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 "في األردن التدقيق
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 االستاذ الدكتور نبيل بشير الحلبي 

 الملخص

 عملالبرامج اإللكترونية لتدقيق الحسابات على  ستخداما أثرهدفت الدراسة إلى التعرف على 

وتسهم الدراسة في بيان دور البرامج اإللكترونية في التدقيق  ،في األردن المدقق في مكاتب التدقيق

ومعرفة اهمية البرامج اإللكترونية في الحد من األخطاء المحاسبية للمدقق وتوفير الوقت على المدقق 

 وبهدف الوصول إلى نتائج حول أثر البرامج اإللكترونية على عمل المدقق . 

مكاتب التدقيق المدققين الذين يعملون في لتحقيق هدف الدراسة، صممت استبانة وزعت على و 

( مدققًا، تم توزيع االستبانات بطريقة 180) وتكونت وحدة المعاينة من)االربعة الكبرى( في األردن، 

ة وبعد % من اجمالي اإلستبانات الموزع 95( استبانة بنسبة 170تم استعادة )قد rالمسح الشامل، و

وبذلك  ،أن تم فرزها استبعد منها سبعة استبانات لعدم المصداقية في تعبئتها او لنقص في تعبئتها

% من المجتمع الكلي  90.5( استبانة أي بنسبة 163اصبحت العينة الخاضعة للدراسة مكونة من )

توسطات الحسابية، الممجموعة من االساليب االحصائية المالئمة والمتمثلة ب  للدراسة. وتم استخدام



، وتحليل االنحدار الخطي المتعدد، واختبار one sample T-testواالنحراف المعياري، واختبار 

(ANOVA) .)واختبار المقارنات البعدية )شيفيه ، 

اظهرت النتائج من هذه الدراسة وجود اثر للبرامج اإللكترونية لتدقيق الحسابات على عمل 

 وجود أثر وبينت النتائج كما انها تساهم بالرقابة الداخلية. ،األردن فيالمدقق في مكاتب التدقيق 

 للبرامج اإللكترونية على عمل المدقق تجاه تقييم المخاطر في مكاتب التدقيق.

اهمية التأكد من التزام نظم المعالجة اآلليه للبيانات وتقدمت الدراسة بعدد من التوصيات حول 

لى ضرورة  المحاسبيه بالتعليمات واألسس التي تكفل صحة ودقة التعامل مع مدخالت هذا النظام. وا 

االهتمام بدراسة وايجاد الوسائل الكفيله بتحسين طبيعة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات، فيما 

تلفه. يتعلق بدقتها وسرعتها ومالئمتها وتحليلها، بحيث تصبح صالحه لالستخدام في المجاالت المخ

والتأكد باستمرار بأن نظم المعالجة اآللية للبيانات المحاسبية، تلبي احتياجات متخذي القرارات، لكي 

تبقى مخرجات هذا النظام تحقق الحاجة المتوقعه لمتخذي القرارات، وبالتالي اتخاذ القرارات السليمه 

تدقيق األربعة في األردن، المحافظة على مستوى عمل المدقق في مكاتب الوالمناسبه. إضافة إلى 

 ورفع مستواه بما تقتضيه الحاجة.

 

 

 

 



 

 

THE IMPACT OF USING ELECTRONIC PROGRAMS FOR 

AUDITING ON THE AUDITOR's  JOB AT THE AUDITING FIRMS 

IN JORDAN 

    Prepared by: 

Ibrahim Jaffar Ghanim 

Supervised by: 

Prof. Nabil Bashir AL-Halabi 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of using electronic programs for 

auditing on the auditor's job at the audit firms in Jordan. The study 

contributes in identifying the role of electronic programs in the audit and to 

know the importance of electronic programs for the Reduction of the auditor 

accounting errors, as well as to save time on the auditors in order to reach 

conclusions about the impact of electronic programs for auditing on the 

auditor's job. 



To achieve the objective of This study, A questionnaire form was designed 

and distributed to the auditors working in the (Big four) audit firms in 

Jordan. The sampling unit consisted of (180) auditors. Using a 

comprehensive survey was used, with (170) forms returned, which is  about 

95% out of the total number of questionnaires distributed. after sorting them 

seven questionnaires were excluded and considered incomplete, thus the 

sample was (163) auditors  with a rate of 90.5% of the total population of the 

group..  

A package of appropriate statistical methods (averages, standard deviation, 

one sample T-test,Multiple regression, ANOVA, Scheffe test  and 

comparisons posteriori test) were used to achiere the objectives of this study.  

The study results show that electronic programs for auditing affects on the 

auditors job at the audit firms in Jordan. It also contributes to the internal 

control. And resulted in Risk assessment in the audit firms. 

This study ends with a number of recommendations about the importance of 

using the accounting data processing systems with the instructions provided 

to ensure the validity and accuracy of the data processed by this system. This 

study also refers to the importance of developing and finding the tools That 

improve the source of the data provided by the information systems in 



relation to accuracy, speed, suitability and analysis so that it becomes 

suitable for use in different fields. It is also important to regularly make sure 

that the mechanism for accounting data processing systems meets the needs 

of decision makers so that outputs of this system continue to achieve their 

expectancy in meeting the needs of decision makers, hence The can make 

correct and appropriate decisions. It also helps in maintaining the level and 

quality of The auditor's job at the audit firms in Jordan and the bar could be 

raised whenever necessary. 

 


