 700الدولي 

 الردني.

يجاز صدق واالمانة يؤدي الى زيادة الثقة في قدرة املدقق على توفير كل ما تحتاجه البنوك التجارية في االردن من الى ان إ ويعزو الباحث ذلك

م بيانات وارقام معلومات دقيقة وكذلك عدم التالعب بالرقام او بالبيانات مما يؤدي الى رفع جودة التقرير لدى املدقق الخارجي والقدرة على تقدي

 كتشاف اماكن الخلل او تطوير اماكن القوة لدى هذه البنوك.تؤدي الى إصادقة 

)إعداد التقرير(  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  (0.05α=)الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 بأبعاده في صحة ودقة تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.

)إعداد التقرير(  700لدراسة تطبيق معيار التدقيق الدولي (  (One Sample t- Testاختبار للتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق 

 ( يوض ح ذلك. 13صحة ودقة تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية والجدول رقم )بأبعاده في 

One Sample tاختبار نتائج  :(13جدول) -  T es t تقرير املدقق الخارجي األردني في  )إعداد التقرير( بأبعاده في صدق وأمانة 700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  ( (

 البنوك التجارية األردنية

tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير  الداللة الحصائية .

 0.000 66.96 169 0.653 3.34 الصحة والدقة

أثر كبير ودال  وجودمما يدل على  (0.05α=)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 66.96بلغت )t ( أن قيمة 13يظهر من الجدول )

 تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية. )إعداد التقرير( بأبعاده في صحة ودقة  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي عن أثر إحصائيا 

( لتطبيق معيار التدقيق 0.05α=والتي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مما سبق تقبل الفرضية الرابعة 

ية )إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي الردني ببعده )الصدق واالمانة( تقرير املدقق الخارجي الردني في البنوك التجار  700الدولي 

 الردني.

الى قوة وصحة التقدير ودقه تعكس بصورة ايجابية واقع البنوك التجارية في االردن وكذلك قوة املدقق على ابراز االرقام ويعزو الباحث ذلك 

القدرة على والقيم املتعلقة بكل مايرد داخل التقرير وبالتالي يؤدي الى القدرة على تطوير البيانات والرجوع اليها في حال حدوث اخطاء وكذلك عدم 

سؤولين و تغيير البيانات وكذلك تبرز قدرة البنوك التجارية ومكانتها املالية اضافة الى قدرة املدقق في تقديم املعلومة والقيمة الصحيحة للمالتالعب ا

 واصحاب العالقة.
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 الفرضية الرئيسية الثانية:

)إعداد التقرير( بأبعاده  في رفع جودة تقرير  700الدولي ( لتطبيق معيار التدقيق 0.05α=ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عمر، املؤهل املدقق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية. يعزى ملتغيرات )ال

 التي التحقت بها في مِنة التدقيق(.العلمي، الشِادة املِنية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية 

ستجابات عينة الدراسة عيارية وتحليل التباين الرباعي إل نحرافات املال ستخراج املتوسطات الحسابية واإللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

لتحقت بها في مهنة التدقيق(، والجدول رقم حسب متغيرات )العمر، املؤهل العلمي، الشهادة املهنية، عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية التي ا

 ( يوض ح  ذلك:14)

)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدقق  700املعيارية ملجاالت لتطبيق معيار التدقيق الدولي  نحرافاتإال(: املتوسطات الحسابية وا14جدول )

عمر، املؤهل العلمي، الشِادة جارية األردنية. يعزى ملتغيرات )الالخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك الت

