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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني ،نبينا حممد بن عبد اهلل الأمني،
وعلى �آله و�صحبه �أجمعنيَ ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدِّ ين ،وبعد:
فا�ستجابة لطلب الإخوة الزمالء يف �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية كتاب َة بحث موجز يف مو�ضوع «�أثر
التكنولوجيا يف زيادة فعالية وكفاءة عملية التدقيق ال�شرعي» ،ت�أتي هذه الورقة لتُ�سهم يف �إ�ضاءة جوانب هذا املو�ضوع
من الناحيتني النظرية والعمل َّية.
حتاول هذه الورقة �أن ُت ِّ
و�ضح مفهوم التدقيق الإلكرتوين و�أهميته و�أبرز تطبيقاته وذلك من خالل اال�ستعانة
مبا وقف عليه الباحث من مراجع وم�صادر ،مقروءة ومرئية ،وهذا مي ِّثله املبحث الأول من الورقة ،ثم جاء املبحث
الثاين ليبينِّ �صور اال�ستفادة من التكنولوجيا يف زيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة ال�شرعية ،ثم حتديد مفهوم التدقيق
ال�شرعي الإلكرتوين مع ذكر بع�ض التجارب العملية التي مت تطبيقها يف بيئات عمل الباحث ،واهلل املوفق.
د .عا�صم �أحمد حمد
مدير التدقيق ال�شرعي -م�صرف الإمارات الإ�سالمي
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املبحث الأول :التدقيق الإلكرتوين
املطلب الأول :مفهوم التدقيق الداخلي
	�إن مفهوم التدقيق الداخلي لي�س باجلديد ،فقد ُعرف منذ فرتة زمنية طويلة وم َّر مبراحل حتديث متعددة،
ويعود ذلك لكون وظيفة املدقق الداخلي قد �شهدت العديد من التطورات يف طبيعتها و�أهدافها ،وبالتايل �أخذ تعريف
التدقيق الداخلي يف االت�ساع من فرتة لأخرى ليعك�س مفهومه املتطور (.)1
فقد ع َّرفه معهد املدققني الداخليني ) Institute of Internal Auditors (IIAب�أنه “ :ن�شاط م�ستقل
يقدِّ م ت�أكيدً ا مو�ضوعي ًا ،وهو �أي�ض ًا ن�شاط ا�ست�شاري�ُ ،ص ِّمم لإ�ضافة قيمة ولتح�سني عمليات امل�ؤ�س�سة� ،إذ ت�ساعدها
على حتقيق �أهدافها من خالل االلتزام مبنهج نظامي من�ضبط لتقييم وحت�سني فاعلية ٍّ
كل من �إدارة املخاطر Risk
 Managementو�أنظمة الرقابة  Controlوعمليات احلوكمة .)2( ”Governance Process
ويت�ضح من التعريف الأخري �أنَّ مفهوم التدقيق قد تع َّدى املعنى التقليدي له بحيث �أ�صبح التدقيق مبفهومه
احلايل يت�سم بطابع ا�ست�شاري مل�ساعدة املن�ش�أة على حتقيق �أهدافها و�إ�ضافة قيمة �إىل عملياتها.

 -1راجع� :إبراهيم� ،إيهاب نظمي ،التدقيق املبني على خماطر الأعمال ،ط ( 1عمان :مكتبة املجمع العربي للن�شر والتوزيع1430 ،هـ 2009 -م) �ص 17
فما بعدها .خملوف� ،أحمد حممد ( .)2007املراجعة الداخلية يف ظل املعايري الدولية .جامعة اجلزائر ،ر�سالة ماج�ستري� .ص .75
 -2املوقع الإلكرتوين ملعهد املدققني الداخليني .https://www.iia.org.uk
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املطلب الثاين :التدقيق الإلكرتوين :مفهومه و�أ�سباب ن�ش�أته
لي�س من اجلديد القول ب�أنَّ للتكنولوجيا دور ًا حيوي ًا يف عالمَ نا املعا�صر ،و�صارت ت�شغل حيز ًا كبري ًا من حياتنا
ال�شخ�صية واملهن َّية ،فعلى �سبيل املثال� :أ�صبح للتكنولوجيا يف جمال امل�ؤ�س�سات املالية دور �أ�سا�سي يف كل جانب من
جوانب عمل امل�ؤ�س�سة ،بل و�صل الأمر �إىل �أمتتة جميع اخلدمات املق َّدمة للعمالء ،وغدت البنوك الرقمية واقع ًا حقيقي ًا
يف القطاع امل�صريف ،وقد ت�ؤدي �إىل اختفاء البنوك ب�شكلها التقليدي خالل فرتة وجيزة.
ويف مهنة التدقيق ،ف�إنَّ التكنولوجيا ك�أداة للتدقيق لي�ست مفهوم ًا جديد ًا �أي�ض ًا ،ولكنها اكت�سبت زخم ًا كبري ًا يف
أ�سباب منها (:)3
ال�سنوات اخلم�س �إىل الع�شر الأخرية ،نتيجة ل ٍ
�أ.ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات من ِقبل العديد من ال�شركات يف ت�سيري �أعمالها ومعاجلة بياناتها املالية
ونظمها املحا�سبية ،فطريقة التدقيق وجمع الأدلة قد تختلف كل ًّيا نتيجة اختالف �إجراءات جمع وتبويب
وتخزين املعلومات املحا�سبية ،وبالتايل �صارت �أمتتة عملية التدقيق يف عامل اليوم املعقد تكنولوج ًيا -
�سواء كان ذلك بغر�ض �إدارة عملية التدقيق �أو ا�ستخدامها �أثناء �إجراء عمليات املراجعة ال�شاملة – ِمن
متط َّلبات اال�ستمرار ولي�س ترف ًا �أو �أمر ًا ميكن جتاوزه.
ب� .سعي �شركات ومكاتب التدقيق ال�ستغالل التقنيات احلديثة يف التدقيق من �أجل حتقيق ميزة تناف�سية
يف ظل بيئة الأعمال احلالية التي تتميز بال�سرعة والتغيري امل�ستمر؛ �إذ بات ا�ستخدام تقنيات التدقيق
املعتمدة على احلا�سوب عام ًال من عوامل و�صول ن�شاط التدقيق الداخلي �إىل م�ستوى متقدم.
ت .تط ُّور اللوائح ومعايري املراجعة التي تدعو املراجعني �إىل اال�ستخدام الأف�ضل للتكنولوجيا ،فقد ورد يف
البند رقم ( .1210ت )3.من املعيار الدويل للتدقيق رقم ( :1200املهارة والعناية املهنية الالزمة)
أهم خماطر تكنولوجيا املعلومات
ما ن�صه “ :يجب �أن يكون لدى املدققني الداخليني معرفة وافية ب� ِّ
وال�ضوابط الرقابية املتعلقة بها ،وكذلك تكون لديهم معرفة بتقنيات التدقيق املعتمدة على التكنولوجيا
املتوفرة من �أجل �إجناز �أعمالهم” ،وكذلك ورد يف البند رقم ( .1220ت )2.من نف�س املعيار ما
ن�صه “ :يف �سياق بذل العناية املهنية الالزمة يجب �أن ي�أخذ املدققون الداخليون يف االعتبار ا�ستخدام
املعتمد على التكنولوجيا وغريها من تقنيات حتليل البيانات” اهـ.
التدقيق ِ

Coderre, David. Internal Audit: Efficiency through Automation. (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.: 2009) -3
.p xvii

