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	:حماور الورقة

1- تو�سيف معنى “التدقيق ال�سرعي باال�ستعانة بتكنولوجيا املعلومات”.

  التدقيق ال�سرعي، تكنولوجيا املعلومات، اأدوات تكنولوجيا املعلومات، حو�سبة التدقيق ال�سرعي والتدقيق 

ال�سرعي  بالتدقيق  متعلقة  مفاهيم  املعلومات،  وتكنولوجيا  املعلومات  نظم  بني  العالقة  االآيل،   ال�سرعي 

االآيل.

2- اأبرز التجارب واأثرها على عملية التدقيق.

 تطبيق فتاوى هيئة الرقابة ال�سرعية )احلاجة، الوظائف، الت�سنيف، االإيجابيات، املقرتحات(،

 تطبيق اإدارة التدقيق ال�سرعي:

) احلاجة، فر�سية توظيف تطبيقات التدقيق الداخلي، الوظائف، الت�سنيف، االإيجابيات، املقرتحات (،

 تطبيق البطاقة االإ�سالمية املغطاة )احلاجة، االآلية، الت�سنيف، الوظائف، تقييم ومقرتح ميداين (.

3- كفاءة التدقيق ال�سرعي االلكرتوين.

 الكفاءة، مقيا�س الكفاءة،

توفري  التقليدية،  املمار�سة  اآفات  تفادي  نظيفة،  اأن�سطة  على  ال�سيطرة  وفر�سة  االأعمال  �سالمة   �سمان 

اجلهد والوقت والتكلفة، مالئمة املعلومات ل�سانعي القرار، اأهمية توظيف املعايري املعمارية القيا�سية.

4- اأبرز االإيجابيات وال�سلبيات من ا�ستخدام االأنظمة االلكرتونية.

اإيجابيات، �سلبيات.

5- االآفاق امل�ستقبلية للتدقيق ال�سرعي االلكرتوين.

�سرورة ملحة، قيمة م�سافة، احلّد من املخاطر ال�سرعية، حتدٍّ جديد ملواكبة التطور، ا�ستغالل تقني اأمثل،

اإدارة اجلودة، زمالة دولية.
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	:امللخ�س

تهدف الورقة اإىل ت�سليط ال�سوء على اأثر التكنولوجيا يف زيادة كفاءة وفعالية التدقيق ال�سرعي يف ظل التطور 

الذي ت�سهده تكنولوجيا املعلومات يف �سائر املجاالت والقطاعات، كما تو�سح الكيفية التي ترتفع بها كفاءة منظومة 

االأنظمة  االإ�سالمية من خالل تطبيق  واملوؤ�س�سات  ال�سرعي يف امل�سارف  التدقيق  واأن�سطة  االإ�سالمي  العمل امل�سريف 

التقنية. 

ا�ستخدام  اإمكانية  على  مناذج  هي  حيث  من  التطبيقات،  من  جمموعة  با�ستعرا�س  الورقة  هذه  وتتو�سل 

التكنولوجيا يف حت�سني الواقع ال�سرعي يف املوؤ�س�سات وامل�سارف االإ�سالمية.

	:م�سكلة البحث

يرى الباحث من خالل عمله يف العديد من البنوك وال�سركات االإ�سالمية تعقيد اإجراءات التدقيق ال�سرعي 

التقليدي املتبع يف املوؤ�س�سات وامل�سارف االإ�سالمية من قبل الدوائر ال�سرعية، وما يرافقها من �سعوبات تتمثل يف هدر 

اإعداد وتخطيط وتنظيم وتنفيذ واإظهار املخرجات  الوقت واإ�ساعة اجلهد عند ممار�سة االأعمال املخت�سة بها؛ من 

مع  والتعاطي  املنتجات  مع  التعامل  يرافق ذلك من خ�سو�سية  وما  ومقارنتها  ال�سابقة  التقارير  وا�سرتجاع  والنتائج 

فتاوى هيئات الرقابة ال�سرعية وغري ذلك.

املوؤ�س�سات  جتارب  تعميم  وعدم  ن�سبيا،  املهنة  حداثة  ب�سبب  التقنية  املرجعية  اإىل  ال�سرعي  التدقيق  ويفتقر 

الناجحة يف م�سمار التدقيق ال�سرعي االلكرتوين، و�سعف املعارف واملهارات التقنية لدى العاملني يف هذا القطاع.

امل�سارف  اإىل جناح  يوؤدي  ال�سرعي  التدقيق  االإ�سالمية وجهاز  املنتجات  املعلومات يف  تكنولوجيا  اإن تطبيق 

االإ�سالمية يف حتقيق اأهداف االإدارات وتلبية حاجات ورغبات عمالئها، وت�سهيل االأعمال للعاملني مبا يخدم تركيز 

العاملني على تقدمي اخلدمات والتوا�سل الفعال مع اجلمهور.

 وهذا ما يربر اأن هذه االأنظمة والتطبيقات االإ�سالمية لها دور وا�سح يف جتاوز حماكاة امل�سارف التجارية 

التقليدية ف�سال عن التفوق عليها، كما يربز القدرة على حتقيق التطور يف اأعمال ال�سريفة االإ�سالمية، وبالتايل يجب 

على امل�سارف التي ترغب يف دخول االأ�سواق العاملية من اأو�سع اأبوابها اإدخال تكنولوجيا املعلومات اإىل اأن�سطتها واإىل 

اأنظمة التدقيق ال�سرعي الداخلي فيها.
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	:اأهمية البحث

تربز اأهمية البحث يف زيادة الوعي واالهتمام بتكنولوجيا املعلومات يف املنتجات االإ�سالمية والتدقيق ال�سرعي، 

والذي يفر�س علينا تطوير اأنظمة تقنية اإ�سالمية يف الواقع العملي تخدم ال�سريفة االإ�سالمية حمليا واإقليميا لتعزيز 

املناف�سة يف اإزاء امل�سرفية التقليدية.

اأدوات  اأو  اأدوات وبرامج تكنولوجية - با�ستخدام احلوا�سيب  اإن بيان املتطلبات واحلاجات الالزمة  لتطوير 

االت�سال االأخرى - التي ال تقل اأهمية عن احلوا�سيب -: تخدم عاملية ال�سريفة االإ�سالمية، وتلبي تطلعات املتعاملني 

والعاملني -على حد �سواء-، ويتحقق ذلك من خالل الفهم العميق والت�سور الع�سري الإمكانية وجود اأدوات تقنية تقوم 

على تدعيم جناح واقع املوؤ�س�سات والبنوك االإ�سالمية.

وقد تعترب هذه الورقة منطلقا لدرا�سات واأبحاث اأخرى تعالج فيها كافة جوانب املنظومة ال�سرعية التي مل 

االأنظمة  مع  االإ�سالمية  التطبيقات  وتوافقية  تكامل  مبفاهيم  ُتعنى  لدرا�سات  نواة  وكذلك  البحث،  هذا  لها  يتعر�س 

االأخرى يف املوؤ�س�سة بحيث تكون وحدة واحدة وكل ال يتجزاأ، تفاديا لت�سادم وتعار�س االأنظمة التطبيقية يف املوؤ�س�سة.

	:منهجية البحث

اعتمد الباحث على املنهج اال�ستنباطي من خالل عر�س العنا�سر ذات العالقة مبو�سوع البحث، مع عر�س 

جتارب تبني كفاءة التدقيق ال�سرعي االلكرتوين، ثم اقرتح حت�سينات واإ�سافات توفر اجلهد وتقلل التكلفة وت�سرت�سد 

باملعايري القيا�سية يف ت�سميم وتطوير االأنظمة.

فتاوى هيئة  ل�سبط منظومة  الفعالية  زيادة  لنْي منها يف  االأوَّ ُي�سهم  اآلية؛  تطبيقات  الورقة ثالثة  ا�ستعر�ست 

الرقابة ال�سرعية، وحت�سني جودة خمرجات التدقيق ال�سرعي من بداية املمار�سة وانتهاء بالتقارير ال�سرعية، لتكون 

اأمثلة ُيحتذى بها يف حث املوؤ�س�سات والبنوك على امل�سي ٌقُدما يف ت�سميم وتطوير اأنظمة فّعالة تخدم التدقيق ال�سرعي 

اإ�سالمي مت�سلحا بال�سوابط الرقابية  اأمتتة منتج  االلكرتوين، يف حني كان التطبيق االأخري منوذج تقني تطبيقي يف 

ال�سرعية.

	:»تو�سيف معنى “التدقيق ال�سرعي باال�ستعانة بتكنولوجيا املعلومات

:
1
التدقيق ال�سرعي

 ورد مفهوم الرقابة ال�سرعية وهدفها يف معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية على 

واالتفاقيات،  العقود،  الفح�س  وي�سمل  اأن�سطتها،  جميع  يف  بال�سريعة  املوؤ�س�سة  التزام  مدى  فح�س  عن  عبارة  اأنها 

1  هيئة املحا�سبة واملراجعة، معيار ال�سبط رقم)2،3( 2008، م�سعل، تقنيات الرقابة والتدقيق ال�سرعي2011.
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وال�سيا�سات، واملنتجات، واملعامالت، وعقود التاأ�سي�س، والنظم االأ�سا�سية، والقوائم املالية، والتقارير وخا�سة تقارير 

املراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتي�س التي يقوم بها البنك املركزي، والتعاميم...الخ.

ويتطلب  ال�سريعة،  تخالف  ال  املوؤ�س�سة  بها  تقوم  التي  االأن�سطة  اأن  من  التاأكد  اإىل  ال�سرعية  الرقابة  وتهدف 

حتقيق هذا الهدف اأن تكون ال�سريعة ملزمة لل�سركة.

اأو ما ي�سمى بالرقابة ال�سرعية الداخلية جزءًا ال يتجزاأ من الرقابة ال�سرعية يف  ويعترب »التدقيق ال�سرعي« 

املوؤ�س�سة، واأحد االآليات املحورية لتحقيق اأهداف الرقابة ال�سرعية، بل واأهم مكونات نظام الرقابة ال�سرعية، والتي 

ت�سبو اإىل التاأكد من اأن اإدارة املوؤ�س�سة اأّدت م�سوؤوليتها جتاه تطبيق اأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية وفقا ملا تقرره 

هيئة الرقابة ال�سرعية لتلك املوؤ�س�سة.

 ومن اجلدير بالذكر اأن »التدقيق ال�سرعي« كما يقوم مب�ساعدة االإدارة يف التحقق من ح�سن اأداء نظام الرقابة 

ال�سرعية الداخلية و�سمان االلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، كذلك تعتمد عليه هيئة الرقابة ال�سرعية يف مراجعة 

وفح�س االأعمال التنفيذية.

ويتوىل التدقيق ال�سرعي متابعة تنفيذ قرارات هيئة الرقابة ال�سرعية يف جماالت االأنظمة وال�سيا�سات، والتعاميم 

متخ�س�سة،  بكفاءات  وخارجيا  حمليا  العمليات  وتنفيذ  والعقود،  والنماذج  العمليات،  واإجراءات  واأدلة  والتعليمات، 

وتخطيط �سامل، وبرامج خا�سة، وزيارات ميدانية، ولقاءات وحوارات تدريبية ورقابية، و�سالحيات كاملة، وتقارير 

دورية، وبجانب الفح�س والتقومي ال�سرعي وفق االأ�س�س املو�سوعية يجب اأن ي�سمل عمل التدقيق ال�سرعي حل امل�سكالت 

التي تعرت�س العاملني، ومنع حدوث االأخطاء ولي�س ت�سّيدها.