 دد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مِنة التدقيق(املِنية، ع

الصدق  اإليجاز الوضوح  الفئات املتغير

 والمانة

الصحة 

 والدقة

 الكلي

 1.71 1.75 1.70 1.80 1.60 س سنة 30اقل من  العمر

 0.47 0.45 0.51 0.42 0.48 ع

 1.69 1.58 1.66 1.82 1.70 س سنة40أقل من -30

 0.59 0.63 0.68 0.56 0.58 ع

 1.89 1.83 2.03 1.83 1.89 س سنة 50أقل من -40

 0.51 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

 1.78 1.78 1.80 1.83 1.73 س سنة فأكثر 50

 0.51 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

 1.77 1.74 1.80 1.82 1.73 س الكلي

 0.52 0.51 0.59 0.42 0.54 ع

املؤهل العلمي                      1.89 1.9 2.005 1.82 1.86 س بكالوريوس 

 0.55 0.56 0.63 0.43 0.57 ع

 1.69 1.58 1.66 1.82 1.70 س ماجستير

 0.59 0.63 0.68 0.46 0.58 ع

 1.78 1.78 1.80 1.83 1.73 س دكتوراة

 0.47 0.45 0.51 0.42 0.48 ع

 1.79 1.75 1.82 1.82 1.76 س الكلي

 0.53 0.55 0.60 0.44 0.54 ع

الشهادات املهنية                   ACPA املجمع العربي للمحاسبين القانونيين   1.69 1.58 1.66 1.82 1.70 س 

 0.59 0.63 0.68 0.46 0.58 ع

JCPA 1.89 1.83 2.03 1.83 1.89 س 

 0.51 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

CA 1.78 1.78 1.80 1.83 1.73 س بريطانية 

 0.46 0.45 0.51 0.42 0.48 ع

 1.77 1.74 1.80 1.82 1.73 س الكلي

 0.52 0.50 0.58 0.43 0.54 ع

سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخبرة                  1.78 1.78 1.80 1.83 1.73 س 

 0.47 0.45 0.51 0.42 0.48 ع

سنوات 10أقل من-5من   1.98 2.04 2.01 1.88 1.97 س 

 0.60 0.56 0.59 0.64 0.63 ع

سنة      20أقل من   1.88 1.94 1.9 1.85 1.85 س 10-

 0.55 0.60 0.63 0.42 0.56 ع

سنة فأكثر20   1.64 1.57 1.50 1.76 1.72 س 

 0.51 0.52 0.53 0.50 0.49 ع

 1.82 1.82 1.81 1.83 1.82 س الكلي

 0.53 0.53 0.57 0.50 0.54 ع

عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة 

 التدقيق

 1.71 1.75 1.70 1.80 1.60 س 1-4

 0.67 0.45 0.51 0.42 0.48 ع
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5-8  1.69 1.58 1.66 1.82 1.70 س 

 0.59 0.63 0.68 0.46 0.58 ع

دورات 8  1.90 1.83 2.03 1.83 1.89 س 

 0.51 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

 1.79 1.78 1.80 1.83 1.73 س ال يوجد

 0.50 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

 1.77 1.74 1.80 1.82 1.73 س الكلي

 0.52 0.52 0.60 0.42 0.55 ع

 س = املتوسط الحسابي                 ع = االنحراف املعياري   

لثر  ابعاد التوجه الريادي في نمو املشروعات الصغيرة ( تبايًنا ظاهرًيا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية في 14يبين الجدول )   

بسبب اختالف متغيرات  تعزى )العمر، املؤهل العلمي، الشهادة املهنية، عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق(

سنة فأكثر( واملؤهل العلمي )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة( والشهادة  50سنة،  50اقل من– 40سنة،  40أقل من -30سنة،  30لعمر )اقل من ا

سنوات ،  10أقل من-5سنوات، من  5( وعدد سنوات الخبرة )أقل من بريطانية،،  JCPA ،CAاملجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  ACPAاملهنية ، 

دورات، اليوجد( ولتحديد أثر  8، 8-4، 4 -1سنة فأكثر( وعدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق  ) 20سنة ،  20أقل من -10من 

 .الفروقات الظاهرة في املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين

ANOVنتائج تحليل التباين ) :(15جدول) A للمتغيرات الشخصيةالفروق بين املتوسطات ا( للكشف عن 
ً
 لحسابية تبعا

درجات  مجموع املربعات املتغير التابع/املجاالت مصدر التباين/املتغير

 الحرية

متوسط 

 املربعات

F  الداللة

 الحصائية

 حجم األثر

 العمر
Wi lk s '  L amb d a=  0 . 7 0   

Ho telli ng's Tr ac e=  0 . 4 1 

 

 0.02 0.00 9.73 2.37 3 7.11 الوضوح

  0.00 7.64 3.91 3 11.72 اليجاز

  0.00 10.10 4.58 3 13.73 الصدق واألمانة

  0.00 5.82 3.90 3 11.71 الصحة والدقة

 املؤهل العلمي
Wi lk s '  L amb d a=  0 . 8 1 

Ho telli ng's Tr ac e=  0 . 2 3 

 