برادهان ،نيناد .2017.الطريق �إىل التميز يف التدقيق الداخلي .جملة املدقق الداخلي ،العدد  ،2017 :2يونيو � ،2017ص .16
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ث .ارتفاع تكلفة االمتثال ( – )Complianceوهي تق َّدر مباليني الدوالرات يف املتو�سط– للقوانني
والت�شريعات التي ت�س ُّنها اجلهات ذات االخت�صا�ص ،ومنها :قانون �ساربينز �أوك�سلي Sarbanes-
) Oxley (SOXاملطبق يف الواليات املتحدة الأمريكية على ال�شركات امل�ساهمة و�شركات التدقيق التي
تراجع �أعمالها( ،)4الذي ح َّفز امل�ؤ�س�سات وال�شركات املنوط بها االمتثال لتلك القوانني �إىل ا�ستخدام
التكنولوجيا للحد من االختبار اليدوي املكثف من ِقبل الأ�شخا�ص لل�ضوابط املالية التي كانت ت�ستغرق
وقتًا طوي ًال للمراجعة يف العادة.
ويف ظل هذا االهتمام املتزايد با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف التدقيق ،قام اخلرباء يف علم التدقيق
امل�ستحدث للتدقيق من حيث بيان املفهوم الدال عليه واملم ِّيز له عن غريه .ومما قيل يف تعريفه
بالت�أ�صيل لهذا الأ�سلوب
َ
ما يلي:
�أ .تعريف  Williamsonللتدقيق الإلكرتوين ب�أنه :عملية تطبيق �أي نوع من �أنظمة احلا�سوب مل�ساعدة
املد ِّقق يف التخطيط والرقابة وتوثيق �أعمال التدقيق (.)5
ب .تعريف معهد املحا�سبني القانونني ب�إجنلرتا وويلز للمراجعة الإلكرتونية ب�أنها :ا�ستخدام احلا�سبات
الإلكرتونية يف �إدارة ،وتخطيط ،وتنفيذ ،و�إكمال عمليات املراجعة؛ لتخفي�ض الوقت امل�ستغرق يف
الإجراءات احل�سابية والكتابية؛ وذلك لتح�سني جودة التقدير ال�شخ�صي واحل�صول على م�ستوى متميز
من جودة عملية املراجعة (.)6

ُ -4يعـ ُّد قـانون �ساربينز �أوكـ�سلي  Sarbanes- Oxleyالـذي �صـدر عـام � 2002أهـم قـانون لتنظـيم الأعمـال فـي الواليـات املتحـدة االمريكيـة منـذ
�صـدور قـانون الأوراق املاليـة لـ�سنة  1934- 1933وذلـك فـي �ضـوء حـدوث �إخفاقـات حما�سبية وف�ضائح ماليـة �أدت النهيار ـبع�ض الـ�شركات
االمريكيـة العمالقة منها� :شركة �إنرون وورلد كوم وغريها ،وهـو يحتـوي علـى بنـود مهمـة لإزالـة املخـاطر اخلارجيـة وحـاالت عـدم الت�أكـد التـي
تواجـه املحا�سـبني املمار�سـني للمهنـة فـي �إيفـاء املحا�سـبة وتـدقيق احل�سابات للأهداف املرجوة منها.
انظر :الدوغجي و �سيد علي ،علي ح�سني و �أ�سامة عبد املنعم .2011.دور قانون (�ساربنيز� -أوك�سلي) يف رفع كفاءة مهنة التدقيق اخلارجي .بغداد:
اجلامعة امل�ستن�صرية -جملة الإدارة واالقت�صاد ،العدد 2011 ،86
Manson, Stuart, and others. Audit Automation. (Edinburgh: The Institute of Chartered Accountants of -5
Scotland: 1997) p 1

 -6حمد� ،صالح الدين حم�سن .2016 .درا�سة العالقة بني �آليات حوكمة ال�شركات و�أتعاب مراقب احل�سابات يف بيئة الأعمال امل�صرية .ر�سالة
ماج�ستري ،كلية التجارة ،جامعة كفر ال�شيخ ،مدينة كفر ال�شيخ -م�صر� ،ص 45
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ت .تعريف �أحد الباحثني للتدقيق الإلكرتوين ب�أنه :عملية جمع وتقييم لتحديد ما �إذا كان ا�ستخدام
الكمبيوتر ي�ساهم يف حماية �أ�صول املن�ش�أة ،وي�ؤيد �سالمة بياناتها ،ويحقق �أهدافها بفعالية ،وي�ستخدم
مواردها بكفاءة (.)7
ومن خالل النظر فيما تق َّدم من التعريفات ميكن مالحظة �أنَّ التدقيق الإلكرتوين لي�س �سوى �أ�سلوب من
�أ�ساليب التدقيق القائمة على �أ�سا�س ا�ستخدام التكنولوجيا يف عملية التدقيق ،و�أنَّ نطاق التدقيق و�أهدافه مل تتغري يف
ظل الت�شغيل الإلكرتوين للبيانات (.)8
عدد من الباحثني �ضمن التعريفات الواردة
لكن يف ر�أيي �أنَّ التعريف الأخري – رغم ذكره من ِقبل ٍ
للتدقيق الإلكرتوين ( -)9ال ينطبق على املفهوم ال�شائع املتداول للتدقيق الإلكرتوين �أو التدقيق با�ستخدام
حمدد فقط من �أنواع التدقيق املرتبطة بالنظام الآيل �أو احلا�سوب وي�سمى:
احلا�سوب ،بل هو ينطبق على نوع ٍ
« التدقيق من خالل ا�ستخدام احلا�سوب» كما �سي�أتي تو�ضيحه يف املطلب القادم.
املطلب الثالث :مداخل التدقيق الإلكرتوين ومزايا تطبيقه و�أبرز عيوبه
تواترت كتب التدقيق على ذكر ثالثة مداخل للتدقيق املرتبط باحلا�سوب ،نذكرها على النحو الآتي (:)10
�أ .التدقيق حول احلا�سوب (:)Auditing around the Computer
ويقوم هذا املدخل على اهتمام املدقق باملدخالت واملخرجات ،وعدم االهتمام مبا يجري داخل احلا�سوب
من عمليات ت�شغيلية ،حيث يقوم املدقق بالتحقق من املدخالت بالرجوع �إىل امل�ستندات الأ�صلية
والتحقق من �صحتها ودقتها ،ثم يقوم املدقق بالتحقق من املخرجات ومقارنتها مع املدخالت والتحقق
من ان�سجام املخرجات مع املدخالت.

� -7سمور ،نبيل �إبراهيم .2014 .دور التدقيق الإلكرتوين يف حت�سني جودة خدمة التدقيق .ر�سالة ماج�ستري ،كلية التجارة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة
 فل�سطني� ،ص 23 -8زقوت ،حممود يحيى .2016 .مدى فاعلية ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية التدقيق و�أثـ ُر ُه يف حت�سني جودة خدمة التدقيق يف قطاع غزة.
ر�سالة ماج�ستري .كلية التجارة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة – فل�سطني� ،ص 72
 -9انظر� :سمور ،مرجع ال�سابق� ،ص  .23بربري و بن بو علي ،حممد �أمني و خديجة� ،أهمية التدقيق الإلكرتوين يف تعزيز �أداء احلوكمة الإلكرتونية.
اجلزائر :جامعة حممد ال�صديق بن يحيى  -جملة مناء لالقت�صاد والتجارة ،العدد الأول� ،ص 41
� -10سمور ،مرجع �سابق� ،ص  26فما بعدها .زقوت ،مرجع �سابق� ،ص  65فما بعدها.
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ب .التدقيق من خالل احلا�سوب (:)Auditing through the Computer
ويقوم هذا املدخل على افرتا�ض �أنه �إذا كانت بيانات املدخالت �صحيحة وكانت عملية معاجلتها �صحيحة
ف�إنَّ املخرجات تكون �صحيحة� ،أي �أن املدقق هنا يقوم باختبار العمليات التي قام بها احلا�سوب يف
م�ستخدم ًا يف ذلك �أكرث من تقنية .وعند قيام املدقق با�ستخدام هذا
مراحل املعاجلة املختلفة فقط،
ِ
املدخل ف�إنه ي�ستخدم ما ي�سمى بالطرق امل�ساعدة با�ستخدام احلا�سوب Computer Assisted
) Audit Techniques (CAATsوهي جمموعة من الطرق التي تزود املدقق بو�سائل فعالة يف
اختبار رقابة تطبيقات احلا�سوب.
ت .التدقيق با�ستخدام احلا�سوب (:)Auditing with the Computer
تبع ًا لهذا املدخل يقوم املدقق ب�إجراء عملية التدقيق بوا�سطة برامج التدقيق الإلكرتونية ،وهذه الربامج
م�صممة لتنفيذ عملية التدقيق ،وقد تكون عامة �أو خا�صة� :أي تكون معدة خ�صي�ص ًا لعملية تدقيق معينة.
وبعبارة �أخرى :يتم ا�ستخدام الربامج احلا�سوبية  -يف هذا النوع من التدقيق -يف عمليات التدقيق
املختلفة ويف كافة مراحل عملية التدقيق �سواء كان ذلك يف التخطيط �أو تنفيذ اختبارات الرقابة
واالختبارات التف�صيلية ،و ُت�ستخدم هذه الربامج يف عملية التخطيط والتوثيق وحتديد �أحجام العينات
واختبار مفرداتها وتقييم نتائجها.
وهذا النوع من �أنواع التدقيق املرتبطة باحلا�سوب هو حمل البحث ،وهو املراد من �إطالق كلمة التدقيق
أح�سب ،واهلل �أعلم.
الإلكرتوين فيما � ِ
هذا ،ويتم َّيز التدقيق الإلكرتوين بعدة �أمور تمُ ِّيزه عن التدقيق ب�صورته التقليدية ،ومن تلك املزايا ما يلي (:)11
�أ .الأداء امل�ؤمتت لبع�ض الإجراءات التحليلية.
ب .حت�سني جودة وتوقيت التدقيق :وذلك من خالل م�ساعدة مكاتب التدقيق يف �إنهاء الأعمال املقررة
ب�سرعة وبدقة وب�أقل تكلفة ممكنة مما يعمل على حت�سني جودة عمليات وخدمات التدقيق ،حيث �إنه من
بني العوامل امل�ؤثرة يف جودة التدقيق :الوقت واجلهد املبذول.
اخلربة Expert
ت .الكفاءة والفعالية :حيث يرتتب على ا�ستخدام برامج التدقيق الإلكرتونية ونظم ِ
 Systemsتقدمي خدمات مر�ضية للم�ستفيدين وتلبية احتياجاتهم ب�شكل �أف�ضل ،وبهذا ال�صدد �أ�شار