تكن�ل�جيا املعل�مات:

تتميز تكنولوجيا املعلومات بكونها ذات اإطار �سمويل جتعل من ال�سعب حتديدها مبحّددات �سيقة ملا متثله من 

وظائف اأ�سا�سية انعك�ست تاأثرياتها على خمتلف القطاعات التجارية وال�سناعية واملالية والتفاعلية....الخ، باالإ�سافة 

اإىل اأنها اأحد املفاهيم حديثة العهد اإذا ما قورنت ب�سائر املفاهيم يف املجاالت والعلوم االأخرى، ويّت�سف هذا املفهوم 

بالتطور ال�سريع، والذي اأّدى بدوره اإىل توّلد مفاهيم م�ستحدثة كثرية عليه، حملته على اأن يكون متعددا مت�سعا.

غزارة  مع  يتالءم  ال  مبا  التعريف،  قوة  من  ُي�سعف  التكنولوجيا  مفهوم  وات�ساع  �سمولية  اإىل  التنبه  عدم  اإن 

مفردات هذا املفهوم، ومن االآفات امللمو�سة غري املالئمة يف تناول هذا املفهوم:

وبرجميات  تلك اخلربات من عمليات  تبيني طبيعة  دون  واخلربات اجلديدة  املهارات  باإجمال  الغمو�س:   •
وغريها.

•  عدم اال�ستيعاب: بذكر بع�س اأدوات مفهوم تكنولوجيا املعلومات مثل احلا�سب، واإهمال االأدوات االأخرى من 
و�سائل ات�سال كالهواتف الذكية واالأجهزة اللوحية والتلفزيونات التفاعلية وغريها.



عمان – األردن 16-18 أكتوبر 2018

اأ. حممد �شليمان الك�شواينتوظيف التكنولوجيا يف تطوير كفاءة التدقيق ال�رشعي

114
موؤمتر �سورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي

Shura 7th Sharia Audit Conference

ويف �سوء تلك املوؤ�سرات توّلدت حدود ور�سوم متكاثرة حتاول حماكاة واقع تكنولوجيا املعلومات من زواياها 

تكنولوجيا  اأن   : ذلك  ومن  املت�سع،  امل�سطلح  هذا  عن  التعبريات  بع�س  يف  الوارد  الق�سور  جتاوز  حماولة  املتعددة، 

املعلومات م�سطلح ي�سري اإىل خليط من اأجهزة الكمبيوتر وو�سائل االت�سال ابتداء من االألياف ال�سوئية اإىل االأقمار 

ال�سناعية والتقنيات امل�سغرة والفلمية واال�ستن�ساخ، التي متّثل جمموعة كبرية من االخرتاعات ت�ستخدم املعلومات 

 )يف اإطار برجمي تطبيقي(.
2

خارج العقل الب�سري

ورقع  معني  ن�ساط  تب�سيط  بغر�س  امل�ستخدمة  احلديثة  والتقنيات  الطرق  باأنها جمموعة  ُتعرف  وكذلك      

اأدائه، من خالل جمموعة من االأجهزة ال�سرورية ملعاجلة املعلومات من حوا�سيب وبرامج ومعدات حفظ وا�سرتجاع 

وامل�سموع  املكتوب  اأنواعها:  اختالف  وعلى  اأ�سكالها  بكل  االت�سال  و�سائل  الكرتونيا عرب  ونقلها  وال�سلكي  �سلكي  ونقل 

.
3

والب�سري

وتُعترب تكنولوجيا املعلومات قاعدة اأ�سا�سية تبني يف �سوئها املنظمات االإدارية و املن�ساآت ميزتها التناف�سية، 

اأنواع املعرفة الفنية والعلمية والتطبيقية التي ميكن اأن ت�سهم يف توفري الو�سائل، املعدات،  ويق�سد بالتكنولوجيا كل 

واالآالت، االأجهزة امليكانيكية و االلكرتونية ذات الكفاءة العالية و االأداء االأف�سل التي ت�سهل لالإن�سان اجلهد و توفري 

.
4

الوقت و حتقق للمنظمة اأهدافها النوعية و الكمية بكفاءة و فاعلية

مفهوم  يف  قليل-  بعد  اأهمها  �سنذكر  التي   - االت�سال  اأدوات  اإغفال  عدم  ال�سابقة  التعبريات  من  ويظهر 

تكنولوجيا املعلومات، وهو االأليق يف متا�سي املفاهيم وتطبيقها على الواقع، وتربز احلاجة للتنبيه على ذلك يف تعزيز 

الروح التناف�سية وت�سخري التكنولوجيا مبفهومها الوا�سع يف النجاح يف خ�سم االأ�سواق االإقليمية والعاملية. 

ويجدر التلميح اإىل اأنه ال ينبغي التوقف على هذه التعريفات واأمثالها عند االنتقال اإىل االإ�سقاط الفعلي على 

الواقع .واإمنا ينبغي االأخذ بعني االعتبار تو�سعية وتغاير تلك املفاهيم بح�سب ما يدخل على التعريفات - مثال - من 

تطور لالأفكار واالأدوات احلا�سل عامليا وفقا ملا ذكرناه �سابقا، فال بد حينئذ من اإدراج اآليات عملية تواكب هذا التو�سع 

ملعاينة ومراجعة ما مّت تنفيذيه ب�سكل دوري، وحماكمته اإىل تلك التغريات.

من  يتكون  مادي  االأول:  اأ�سا�سيني:  ُبعدين  على  رئي�سي  ب�سكل  ترتكز  املعلومات  تكنولوجيا  اأن  بالقول  ونوجز 

معدات احلا�سوب وتكنولوجيا االت�ساالت، والثاين:  معنوي ذهني يتكون من الربجميات والذكاء اال�سطناعي وهند�سة 

الربجميات...

:(IT( وتكن�ل�جيا املعل�مات )IS( نظم املعل�مات

تلتب�س اأحيانا بع�س املفاهيم وامل�سطلحات يف اإطار املعلوماتية، ومن اأكرثها تداوال والتبا�سا: م�سطلح »نظم 

املعلومات«، حيث يتداخل هذا امل�سطلح مع »تكنولوجيا املعلومات«، والإزالة اال�ستباه نقول: تعرف نظم املعلومات على 

2  حممد الهادي، تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاتها، دار ال�سروق، القاهرة، 1989 �س32.

3  ق�سطة، عالقة تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف امل�سارف الوطنية، 2013 �س7.

4   العرود و�سكر،جودة تكنولوجيا املعلومات واأثرها يف كفاءة التدقيق الداخلي يف ال�سركات ال�سناعية واخلدمية امل�ساهمة العامة االأردنية،املجلة 

االأردنية يف اإدارة االأعمال،املّجلد 5، العدد4 �س 478.
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اأنها جمموعة منظمة من املوارد : مادية، برجميات، اأفراد ، بيانات، اإجراءات، ت�سمح بجمع معاجلة، تخزين، اإي�سال 

.
5
املعلومات ) على �سكل بيانات، ن�سو�س، �سور، اأ�سوات وغريها( يف املنظمات

اأو  الو�سول اإىل املعلومات اأو نقلها اأو خزنها  يف  واأدواتها  نظام املعلومات تكنولوجيا املعلومات  وي�ستخدم 

ا�سرتجاعها اأو عر�سها، وهذه املعلومات ت�ستخدمها اأنظمة العمل التي تدعمها نظم املعلومات وتتاألف املنظمات من 

.
6

اأنظمة العمل املرتابطة والتي تتناف�س يف بيئة االعمال

واإذًا تتقيد تكنولوجيا املعلومات باإطار نظم املعلومات اخلا�س، ولي�س من خ�سائ�سها ت�سييق اأو اإعاقة نظام 

املعلومات، مبعنى اأن تكنولوجيا املعلومات لي�ست اأكرث من و�سيلة تخدم نظام املعلومات، ووظيفتها االأ�سا�سية اأن تت�سّكل 

بت�سّكل نظام املعلومات املخدوم، وتتو�سع بتو�سعه. 

اأدوات تكن�ل�جيا املعل�مات:

بعد اأن ات�سح مفهوم تكنولوجيا املعلومات، وعلمنا اأن اأدوات التكنولوجيا متعددة ولي�ست اأداة واحدة؛ وبهدف 

جمل اأدوات التكنولوجيا فيما يلي:     
ُ
اال�ستغالل االأمثل واال�ستفادة الق�سوى يف توظيف التدقيق ال�سرعي االآيل، اأ

اأ. ال�سبكة العنكبوتية الدولية: والتي يعرب عنها بع�س النا�س ب: “ القارة االلكرتونية “،والتي �سكلت منعطفًا 

مهمًا وحتوال كبريا يف م�سار النا�س يف اأواخر القرن الع�سرين وما بعده، واإن تطور تقنيات االإنرتنت واالنت�سار 

ال�سريع يف ا�ستخدامها يدل على اأهمية التفات املوؤ�س�سات ممثلة يف �سائر اإداراتها ميا ينطوي عليه االإنرتنت 

من جمال خ�سب يف جمال االقت�ساد والتجارة، واأن اأي تاأخري يف مواكبة هذه االأداة �سيوؤثر ب�سكل كبري على 

منو وتناف�سية املوؤ�س�سة يف االأ�سواق حمليا واإقليميا.

بينها لتعمل مرتابطة لتنفيذ عدة عمليات دفعة  احلا�سوب: جهاز يتكون من عدة وحدات مت�سلة فيما  ب. 

وتعليمات معينة وتخزينها واخراجها ح�سب مراحل العمل وتقوم  واحدة، فتقوم االآلة با�ستقبال بيانات 

باإجناز العمليات احل�سابية املختلفة واإجراء املقارنات بني االأرقام وتوجيه ومراقبة تدفق العمليات للداخل 

واخلارج. 

اأي اأن احلا�سوب و�سيلة معقدة بنظام الكرتوين دقيق يقوم الب�سر بتوجيهه الإجناز االأعمال بحيث توفر 

اجلهد الب�سري. 

النظم املختلفة التي يتم توظيفها ملعاجلة امل�سمون اأو  ت. نظم االت�ساالت: جمموع التقنيات اأو االأدوات اأو 

املحتوى الذي يراد تو�سيله من خالل عملية االت�سال اجلماهريي او ال�سخ�سي او التنظيمي، واأهمها:

5  دري�س، دور اإقامة نظام وطني للمعلومات االقت�سادية فى دعم متخذي القرار، مذكرة ماج�ستري، 2005، �س 30.

Turban et al  6، 1999 �س 43.
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نظام ات�سال داخلي معقد من خالله ميكن توفري قنوات االت�سال لعقد 
7

1- الهاتف اخللوي وتطبيقاته: هو 

املوؤمترات بني االأفراد الذين يقيمون يف اأماكن متباعدة، كما يقوم الهاتف بربط املنازل واملكاتب باأجهزة 

�سخمة من  احلا�سبات االلكرتونية املركزية الإدخال البيانات وتخزينها وا�سرتجاعها، وهنالك كميات 

املعلومات تنتقل عن طريق االت�سال الهاتفي �سواء داخل الدولة اأو خارجها؛ حيث اأ�سبح الهاتف اأداة للربط 

بني عدد من الو�سائل التكنولوجية احلديثة، كما اأن انت�سار التطبيقات الذكية �سار له دور جد وا�سح يف 

ت�سيري �ستى و�سائل العمل.

�سبكات حا�سوبية متوا�سلة،  اأو غريها من  ال�سبكة  لتبادل ر�سائل رقمية عرب   
8

و�سيلة  الربيد االلكرتوين:   .2

وُيبنى على مبداأ التخزين والتمرير، حيث حُتفظ الر�سائل الواردة يف �سناديق بريد امل�ستخدمني ليطلعوا 

عليها يف الوقت الذي ي�ساوؤون.