  0.02 3.13 0.76 4 3.05 الوضوح

  0.07 2.24 1.14 4 4.57 اليجاز

  0.03 2.70 1.22 4 4.89 واألمانةالصدق 

  0.78 0.44 0.29 4 1.17 الصحة والدقة

 الشِادة املِنية

 Wi lk s '  L amb d a=  0 . 8 0 
Ho telli ng's Tr ac e=  0 . 4 5 

 

  0.58 0.98 0.35 3 0.71 الوضوح

  0.88 1.3 0.3 2 0.51 اليجاز

  0.14 2.03 0.83 2 1.66 الصدق واألمانة

  0.20 1.65 0.59 2 1.09 الصحة والدقة

 سنوات الخبرة

 Wi lk s '  L amb d a=  0 . 7 9 
Ho telli ng's Tr ac e=  0 . 2 3 

 

  0.85 1.6 0.59 1 0.12 الوضوح

  0.73 0.31 0.63 1 0.13 اليجاز

  0.67 0.45 0.19 1 0.37 الصدق واألمانة

  0.24 1.46 0.48 1 0.97 الصحة والدقة

عدد الدورات التدريبية التي 

 التحقت بها في مِنة التدقيق 
 Wi lk s '  L amb d a=  0 . 8 1 

Ho telli ng's Tr ac e=  0 . 2 3 

  0.62 0.203 0.203 167 11.349 الوضوح

  0.69 0.63 0.401 167 22.941 اليجاز

  0.52 1.04 0.332 167 18.598 الصدق واألمانة

  0.48 0.28 0.333 167 18.643 الصحة والدقة

    0.24 142 34.60 الوضوح الخطأ

    0.51 142 72.59 اليجاز

    0.45 142 64.36 الصدق واألمانة

    0.67 142 95.15 الصحة والدقة

     169 62.16 الوضوح املجموع املصحح

     169 122.78 اليجاز

     169 114.15 الصدق واألمانة

     169 121.92 الصحة والدقة

 (.0.05α=* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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 ( ما يلي:15يظهر من جدول )

 ( 0.05=عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ملتغير )( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة

 ،(0.00(  وبداللة إحصائية )7.64( ملجال اإليجاز )Fوبلغت قيمة )،(0.00إحصائية )( وبداللة 9.73( ملجال الوضوح )Fالعمر, حيث بلغت قيمة)

(  وبداللة إحصائية 5.82( ملجال الصحة والدقة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.03( وبداللة إحصائية )2.70( ملجال الصدق والمانة )Fوبلغت قيمة )

(0.00.) 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال( 0.05=لةα( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز)ملتغير  ، الصدق والمانة، الصحة والدقة

( وبداللة إحصائية 2.24( ملجال اإليجاز )Fوبلغت قيمة ) ،(0.02( وبداللة إحصائية )3.13( ملجال الوضوح )Fحيث بلغت قيمة ) ،املؤهل العلمي

(  وبداللة 0.44( ملجال الصحة والدقة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.03وبداللة إحصائية )  (2.70( ملجال الصدق والمانة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.07)

 (.0.78إحصائية )

 ( 0.05=عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ملتغير  )( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة

(  وبداللة إحصائية 1.3( ملجال اإليجاز )Fوبلغت قيمة ) ،(0.58( وبداللة إحصائية )0.98ال الوضوح )( ملجFالشهادة املهنية , حيث بلغت قيمة )

(  وبداللة 1.65( ملجال الصحة والدقة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.14( وبداللة إحصائية )2.03( ملجال الصدق والمانة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.88)

 .(0.20إحصائية )

  عدم وجود فروق ذات( 0.05=داللة إحصائية عند مستوى الداللةαملتغير  )( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة 

( Fوبلغت قيمة ) ،(0.85( وبداللة إحصائية )1.6( ملجال الوضوح )Fعدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق, حيث بلغت قيمة )

( Fوبلغت قيمة ) ،(0.67(  وبداللة إحصائية )0.45( ملجال الصدق والمانة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.73(  وبداللة إحصائية )1.3ملجال اإليجاز )

 (.0.24(  وبداللة إحصائية )1.46ملجال الصحة والدقة )

مالئمة وذات مصداقية وموثوقية ( هو توفير معلومات 700يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أّنه من أبرز أهداف ِمعيار التدقيق الدولي )  