البيان الدويل ملهنة التدقيق رقم ( )1009وعنوانه( :طرق التدقيق مب�ساعدة احلا�سوب) �إىل �أنَّ فعالية
وكفاءة �إجراءات التدقيق قد يتم تطويرها من خالل ا�ستخدام طرق التدقيق مب�ساعدة احلا�سوب.

 -11معهد املدققني الداخليني� ،أ�سا�سيات التدقيق الداخلي ،اجلزء الثاين من برنامج املدقق الداخلي املعتمد ،ط  ( 3ن�شر Powers Resources

 )Corporations- 2014ج � 2ص د .12-بربري و بن بو علي� ،أهمية التدقيق الإلكرتوين يف تعزيز �أداء احلوكمة الإلكرتونية� ،ص 42
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ث .التدقيق امل�ستمر  :Continuous Auditingوذلك من خالل ت�ضمني وحدات برجمية خا�صة
بالتدقيق داخل �أنظمة العميل وحتديد البنود املهمة للمدقق ،واال�سثتناءات ،ومراقبة ال�ضوابط الرقابية
با�ستمرار.
ج .اختيار الع ِّينات  Samplingميكن �أن يتم بفعالية �أكرب با�ستخدام احلا�سوب ،كما �أنه من املمكن �أن
يتم �إجراء اختبارات حمددة على املجتمع الإح�صائي بكامله وبالتايل تخفي�ض خماطر التدقيق.
ح .العمل ب�شكل م�ستقل عن الأطراف اخلا�ضعة للتدقيق من خالل الو�صول �إىل املعلومات امل�شاركة على
ال�شبكة يف الوقت نف�سه.
وعلى الرغم من الفوائد املختلفة للتدقيق االلكرتوين� ،إال �أنَّ ذلك مل ُي ِثن بع�ض اخلرباء يف �إظهار بع�ض
�سلبيات ا�ستخدامه ،ومن ذلك (:)12
�أ� .إمكانية اخرتاق �أنظمة وبيانات العمالء عندما ي�ستخدم املدقق بع�ض برامج التدقيق التي ت�سمح
با�ستخراج البيانات وحتليلها من النظام املحا�سبي للمتعامل.
ب .عدم توافق بع�ض برامج التدقيق مع النظام امل�ستخدم لدى املتعامل.
أموال يف البنية الأ�سا�سية ملثل هذه ال ُّنظم ،وقد ي�ؤدي ذلك �إىل
ت .تتط َّلب املراجعة الإلكرتونية ا�ستثمار � ٍ
زيادة �أتعاب املراجعة خا�صة مع بداية تطبيقها.
ث .قد ت�ؤدي املراجعة الإلكرتونية �إىل زيادة جودة عملية املراجعة وبالتايل قد تتخذ مكاتب املراجعة ذلك
ذريع ًة لت�سويق خدمة املراجعة ب�سعر �أعلى .
لكن يظهر للباحث �أنَّ ال�سلبيات املذكورة �أعاله وغريها مما وقف عليه ال تعدو �أن تكون احتماالت �أو
فر�ضيات حتتاج �إىل درا�سات ميدانية لإثبات �صحتها ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بارتفاع تكاليف املراجعة عند
ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التدقيق؛ �إذ مل يعد ا�ستخدام التدقيق االلكرتوين رفاهية �أو مطلب ًا زائد ًا بل
�أ�صبح عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية التدقيق خ�صو�ص ًا لدى �شركات التدقيق الكربى ( )Big 4كما هو معلوم.

 -12حمد ،درا�سة العالقة بني �آليات حوكمة ال�شركات و�أتعاب مراقب احل�سابات� ،ص  .45زقوت ،مدى فاعلية ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية
التدقيق� ،ص .75

Ahmi, Aidi. (2012). Adoption of Generalised Audit Software (GAS) by External Auditors in the UK, PhD Thesis
submitted to Brunel University London, p 47
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املطلب الرابع� :أهم �أنواع التقنيات امل�ستخدمة يف التدقيق
تتنوع التقنيات امل�ستخدمة يف التدقيق الإلكرتوين وتتدرج من الربجميات الب�سيطة كربامج جمموعة
� Microsoft Officeإىل برامج التدقيق املتخ�ص�صة و�آخرها برامج ( )GRC Softwareالذي يقوم على �أمتتة
الكثري من عمليات �إدارة املخاطر و�أن�شطة االمتثال وحوكمة ال�شركات.
هذا ،وقد �أح�صى �أحد الباحثني نحو  36نوع ًا خمتلف ًا من التقنيات التي ُت�ستخدم يف عملية التدقيق( ،)13وفيما
موجز لأهم هذه الربامج مبا ت�سمح به حدود البحث (:)14
يلي عر�ض َ
�أ� .أو ًال  :تطبيقات برامج التدقيق املتخ�ص�صة:
مت ت�صميم برامج التدقيق املتخ�ص�صة لدعم املدققني يف �أن�شطتهم املختلفة مبا ي�سمح للمدققني من
�صياغة واختبار الفرو�ض والبحث عن معامالت ت�ستويف معايري حمددة .وفيما يلي عر�ض لبع�ض هذه الربامج:
 -1برنامج تدقيق البيانات واختبارهاُ :ت�س ِّهل برجميات التدقيق احلديثة التحليل والفح�ص واالختبار
للبيانات بن�سبة  %100من جمتمع التدقيق ،كما ميكن با�ستخدام تقنيات املراجعة املُحو�سبة مراجعة
�ضوابط النظام  .Internal Controlsميكن �أي�ض ًا دعم جميع مراحل التدقيق با�ستخدام برامج
التدقيق احلديثة ،مثل :لغة �أوامر التدقيق ( )ACLوجمع وحتليل البيانات التفاعلية ( .)IDEAعلى
�سبيل املثال :خالل مرحلة التخطيط ،ميكن ا�ستخدام الربنامج لتحديد جمتمع التدقيق ،ومراجعة
نفقات وميزانيات ال�سنة احلالية وال�سنوات ال�سابقة� ،أو �إجراء حتليالت االجتاهات Trend
.Analysis