ت�سمح للم�ساهد بالتفاعل مع التلفاز اأثناء امل�ساهدة، اأو ب�سيغة اأخرى تلفزيون 
9

3. التلفزيون التفاعلي: تقنية 

الذي يقوم بنقل املعلومة يف اجتاهني بحيث ي�سبح يف متناول امل�ساهد والتفاعل مع م�سدر البث و امل�ساركة 

كمبيوتر وهاتف  الربامج من خالل اإدخال جهاز تلفزيون متعدد الو�سائط ويقوم بوظائف كثرية فهو  يف 

وفاك�س وفيديو.

التدقيق ال�سرعي املح��سب والتدقيق ال�سرعي الآيل:

تو�ّساًل مبا �سبق يتحدد مفهوم التدقيق ال�سرعي االآيل يف ت�سيري اأعمال التدقيق ال�سرعي باالعتماد على االأدوات 

التقنيات  وا�ستخدام  االأخرى،  االت�سال  و�سائل  نقالة ذكية وغريها من  اأو هواتف  املتاحة من حوا�سيب  التكنولوجية 

والتطبيقات االلكرتونية يف خدمة اأعمال التدقيق ال�سرعي مبا ين�سجم مع �سائر منظومة املعلومات.

وبهذا ال�سدد  اأ�سرتعي النظر فيما ورد �سمن كتاب تقنيات الرقابة والتدقيق ال�سرعي ملوؤلفه د. عبد الباري 

اأ�سرنا �سابقا: فاإن ا�ستخدام  ، وكما 
10

اأ�سعر القارئ باختزال الرقابة االآلية يف ا�ستخدام احلا�سب االآيل م�سعل حيث 

التقني  التطور  مواكبة  يف  اإلزامي  مطلب  هو  بل  احلا�سب،  ا�ستخدام  عن  اأهمية  تقل  ال  وتطبيقاتها  االت�سال  اأدوات 

التكنولوجي.

 واأ�سيف اأن مفهوم احلو�سبة يختلف عن مفهوم االآلية، فالتدقيق ال�سرعي املحو�سب يعني اال�ستعانة باحلا�سبات 

االآلية يف خمتلف اأوجه اأن�سطة التدقيق ال�سرعي، بينما يعني التدقيق ال�سرعي االآيل: اال�ستخدام الكامل لالآالت واالأدوات 

التكنولوجية يف التدقيق ال�سرعي، ونوؤكد على اأن تطوير البنية التكنولوجية ال يعني توفري جهاز حا�سب اآيل وكفى، بل 

7  املعهد التخ�س�سي للدرا�سات، تكنولوجيا املعلومات املفهوم واالأدوات �س 39.

8  املو�سوعة احلرة االلكرتونية – ويكيبيديا)بت�سرف(:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%
.D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A

9  املو�سوعة احلرة االلكرتونية – ويكيبيديا:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%A7%
.D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9

10  م�سعل، تقنيات الرقابة والتدقيق ال�سرعي2011 �س 47.
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ا�سرتاتيجية متكاملة لتطوير اخلدمات واملنتجات.

مفاهيم ذات عالقة بالتدقيق ال�سرعي الآيل:

اأب�سطها هو التدقيق  هنالك مفاهيم اأخرى متعلقة مبدى ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية التدقيق، 

، اأذكر 
11 

حول احلا�سوب، واأكرثها عمًقا وتركيًزا هو التدقيق با�ستخدام احلا�سوب .وكذلك التدقيق خالل احلا�سوب

اأهمها :

1. التدقيق حول احلا�سب )Auditing Around the Computer(، بحيث يتم التاأكد من املدخالت 

اإىل احلا�سب واملخرجات منه، وهذه الطريقة ال تختلف عن الطريقة املتبعة يف النظم املحا�سبية اليدوية.

هذه  ا�ستخدام  ويجب   ،)Auditing Through the Computer( احلا�سب  خالل  من  التدقيق   .2

الطريقة حيث ال توجد بيانات يدوية، واإمنا جميع البيانات الكرتونية، اأو حجمها �سخم، ففي هذه احلال 

يتطلب االأمر ت�سغيل البيانات داخل احلا�سب باالإ�سافة اإىل تدقيق املدخالت واملخرجات وغريها.

3. التدقيق با�ستخدام احلا�سب )Auditing With the Computer( اأو املراجعة االآلية: وتعني تطوير 

اأعمال املراجعة يف مراحل االإعداد والتنفيذ وما بعد التنفيذ من حيث املتابعة واملناق�سة والتقرير النهائي 

لتتم من خالل برنامج اآيل.

	:اأبرز التجارب واأثرها على عملية التدقيق

تكتفي الورقة با�ستعرا�س ثالثة تطبيقات يف جوانب خمتلفة يف املنظومة ال�سرعية تخدم فكرة التدقيق ال�سرعي 

االلكرتوين، بالرغم من علمنا بنماذج اأخرى موجودة اأو ميكن اقرتاحها وت�سميمها -وال تقل اأهمية عن  التجارب 

املعرو�سة -  تغطي جوانب اأخرى من اأن�سطة التدقيق ال�سرعي-مثل الدور االأ�سا�سي الذي تلعبه التكنولوجيا يف 

االأ�سواق املالية وال�سكوك االإ�سالمية-، يف نطاق تناغم اأنظمة الرقابة ال�سرعية فيما بينها وكذلك بالن�سبة ل�سائر 

اأنظمة املوؤ�س�سة، وفيما يلي عر�س لبع�س التجارب املختارة:

11  د. طالل حمدونه و عالم حمدان، »مدى ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية التدقيق)التدقيق االإلكرتوين( يف فل�سطني �س 927)بت�سرف(.
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     التطبيق االأول: فتاوى وقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية )تطبيق اإ�سدارات االإمناء ال�سرعية منوذجا(.

احلاجة:

ال�سرعية،  لالإ�سدارات  الكرتوين  تطبيق  اأول  ال�سرعية”12  االإمناء  اإ�سدارات  “تطبيق  التطبيق  يعترب هذا 

وبادئ ذي بدء اأثني على هذه التجربة واأ�سكر القائمني عليها وُاثّمن الوعي العميق باأهمية التوجه التقني يف ا�ستخدام 

التكنولوجيا.

ُت�سّكل الفتاوى والقرارات واالإر�سادات التي ت�سدرها هيئة الرقابة ال�سرعية االأ�سا�س الذي ي�ستند اإليه املراجع 

.
13

للتاأكد من اأن املوؤ�س�سة قد التزمت باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية

وال يخفى الدور املحوري لقرارات وفتاوى الهيئة ال�سرعية يف اأي موؤ�س�سة مالية؛ والتي تربر بع�س املعامالت 

الفقهية ال�سرعية االأ�سيلة، وتنّظم اأن�سطة وممار�سات تلك املوؤ�س�سة، باالإ�سافة اإىل حتقيق الطماأنينة ملتعاملي املوؤ�س�سات 

االإ�سالمية وتلبي حاجاتهم يف عمل م�سريف اإ�سالمي بديل عن ممار�سات املوؤ�س�سات التقليدية.

من زاوية اأخرى فاإن فتاوى الهيئات ال�سرعية تعّد جماال خ�سبا الجتهادات علماء متخ�س�سني يف فقه ال�سريعة 

والتي تهم الباحثني والدار�سني والطلبة.

ولالأ�سباب اأعاله وغريها تنبهت بع�س ال�سلطات والبنوك املركزية ل�سرورة التعامل ب�سفافية مع هذه الفتاوى 

 بحيث تكون متوفرة للجميع من متعاملني 
14

والقرارت، واأ�سدرت اإ�سعارات تلزم املوؤ�س�سات االإ�سالمية بن�سر هذه الفتاوى

وموظفني وباحثني، ولئال تكون هذه الفتاوى حكرا على دوائر واأ�سخا�س معينني.  

ومن املالحظ اأن الو�سيلة ال�سائدة يف عر�س فتاوى هيئة القرارات ال�سرعية تكون بجمع جمموعة معينة من 

الفتاوى يف كتاب ثم يتم ن�سرها بطباعة الكتاب اأو عر�سه على موقع املوؤ�س�سة الر�سمي، ويتم تفريغ الفتاوى وت�سنيفها 

.
15

بجهد يدوي

لغيت و�سدرت عنها قرارات بديلة – 
ُ
واأحيانا جتد بع�س الفتاوى مفقودة �سمن الكتاب ب�سبب اأن الفتوى قد اأ

قد ُي�سار اإليها اأحيانا يف الهام�س...

وموؤخرا قام م�سرف االإمناء االإ�سالمي ب�سبق فريد يف عر�س هذه الفتاوى با�ستخدام التكنولوجيا ومن خالل 

الهواتف الذكية يف نظام اأر�سفة مفتوح ل�سائر ال�سرائح حمليا واإقليميا وعامليا.

12  انظر متجرPlay  على الهواتف الذكية”اأندرويد” : اإ�سدارات االإمناء ال�سرعية، وانظر اأي�سا رابط م�سرف اإمناء :

http://www.alinma.com/wps/portal/alinma/Alinma/MenuPages/TheBank/News/

.NewsItem/alinma+bank+shares+its+shariah+research+with+the+public
13  هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معيار املراجعة للموؤ�س�سات االإ�سالمية رقم)4( 2008.

14  البنك املركزي االأردين، تعليمات احلاكمية املوؤ�س�سية للبنوك اال�سالمية رقم 2015/61.

15  على �سبيل املثال فقط ال اال�ستق�ساء، فتاوى هيئة الرقابة ال�سرعية يف البنك العربي االإ�سالمي الدويل.

https://iiabank.com.jo/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%
A7%D9%88%D9%89.pdf
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ال�ظائف الأ�سا�سية:

ال�سرعية: الن�ساأة والتعريف واالأهداف واالخت�سا�س واملهام ودورة الهيئة واأع�ساء الهيئة. • الهيئة 

• ا�ستعرا�س القرارات مع اإمكانية الت�سفية من خالل رقم القرار اأو عنوان القرار.

• البحث يف القرارات: بح�سب عنوان القرار اأو بن�س اأو كلمة واردة يف القرار اأو بح�سب ال�سفحة واجلزء من 
قرار.

• فهر�س القرارات: بح�سب اجلهات امل�ستفيدة اأو بح�سب اأعمال امل�سرف) ت�سنيف رئي�سي اأو ت�سنيف فرعي(.

الرقابة ال�سرعية يف امل�سرف. هيئة  فتاوى  من  املطبوعة  • الن�سخة 

املهمة بالن�سبة اإليه دون اإعادة البحث من جديد. للقرارات  امل�ستخدم  يعود  بحيث  املف�سلة،  • القرارات 

وبيان اأنه يحتوي جميع قرارات الهيئة ال�سرعية حتى تاريخ 2015/3/16. بالتطبيق:  • تعريف 

الت�سنيف:

 Content Management  and( املحتوى  اإدارة  اأنظمة  من  جانب  اأنه  على  النظام  هذا  مثل  ي�سنف 

االمتثال  متطلبات  تلبية  على  ت�ساعد  والتي   ،)Archiving System( االأر�سفة  ونظام   ،)Archiving System
وغريها.  ال�سجالت  اإدارة  ونظام  العمل  �سري  ونظم  امل�سورة  والوثائق  الرقمي  املحتوى  باإدارة  والت�سريعات  للمعايري 

للحّد من التخزين -وخ�سو�سا التخزين الورقي- والتقليل من خماطر التلف، وتخفيف  املخاطر والتكاليف، وتوفري 

�سهولة احلفاظ على الو�سول ال�سل�س اإىل الوثائق املهمة باإ�سداراتها املختلفة.