 عن تحسين عملية اإلبالغ املالي، وتعزيز الثقة بين مستخدمي الب
ً
قة والتي تتمتع بالشفافية، فضال

َّ
دق

ُ
يانات املالية والبيانات ملستخدمي البيانات املالية امل

قة. حيث يتطلب ِمعيار الَتدقيق الدولي )
َّ
دق

ُ
عَدل من تقرير ُم 700املالية امل

ُ
دِقق الِحسابات أن يوفر تفسيرات واضحة وشرح لطبيعة ومحددات ( امل

ؤوليات ونطاق الَتدقيق ملسؤوليات ُمدِقق الِحسابات واإلدارة على حد سواء، بهدف َتحسين فهم املستخدمين للتدقيق، وملواءمة توقعاتهم مع املس

 إل ذلك زيادة الثقة ف ي 
ً
دِقق الِحسابات واإلدارة، إضافة

ُ
دِققة، بغرض َتحسين جودة الَتقرير. وهذه النَتاِئج تتفق مع نَتاِئج الفعلية مل

ُ
القوائم املالّية امل

( التي أظَهَرت أن التعديالت املجرية على الَتقرير ساهمت في اإلشارة بوضوح إلى 2013العديد من الدراسات السابقة فقد تشابهت جزئي مع دراسة ترزي )

دقِ 
ُ
ق وطبيعة محددات ونطاق عملية التدقيق، وبالتالي في تضييق فجوة التوقعات من وجهة نظر الفئات التي شملتها مسؤوليات اإلدارة وواجبات امل

 تشابهت بشكل بسيط مع دراسة خداش واخرون )
ً
( 2011الدراسة، كما أدت إلى توصيل وتحسين نتيجة عملية التدقيق إلى مستخدمي الَتقرير. وأيضا

تمت على تقرير ُمدِقق الِحسابات تعتبر مهمة من وجهة نظر العينة التي شملتها الدراسة، وتبين أن التعديالت أدت إلى التي بينت أن التعديالت التي 

 َتحسين مستوى اإلبالغ في تقرير ُمدِققي الِحسابات.

 النتائج :

 قام الباحث من خالل عرض نَتاِئج الدراسة إلى تلخيصها ومناقشتها كما هو في اآلتي: 

ياِئج وجيود أثيير لَتطبييق ِمعيييار التيدقيق الييدولي . أظَهيرَ 1 يدِقق الخييارجي الردنيي بأبعيياده )الوضييوح،  700ت النَتي
ُ
)إعيداد الَتقرييير( بأبعيياده فيي رفييع جيودة تقرييير امل

 اإليجاز، الصدق والمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية الردنية.

دِقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية.)إ 700َتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي ل. وجود أثر 2
ُ
 عداد الَتقرير( بأبعاده في وضوح تقرير امل

دِقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية. 700. وجود أثر لَتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي 3
ُ
 )إعداد الَتقرير( بأبعاده في إيجاز تقرير امل

دِقق الخارجي الردني في البنوك التجارية الردنية. 700ر التدقيق الدولي َتطبيق ِمعيال. وجود أثر 4
ُ
 )إعداد الَتقرير( بأبعاده في صدق وأمانة تقرير امل

دِقق الخارجي الردني في البنوك التجارية ال  700َتطبيق ِمعيار التدقيق الدولي ل . وجود أثر5
ُ
 ردنية.)إعداد الَتقرير( بأبعاده في صحة ودقة تقرير امل

( فييي مجياالت )الوضيوح، اإليجياز، الصيدق والمانيية، الصيحة والدقية( تعيزى ملتغييير 0.05α=. عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصييائية عنيد مسيتوى الداللية )6

 )العمر، الشهادة املهنية، املؤهل العلمي، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق

 التوصيات:

 توصلت إليه الدراسة من نَتاِئج فإن الباحث يوص ي في اآلتي:وفي ضوء ما 

( في َتطبيقه وذلك ملا له من أهميه في تحسين جودة الَتقرير املدقق عن البيانات 700توجيه البنوك التجارية التي ال تطبق ِمعيار التدقيق الدولي ) .1

دِققة.
ُ
 املالية امل
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دقِ  .2
ُ
قين واملدراء واملوظفين املعنيين في البنوك التجارية الردنية حول أهمية ِمعيار التدقيق الدولي ضرورة تنفيذ دورات تدريبية بهدف توعية امل

دِقق الخارجي.700)
ُ
 (، وكيفية َتطبيقه وأثره في جودة تقرير امل

ير للمستخدم الحصيف توفير عنصر االتساق من حيث عناوين الفقرات وترتيبها والصيغة املستخدمة في تقرير املدقق حتى يسهل قراءة التقر  .3

 والغير حصيف مما يعزز من الصدق والمانة ودقة البيانات املالية املدققة وتزيد من ثقة مستخدمين التقارير املالية املدققة.

