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ملخص

ىدفت الدراسة إلى بيان توظيف تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي ،وتناولت الدراسة تعريفف

تكنولوجيا المعمومات ،وأىميتيا وتاريخيا في التدقيق الشرعي ،وذكرت الدراسة طرق التدقيق في تكنولوجيا
المعموم ففات ،وم ففن ففم ع ففرض نم ففوذج لتوظي ففف تكنولوجي ففا المعموم ففات ف ففي الت ففدقيق الش ففرعي عم ففى البن ففك

اإلسففيمي ادردنففي ،وتواففمت الد ارسففة إلففى أن ىنففاك عيقففة تعاونيففة بففين ادارة نظففم المعمومففات والتففدقيق

الشففرعي ،وأن العناففر البشففري ا ي فزال لففو دور كبيففر فففي عمميففة التففدقيق الشففرعي ،ورأت البا ففة
تاميم برنامج ونظام لمتدقيق الشرعي يقمل تدخل العنار البشري؛ لتقميل ادخطاء التي ت دث.

ففرورة

كممات مفتاحية :التدقيق الشرعي ،تكنولوجيا المعمومات ،التكنولوجيا.

The impact of the development of information technology in
accelerating Sharia audits
)(Jordan Islamic Bank as a model
Abstract
The study aimed to know the employment of information technology in sharia audit,
the study addressed the definition of information technology, its importance and history
in sharia audit, and the study enumerated the methods of auditing in information technology,
and then the study presented the model of using the information technology in sharia
audit on the Jordan Islamic Bank, and the study reached that there is a cooperative
relationship between the management of information systems and sharia audit, and that
the human component still has a major role in the sharia audit process, and the researcher
saw the need to design a program and sharia audit that reduces the intervention of the
human component to reduce errors that occur.
Key words: Sharia audit, information technology, technology.

املكذمة.

ال مد هلل رب العالمين والاية والسيم عمى المبعوث ر مة لمعالمين ،م مد وعمى آلو وا بو أجمعين؛ م أما بعد:

فاهلل  خمق الخمق ليعبدوه ،واإلسيم جاء لي قق مقااد و روريات ،ومن ذلك مقاد فظ المال ،إذ فظو يكون
* أستاذ ،جامعة اليرموك – shaich_as2000@yahoo.com
** با ة.
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من جية الوجود ومن جية العدم ،ولذلك فرم اإلسفيم سفرقتو اواىفداره واإلسفراف فيفو ،وأمفر بتنميتفو وتزكيتفو و فظفو ،وففي

ذلك يقول ابن القيم" :الشفريعة مبناىفا وأساسفيا عمفى ال كفم ومافالا العبفاد ففي المعفاش والمعفاد ،وىفي عفدل كميفا ،ور مفة كميفا،
وماالا كميا"(.)1

ومن ت قيق تمك الماالا في مقاد المال ما يقوم بو الفقياء ،من مواكبة العار والني ة وفق القواعفد الشفرعية،

اوايجاد البدائل في المعاميت المالية ،واسفتخدام أ فدث الطفرق لت قيفق مقافد المفال ففي اإلسفيم ،ومفن ذلفك و ف ال فوابط
الشرعية والفتاوى عند تاميم برامج لمتدقيق الشرعي في المؤسسات والماارف اإلسيمية.

لففذلك كففان عنفوان ىففذا الب ففث ::أ ففر تطففور تكنولوجيففا المعمومففات فففي تس فري عمميففات التففدقيق الشففرعي :البنففك اإلسففيمي
ادردني أنموذجا.
أٍنية البحح.

تظيففر أىميففة الب ففث فففي معرفففة تكنولوجيففا المعمومففات وأ رىففا فففي تس فري عمميففات التففدقيق الشففرعي ،فيففو يخففدم المففدققين

الشرعيين وطمبة الماارف اإلسيمية وااقتااد اإلسيمي عموما في مواكبة التطور في التدقيق الشرعي.
مشكلة البحح.

تتم ور إشكالية الب ث في السؤال الرئيس اآلتي:



ما أ ر تكنولوجيا المعمومات في تسري عمميات التدقيق الشرعي؟
ويتفرع عنو أربعة أسئمة:

 -1ما مفيوم تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي؟
 -2ما أ ر تطور تكنولوجيا المعمومات وتوظيفيا في التدقيق الشرعي؟

 -3ما كيفية توظيف تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي في البنك اإلسيمي ادردني؟
 -4ما ىي مخاطر استخدام تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي؟
أٍذاف البحح.

 -1تعريف تكنولوجيا المعمومات ،والتدقيق الشرعي.
 -2بيان أ ر سرعة تكنولوجيا المعمومات وتوظيفيا في التدقيق الشرعي.

 -3تو يا لدور تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي في البنك اإلسيمي ادردني.
ميَج البحح.

المنهج التحميمي :من خيل ت ميل التطور التكنولوجي وأ ره في التدقيق الشرعي.

المنهج الوصفي :وذلك بالوقوف عمى البرامج التكنولوجية وتاورىا ،لبيان أ رىا في التدقيق الشرعي.
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خطة البحح.

اشتمل الب ث عمى ي ة مبا ث باإل افة إلى مقدمة وخاتمة ،وىي عمى الن و اآلتي:

المبحث األول :التعريف بمصطمحات الدراسة ،وفيه ثالثة مطالب:

المطمب األول :تعريف تكنولوجيا المعمومات لغة وااطي اً.