� -2أوراق العمل الإلكرتونية  :يف ال�سنوات الأخرية ،مت الرتكيز ب�شكل كبري على �أوراق العمل الإلكرتونية؛
لقدرتها على القيام بعدد من الأعمال ،منها:
 الن�سخ املتماثل ال�سريع واملوثوق لقواعد البيانات وامل�ستندات عرب واحد �أو عدد من اخلوادم.Servers
 القدرة على �إن�شاء مناذج قيا�سية لأوراق العمل (املذكرات والتقارير). تطبيق منهجية موحدة لإجراء عمليات التدقيق. -3برامج  : SOXبغر�ض توفري تكاليف االمتثال لقانون �ساربينز �أوك�سلي ( Sarbanes-Oxley (SOX
تقوم ال�شركات حالي ًا با�ستخدام برنامج  SOXالقادر على توثيق مراجعة املخاطر ،وال�ضوابط على
Ahmi, Adoption of Generalised Audit Software (GAS), p 36 -13

 -14ينظر ملزيد من التف�صيل والإ�سهاب يف �شرح هذه الربامج:

Coderre, Internal Audit: Efficiency through Automation, p 32- 101
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التقارير املالية ،وخماطر الت�شغيل الأخرى ،وتقدمي هذا التحليل �إىل املدققني اخلارجيني ،وبالتايل
حتقيق القوانني واملعايري ذات العالقة.
ب .ثاني ًا :برامج �إدارة �أن�شطة عملية التدقيق:
 -1برامج جمتمع ن�شاط التدقيق  :Audit Universeتو ِّفر هذه الربامج – مثل برنامج ADM
 Plusوبرنامج  - AutoAuditم ِّيزات ووظائف عديدة ،منها �أنَّ املعلومات قابلة لإعادة اال�ستخدام
واال�ستفادة منها وتقلل الوقت الالزم لتحديث خطة التدقيق لل�سنة التالية ،وبالتايل ميكن لإدارة
التدقيق �أن تتعامل ب�شكل مالئم و�أف�ضل مع �أمور �أخرى مثل جمال التدقيق ،ودورة التدقيق ،واملخاطر.
 -2برامج �إدارة التدقيق :ي�ساهم برنامج  Audit Leverageبتخزين جميع بيانات �إدارة التدقيق
الداخلي يف قاعدة بيانات متكاملة وم�أمونة ،وبالتايل ي�ستغرق املدقق وقتًا �أقل يف �إعداد امل�ستندات
الورقية واملهام الإدارية واملزيد من الوقت ال�ستكمال عمليات التدقيق و�إجراء التحليل على م�ستوى
�أكرب ،كذلك ي�سمح هذا الربنامج بعمل �إجراء املزامنة  ،Synchronizationوبالتايل ميكن ملديري
التدقيق مراجعة �أوراق العمل دون زيارة موقع �أو ميدان التدقيق.
ت .ثالث ًا :احلوكمة و�إدارة املخاطر واالمتثال ()GRC
�أدت �إخفاقات بع�ض ال�شركات نتيجة الف�ساد املايل والإداري فيها �إىل قيام اجلهات الإ�شرافية ب�إ�صدار
عدد من الأنظمة والت�شريعات التي تهدف �إىل حت�سني ال�شفافية وامل�ساءلة يف بيئة الأعمال احلالية .ويف هذا
ال�صدد قامت بع�ض ال�شركات الكربى بدمج �أن�شطة احلوكمة و�إدارة املخاطر واالمتثال ( )GRCجلعلها
�أكرث كفاءة وفعالية وميكن االعتماد عليها .ووظيفة التدقيق الداخلي تقوم على الت�أكد ِمن �أنَّ عملية GRC
املدجمة تعتمد على الأُطر والعمليات القائمة ،و�أنَّ �أن�شطة  GRCم�ض َّمنة يف العمليات والإجراءات الرئي�سة،
كما ميكن للتدقيق تقييم الدرجة التي �أ�صبحت بها عملية  GRCم�ؤ�س�سية و�أنها جزء من عمليات �صنع القرار
والتخطيط اال�سرتاتيجي.
()15

 -15انت�شر م�صطلح (احلوكمة واملخاطر واالمتثال) ويعرف اخت�صار ًا بـ ( )GRCعامل الأعمال ب�شكل �سريع على مدى ال�سنوات املا�ضية ،حتى
�أ�صبح ق�سم ًا م�ستقال يف ال�شركات العاملية ،ويق�صد به  -وفق ًا لتعريف جمموعة من الباحثني “ :-نهج متكامل و�شامل لق�ضايا احلوكمة واملخاطر
واالمتثال ،بغر�ض �ضمان �أنَّ امل�ؤ�س�سة تعمل بطريقة �أخالقية و�صحيحة ووفق ًا مل�ستوى املخاطر املقبول  Risk Appetiteوال�سيا�سات
الداخلية واللوائح التنظيمية ،من خالل املواءمة بني اال�سرتاتيجية والإجراءات والتكنولوجيا والأفراد ،وبالتايل حت�سني الكفاءة والفعالية”.