 الإيجابيات:

وثقة عالية بني املوؤ�س�سة و اجلهات الرقابية الر�سمية وكذلك بني متعاملها . وطيدة  عالقة  • بناء 

.
16

• اال�ستجابة ملعايري االإف�ساح وال�سفافية ال�سادرة عن املبادئ االإر�سادية لنظم ال�سوابط ال�سرعية  وغريها 

جديدة. خدمات  وخلق  والتنمية  االإبداع  يف   • ركيزة 

حاجات العاملني واملتعاملني؛ مما يزيد  ومالئمة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  فتاوى  ون�سر  توزيع  �سبكة  • ات�ساع 
من وعي املجتمع ككل يف ثقافة املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية. 

الرقابة  الإجراءات  اال�سا�سية  للعنا�سر  املعدلة  االر�سادات  ،اأي�سا  ب،  فقرة   4 �سفحة    IFSB ال�سرعية  ال�سوابط  لنظم  االر�سادية  املبادئ    16

اال�سرافية  IFSB �سفحة 37 البند 100 فقرة 1.
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ال�سرعية  االإدارة  يف  العاملني  جهود  تبديد  من  واحلّد  للمتعاملني،  املقدمة  اخلدمات  جودة  حت�سني   •
باال�ستف�سارات ال�سطحية الواردة، وت�سبح االأ�سئلة املوجهة اأكرث عمقا.

البنك من خالل ت�سنيف الفتاوى بح�سب اأعمال امل�سرف. يف  واالأعمال  املنتجات  ب�سائر  • التعريف 

خ�سبة من جهود �سنوات عديدة لثلة من العلماء املخت�سني يف ال�سريعة والفقه االإ�سالمي والتي  مادة  • ن�سر 
ي�ستفيد منها الطلبة والباحثني.

املقرتحات:

	.عر�س ت�سنيف القرار يف مقدمة كل قرار جنبا اإىل جنب مع رقم القرار ومو�سوعه

	 اإظهار روابط بني القرارت ال�سرعية املتعلقة ببع�سها البع�س؛ مما ي�سفي �سهولة االطالع على الفتاوى

قرارات  اإلغاء  اأو حتى  بتعديل  تتعلق  الالحقة  ال�سرعية  القرارت  بع�س  فمثال   العالقة،  ذات  والقرارت 

�سرعية �سابقة، اإن اإ�سافة مثل هذه الروابط ت�سهل من عملية الو�سول اإىل القرار النهائي من جهة، واإىل 

التغريات والظروف الباعثة على تطور االجتهاد، كما يكون جماال رحبا مي�سورا للباحثني واملهتمني.

	 و�سع رمز اأو لون معني للفتاوى ال�ساحلة للتطبيق ورمز معني اآخر للفتاوى التي مت اإلغاوؤها ومل تعد متاحة

للتطبيق.

	 اإ�سافة حقول تو�سح تاريخ العمل بالقرار وتاريخ التوقف عن تطبيق القرار، وهذا املقرتح ب�سكل مبا�سر 

يخدم عملية التدقيق ال�سرعي؛ ويفك ما يتوهم باحتواء قائمة التدقيق ال�سرعي على بنود متناق�سة يف 

الظاهر، لكن وجود مثل هذا احلقل يفك مثل هذا االإ�سكال، و�سيزيد من دقة التدقيق، ويي�سر من اإعداد 

قائمة التدقيق ال�سرعي؛ والأن الفارق الزمني بني العملية املنفذة وفقا للقرار القدمي والعملية املنفذة وفقا 

للقرار اجلديد قد يكون فارقا ب�سيطا، وبالتايل قد تكون العمليتان املنفذتان �سمن فرتة تدقيق واحدة. 

	 تلك ال�سرعية الحقا  الهيئة  اأقرت  �سواء  الفتاوى؛  للهيئة �سمن منظومة  التنفيذي  الع�سو  فتاوى  عر�س 

الفتوى اأو األغتها، خ�سو�سا اأن فتاوى الع�سو التنفيذي للهيئة ملزمة لفرتة من الزمن حلني �سدور قرار 

.
17

من الهيئة ال�سرعية لل�سركة بح�سب لوائح العديد من الهيئات ال�سرعية

	 بيان اإلزامية القرار اأو الفتوى ال�سادرين عن هيئة الرقابة ال�سرعية؛ اإذ يجب على الهيئة بيان اأن ما �سدر

.
18

 IFSB عنها هل هو قرار اأو فتوى، اأو اأنه اقرتاح اأو تو�سية ، وذلك وفقا لنظم ال�سوابط ال�سرعية

	 معاجلة االجتماعات والقرارات ب�سكل الكرتوين بحيث تعالج  كامل دورة حياة الفتوى من قبل �سدورها

17  يظهر للباحث عدم وجود ع�سو تنفيذي لهيئة الرقابة ال�سرعية يف م�سرف االإمناء االإ�سالمي، بح�سب بند الهيئة ال�سرعية الوارد يف تطبيق 

اإ�سدارات االإمناء ال�سرعية، حيث تتكون الهيئة ال�سرعية للم�سرف من رئي�س ونائب للرئي�س وع�سوين، ومل تتم االإ�سارة اإىل ع�سو تنفيذي.

18  نظم ال�سوابط ال�سرعية IFSB �سفحة 3.
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وحتى عر�سها ب�سكل الكرتوين، مما يوفر اجلهد الب�سري على املجموعة ال�سرعية ، ويتفادى تكرار العمل 

اأقل  فرعية  بتطبيقات  واحد  نظام  تكلفة  فاإن  املوؤ�س�سة؛  على  التكلفة  يوفر  اأخرى  جهة  ومن   ، جهة  من 

من تكلفة نظامني م�ستقلني، كما تكمن اأهمية هذه النقطة يف حتقيق التكامل املن�سود يف اأنظمة الرقابة 

ال�سرعية والتي ت�سهل عملية متابعة و�سيانة النظام على دائرة تكنولوجيا املعلومات يف املوؤ�س�سة.

التطبيق الثاين: اإدارة التدقيق ال�سرعي:

احلاجة :

الداخلي  التدقيق  اأعمال  الإدارة  متكاملة  بيانات  قاعدة    
ال�سرعي”19 والتدقيق  الرقابة  “اإدارة  نظام  ميثل 

ال�سرعي، والتي تتيح للمدّقق العديد من االأدوات التي ت�ساعد على اأداء مهام التدقيق بفاعلية وكفاءة و ب�سكل موثق 

طبقًا ملتطلبات التدقيق املعتمدة.

وب�سيغة اأخرى هو برنامج ميكن تطبيقه على ال�سبكة العنكبوتية االإنرتنت - ي�ستخدم بوا�سطة احلا�سوب اأو 

الهواتف النقالة الذكية - ب�سالحيات خمتلفة بح�سب طبيعة امل�ستخدم ، يغطي اإدارة منظومة : اجتماعات وقرارات 

وعملية  االإ�سالمية،  املوؤ�س�سة  بلد  يف  العليا  ال�سلطات  وتعليمات  ال�سرعية،  الرقابة  هيئة  عن  ال�سادرة  الفتاوى  هيئة 

واإدار مهام  ال�سرعي - وما يرافقها من تخطيط وتنظيم  التدقيق  ال�سرعي، وعملية  املتابعة من قبل دائرة االمتثال 

ومراجعات والتقارير ال�سادرة - ، كما ينظم اآلية التوا�سل بني اجلهات املعنية مبا يحقق التكامل بني اأجهزة الرقابة 

واالمتثال ال�سرعي يف املوؤ�س�سة و �سائر اجلهات املعنية االأخرى.

فر�سية ت�ظيف تطبيقات التدقيق الداخلي:  

ُكاّلً من التدقيق الداخلي والتدقيق ال�سرعي يف  فح�س مدى التزام املوؤ�س�سة بالقوانني والتعليمات  ي�سرتك 

والتاأكد من اأن االأن�سطة التي تقوم بها املوؤ�س�سة ال تخالف االأنظمة، ويتو�ّسل كليهما مبنهج متقارب يف حتقيق القناعة 

مبدى التزام املوؤ�س�سة، لكن باختالف الهدف والغاية، اإذ ي�ستهدف التدقيق الداخلي حماية النقدية واالأ�سول والتاأكد 

من الدقة احل�سابية، بينما ي�سعى التدقيق ال�سرعي اإىل االلتزام ال�سرعي.

واالإح�سائيات  والتقييم  التخطيط  االإدارتني نف�س مفاهيم  واتباع كال  املنهجية،  الكبري يف  التقارب  ويف ظل 

واملفاهيم االأخرى ذات ال�سلة، فال مانع اأن ت�ستعني االإدارات ال�سرعية باأنظمة املراجعة الداخلية يف ت�سيري اأعمالها، 

التدقيق  اأعمال  �سائر  التو�سية مبعاجلة  اإطار  احلالية مرحليا، يف  الداخلي  التدقيق  اأنظمة  ا�ستخدام  يكون  اأن  على 

ال�سرعي عرب برامج متكاملة متنا�سقة فيما بينها بحيث يكون نظاما واحدا يغطي يف اآخر املطاف كل املحاور والوظائف 

التي تخت�س بالتدقيق ال�سرعي، وت�سري جنبا اإىل جنب باإزاء �سائر اأنظمة املوؤ�س�سة االلكرتونية.

19  مت ت�سميم وتطوير بع�س جوانب هذا النظام يف اأحد البنوك التي عملت بها.
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اإن ا�ستخدام اأنظمة التدقيق الداخلي واإن كانت توؤدي الغر�س، لكنها تعالج جزءا من اأعمال التدقيق ال�سرعي 

ككل، ومن وجهة نظر التكاملية فال يف�سل عند ت�سميم وتطوير الربجميات تق�سيم اأعمال الوحدة اإىل اأجزاء ثم اإن�ساء 

تطبيق لكل جزء/حمور منها، فعلى �سبيل املثال تعترب املرا�سالت بني اإدارة التدقيق ال�سرعي و�سائر اإدارات املوؤ�س�سة، 

اأعمال التدقيق ال�سرعي، وتفر�س  اإدارة التدقيق ال�سرعي وهيئة الرقابة ال�سرعية جزء رئي�سي من  واملرا�سالت بني 

الفتوى  معاجلة  ووحدة  ال�سرعي  التدقيق  اإدارة  نظام  يف  املرا�سالت  وحدة  بني  التفاعلية  اإغفال  عدم  املرونة  علينا 

ال�سادرة عن الهيئة اأو ع�سوها التنفيذي؛ وبهذه التفاعلية �سمن النظام الواحد نتو�سل اإىل عدم تكرار اأن�سطة دائرة 

التدقيق ال�سرعي، وت�سهل من عملية اإدارة التطبيق و�سيانته من الدوائر املعنية.

مراعاة  ويقت�سي ذلك عدم  م�ستوردة من اخلارج،  الداخلي  التدقيق  تطبيقات  فاإن معظم  زيادة على ذلك 

اخل�سو�سيات الدقيقة والفروقات املهمة التي ينعك�س اأثرها على مدى فاعلية ومالئمة تلك التطبيقات لف�ساء اأعمال 

التدقيق ال�سرعي.  

واحلا�سل اأن نظام اإدارة التدقيق ال�سرعي يخدم دائرة التدقيق الداخلي، لكن اأنظمة التدقيق الداخلي تغطي 

فقط حمورا من اأعمال التدقيق ال�سرعي، ويف�سل اأن يتم ت�سميم برنامج واحد لكل من االإداراتني ب�سالحيات خمتلفة 

االآيل،  النظام  اأعمالها من خالل  االداراتني مع  تتعامل فيها كل من  املوؤ�س�سة ومواردها، بحيث  اأموال  توفري  بغر�س 

وتزيد اإدارة التدقيق ال�سرعي باجلوانب االأخرى والتي تتعلق بجانب الفتاوى وقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية وتنظيم 

االجتماعات واإعطاء �سالحيات الأمني �سر الهيئة ال�سرعية.

