
 ي في الشركات الصناعية األردنية أثر تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية على عملية التدقيق الخارج

 إعداد

 محمد حسين محمد رحاحله

 إشراف

 نمر السليحات الدكتور

 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية على عملية التدقيق 

الخارجي في الشركات الصناعية األردنية، ولتحقيق هدف الدراسة، صممت إستبانة وزعت على المدراء الماليين 

الشركات الصناعية األردنية، وتكون والمحاسبين والمدققين الخارجيين والمدققين الداخليين الذين يعملون في 

الشركات الصناعية التي  اختيارمجتمع الدراسة من مدير مالي ومحاسب ومدقق خارجي ومدقق داخلي، وقد تم 

( 120حيث تم توزيع )ماليين دينار أردني،  3موظف ويزيد رأس مالها عن  250يزيد عدد الموظفين فيها عن 

%( 83( إستبانة بنسبة )100وبعد أن تم توزيعها تم إستعادة )، مفي عمله مستبانة عليهم في أماكن تواجدهإ

مجموعة من األساليب اإلحصائية المالئمة والممثلة وتحليل  استخداممن إجمالي اإلستبانات الموزعة، وتم 

 ختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة. إ استخدامالخطي البسيط، وتم  االنحدار

أثر لتطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية على عملية التدقيق الخارجي ذه الدراسة وجود نتائج هوأظهرت 

عملية وبين  معايير التدقيق الداخلي الدوليةيوجد عالقة بين أنه  وبينت النتائج في الشركات الصناعية األردنية،

بأداء  معايير التدقيق الداخلي الدوليةوتقدمت الدراسة بعدد من التوصيات حول ضرورة تبني ، التدقيق الخارجي



عملية التدقيق أثر واضح وملموس على تحسين  من األردنية لما لها الصناعية العمل لدى مختلف الشركات

 الخارجي.
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Abstract 

The study aimed to identify the impact of the application of international internal 

audit standards on the process of external audit in the Jordanian industrial 

companies: and to achieve the goal of the study, a questionnaire was designed To 

and financial accountants external auditors internal auditors, managers who work in 

the Jordanian industrial companies, The population of the study was comprised of  

financial manager, accountant auditor external and internal auditor, Industrial 

companies, there number of workers exceed 250 with a capital over three million 

Jordanian dinars, which were distributed (120) questionnaire were to distributed  are 

at their work pales, (100) were restored  questionnaire were has treed by (84%) of 

the total distributed questionnaires . a set of appropriate statistical methods of 



analysis were used  such as  regression, linear Cronbach's alpha testing to ensure the 

stability of the tool 

The results of this study, showed that, there an, the presence of the impact of the 

application of international standards on internal audit external audit at the Jordanian 

industrial companies process. The results showed that there is a relationship between 

the international internal audit standards and the external audit process, The study 

presented a number of recommendations on the need for the adoption of the 

International Internal Audit Standards to perform the work of the various Jordanian 

industrial companies because of its clear and tangible impact on improving the 

external audit process 

  



 