Racz, and others. (2014). A Frame of Reference for Research of Integrated Governance, Risk & Compliance (GRC).
Distributed under a Creative Commons Attribution, p 9
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هذا ،وت�ستفيد ال�شركات الرائدة من التكنولوجيا لدمج املجموعة الوا�سعة من �أن�شطة  .GRCونتيجة
لذلك ،يقوم عدد من �شركات الربجميات بتطوير برجميات التدقيق اخلا�صة بـ  ،GRCفعلى �سبيل املثال:
يو ِّفر برنامج  Paisley’s GRC Solutionsنقطة دخول م�شرتكة  common point of entryومنوذج
بيانات واحد ميكن م�شاركته بوا�سطة التدقيق الداخلي و�إدارة املخاطر و�إدارة االمتثال.
وحيث �إنَّ �إدارات التدقيق تعترب من امل�ستخدمني الرئي�سني لهذه الربامج ،فيجب �أن يكونوا على دراية
مبتطلباتهم واالحتياجات النا�شئة اخلا�صة بربجميات .GRC
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املبحث الثاين :التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين
املطلب الأول :مفهوم التدقيق ال�شرعي
ُيق�صد بالتدقيق ال�شرعي فح�ص مدى التزام امل�ؤ�س�سة بال�شريعة الإ�سالمية يف جميع �أن�شطتها ،وي�شمل
الفح�ص :العقود ،واالتفاقيات ،وال�سيا�سات ،واملنتجات ،واملعامالت ،وعقود الت�أ�سي�س ،والنظم الأ�سا�سية ،والقوائم
املالية ...وغريها.
ووحدة التدقيق ال�شرعي هي جزء من نظام الرقابة ال�شرعية داخل امل�ؤ�س�سة ،والذي ي�شمل بالإ�ضافة �إىل ذلك
عنا�صر �أخرى هي :العاملون الأ ْكفاء مهني ًا و�شرعي ًا ،واملرجعية ال�شرعية الكافية ،والف�صل بني الوظائف املتعار�ضة (.)16
املطلب الثاين :توظيف التكنولوجيا يف زيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة ال�شرعية
 -12يف ظل بيئة الأعمال احلالية القائمة على التقنيات احلديثة يف جميع جماالتها ،وحت ُّول العديد من
امل�ؤ�س�سات املالية �إىل �أمتتة جميع اخلدمات املق َّدمة للعمالء ،فلم ترتدد �إدارات التدقيق ال�شرعي يف ا�ستغالل
الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا يف دعم نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية مبا يكفل حتقيق هدفه ،وهو « �ضمان
االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية يف جميع معامالت امل�ؤ�س�سة املالية ،وك�شف �أي انحرافات ب�صورة فورية ،و�إبالغ ذلك
للإدارة التخاذ الإجراءات لت�صحيح الو�ضع و�ضمان عدم تكراره مرة �أخرى» (.)17
 -13وتتمثل اال�ستفادة من التكنولوجيا يف حتقيق ذلك – ح�سبما ذكر يف كتاب «برنامج املراقب واملدقق ال�شرعي»-
من خالل حتويل ال�ضوابط الرقابية اليدوية �إىل �ضوابط �آلية ،بحيث ال ُترتك اخلانات �أو الإجراءات ذات الأثر ال�شرعي
ُمتاحة للتنفيذ احلر و�إمنا يجب تثبيتها يف الأنظمة الآلية بحيث ال ميكن التالعب بها ،ومن �أمثلة ذلك (:)18
�أ .تثبيت عموالت االعتماد امل�ستندي �سواء �أكانت ن�سب ًا من مبلغ االعتماد �أم على �شرائح ت�صاعدية تبع ًا
حلجم مبلغ االعتماد.
مقطوعا ب�صرف النظر عن مبلغ ال�ضمان� ،أم كانت
ب .تثبيت عمولة خطابات ال�ضمان �سواء �أكانت مبلغ ًا
ً
على �شرائح ت�صاعدية تبع ًا حلجم مبلغ ال�ضمان.
ت� .إلغاء �أي �شكل من فوائد وغرامات الت�أخري يف عقود املداينات.
ث .عدم وجود ح�ساب مل�صروفات �إلغاء االعتماد يف اعتماد املرابحة مث ًال.
� -16أبو غدة وم�شعل ،د .عبد ال�ستار و د .عبد الباري ،برنامج املراقب واملدقق ال�شرعي( ،البحرين :هيئة املحا�سبة واملراجعة ،د.ت) �ص 38
 -17املرجع ال�سابق� ،ص 36
� -18أبو غدة وم�شعل ،برنامج املراقب واملدقق ال�شرعي� ،ص 42 -41
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وتتميم ًا للفائدة ورغبة يف �إثراء البحث ميكن للباحث �إ�ضافة الأمثلة التالية على ال�ضوابط الرقابية ال�شرعية الآلية:
ج� .ضبط النظام الآيل بحيث يكون ثمن �شراء الب�ضاعة �أو املركبة يف �صيغة املرابحة للآمر بال�شراء مقارب ًا
للقيمة ال�سوقية؛ منع ًا للتمويل ال�صوري.
ح� .ضبط النظام الآيل بحيث يكون املتعامل يف متويل املرابحة للآمر بال�شراء غري املُو ِّرد؛ منع ًا لبيع ال ِعينة.
خ� .ضبط النظام الآيل بحيث مينع ﺠﺗديد املرابحة ﻋﻠﻰ ﻧﻔ�س ﺍلعني؛ وذلك ب�شراء امل�صرف مث ًال املركبة
مي�ض على �شـراء املتعامـل لها من امل�صرف م َّدة �سنة – ِمن املتعامل الأول
التي م َّولها باملرابحة  -ومل ِ
وبيعها باملرابحة للمتعامـل الثاين.
د� .ضبط النظام الآيل بحيث مينع قيام موظف التمويل بتنفيذ عملية املرابحة مث ًال اخلا�صة به (املوظف =
متعامل امل�صرف) ،بل ينبغي تنفيذها بوا�سطة غريه من املوظفني (الف�صل بني الوظائف املتعار�ضة).
ذ� .ضبط النظام الآيل بحيث مينع متويل الت�أمني التقليدي يف �صيغ مرابحة املركبات �أو الب�ضائع.
ر�.ضبط النظام الآيل بحيث مينع متويل الب�ضاعة التي ال يجوز التعامل بها �شرع ًا.
ز� .ضبط النظام الآيل بحيث مينع �إجراء املرابحة على ال ُعمالت ،والذهب �أو الف�ضة اخلا ِل�صة.
�س� .ضبط النظام الآيل بحيث ي�سمح بجدولة �أق�ساط الإجارة عن الفرتات املتعلقة بامل�ستقبل � -أي املدة
التي مل ُت َ
�ستوف منفعتها ومل ت�صبح �أجرتها َد ْين ًا على امل�ست�أجر -وتعترب اجلدولة تعدي ًال للعقد تتط َّلب
موافقة املتعامل� ،أما الأجرة عن املدة التي ا�ستخدمت فيها العني امل�ؤجرة فال ت�صح جدولتها مع الزيادة.
�ش� .ضبط النظام الآيل بحيث مينع ا�ستخدام املتعامل بطاقة امل�صرف (االئتمانية واخل�صم املبا�شر) يف
منافذ البيع واخلدمات املح َّرمة ك�صاالت القمار ،حيث تقوم �إدارة التدقيق ال�شرعي بالتن�سيق والتعاون
مع الفريق املخت�ص مبنتج البطاقات يف امل�صرف مبراجعة الأرقام املرجعية ملنافذ البيع واخلدمات
 Merchant Codesبغر�ض تعطيل عمل  blockالأرقام املعروفة ب�أنها ل�صاالت القمار �أو املواعدة
املحرمة على االنرتنت وغريها.
�ضبط النظام الآيل يف منتج مرابحة الأ�سهم بغر�ض حتقيق حت ُّمل �ضمان امل�صرف للأ�سهم قبل بيعها
مرابح ًة للمتعامل ،من خالل �إعطاء �أمر للنظام الآيل بتعطيل ت�ص ُّرف املتعامل يف ح�سابه لدى الو�سيط
املايل  -الذي �أُو ِدعت فيه الأ�سهم على �سبيل الأمانة – قبل �إثبات نقل ِم ْلكية تلك الأ�سهم للمتعامل من
خالل توقيع عقد املرابحة مع امل�صرف.
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واملق�صود �أ َّنه ميكن زيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة ال�شرعية داخل امل�ؤ�س�سة املالية من خالل جعل النظام
الآيل للم�ؤ�س�سة �أكرث مالئمة وات�ساق ًا مع ال�ضوابط ال�شرعية التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة،
مما ينتج عنه منع وقوع الكثري من املخالفات ال�شرعية وتقلي�ص �إجراءات التدقيق ال�شرعي امليداين على املعامالت.
ومن واقع جتربة الباحث ف�إنَّ �ضوابط الرقابة ال�شرعية الآلية ينبغي ت�ضمينها يف النظام الآيل الرئي�س يف
امل�ؤ�س�سة  Core Banking Systemعند �إن�شائه �أو جتديده وحتديثه ،وهذا يعني عملي ًا �أن تكون �إدارة التدقيق
ال�شرعي الداخلي جزء ًا من فريق العمل املك َّلف بتطبيق النظام الآيل عند �إن�شائه �أو جتديده؛ �إذ ي�صعب بعد ذلك طلب
�إدراج تلك ال�ضوابط يف النظام؛ ملا ميثله من تكلفة وجهد ووقت على امل�ؤ�س�سة.
ولهذا ،ذكر كتاب “برنامج املراقب واملدقق ال�شرعي” عدد ًا من الإر�شادات والتنبيهات التي ينبغي على �إدارة
التدقيق ال�شرعي الداخلي اعتبارها لتحقيق الرقابة ال�شرعية الآلية (:)19
�أ .يجب �أن يكون املراجع ال�شرعي الداخلي على دراية كاملة بالدورة امل�ستندية للعمليات ،وو�صفها وتوثيقها
ب�شكل دقيق وخا�صة من خالل خرائط �سري العمليات ،حتى ي�ستطيع �أن ي�سهم بفاعلية يف تقدمي
اقرتاحاته للمدير التنفيذي املعني وملدير الربامج الإلكرتونية يف امل�ؤ�س�سة.
ب .على املراجع �أن يت�أكد من ا�ستيعاب مدير الربامج ملطلبه وي�ستمع �إىل الطريقة التي �سيعالج بها مدير
الربامج مطلبه للوقوف على قوة ال�ضابط الرقابي الآيل و�أخذ ت�أثرياته يف االعتبار يف عملية �إعداد
برامج وا�ستمارات التدقيق ال�شرعي.
ت .على املراجع �أن يقوم بتقومي نظام الرقابة الداخلية الآيل للت�أكد من فعاليته يف تنفيذ العمليات طبق ًا
للإجراءات ال�شرعية املو�ضوعة.
ويرى الباحث �أنَّ تفعيل دور التكنولوجيا يف زيادة وكفاءة نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية ال يقت�صر على
حتويل ال�ضوابط الرقابية اليدوية �إىل �ضوابط �آلية ،بل ي�شمل ذلك �أي�ض ًا ا�ستخدام التكنولوجيا يف �أمتتة جميع �أو بع�ض
مراحل تنفيذ معاملة التمويل مبا ُيق ِّل�ص ُّ
تدخل العن�صر الب�شري يف التنفيذ ،وبالتايل ُي�سهم �إىل حد كبري يف �ضبط
تنفيذ املعاملة من الناحية ال�شرعية؛ �إذ كلما زاد ُّ
تدخل العن�صر الب�شري يف التنفيذ كلما زاد وقوع الأخطاء ،ولي�س
كذلك احلال �إذا �أُوكل �إىل النظام الآيل – بعد تكييفه ليطابق املتط َّلبات ال�شرعية -مه َّمة التنفيذ ،وهذا واقع و ُم�شاهد
وي�ؤيده �أمتتة كثري من الأعمال التجارية وال�صناعية.
عدد من الأمثلة من واقع جتربته يف
ولربط النظرية بالتطبيق ،وتقريب الفكرة للقارئ فيمكن للباحث ذكر ٍ
امليدان العملي ،وهي على النحو الآتي:

� -19أبو غدة وم�شعل ،برنامج املراقب واملدقق ال�شرعي� ،ص 41
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�أ .املثال الأول :الف�سخ الآيل للعالقة التعاقدية بني املتعامل واملو ِّرد يف �صيغة املرابحة للآمر بال�شراء:
من �ضوابط تنفيذ �صيغة املرابحة للآمر بال�شراء �أن ال يكون املتعامل قد ا�شرتى ال�سيارة �أو ال�سلعة
ف�سخ
من مالكها ب�أي ٍ
وجه (ولو مل يكن ال�شراء مكتوب ًا) ،ف�إن كان قد فعل ذلك فينبغي ترتيب ٍ
ّ
ن�ص عليه املعيار ال�شرعي رقم ( )8اخلا�ص بـ «املرابحة» يف بنده رقم ()2/2/2
لل�شراء – كما َّ
– حتى يكون تنفيذ التمويل باملُرابحة �سليم ًا من ال ّناحية ال�شرع ّية (.)20
ومن احللول املطروحة لرتتيب هذا الف�سخ بطريقة �آلية ت�ض َمن �سال�سة تنفيذ عملية التمويل
و�سالمته من الناحية ال�شرعية �إ�ضاف ُة ن�ص فا�سخ يف العقود املدرجة يف النظام الآيل للم�صرف
واملُو َّقعة مع ٍّ
كل من البائع (عقد ال�شراء) واملتعامل (عقد املرابحة) ُمفاده اتفاق جميع الأطراف
على ف�سخ �أي عالقة تعاقدية �سابقة بني ٍّ
كل من البائع واملتعامل و�أنَّ �أي مبلغ َّمت دفعه حتت احل�ساب
قد َّمت حتويله مبوافقة جميع الأطراف ل�صالح امل�صرف.
ب .املثال الثاين :املوافقة ال�ضمنية للإيجاب ال�صادر من امل�ؤ�س�سة املالية
يف منتجات التورق القائمة على مرابحة الأ�سهم �أو ال�صكوك ال تنتقل ِملكية ال�سهم �أو ال�صك
بعدئذ االحتفاظ بال�سهم /ال�صك �أو
للمتعامل �إال بعد توقيعه على عقد املرابحة ،الذي يخ ِّوله
ٍ
ت�سييله واحل�صول على ال َّنقد ،وقد يحدث �أحيان ًا �أن َّ
ل�سفر
يتعذر توقيع هذا امل�ستند مع املتعامل ٍ
ونحوه ،وبالتايل َّ
تتعطل م�صالح املتعامل ال �سيما �إذا كان حمتاج ًا للنقد بغر�ض �سداد نفقات
وم�صاريف �أو �أ�صدر �شيكات للغري بنا ًء على النقد املرجو احل�صول عليه .وقد حتدث املخالفة
ال�شرعية عند قيام موظف التمويل ب�إكمال تنفيذ املرابحة دون احل�صول على توقيع املتعامل
ظهر ملوافقته على عقد املرابحة على �أ�سا�س �أنه �سيح�صل على توقيعه يف وقت الحق.
املُ ِ
ومن احللول املطروحة لرتتيب هذا التمويل مبا ي�ضمن �سال�سة التنفيذ و�سالمته من الناحية
ا�ستخدام فكرة املوافقة ال�ضمنية ،والتي تقوم – بعد الن�ص عليها يف االتفاقية الإطارية
ال�شرعية
ُ
 على �أ�سا�س اعتبار عدم رد املتعامل على �إ�شعار �إيجاب امل�صرف بالبيع – املر�سل له من خاللن�ص
الربيد الإلكرتوين -خالل مدة مع َّينة قبو ًال منه بعقد البيع .وهذا احلل مقبول �شرع ًا؛ فقد َّ
فقهاء ال�شرع والقانون على �أنَّ جم َّرد ال�سكوت لي�س من و�سائل التعبري عن الر�ضا �إال �إذا �أحاطت
به قرائن الأحوال والظروف املحيطة بالعقد واملتعاقدين( ،)21وجاء يف املعيار ال�شرعي رقم ()40
 -20هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املعايري ال�شرعية( ،البحرين1439 :هـ 2017 -م) �ص 204
 -21انظر :ال�سنهوري ،عبد الرزاق ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين( ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي) ج � 1ص  .184الغليقة� ،صالح بن عبد
العزيز� ،صيغ العقود يف الفقه الإ�سالمي( ،الريا�ض :دار كنوز �إ�شبيليا1427 ،هـ 2006 -م) �ص .200
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اخلا�ص بـ (توزيع الربح يف احل�سابات اال�ستثمارية على �أ�سا�س امل�ضاربة) يف البند ()8/2/2
ما ن�صه ( :الأ�صل �ﺃﻥ يتم الرجوع �ﺇﻰﻟ �ﺃ�ﺻﺤﺎﺏ ﺍﺤﻟ�ﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻋﻨد ﺗﻐﻴير �شروط احل�سابات �أو
ن�سب ﺍ�ﻷﺭﺑﺎﺡ ﻤﺑرﺍ�ﺳﻼﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ،ولكن ﻟ�صعوبة ذلك ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻳﻜﻔﻲ �ﺇﺭ�ﺳــﺎﻝ �ﺇ�ﺷــﻌﺎﺭﺍﺕ �ﺃﻭ عر�ض
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟجديدﺓ ﻲﻓ موﻗﻊ ﺍﻤﻟ�ﺆ�ﺳ�ﺴــﺔ ﺍ�ﻹﻟﻜﺮﺘﻭﻲﻧ �ﺃﻭ ﺍ�ﻹﻋﻼﻲﻧ ،ﻣﻊ حتديد م َّدة ُيعتربون ﻓﻴﻬﺎ
ن�ص ﻲﻓ �شروط ﺍﺤﻟ�ﺴــﺎﺑﺎﺕ
موافقني �ﺇﺫﺍ مل يعرت�ضوا ،وي�سري مفعول التغيري ﻲﻓ الفرتة ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔُ ،ﻭﻳ ُّ
ﻋﻠﻰ هذا الإجراء) اهـ (.)22
ت .املثال الثالث :املرابحة الإلكرتونية (الرقمية)
تعترب املرابحة الإلكرتونية عرب الإنرتنت �أ�سلوب ًا متويلي ًا مبتكر ًا ،يقوم على �أ�سا�س جمع املتعامل
والبائع يف حميط �إلكرتوين ،بحيث تتم عملية املرابحة دون احل�ضور املادي لأ�صحاب العالقة
�إىل امل�صرف .وبالإ�ضافة �إىل ميزة هذا النوع من التمويل يف توفري اجلهد والوقت على ٍّ
كل من
امل�صرف وعميله ،ف�إ َّنه – بعد قيام �إدارة التدقيق ال�شرعي ب�ضبط جميع مراحل التنفيذ من
الناحية ال�شرعية – ميكن تاليف العديد من الأخطاء ال�شرعية التي تظهر يف العادة مثل عدم
قيام املوظف بتعبئة امل�ستندات ب�شكل كامل �أو اخللل يف ت�سل�سل التنفيذ ال�شرعي للمعاملة وغريها
من امللحوظات.
املطلب الثالث :التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين
تق َّدم معنا يف املبحث ال�سابق بيان مفهوم التدقيق الإلكرتوين و�أنه يعني ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �إدارة
وتخطيط وتنفيذ و�إكمال عمليات التدقيق لتخفي�ض الوقت امل�ستغرق يف الإجراءات احل�سابية والكتابية؛ وذلك لتح�سني
جودة التقدير ال�شخ�صي واحل�صول على م�ستوى متميز من جودة عملية املراجعة.