ال�ظائف:

متابعتها. وثم  العمل  وبرامج  ال�سنوية  اخلطة  • اإعداد 

التدقيق  اإدارة  بني  واملرا�سالت  املوؤ�س�سة،  اإدارات  و�سائر  ال�سرعي  التدقيق  اإدارة  بني  املرا�سالت  معاجلة   •
ال�سرعي و هيئة الرقابة ال�سرعية، و �سمان املرونة مع وظائف النظام االأخرى.

• متابعة التو�سيات الرقابية، ومالحظات التدقيق وفهر�ستها وت�سنيفها يف بيئة التقارير االآلية ب�سكل تفاعلي. 

املخاطر، وتقييم االأداء، وتقييم املدققني، واإعداد اح�سائيات باالأعمال الرقابي. وتقييم  • اإدارة 

�سري العمل يف احلياة  امل�ستندية للوثيقة املوؤ�س�سية ووثائق التدقيق اخلا�سة من �سدورها واعتمادها  • �سبط 
حلني اأر�سفة الوثائق اخلا�سة بالتدقيق. 

ومتابعة االجتماعات. وتوثيق  • تنظيم 

القيا�سية. للمعايري  وفقا  املتكاملة  املنا�سبة  التقارير  • اإعداد 

مكتبة متخ�س�سة بالتدقيق الداخلي و الت�سريعات الناظمة لها و منهجيات العمل املتبع.  • وجود 
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الت�سنيف:

ميتاز النظام باملكونات التالية:

املرا�سالت )Correspondence Module(، والتي ت�سعى اإىل  حتقيق بيئة عمل تت�سم بالكفاءة  • وحدة 
و دون احلاجة اإىل امل�ستندات الورقية، وذلك من خالل االإدارة االآلية جلميع اأنواع التوا�سل يف املوؤ�س�سة مبا 

واالإعالنات  والر�سائل  والتعليقات  والتعاميم  الداخلية  واملذكرات  ال�سادر  والربيد  الوارد  الربيد  ذلك  يف 

والبث.

)Work Flow Module(، والتي تهدف اإىل اأمتتة اإجراءات العمل من خالل ربط  العمل  �سري  • وحدة 
النماذج االإدارية باالإجراءات والعمليات اخلا�سة بالوظائف االإدارية والت�سغيلية املختلفة، حيث يحتوي نظام 

�سري العمل على اأدوات لر�سم االإجراءات االإدارية وت�سميم النماذج واإدارة مهام االعمال ح�سب الوظائف 

املختلفة، هذا باالإ�سافة الأدوات اأخرى خا�سة ا�ستكمال اإن�ساء التقارير واملوؤ�سرات العامة للمتابعة والر�سد، 

وب�سورة اأخرى يتم حتويل نظام �سري العمل اإىل �سكل اأتوماتيكي مبا يوؤدي اإىل توفري، وربط هيكل ال�سركات 

وخمتلف االأق�سام واالإدارات ببع�سها البع�س مما ُي�سهل العمل ويزيد من االإنتاج.

)Interactive Reporting Module(، والتي بدورها متثل املرجع الكلي  التفاعلية  التقارير  • وحدة 
وامللخ�س لباقي وحدات الربنامج والتي ي�ستند اإليها يف التحليل والدرا�سة والتوقع، حيث اأنه وب�سبب احتواء 

هذه الوحدة على التقارير املختلفة ور�سومها البيانية والتي ميكن التحكم بنوع املخرج منها، فاإنه ي�سبح من 

ال�سهل ل�سل�سلة االإدارة الو�سول لكافة املعلومات املتطلبة وو�سع خطط العمل وتقييمها وذلك يف اأ�سرع وقت.

الإر�سادات  وفقا   - والتي   ،)Interactive User Interface  ( التفاعلية  امل�ستخدم  واجهة  وحدة   •
اال�ستخدام  قنوات  ملختلف  �سبق  ما  كل  اإي�سال  بهدف  منف�سل  �سبه  ب�سكل  تعمل   - احلديثة  املعماريات 

وقنواتها  االأخرى  ال�سريفة  اأطراف  وحتى  واخلارجية،  الداخلية  االلكرتونية  واملواقع  الذكية  كالتطبيقات 

واملتخ�س�س  العميق  الفهم  من  ويزيد  امل�ستخدمني،  لدى  التفاعل  ي�سهل  التجارية، مما  املعلومات  لتبادل 

ل�ستى و�سائل العمل التجاري على نحو مت�سارع ينعك�س على �سري العمل واالإدارة معا باإيجابية و�سفافية، ودون 

احلاجة للتدخل التقليدي الذي ي�ستنزف الوقت واجلهد وبالتايل املال.

الإيجابيات:

والنوعي مع امل�ستندات. الكمي  • التعامل 

• �سهولة البحث عن امل�ستندات وا�سرتجاعها، وتوفري الوقت، وحت�سني تخزين امل�ستندات التي ت�سغل م�ساحات 
كبرية �سمن �سري العمل للموؤ�س�سة.
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وال�سياع. التلف  من  البيانات  وحماية  • اأمن 

وب�سكل فوري. للمعلومة  الفعال  • الو�سول 

واالإجراءات. العمليات  وت�سميم  ور�سم  املوافقات،  من  متعددة  م�ستويات  • دعم 

للم�ستخدمني. والنوعية  الزمانية  ال�سالحيات  وحتديد  • دعم 

وحتقيق التكامل بينها وبني امل�ستندات. واالجتماعات  املرا�سالت  • تنظيم 

املقرتحات:

• تقرتح الورقة التعامل مع التطبيق ال�سابق”تطبيق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية” و “تطبيق اإدارة 
والتدقيق  الرقابة  اأعمال  يف  التكاملية  للروؤيا  حتقيقا  موّحد  لنظام  فرعيتني  كبنيتني  ال�سرعي”؛  التدقيق 

ال�سرعي بحيث يوفر التكنولوجيا واالأدوات املطلوبة جلمع و اإدارة و تاأمني وم�ساركة املعلومات داخل املوؤ�س�سة، 

والذي ي�سمل الوثائق االلكرتونية وال�سور ور�سائل الربيد االإلكرتوين ونظم �سري االأعمال واإدارة ال�سجالت، 

وملفات الكمبيوتر االأخرى، ف�ساًل عن الوثائق الورقية املم�سوحة �سوئيًا لتحويلها اإىل �سكل ن�سي اأو �سورة 

يتم االحتفاظ بها داخل النظام والرجوع اإليها بطرق �سهلة، مما يوؤدي اإىل توفري موارد املوؤ�س�سة الب�سرية 

واملالية و�سرفها وفقا لال�ستغالل االأمثل، ويقودنا اإىل عدم تكرار االأنظمة املتداخلة.

ال�سرعي”  التدقيق  اإدارة  “تطبيق  و  ال�سرعية”  الرقابة  هيئة  وقرارات  فتاوى  “تطبيق  اأن  ذلك  ومربر 

التدقيق  اإدارة  “تطبيق  اأن  للنتيجة، ففي حني  املقدمة  تكملة  البع�س  بع�سهما  يكّمالن  يعاجلان جانبان 

االأعمال  تلك  من  جزء  تتّوج  ال�سرعية،  االإدارة  نظر  وجهة  من  االآلية  املراجعة  عملية  يعالج  ال�سرعي” 

والنتائج على �سكل “تطبيق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية” الذي ُتعر�س فيه الفتاوى وقرارات 

الهيئة ال�سرعية كثمرة ومرجعية نهائية. 

ال�سرعي  التدقيق  اإداراة  باأن يكون نظام   وامتدادا ملا مت اقرتاحه �سابقا 
20

امتثاال ملفهوم املرتكز املعماري  •
ال�سرعي، نو�سي كذلك بتجنب تطوير نظامني م�ستقلني  والتدقيق  الداخلي  التدقيق  ُكاّلً من دائرة  يخدم 

لكل من االمتثال املوؤ�س�سي واالمتثال ال�سرعي من جهة ، والتدقيق ال�سرعي من جهة اأخرى، بل يكون النظام 

يحتوي على حمور اإدارة متابعة االمتثال واالمتثال ال�سرعي، وحمور اإداراة عملية الرقابة والتدقيق ال�سرعي، 

وخ�سو�سا اأن املبادئ االإر�سادية لنظم ال�سوابط ال�سرعية IFSB، واالإر�سادات املعدلة للعنا�سر االأ�سا�سية 

وكذلك  ال�سرعي،  االمتثال  عن  ال�سرعية  الرقابة  ف�سل  على  تن�س   IFSB اال�سرافية   الرقابة  الإجراءات 

االأردن  االإ�سالمية يف  البنوك  األزمت  التي  االأردين  املركزي  البنك  ال�سادرة عن  لتعليمات احلاكمية  وفقا 

.
21

با�ستحداث ق�سم امتثال �سرعي منف�سل عن دائرة الرقابة ال�سرعية

20  �سفحة 17 اأدناه.

21  رقم 2015/61 بتاريخ 2015/5/12.
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الربنامج الثالث:

نظام بطاقات االئتمان - البطاقة االإ�سالمية املغطاة.

احلاجة:

من اأهم و�سائل الت�سويق امل�سريف - التي انت�سرت ب�سكل كبري- تقنية البطاقات االئتمانية مبا فيها بطاقات 

ال�سحب على املك�سوف، والتي فتحت جماال غري حمدود للتناف�سية بني املوؤ�س�سات يف جذب العمالء، بحيث ال ت�ستغني 

عنها املوؤ�س�سات املالية يف احلفاظ على ح�ستها من ال�سوق.

 ،
22

وبغ�س النظر عن املعاجلات الفقهية والتكييفات ال�سرعية يف االأ�سا�س ال�سرعي الذي يبنى عليه هذا املنتج

فاإن معاجلة هذا املنتج من خالل برنامج اآيل يتقيد مبعايري التدقيق ال�سرعي يعترب حاجة ما�سة؛ بل ومطلب رئي�سي.

وال يقت�سر اأثر  تطوير برنامج البطاقة االإ�سالمية - الذي يقوم باملعاجلة االآلية من حلظة التعاقد وا�ست�سدار 

للت�سل�سل  وفقا  اأو للمتعامل،  االإ�سالمية  للموؤ�س�سة  االأرباح  باحت�ساب  مرورا  واإلغائها  �سالحيتها  انتهاء  اإىل  البطاقة 

 وب�سهولة وي�سر وفعالية رهيبة- ، اأقول 
23

ال�سرعي وم�سمنا للمعايري الرقابية ال�سرعية دون التدخل الب�سري يف التنفيذ

ال يقت�سر على الريادة التناف�سية وا�ستقطاع ح�سة �سوقية فقط؛ بل ويزيد من فعالية التدقيق ال�سرعي بتخفي�س دور 

العن�سر الب�سري الذي بطبعه يتعر�س للخطاأ ، واالعتماد على العن�سر االآيل والذي يبعد تنفيذه عن اخلطاأ.

:
24

اآلية تنفيذ املنتج

• يتملك املتعامل ال�سلعة من خالل توقيع عقد البيع بينه وبني املوؤ�س�سة، �سواء كان العقد ورقيا اأو عن طريق 
 SMS االإيجاب والقبول ال�سفوي اأو املكتوب باال�ستفادة من تكنولوجيا االت�سال)مكاملة هاتفية ، اأو ر�سالة

.
25

تلقائية

• يقوم املتعامل ببيع ال�سلعة لطرف ثالث – �سواء يتوىل ذلك بنف�سه اأو من خالل املوؤ�س�سة. 

