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الملخص
هدفت الد ارس ة ة إلى بيان مدى التزام المدقق الض ة ة بمع يمرااي التدقيق الدفل فع العنة ةةت

ا

الته ب الضة ة بمع فع المم ع انرة اة ة الهاإ ةةمي د إ اس ةةت دم الما ث المنهج الوص ةةوع فالتل ي عد فتم ا تماة
ا سة ةةتنما كأةاة رئيا ة ة لومت فلتل يب الميا ا د فتم اختيار ين
مدققع ض ة ة بم الدخب فالمميرا

موز

ى مدا با

ن ة ةوائي اإة ةةتم ت

ةائ ة ض ة ة بم الدخب فالمميرا

ما اة ةةمت %85د فتم اسة ةةت دام الم امج اإل صة ةةائع ( )SPSSلتل يب الميا ا
الالزم لميان مدى التزام المدقق الض ة ة بمع يمرااي التدقيق الدفلي ل عنة ةةت
المم ع انرة ي الهاإمي .

ى توزبت ()100

ى

يث تم إسة ةةت ةاة ()85

فال فج يالنتائج فالتوصة ةةيا
ا

الته ب الض ة ة بمع فع

فلقد خ صت الدراس إلى دة م النتائج أب زها أن المتوسطا

اللاابي إلجايا

أف اة الرين

فق ا

ُيرد

مدى التزام المدقق الضة بمع يمرااي التدقيق الدفلي فع م ي الولص الضة بمع ت اف ت ما بي (-4.22
 )4.89بدرج تقييم م تور لوميت الوق ا .
ففع ض ةةون النتائج أفص ةةت الد ارسة ة يردة م التوص ةةيا

التع م أهمهاد فضة ة فرة أن قوم المدقق الضة ة بمع

يإرفاق أفراق الرمب التع توثق م ي التدقيق فتميان انس ةةماب التع ةفرت إلى رفض أف قمول أف ترداب التقدا
الذاتع ا ة ة ةةهم ينة ة ة ة ب فرال فع العن ة ة ةةت

ا

الته ب الضة ة ة ة بمعد ضة ة ة ة فرة أن ا وأ المدقق الضة ة ة ة بمع

لالس ة ةةتما كأةاة لتقييم ظام ال قاي الداخ عد ت كيز المدقق الضة ة ة بمع
تيو أ مال المنة ف تاةةهم فع العنةةت

ا

ا جتما ي فع تلداد الربن الض بمع ل م ت.

ى الرناصة ة ة التع لها تأثي يالغ

الته ب الضة بمعد فم ا اة اللياة ف دم تأثي الرالقا

ى
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Abstract
The study aimed at showing the extent of the tax auditor's compliance with the
auditing standards of the state in the detection of cases of tax evasion in the
Hashemite Kingdom of Jordan. The researcher used the descriptive and analytical
method. The questionnaire was adopted as a main tool for collection and analysis of
data. (85%). The statistical program (SPSS) was used to analyze the data and to
produce the results and recommendations required to demonstrate the compliance of
the tax auditor with the International Standards for Auditing Tax evasion cases in
the Hashemite Kingdom of Jordan.
The study concluded with a number of results, most notably that the averages of the
respondents' responses to the paragraphs after the compliance of the tax auditor with
the international auditing standards in the tax examination process ranged between
(4.22-4.89) with a high assessment of all the paragraphs.
In light of the results, the study recommended a number of recommendations, the
most important of which is the need for the tax auditor to attach the working papers
that document the audit process and to explain the reasons that led to the rejection
or acceptance or modification of the self-assessment contributes effectively to the

detection of cases of tax evasion, Taxation of the questionnaire As a tool for
evaluating the internal control system, the tax auditor's focus on the elements that
have a significant impact on the outcome of the project works contribute to the
detection of tax evasion cases, taking into consideration neutrality and the impact of
social relations in determining the tax burden of the taxpayer.