دِقق الخاِرجي الردني في ا 700إجراء دراسات تخص أثر َتطبيق ِمعيار الَتدقيق الدولي  .4
ُ
لبنوك التجارية الردنية )إعداد الَتقرير( في رفع جودة تقرير امل

 تأخذ متغيرات أخرى غير متغيرات الدراسة الحالية.

 يجب متابعة أعمال املدقيقين وإعالمهم بمعايير التدقيق الدولية والتطورات الحاصلة. .5

دِقق ا 700ضرورة إجراء دراسات تخص أثر َتطبيق ِمعيار الَتدقيق الدولي  .6
ُ
لخاِرجي الردني في البنوك التجارية )إعداد الَتقرير( في رفع جودة تقرير امل

 الردنية تأخذ عينات أخرى غير البنوك التجارية.

 املراجع:
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 ترجمة: احمد السيد حمد هللا، منشورات جمعية املجمع العربي للمحاسبين القانونيين.،أصول الَتدقيق ) 2008) ،االتحاد الدولي للمحاسبين .1

 -( الخاص بتقرير ُمدِقق الِحسابات على تضييق فجوة التوقعات 700أثر يعديالت ِمعيار الَتدقيق الدولي رقم )( 2013) ،باهللترزي، املنتصر  .2

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  ، فلسطين –دراسة تحليلية آرا  ُمدِققي الِحسابات ومعدي القوائم املالّية واألااديميين في قطاع غزة 

 اإلسالمية: غزة.

مجلة الجامعة ، القانونيين وطرق معالجة وتضييق الفجوة فجوة التوقعات بين املجتمع املالي ومراجعي الِحسابات( 2004) ،جربوع، يوسف .3

 .389-367، 2(12اإلسالمية سلسلة الدراسات اإلنسانية، )

( حول الَبيانات املالّية على التعليم املحاسبي والتشريعات واملمارسة 700التغيير في نموذج تقرير الَتدقيق الدولي )تأثير ( 2011) ،جمعة، أحمد .4

 .الطبعة الولى، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع ،الَتدقيق والتأ يد املتقدم-املِنّية 
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Abstract:  The study aimed to uncover the impact of the application of the International Auditing Standard 700 
(Preparation of the Report) on its dimensions in upload the quality of the external auditor's report in its 
dimensions in Jordanian commercial banks. To achieve the objectives of the study, the researcher used the 
descriptive analytical method by developing a questionnaire consisting of (26) paragraphs divided into four 
dimensions (after clarity, after health and accuracy, after honesty and honesty, after brief) distributed to a sample 
of (80) external auditors, (70) identified that there are (63) questionnaire valid for the analysis, after it was 
confirmed its sincerity and stability . The results of the study showed that the quality of the report of the Jordanian 

external auditor in the Jordanian commercial banks has been impacted by its dimensions (auditor's 
responsibilities, management responsibilities, scope and limitations of the audit). And the absence of significant 

differences at the level of significance )α= 0.05) in the areas of clarity, brevity, honesty, honesty, health and 

accuracy due to the variable (age, professional certificate, academic qualification, number of training courses that 
I have joined in the audit profession). In light of these results, the researcher made several recommendations, the 

most important of which were: 

1. Urging commercial banks that do not comply with International Accounting Standard No. (700) to apply it 

because it is important to improve the quality of the report on the audited financial statements . 

2. Conducting training courses aimed at sensitizing the auditors, managers and employees concerned in 
Jordanian commercial banks about the importance of the International Auditing Standard No. (700), how it is 

applied and its impact on the quality of the external auditor's report. 

 

Keywords : Auditing Standard; Quality Report; External Auditor; Jordanian Commercial Banks . 
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