بع�س الهيئات ال�سرعية توؤ�س�س ملنتج البطاقة بناء على املرابحة عند ال�سراء، وبع�س الهيئات االأخرى ت�ستخدم �سيغة مرابحة ال�سلع الدولية ملنح   22

ال�سقف، ثم تقوم بتغطية الفرق بني ال�سقف واملبالغ امل�ستخدمة ب�سيغة امل�ساربة اأو الوكالة باال�ستثمار.

 H.P.S :23  هذا النظام يطبق يف العديد من البنوك واملوؤ�س�سات االإ�سالمية يف اخلليج العربي، ومن ال�سركات املطورة

 https://www.hps-worldwide.com/about-hps
اآلية هذا املنتج  واملقرتحات التح�سينية الواردة الحقا- كيفية التفاعل بني اجلانبني ال�سرعي والتكنولوجي يف معاجلة التحديات  يظهر - يف   24

وجتاوز العوائق، ولعله يف اأوراق اأخرى يتم الرتكيز على حمور تاأثري الفتاوى ال�سرعية وات�ساع االأفق والواقعية على التطبيقات التقنية االآلية.

25  جتيز ال�سريعة االإ�سالمية االكتفاء باالإيجاب والقبول ال�سفوي اأو املكتوب عو�سا عن توقيع العقود، وبذلك �سّرحت هيئات الرقابة ال�سرعية.
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مالحظة: قد يتم ملئ �سقف املتعامل بغري اآلية متلك ال�سلع يف النقطتني ال�سابقتني. 

• يتم تر�سيد قيمة ال�سلعة يف ح�ساب املتعامل ، وميثل هذا الر�سيد �سقف بطاقة املتعامل االإ�سالمية املغطاة:

اأ. عند عدم ا�ستغالل املتعامل ل�سقف البطاقة تتم املقا�سة بني ربح املوؤ�س�سة وربح املتعامل من ا�ستثمار اأمواله 

الوكالة  اأو  امل�ساربة  الر�سيد يف ح�سابه عرب �سيغة  ا�ستثمار  بربحه من  املتعامل  بتغذية ر�سيد  ويتم ذلك 

باال�ستثمار؛ وذلك ح�سب ال�سيغة التي اأقرتها الهيئة ال�سرعية للموؤ�س�سة، وبناء على ذلك ال يتكلف املتعامل 

اأية مبالغ اإ�سافية على ثمن ال�سلعة؛ الأن ربح املوؤ�س�سة امل�ستقر يف ذمته ل�سالح املوؤ�س�سة يتم �سداده من ربح 

ا�ستثمار ر�سيد ح�سابه.

العائد  فيقل  املتعامل،  ح�ساب  يف  امل�ستثمر  املبلغ  �سيقل  البطاقة،  حل�ساب  املتعامل  ا�ستغالل  حال  يف  ب. 

اال�ستثماري على ح�ساب املتعامل ويتقل�س ربحه باملقارنة مع ربح املوؤ�س�سة امل�ستقر عليه، وميثل هذا الفرق 

ربح املوؤ�س�سة من عملية مرابحة ال�سلعة.

الت�سنيف:

ي�سنف مثل هذا النظام على اأنه من اأنظمة الدفع )Payment Systems(، وهي اأداة جتارية تتو�سل 

يحقق  مبا  تامة،  ب�سرية  الدفع  عملية  تفا�سيل  كافة  على  وحتافظ  ب�سهولة،  الكرتونيا  االلتزامات  �سداد  طرق  باأحد 

الرقابي يف  العمل  وتي�سر جانب  والتعليمات،  للقوانني  املنظومة بخ�سوعها  للم�ستخدم، ومتتاز هذه  واالأمان  احلماية 

متابعتها، كما تت�سمن االأدوات والقواعد واالإجراءات واملعايري والتقنيات التي جتعل هذا التبادل املايل ممكنا.

    الوظائف االأ�سا�سية :

واإر�سالها اآليا مع متغريات وقيمة التمويل وال�سلع اإىل كافة االأطراف عرب اأدوات االت�سال. العقود  • اإعداد 

للمتعاملني. البطاقات  • ا�ست�سدار 

للمتعاملني.  البطاقات  و�سقوف  �سالحية  • معاجلة 

تلقائي. ب�سكل  املنتهية  البطاقات  • جتديد 

للتنفيذ. ال�سرعي  الت�سل�سل  • �سبط 

البطاقة. ا�ستخدام  عمليات  �سائر  وتوثيق  • تنظيم 

بكافة التقارير املالية والقيا�سية. القرار  اأ�سحاب  • تزويد 

 تقييم ومقرتح )مالحظة ميدانية( :

اأثناء املتابعة امليدانية لتفا�سيل هذا التطبيق يف بع�س املوؤ�س�سات، تبنّي اأن التطبيق يقوم باحت�ساب ربح ح�ساب 

املتعامل من اال�ستثمار ب�سكل تلقائي بتثبيت ن�سبة ربح اأموال املتعاملني املودعة، الأن مثل هذا النظام يحتاج اإىل قراءة 
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االأرباح من اأنظمة وم�سادر خارجية للموؤ�س�سة ثم اإجراء عمليات ح�سابية  ليزودنا بنتائج واقعية، وذلك ي�سكل �سعوبة 

وتعقيدًا بالَغنْي يف الربنامج، ال يتنا�سب مع حجم التطبيق والغر�س الذي خ�س�س له.

يف  البطاقات  لكل  اخلطورة  عالية  عامة  �سرعية  خمالفة  عن  التغا�سي  يف  مربرا  لي�س  ذاته  بحد  هذا  لكن 

النظام؛ بل ال يختلف املنتج بهذه ال�سورة عن اأية منتجات تقليدية حمّرمة؛ الأنه من ال�سروري اأن يعتمد التطبيق على 

النتائج احلقيقية واإال لكان ربح ا�ستثمار االأموال املودعة م�سمونا للمتعامل وهذا غري مقبول؛ وهذا جوهر رئي�سي يف 

حترمي االإ�سالم للربا.

وهذه املالحظة اجلوهرية اأّدت اإىل مواقف متعّددة من الوحدات ال�سرعية يف العديد من املوؤ�س�سات، اأذكرها 

مبا يلي:

اأ. رف�ست جهات �سرعية ا�ستخدام هذا التطبيق؛ الأن الربنامج يف �سورته احلالية ال يختلف عن برامج املقامرة.

ال�سرعية،  املعايري  ين�سجم مع  الربنامج ب�سورته احلالية ال  ا�ستخدام  اأن  املوؤكد  املوقف: من  تقييم 

الأن ا�ستثمار االأموال املودعة قد ال يحقق الربح املتوقع، واالكتفاء بالنظام حلاالت الربح فقط دون اأن 

ي�ستوعب جميع حاالت الربح واخل�سارة غري مقبول من الناحية ال�سرعية، ويعترب هذا النظام بهذه 

ال�سورة نظام قا�سر.

لكن من زاوية اأخرى ُيقّيم القرار بعدم تطبيق الربنامج لل�سبب املذكور على اأنه موقف �سلبي، تتجّلى 

فيه تلك الفجوة بني االإدارات ال�سرعية وتكنولوجيا املعلومات؛ طبعا رف�س املخالفة ال�سرعية يف حمّله، 

ومن البدهي اأن احت�ساب اأرباح ب�سكل اآيل ال يعك�س الواقع هو اأمر مرفو�س �سرعًا، لكن ابتكار حلول ال 

تفوت فر�سة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات هو اأمر معوز و�سروري . 

ب. رف�ست جهات �سرعية هذا النظام، وبنف�س الوقت ا�ستغّلته الأغرا�س القرو�س احل�سنة ملوظفيها فقط. 

اإذ مت الرف�س لهذا التطبيق دون  اأف�سل من �سابقه؛  اأن هذا املوقف  تقييم املوقف: قد يرى البع�س 

�ستفيد منه ولو يف نطاق �سيق.
ُ
اإهماله كلّيا، بل اأ

عليه  يرتتب  –وقد  قبله  الذي  املوقف  �سلبيات  من  اأ�سد  املوقف  هذا  �سلبيات  اأن  الباحث  يرى  لكن 

موؤاخذة �سرعية-؛ اإذ مّت تبديد موارد ال�سركة يف نظام ا�سُتخدم لغري غر�سه، وكان هذا اال�ستخدام 

يف نطاق �سّيق للموظفني فقط بدال من اأن يكون لعامة الزبائن، وبلغة اأخرى دفعت املوؤ�س�سة تكلفة 

ّمم من اأجله. النظام من غري اأن ُي�ستغل للغر�س الذي �سُ
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ت. قامت جهات �سرعية بتطبيق هذا النظام يف املوؤ�س�سة، مع عدم وقوفنا على كيفية تعاملهم مع هذه املخالفة.

النظام  اأنها اكتفت بتغطية  اأم  االأ�سا�سية،  اإىل هذه املالحظة  التنبه  ونت�ساءل هل هذا املوقف لعدم 

حلاالت حتقق الربح املتوقع، ثم يف حال عدم حتقق الربح املتوقع اأو ح�سول خ�سارة �سيتم اللجوء اإىل 

معاجلات اأخرى يتم االتفاق عليها الحقا؟

ُيبنّي  �سديد  فهو ق�سور  املالحظة،  تلك  فاتتها  فاإن  الغمو�س،  �سيء من  يكتنفه  الثاين  املوقف  وهذا 

الالزمة،   التقنية  املعرفة  ل على  تتح�سّ اأن  لتطبيقات دون  ال�سرعية  االإدارات  واعتماد  تبني  خطورة 

اأّما اإن كانت اأرجاأت حاالت اخل�سارة اأو عدم حتقيق الربح املتوقع  ملعاجلات اأخرى يتم االتفاق عليها 

الحقا ، فهذا من من وجهة نظر تطوير االأنظمة غري حمّبذ حتى ولو كانت هذه احلاالت نادرة الوقوع، 

وينبغي اللجوء اإىل احللول الكلّية ال اإىل املعاجلات اجلزئية بناء على مفهوم املرتكز املعماري الذي 

�ساأو�سحه بعد قليل.

ث. بع�س اجلهات ال�سرعية االأخرى اأّكدت على وجوب اأن يعتمد النظام على احت�ساب الربح احلقيقي، لكن 

�سمحت با�ستخدام هذا الربنامج �سريطة اأن يتم ت�سوية حل�ساب اأرباح الربنامج ب�سكل دوري �سمن فرتة 

زمنية حمّددة )�سهر او ربع �سنة اأو �سنة(. 

تقييم املوقف: ومن املوؤكد اأن هذا املوقف الثالث يدل على ات�ساع اأفق، وي�سنف على اأنه موقف معتدل 

حكيم، بيد اأن هذا احلل ميتزج فيه التطبيق االآيل واملعاجلة اليدوية ولو ب�سورة قليلة اأو نادرة، يف 

حني نحن نطمح اإىل التقليل من املعاجلة اليدوية ما اأمكن. 

ج. تقرتح الورقة حاّلً مُيّكننا من ا�ستخدام الربنامج دون خ�سارة فر�سة حقيقية يف ا�ستغالل تطبيق برنامج 

اآيل جدير اأن يكون خطوة يف ارتقاء نوعي يف تنفيذ املنتجات االإ�سالمية داخل املوؤ�س�سات، وبا�ستغالل اأمثل 

للتكنولوجيا، وهذا احلل بناوؤه على االأ�س�س التالية: 

وعاء البطاقات عن الوعاء العام ال�ستثمارات ال�سركة، بحيث يكون  ف�سل  واالإدارية:  ال�سرعية  الناحية  • من 
وعاء البطاقات االإ�سالمية وعاًء ا�ستثماريا مقّيدا ُيعزل عن الوعاء العام ال�ستثمارات املوؤ�س�سة، وبالتايل ال 

يحتاج النظام اإىل اأي معلومة من اأنظمة اأو م�سادر اأخرى للموؤ�س�سة.