وعلى �صعيد التدقيق ال�شرعي مل يجد الباحث  -فيما وقف عليه من مراجع وم�صادر يف التدقيق ال�شرعي -
َمن ذكر ت�صريح ًا �أو تلميح ًا مفهوم التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين ف�ض ًال عن الإ�شارة �إىل الربامج الإلكرتونية التي ميكن
�أن ُت�ستخدم يف عملية التدقيق ال�شرعي.
ُ
وذكر لبع�ض تطبيقاته ميكن عزوه حلداثة مهنة التدقيق
وخل ُّو الدرا�سات ال�سابقة من ٍ
بيان لهذا املفهوم ٍ
ال�شرعي ،باعتبار �أنَّ امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية حديثة الن�ش�أة �أي�ض ًا ،ومن هنا ُي�شكر للجهة ِّ
املنظمة لهذا امل�ؤمتر
 �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية – طرح هذا املو�ضوع للنقا�ش والبحث ،لعله يكون مق َّدمة لدرا�سات �أخرى �أومعايري ت�صدر بهذا اخل�صو�ص.
 -22هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املعايري ال�شرعية� ،ص 1013
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ومن هنا ميكن للباحث ذكر تعريف كا�شف ملفهوم التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين ثم بيان جتربته العملية يف
كيفية اال�ستفادة من التقنيات احلديثة خلدمة عملية التدقيق ال�شرعي.
�أما مفهوم التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين ،فريى الباحث �أنه ميكن اال�ستفادة من التعريفات ال�سابقة للتدقيق
الإلكرتوين والبناء عليها ،باعتبار �أنه ظهرت نتيجة تراكم معريف وفني �أك�سبها �صفة اال�ستقرار.
فيقال :التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين هو :عملية تطبيق �أي نوع من �أنظمة احلا�سوب مل�ساعدة املد ِّقق ال�شرعي
يف التخطيط والرقابة وتوثيق �أعمال التدقيق ال�شرعي.
�أو هو :عملية تطوير �أعمال املراجعة ال�شرعية يف مراحل الإعداد والتنفيذ وما بعد التنفيذ من حيث املتابعة
لتتم من خالل برنامج �آيل.
واملناق�شة والتقرير النهائي َّ
ومما يجدر ذكره هنا �أنَّ مزايا التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين ال تختلف ب�شكل عام عن مزايا التدقيق الإلكرتوين
التي �سبق الإ�شارة �إليها يف �أول البحث ،وفيما يلي ذكر لطرف منها مما له عالقة وثيقة بنطاق عمل التدقيق ال�شرعي:
�أ .حت�سني جودة وتوقيت التدقيق :وذلك من خالل م�ساعدة التدقيق ال�شرعي يف �إنهاء الأعمال املقررة
ب�سرعة وبدقة وب�أقل تكلفة ممكنة.
ب� .إجراء الإ�شراف ومراجعة �أوراق العمل عن بعد �أو ِمن مواقع خارجية.
ت .ا�ستخراج تقارير ذات ت�صانيف خمتلفة متعلقة بالتدقيق ال�شرعي.
ث .املتابعة الآلية لتو�صيات التدقيق ال�شرعي .Agreed Management Action Plan
ج .توفري مكتبة �إلكرتونية جلميع �أعمال التدقيق ال�شرعي يف ال�سنوات ال�سابقة مع �إمكانية البحث فيها.
و�أما جتارب الباحث يف ميدان التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين فقد تد َّرجت من ا�ستخدام التقنيات الب�سيطة �أو
العامة �إىل �أخرى متخ�ص�صة ،وكانت على النحو الآتي:
�أ� .أو ًال  :الربامج العامة:
يعترب ا�ستخدام الربامج العامة لدعم التدقيق ال�شرعي �أمر ًا مفيد ًا للمدققني ال�شرعيني من حيث جعل
عملهم �أكرث مالئمة وراحة لهم ،وفيما يلي عر�ض كيفية توظيف الباحث تلك الربامج يف خدمة عملية
التدقيق ال�شرعي:
 .1برنامج معاجلة الكلمات (� :)Wordسمح هذا الربنامج للباحث ب�إدخال املعلومات الن�صية ومعاجلتها
و�إجراء التعديالت والتحديثات والت�صحيحات عند �إن�شاء لوائح الفح�ص ال�شرعي  Check Listوكتابة ا�ستمارات
التدقيق ال�شرعي االبتدائية وجداول عر�ض امللحوظات ال�شرعية على الع�ضو التنفيذي وم�س َّودات تقارير التدقيق
ال�شرعي والتقارير النهائية للتدقيق ،كما �سمح له �أي�ض ًا مبعاجلة الن�ص با�ستخدام �أوامر ب�سيطة لن�سخ الن�ص �أو نقله
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�أو حذفه وبالتايل ال توجد حاجة لإعادة كتابة الن�ص يف كل مرة يكون فيها الت�صحيح مطلو ًبا.
 .2برنامج العر�ض التقدميي � :Power Pointساعد هذا الربنامج الباحث على �إي�صال ر�سالته عند نتائج
من�سقة وم�شوقة وذات معنى وا�ضح؛ وذلك من خالل عر�ض املفاهيم �أو التو�صيات املعقدة ب�سهولة �أكرب
التدقيق ب�صورة َّ
ويف �شكل ر�سوم بيانية بد ًال من الن�ص املبا�شر .كما �ساهم ا�ستخدام الباحث الر�سومات وتد ُّرجات الألوان يف تركيز
انتباه القارئ على نتائج التدقيق والتو�صيات الرئي�سة.
ب .ثاني ًا  :الربامج املتخ�ص�صة:
َّمت ت�صميم هذه الربامج املتخ�ص�صة داخل �إدارة التدقيق ال�شرعي التي يعمل فيها الباحث بغر�ض حتويل
عملية التدقيق ال�شرعي جزئي ًا ثم كلي ًا لتتم بطريقة �آلية ،وفيما يلي عر�ض خمت�صر لها:
 .1برنامج قاعدة البيانات (� :)Accessسمح هذا الربنامج للباحث بتحويل جزء من عمل التدقيق ال�شرعي
من النظام الورقي �إىل النظام الإلكرتوين ،كما ِّ
يو�ضحه ال�شرح التايل لآلية العمل:
َّ مت �إن�شاء جداول يف هذا الربنامج ،ميكن من خاللها حفظ البيانات الرئي�سة لع ِّينة
املعامالت ،فعلى �سبيل املثال يحتوي جدول “ ”Retailعلى ع ِّينة معامالت متويل
الأفراد التي �سيتم التدقيق عليها بكافة تفا�صيلها ،وهي مق�سمة ح�سب املنتج �إىل :مرابحة
مركبات ،مرابحة ب�ضائع ،مرابحة ال�صكوك� ،إجارة اخلدمات.
يقوم املدقق ال�شرعي باختيار الئحة الفح�ص االلكرتونية املعتمدة