يقوم النظام بكل �سهولة باحت�ساب الربح احلقيقي؛ وذلك اأن وعاء البطاقات  االآلية:  التقنية  الناحية  • من 
نف�سه،  النظام  داخل  موجودة  احلقيقي  الربح  احت�ساب  تخ�س  التي  املعلومات  وكل  م�ستقال،  وعاًء  اأ�سبح 

الوعاء وعك�سها على  ا�ستثمار هذا  نتائج  االأ�سا�سية يف احت�ساب  العلميات احل�سابية  اإجراء  يلزم �سوى  وال 

عن  بعيدا  كامل  ب�سكل  اآيل  منتج  تطبيق  ن�ستغل  وبهذا  النظام،  اأو  الوعاء  هذا  �سمن  املتعاملني  ح�سابات 

املعاجلات اليدوية.
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	 :كفاءة التدقيق ال�سرعي االلكرتوين

والذي  املتاحة،  للموارد  الر�سيد  اال�ستخدام  اأو  التكاليف،  وتخفي�س  القيمة  تعظيم  القدرة على  باأنها  الكفاءة  ُتعرف 

يحقق اأقل م�ستوى للتكلفة، دون الت�سحية بجودة خمرجات املوؤ�س�سة - اأي  التوافق مع احتياجات املوؤ�س�سة واملم�ستخدين 

للخدمة - ، كما تعرب عن اال�ستخدام العقالين يف املفا�سلة بني البدائل واختيار اأف�سلها، ب�سكل ي�سمح بتقليل التكاليف 

.
26

اأو تعظيم الربح اإىل اأق�سى درجة

ويتحقق مقيا�س كفاءة التدقيق ال�سرعي باختبار القدرة على حتقيق االأهداف ، واإجناز املهام مب�سداقية وموثوقية 

ودّقة عالية وباأقل وقت وجهد وتكلفة  ممكنة مبا ين�سجم مع القوانني املحلية واملعايري الدولية، وبلغة تقنية اإجناز اأكرب 

املخرجات باأقل املدخالت )التكاليف واجلهد والوقت(.

يف   زيادة  وي�سفي  ب�سرعة،  االأعمال  تنفيذ  اإىل  يقودنا  االلكرتونية  باالأنظمة  ال�سرعي  التدقيق  تدعيم  اأن  لنا  ويتجّلى 

الدقة  من  عالية  بدرجة  مت�سّلحا  املن�سود،  االإداري  االإ�سالح  اإىل  ويو�سلنا  اإىل ال�سفافية املطلوبة،  االإتقان ويقودنا 

واالأمانة يف مزاولة اأن�سطتها واأعمالها، ويزيد من �سمان �سالمة االأعمال املوؤ�س�سية وفقا للمعايري ال�سرعية، كما تتغلب 

على تقاع�س املمار�سة التقليدية يف متابعة االأن�سطة، وذلك يوؤدي بدوره اإىل تو�سيع قاعدة االإجنازات، وُيعلي من فر�س 

ال�سيطرة على اأن�سطة نظيفة.

وال يخفى اأن املوؤ�س�سات تتحمل  الكثري من التكاليف واجلهد والوقت ب�سبب ا�ستخدام الطرق القدمية يف تنفيذ 

االأعمال، لكن با�ستطاعة اأي موؤ�س�سة جتاوز ذلك اإذا ما ا�ستعانت با�ستعمال االأنظمة االلكرتونية والتي تقّل�س نفقات 

اخلدمات اليديوية الباهظة، وتقلل من تكاليف املمار�سة لالأعمال بالطرق العادية.

القرار  �سانعي  اإىل  املعلومات  تقدمي  يف  وحموري  رئي�سي  ب�سكل  االآيل  ال�سرعي  تطبيقات التدقيق  وت�سهم 

و�سائل دعم القرار - كاالأ�ساليب  ا�ستخدام  ال�سائبة عرب  القرارات  املعلومات( التخاذ  املنا�سب )مالئمة  الوقت  يف 

والتي  املعهودة  املعلومات  نظم  اآفة  وتتجاوز  ، وت�ساهم يف التغلب على الكثري من امل�ساكل،  االإح�سائية والريا�سية- 

اأ�سبحت اأقل مالئمة يف تقدمي املعلومات اإىل �سناع القرار.

العاملية يف  املعايري  وبني  االآيل  ال�سرعي  التدقيق  الوطيدة بني كفاءة خمرجات  العالقة  نلم�س  اأن  بنا  وحرّي 

بد  االلكرتوين، فال  ال�سرعي  التدقيق  الكفاءة يف  درجات  اأعلى  اإىل  الو�سول  بهدف  وذلك  االأنظمة  وتطوير  ت�سميم 

من االمتثال للمفاهيم املعيارية العاملية يف ت�سميم وتطوير االأنظمة التي تخدم العمل امل�سريف االإ�سالمي والتدقيق 

 IBM Rational ال�سرعي، ففي حني  توؤكد  كربى ال�سركات التقنية يف العامل - مثل العملية املوحدة يف را�سيونال

وتعني   .Architecture-centric development للتن�سئة  املعماري  املرتكز  مفهوم  على   -  )Designer(

اأ�سا�سا، اأن النظام قد خطط له الأن يكون جمموعة من االأنظمة الفرعية منذ مرحلة مبكرة من تن�سئة امل�سروع. من 

خالل اإن�ساء جمموعة من االأنظمة الفرعية ال�سغرية ال�سهلة التناول، ميكن تخ�سي�س فرق تطوير �سغرية، كل فريق 

.
27

يت�سدى لنظام فرعي، و بقدر االإمكان يعملون على التوازي، كل م�ستقل عن االآخر

26  �سريفة جعدي، قيا�س الكفاءة الت�سغيلية يف املوؤ�س�سات امل�سرفية، اأطروحة دكتوراه جامعة العلوم االقت�سادية / جامعة قا�سدي مرباح �س4-3.

.135 �س   ،2006،UML 27  خالد ال�سقروين، تطبيق



عمان – األردن 16-18 أكتوبر 2018

اأ. حممد �شليمان الك�شواينتوظيف التكنولوجيا يف تطوير كفاءة التدقيق ال�رشعي

130
موؤمتر �سورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي

Shura 7th Sharia Audit Conference

اإن التطور الكبري احلا�سل يف معمارية اأنظمة تكنولوجيا املعلومات يطرح لنا خيارات بديلة متعددة بعيدا عن 

االأحادية التطبيقية، والتي تقت�سي املعاجلة املوؤمتتة للبيانات وتخزين وحتليل البيانات ال�سخمة التي ت�سهم ب�سكل فعال 

يف التنبوؤ مبختلف عمليات االأفراد وال�سركات على حد �سواء؛ لذلك فاإن كربى ال�سركات العاملية تقّدم احللول املعا�سرة 

واالأفكار املعمارية املختلفة التي تنطوي حتت مظلة �سمولية تتفرع حتتها خيارات العمل املختلفة يف املوؤ�س�سات املختلفة.

	:اأبرز االإيجابيات وال�سلبيات من ا�ستخدام االأنظمة االلكرتونية

اإيجابيات:

تكنولوجيا املعلومات  ا�ستغالل  فاإن  �سابقا،  ُعر�ست  التي  للتطبيقات  اإيجابيات  من  ذكره  مّت  ما  على  زيادة 

باأدواتها املتطورة يعترب ذو اأهمية بالغة، فلم يوؤثر �سيء يف احلياة االإن�سانية منذ الثورة ال�سناعية مثلما اأثرت فيها 

تكنولوجيا املعلومات والتي اأ�سبحت الغنى عنها على م�ستوى االأفراد اأو املوؤ�س�سات وحتى الدول، فما ي�سهده العامل من 

االأت�ساالت والتطبيقات  حتول تقني مت�سارع والتطورات املتالحقة يف جمال اأجهزة احلا�سوب والربجميات واأجهزة 

االلكرتونية  يجعل من تكنولوجيا املعلومات و�سيلة مهمة يف املوؤ�س�سات بل وعوز ملح، واأي اإهمال اأو تواين وتباطوؤ يف 

مواكبة هذا التقدم التقني الهائل ي�ستلزم التاأخر عن ركب ال�سوق ويعني القتل البطيء.

وينبغي االلتفات اإىل اأن تكنولوجيا املعلومات حمفز رئي�س لن�ساطات التدقيق ال�سرعي؛ وذلك ب�سبب القدرات 

 :زيادة اإنتاجية املوارد الب�سرية كّما وكيفا؛ من خالل ظهور فاعلية التوا�سل 
28

اأو االإمكانيات لهذه التكنولوجيا واملتمثلة ب

متوفرة  تكن  مل  جديدة  خدمات  وا�ستحداث  بل  اخلدمات،  وحت�سني  وتبادلها.،  الوثائق  اإنتاج  و�سرعة  العاملني،  بني 

�سابقا، وال�سيطرة على التعقيد وتقليل فر�س التالعب؛ من خالل مناذج املحاكاة، وو�سائل حتليل النظم، والبيانات، 

واملرونة، بحيث ت�سمن �سرعة التكّيف والتجاوب مع املتغريات واملطالب املتعددة.

كذلك تتبلور اأهمية ا�ستخدام االأنظمة االلكرتونية يف التدقيق ال�سرعي بزيادة الكفاءة من خالل التقليل من 

وقوع املخالفات وتقلي�س اإجراءات التدقيق امليداين واحلّد من التدقيق اليدوي يف العمليات املنفذة يف بيئة خالية من 

الورق، وكذلك توجيه اجلهد الب�سري بفاعلية للح�سول على اأكرب املخرجات من مدخالت قليلة.

اليدوي؛ من  ال�سرعي  التدقيق  ال�سرعي االلكرتوين يف تفادي عقبات وم�ساعب  التدقيق  ا�ستخدام  وي�ساهم 

خالل تنفيذ وت�سجيل �سل�سلة العمليات ب�سكل اآيل، وت�سريع النتائج بدقة متناهية، وحتقيق االأهداف املو�سوعة كما يقلل 

من فر�س التالعب.  

�سلبيات: 

ال تزال مفاهيم التدقيق ال�سرعي جمرد مفاهيم نظرية �سرفة يف كثري من املوؤ�س�سات االإ�سالمية، يف الوقت 

الذي ي�سكك فيه البع�س من جدوى االنخراط يف توظيف تكنولوجيا املعلومات لال�ستعانة بها يف التدقيق ال�سرعي.

وتّت�سم موؤ�س�سات اأخرى بال�سعف يف التعبري عن �سلوك املنظومة املوؤ�س�سية ككّل ومراعاة التفاعلية بني �سائر 

28  اجلا�سم، تكنولوجيا املعلومات 2005 �س 122-127 بت�سرف.
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االأنظمة �سواء داخل االإداراة ال�سرعية نف�سها اأو على م�ستوى التكاملية مع تطبيقات املوؤ�س�سة االأخرى، فال بّد من التنبه 

اإىل كيفية ارتباط املفاهيم واالأنظمة بع�سها ببع�س يف اأية منظومة منطية؛ بع�س املفاهيم على االأقل �سيكون لها عالقة 

مفاهيمية من نوع ما مع املفاهيم االأخرى. 

ال  ذاته  حّد  يف  اخلا�س  املفهوم  لكن  جّيد،  �سيء  للنظام  اخلا�س  املفهوم  خالل  من  النظر  اأن  من  بالرغم 

ميكن له اأن ي�سف ما تقوم به املنظومة ككل. با�ستخدام املفهوم اخلا�س اجلزئي فقط فاإن االأمر ي�سبه حماولة فهم 

كيفية عمل احلا�سوب من خالل فح�س مكونات اللوحة االأم! وما دام فريق املعمار والت�سميم يحافظ على روؤية ثابتة 

.
29

للنظام يف م�ستواه االأعلى، �سيكونون هم االأن�سب لفهم تاأثري التغريات التي تطراأ على الواجهات بني االأنظمة الفرعية

ومن اجلدير اأن نذكر اأن الروؤية القا�سرة يف ت�سميم االأنظمة يبدد موارد املوؤ�س�سة، ذلك اأن التخطيط اجليد 

لالأنظمة وبنظرة �سمولية يوفر لي�س فقط اجلهد الب�سري، واإمنا يوفر التكلفة العالية على املوؤ�س�سات، ويجنبها تكرار 

وتداخل اأنظمتها الداخلية.

واملهارات االإدارية التكنولوجية  املعارف  الب�سرية من �سعف  املوارد  التكنولوجيا على م�ستوى  ويعاين تطبيق 

لدى العاملني  يف التدقيق ال�سرعي ، و�سعف برامج تطويرها، وعدم القدرة على االحتفاظ باملوظفني املهرة يف جمال 

، وقّلة الربامج التدريبية يف جمال تكنولوجيا املعلومات.   
30

تكنولوجيا املعلومات

	:االآفاق امل�ستقبلية للتدقيق ال�سرعي االلكرتوين

التحول اإىل عامل اإجناز االأعمال الكرتونيا اأ�سبح �سرورة حتمية، وال منا�س من م�سايرة التطور والتحول اإىل 

مفهوم التدقيق ال�سرعي االآيل يف كافة املوؤ�س�سات االإ�سالمية ل�سمان اجلودة يف حتقيق م�ستويات اأعلى من الفعالية، 

لتلتحق بركب التطور التقني.

ميكن للتدقيق ال�سرعي االلكرتوين اإ�سافة قيمة كبرية للموؤ�س�سة االإ�سالمية؛ من خالل اأمتتة اأعمالها يف اأنظمة 

اآلية خا�سعة للمعايري ال�سرعية مبا يوؤهل املوؤ�س�سة االإ�سالمية لتجاوز املخاطر ال�سرعية ويحفظ لها �سمعتها، ويظهر 

قدرة املوؤ�س�سة على تلبية املتطلبات ال�سرعية بال�سكل الفعال.  

والو�سائل  االأدوات  اأف�سل  على  التعرف  يف  اإ�سافية  وم�سوؤولية  جديدا  حتّديا  ال�سرعيني  املدققني  يواجه 

املعايري  اأف�سل  ي�ساير  مبا  املوؤ�س�سات  داخل  االآيل  ال�سرعي  التدقيق  منظومة  واقع  تطوير  يف  وتوظيفها  التكنولوجية  

ا�سرتاتيجية عميقة ومنهجية  بروؤية  تو�سال  املنظومة،  تلك  االأن�سطة داخل  كافة جوانب  وي�ستوعب  والتقنية  ال�سرعية 

اإىل تقلي�س  اإجناز االأهداف، و�سوال  را�سخة وا�سحة، تنعك�س بفعالية وكفاءة على  ا�ستكمال االأعمال والتاأكيد على 

الفجوة يف البيئة الرقابية.

29  خالد ال�سقروين، تطبيق UML،2006، �س 25.

30  ك�سفت نتائج نتائج اإحدى الدرا�سات عن اأن الفرد امل�ستخدم للحا�سب االآيل يحقق ربحية يف جمال عمله اأكرث بن�سبة 15% عن الفرد املماثل له 

يف القدرات واملهارات والذي ال ي�ستخدم احلا�سب)طه، اإدارة االأعمال منهج حديث ومعا�سر 2006، �س 221(.
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التدقيق  تطبيقات  متابعة  يف  متخ�س�سة  �سرعية  كوادر  يتطلب  الكرتوين  �سرعي  رقابي  لعمل  التاأ�سي�س  اإن 

ال�سرعي تقوم بعملية اإدارة اجلودة )Quality Management( لالأنظمة االإ�سالمية ب�سكل خا�س ب�سقيها: 

- تاأكيد/�سمان اجلودة )Quality Assurance(: والتي توفر الثقة بتلبية متطلبات اجلودة داخليا اإىل 

اإدارة التدقيق ال�سرعي، وخارجيا اإىل العمالء واجلهات الرقابية احلكومية 

- ومراقبة اجلودة )Quality Control(: للوفاء مبتطلبات اجلودة بالرتكيز على كيفية تنفيذ النظام اأو 

.
31

كيفية �سنع املنتج، واالطمئنان اإىل اأن اخلدمة التي يقدمها موافقة للموا�سفات

ب�سرط اأن يتم اإعداد تنظيم داخلي الإدارة الت�سغيل االلكرتوين  مبا ي�سمن:

1- انف�سال وا�ستقاللية وظيفة حملل/م�سمم النظم عن وظيفة التدقيق على الربامج والبيانات؛ بحيث 

نزيد من دقة توزيع العمل والف�سل بني امل�سوؤوليات جتنبا لالزدواجية.

2- وجود ق�سم باالإدارة ال�سرعية لالإ�سراف والرقابة على املدخالت واملخرجات مع وجود اإجراءات دقيقة 

ووا�سحة ملعاجلة العمليات.

على اأنه من املمكن مرحليا اال�ستعانة لهذه املهمة مبوؤ�س�سات تدقيق �سرعي خارجي متخ�س�سة بتقييم وفح�س اأنظمة 

التدقيق ال�سرعي واالأنظمة االإ�سالمية لدى املوؤ�س�سات والبنوك، يف الوقت الذي تدعو فيه هذه الورقة اإىل اأن تقوم دوائر 

التدقيق ال�سرعي الداخلي و�سركات التدقيق اخلارجي –على حد �سواء-؛ بتو�سيع مورد االأعمال وتركيز روؤيتها �سوب 

اال�ستغالل االأمثل لتكنولوجيا املعلومات، والتوجه نحو االأن�سطة االلكرتونية، ومالحقة التقدم التقني وتوظيف اجلانب 

االآيل �سمن منظومة النظام ال�سرعي.

 – rotiduA metsyS noitamrofnI defiitreC( واأختم بنقطة تتعلق بربنامج مدقق نظم معلومات معتمد

االآلية،  النظم  تطوير  وم�سوؤويل  ومديري  املعلومات،  نظم  ومدققي  مديري  مبا�سر  ب�سكل  ي�ستهدف  والذي   )ASIC
واملدققني الداخليني والهيئات، ومتنح حاملها قيمة احرتافية عاملية، وتعترب �سهادة هذا الربنامج من اأبرز ال�سهادات 

ل الأحد كوادر  املهنية لتاأهيل الراغبني يف اأدوار قيادية يف اإدارة تقنية املعلومات ورعاية اأمنها وحوكمتها؛ ولذلك ُنف�سّ

االأمريكية  املعلومات  نظم  تدقيق  جمعية  زمالة  على  واحل�سول  بالربنامج  االلتحاق  ال�سرعية  الرقابة  اإدارة  طاقم 

اإدارة تقنية الكرتونية فعالة يف التدقيق ال�سرعي لدوائر الرقابة ال�سرعية التي متتلك  اأجل  ؛ وذلك من 
32 ISACA

روؤية ا�سرتايجية للتحول التقني يف اأعمال التدقيق ال�سرعي.

ونرجئ اإىل اأبحاث اأخرى: مناذج تطبيقية مقرتحة تعالج اجلوانب املتعددة املختلفة للنظام ال�سرعي، ويجب 

American Society for Quality  )ASQ(: بت�سرف.  31

http://asq.org/learn-about-quality/quality-assurance-quality-control/overview/overview.html
https://www.isaca.org/pages/default.aspx :32  موقع اجلمعية الر�سمي
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اأن ال َنغفل عن اأن التطرق اإىل �سائر جوانب املنظومة ال�سرعية بحد ذاته لي�س اإال جزءا من هذا الطريق؛ حتى اإذا متت 

التغطية املعقولة ل�سائر اأعمال املنظومة ال�سرعية، تطرقنا اإىل تناغمها مع �سائر اأنظمة املوؤ�س�سات االإ�سالمية بحيث 

االإ�سالمية  امل�سرفية  املنظومة  بع�سا من  �سوى  لي�س  ال�سرعي  التدقيق  اأن  يغيب عنا  اإذ ال  والتعا�سد؛  التوافق  حتقق 

ككل، ويرى الباحث �سرورة التاأ�سي�س اجليد والتخطيط املعقول عند تطوير التطبيقات التقنية لتحقيق االن�سجام  بني 

االأنظمة االأخرى يف املوؤ�س�سة.

	:التو�سيات

واأنظمة خا�سة  االإ�سالمية على ت�سميم وتطوير تطبيقات  والبنوك  املوؤ�س�سات  القرار يف  اأ�سحاب  1- حّث 

الفعالة  التوعية  يف  ي�سهم   مبا  اليدوية،  املمار�سة  اآفات  لتجاوز  اأ�سالًة،  االلكرتوين  ال�سرعي  بالتدقيق 

حاجة  ويلبي  وغريهم،  متعاملني  من  املجتمع  �سرائح  وبني  ال�سرعي  القطاع  بني  احلقيقي  والتوا�سل 

االأطراف املعنية مبا يخدم م�سرية املوؤ�س�سة ككل يف اإطار االأن�سطة النظيفة.

واأن  املعلومات،  تكنولوجيا  باأهمية  املعرفة  �سرعيني من ذوي  بتعيني مدققني  والبنوك  املوؤ�س�سات  2- دعوة 

يكونوا من اأ�سحاب الكفاءة والدراية يف ا�ستخدامها، واالعتناء بالتدريب امل�ستمر للعاملني يف االإدارات 

ترفع من فاعلية  الالزمة ب�سورة  واملعرفة  والتزود باخلربات  االآلية  التقنيات  ا�ستخدام  ال�سرعية على 

النظام ال�سرعي.

3- الرتكيز على االأنظمة التي حتّد من االأخطاء ال�سرعية عند التنفيذ والتي ت�ستقطب اهتمام اإدارة املوؤ�س�سات 

اأكرث من االهتمام باالأنظمة التي ت�ستك�سف اخلطاأ ال�سرعي بعد وقوع التنفيذ. 

تطوير  يف  اخلارجي  ال�سرعي  والتدقيق  اال�ست�سارات  وموؤ�س�سات  الداخلي  ال�سرعي  التدقيق  دور  تفعيل   -4

تكنولوجيا املعلومات داخل املوؤ�س�سات، وتو�سيع دائرة اأن�سطتها مبا ي�سمل اجلانب التقني، وخلق جتديد 

م�ستمر ملواكبة ما يطراأ من تطورات تقنية متوا�سلة ، وتوظيفها يف التدقيق ال�سرعي االلكرتوين.

5- اطالع املوؤ�س�سات بع�سها البع�س على جتاربها الناجحة، وتبادل اخلربات فيما بينها؛ يف ظل اأن كثري من 

التجارب توّلدت يف الف�ساء الداخلي للموؤ�س�سات.  

واإجراء  املتعددة،  جوانبه  من  االلكرتوين  ال�سرعي  التدقيق  نطاق  يف  واالأبحاث  الدرا�سات  ا�ستكمال   -6

ا�ستبيانات اإح�سائية ُتربز العالقة بني تكنولوجيا املعلومات وجدارة النظام ال�سرعي.