Electronic
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 Shari’a Check Listبح�سب املنتج ،وعلى �سبيل املثال مت اختيار منتج “مرابحة
ال�صكوك” للتدقيق.

يقوم املدقق بكتابة رقم املعاملة “ ،”Serial numberثم مراجعة ملف املعاملة،
م�ستعين ًا بالئحة الفح�ص االلكرتونية مع االختيار ح�سب احلالة “ ”True or Falseيف
الئحة الفح�ص الإلكرتونية.
يف حال اختيار “ ”Falseتظهر املالحظة تلقائي ًا يف جدول
.”Exception

“Shari’a Audit
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بعد االنتهاء من التدقيق على جميع معامالت املنتج يقوم الربنامج تلقائي ًا بفرز املعامالت
التي ظهرت فيها ملحوظات �شرعية �إىل قائمة العمليات ذات املخاطر ال�شرعية املرتفعة
“ ،”High Risk Shari’a Audit Observationsوقائمة العمليات ذات
املخاطر ال�شرعية املتو�سطة ،Medium Risk Shari’a Audit Observations
وقائمة العمليات ذات املخاطر ال�شرعية املنخف�صة Low Risk Shari’a Audit
.Observations

يقوم مدير التدقيق ال�شرعي مبراجعة نتائج عمل املدقق ال�شرعي مع الرتكيز على
املعامالت التي ظهرت فيها ملحوظات �شرعية م�ؤثرة “ .”High Risk
بعد اعتماد مدير التدقيق ال�شرعي ملا تق َّدم ،تبد�أ عملية �إر�سال ا�ستمارات التدقيق التي
حتتوي على امللحوظات ال�شرعية للأق�سام املعنية من خالل اختيار منوذج “Shari’a
 ”Audit Formوبعد كتابة رقم املعاملة يف “ ”Serial Numberيقوم الربنامج
تلقائي ًا بجلب بيانات املتعامل وامللحوظات على تلك املعاملة.
ت�ستمر عملية التدقيق ال�شرعي يف دورتها املعتادة باالعتماد على بيانات التدقيق ال�شرعي
�إلكرتوني ًا (�أرقام معامالت ،ملحوظات �شرعية ،ا�ستمارات تدقيق �شرعي ،جداول نتائج التدقيق
ال�شرعي،ت�صنيفامللحوظاتال�شرعية)وبالتايلتقلي�ص االعتمادعلىالنظام الورقي.
 .2برنامج من�صة التدقيق ال�شرعي الإلكرتونية ( :)SharePoint Shari’a Audit Platformيقوم
الباحث حالي ًا بالتعاون مع �إدارة تكنولوجيا املعلومات داخل امل�ؤ�س�سة املالية على تطوير برنامج تدقيق �شرعي متكامل
من خالل ا�ستخدام برنامج  SharePointبغر�ض اال�ستفادة من امليزات العديدة التي يتيحها الربنامج.
واملتوقع من برنامج التدقيق ال�شرعي الإلكرتوين قيد التطوير �أن يقوم بالآتي:
التخطيط الفعال للتدقيق ال�شرعي
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الإخطار الآيل للوحدات والأق�سام داخل امل�ؤ�س�سة عند البدء ب�أعمال التدقيق مع ما ي�ستتبع
ذلك من توفري متط َّلبات التدقيق ال�شرعي
تخ�صي�ص مهام التدقيق ال�شرعي لفريق التدقيق ال�شرعي بناء على خطة التدقيق ال�شرعي
قوالب/مناذج جاهزة للوائح الفح�ص ال�شرعي لكل منتج
�إعداد التقارير ولوائح البيانات ذات الت�صنيفات املختلفة ب�شكل �آيل

Online

Dashboards & Reports

ح�ساب �آيل للتقييم ال�شرعي النهائي للمنتج �أو الق�سم املعني Overall Shari’a Audit
Rating

 متابعة تنفيذ تو�صيات التدقيق بناء على تواريخ �إغالق ملحوظات التدقيق
 Pointsاملتفق عليها مع الق�سم املعني

Audit
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اخلامتة
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه ومن وااله وبعد ،فحيث ا�ستكمل هذا البحث
مطالبه يف �ضوء املحاور التي طرحت يف ر�سالة اال�ستكتاب ،ف�إنَّ الباحث يو�صي مبا يلي:
 .1عقد ور�شة عمل متخ�ص�صة تهدف �إىل خدمة مهنة التدقيق ال�شرعي واالرتقاء بها من خالل �صياغة
تعريف حمدد لك ٍّل من الرقابة ال�شرعية الآلية ،والتدقيق ال�شرعي الإلكرتوين ،وبيان �أهم خ�صائ�صهما ،ودورهما يف
رفع كفاءة وفعالية عملية التدقيق ال�شرعي.
 .2رفع نتائج تلك الندوة �أو ور�شة العمل �إىل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية العتمادها
�ضمان معيار خا�ص ُي�ضاف �إىل معايري احلوكمة.
رب
واهلل تعاىل �أعلى و�أعلم ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجميعن ،واحلمد هلل ِّ
العاملني.

م�ؤمتر �شورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي
Shura 7th Sharia Audit Conference

107

عمان – األردن  18-16أكتوبر 2018

�أثر التكنولوجيا يف زيادة فعالية وكفاءة عملية التدقيق ال�رشعي

د .عا�صم �أحمد حمد

قائمة املراجع
املراجع العربية
�1.1إبراهيم� ،إيهاب نظمي ،التدقيق املبني على خماطر الأعمال ،ط ( 1عمان :مكتبة املجمع العربي للن�شر والتوزيع،
1430هـ 2009 -م)
�2.2أبو غدة وم�شعل ،د .عبد ال�ستار و د .عبد الباري ،برنامج املراقب واملدقق ال�شرعي( ،البحرين :هيئة املحا�سبة
واملراجعة ،د.ت)
3.3برادهان ،نيناد .2017.الطريق �إىل التميز يف التدقيق الداخلي .جملة املدقق الداخلي ،العدد  ،2017 :2يونيو
2017
 4.بربري و بن بو علي ،حممد �أمني و خديجة� ،أهمية التدقيق الإلكرتوين يف تعزيز �أداء احلوكمة الإلكرتونية.
اجلزائر :جامعة حممد ال�صديق بن يحيى  -جملة مناء لالقت�صاد والتجارة ،العدد الأول
5.5حمد� ،صالح الدين حم�سن .2016 .درا�سة العالقة بني �آليات حوكمة ال�شركات و�أتعاب مراقب احل�سابات يف بيئة
الأعمال امل�صرية .ر�سالة ماج�ستري ،كلية التجارة ،جامعة كفر ال�شيخ ،مدينة كفر ال�شيخ -م�صر
 6.الدوغجي و �سيد علي ،علي ح�سني و �أ�سامة عبد املنعم .2011.دور قانون (�ساربنيز� -أوك�سلي) يف رفع كفاءة
مهنة التدقيق اخلارجي .بغداد :اجلامعة امل�ستن�صرية -جملة الإدارة واالقت�صاد ،العدد 2011 ،86
7.7زقوت ،حممود يحيى .2016 .مدى فاعلية ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية التدقيق و�أثـ ُر ُه يف حت�سني
جودة خدمة التدقيق يف قطاع غزة .ر�سالة ماج�ستري .كلية التجارة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة – فل�سطني
� 8.سمور ،نبيل �إبراهيم .2014 .دور التدقيق الإلكرتوين يف حت�سني جودة خدمة التدقيق .ر�سالة ماج�ستري ،كلية
التجارة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة  -فل�سطني
9.9ال�سنهوري ،عبد الرزاق ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين( ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي)
	 10.الغليقة� ،صالح بن عبد العزيز� ،صيغ العقود يف الفقه الإ�سالمي( ،الريا�ض :دار كنوز �إ�شبيليا1427 ،هـ 2006 -م)
	 11.خملوف� ،أحمد حممد ( .)2007املراجعة الدخلية يف ظل املعايري الدولية .جامعة اجلزائر ،ر�سالة ماج�ستري.
	 12.معهد املدققني الداخليني� ،أ�سا�سيات التدقيق الداخلي ،اجلزء الثاين من برنامج املدقق الداخلي املعتمد ،ط 3
(ن�شر )2014 -Powers Resources Corporations

108

م�ؤمتر �شورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي
Shura 7th Sharia Audit Conference
2018  أكتوبر18-16 عمان – األردن

 عا�صم �أحمد حمد.د

�أثر التكنولوجيا يف زيادة فعالية وكفاءة عملية التدقيق ال�رشعي

املراجع الأجنبية
1.

Ahmi, Aidi. (2012). Adoption of Generalised Audit Software
(GAS) by External Auditors in the UK, PhD Thesis submitted
to Brunel University London

2.

Coderre, David. Internal Audit: Efficiency through Automation. (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.: 2009)

3.

Manson, Stuart, and others. Audit Automation. (Edinburgh:
The Institute of Chartered Accountants of Scotland: 1997)