المطمب الثاني :تعريف التدقيق الشرعي لغة وااطي ا.

المطمب الثالث :تعريف التدقيق الشرعي في ظل تكنولوجيا المعمومات.

المبحث الثاني :تطور تكنولوجيا المعمومات وتوظيفها في التدقيق الشرعي ،وفيه أربعة مطالب:
المطمب األول :تاريخ استخدام التكنولوجيا في التدقيق الشرعي.

المطمب الثاني :أىمية وأىداف التدقيق الشرعي وفق تكنولوجيا المعمومات.
المطمب الثالث :طرق التدقيق الشرعي وفق تكنولوجيا المعمومات.

المطمب الرابع :مخاطر وت ديات استخدام تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي.

المبحث الثالث :توظيف تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي (البنك اإلسالمي األردني أنموذجا) ،وفيه اربعة مطالب:
المطمب األول :خطوات التدقيق الشرعي وفق تكنولوجيا المعمومات في البنك اإلسيمي ادردني.

المطمب الثاني :ادنظمة والبرامج المستخدمة في البنك اإلسيمي ادردني.

المطمب الثالث :عيقة إدارة نظم المعمومات بإدارة التدقيق الشرعي في البنك اإلسيمي ادردني.

المطمب الرابع :مدى إمكانية التخمي عن العنار البشري في التدقيق الشرعي في ظل تكنولوجيا المعمومات.

الذراسات السابكة.

بعففد الب ففث وااطففيع لففم يقففف البا ففان عمففى رسففالة عمميففة تتنففاول مو ففوع تكنولوجيففا المعمومففات فففي التففدقيق الشففرعي،

سففوى بعففض ادب ففاث المنشففورة فففي مففؤتمر شففورى السففاب لمتففدقيق الشففرعي ،المنعقففد فففي ادردن عففام 2118م ،التففي تختمففف فففي
م تواىا عن دراستي من يث اعتماد البنك اإلسيمي ادردني أنموذجا لمتطبيق ،ومن الدراسات السابقة:
د ارسففة" :تقييييم اسييت دام تكنولوجيييا المعمومييات ميين قبييل مكاتييب التييدقيق األردنييية لمبا ففث /م مففود م مففد الشففياب،

2111م ،رسالة ماجستير ،جامعفة اليرمفوك ،ادردن ،وقفد تناولفت الد ارسفة مفدى تطبيفق تكنولوجيفا المعمومفات مفن قبفل مفدققي

ال سففابات الخففارجيين فففي ادردن ،وأ ففر اسففتخدام تكنولوجيففا المعمومففات عمففى إعففادة ىيكمففة عمففل المففدقق ،وأ ففر اسففتخدام التكنولوجيففا
في عمميات التدقيق عمى استقيلية المدقق الخارجي.
دراسة "تقييم أثر است دام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى كفاءة التدقيق الدا مي" لمبا فث /جبفار ماسينيسفا،

2117م ،رسففالة ماجسففتير ،جامعففة قااففدي مربففاح ،الج ازئففر ،تناولففت الد ارسففة معرفففة تكنولوجيففا المعمومففات وأ رىففا عمففى كفففاءة
التدقيق الداخمي بالمؤسسات النفطية.

د ارسفة "مجاالت مسياممة اسيت دام تكنولوجييا المعموميات فيي عمميية التيدقيق فيي المصيارف التجاريية فيي قطياع يزة-

فمسييطين وفقييا لمعييايير التييدقيق الدولييية" لمبا ففة /أريففج عبففد العظففيم البطففة2116 ،م ،رسففالة ماجسففتير ،الجامعففة اإلسففيمية،
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فمسطين ،تناولت الدراسة مجاات مساىمة استخدام تكنولوجيا المعمومات ففي عمميفة التفدقيق ففي المافارف التجاريفة العاممفة ففي
قطاع غزة ،واعتمدت آراء مدققي ال سابات والمراقبين من خيل عمل استبانة.
دراسة "أممية تكنولوجييا المعموميات فيي

يبط جيودة التيدقيق ومعوقيات اسيت دامها مين وجهية نظير ميدققي الحسيابات

في دولة الكويت" لمبا ث /فيافل دبيفان المطيفري2113 ،م ،رسفالة ماجسفتير ،جامعفة الشفرق ادوسفط ،ادردن ،تناولفت الد ارسفة
أىمي فة تكنولوجيففا المعمومففات فففي

ففبط جففودة التففدقيق ومعوقففات اسففتخداميا مففن وجيففة نظففر العففاممين فففي مكاتففب التففدقيق فففي

الكويت ،وذلك من خيل ااستبانة.
وتختمف الدراسة ال الية عن الدراسة السابقة من يفث إنيفا تناولفت التفدقيق الشفرعي الفداخمي ،واقتافرت عمفى المافارف
اإلسيمية ،وو عت البنك ااسيمي ااردني أنموذجا.
املبحح األول:

ويتناول المطالب اآلتية:

التعريف مبصطلحات الذراسة.

املطلب األول :تعريف تكيولوجيا املعلومات لغة واصطالحا.

إن مفيففوم كممففة تكنولوجيففا واس ف جففدا يففدخل فففي جمي ف ادنشففطة والمجففاات ،ومففا ييمنففا فففي د ارسففتنا لمتففدقيق ىففي

تكنولوجيا المعمومات ،ليذا سنعرف أوا التكنولوجيا بشكل عام ،م نعرف تكنولوجيا المعمومات بشكل خاص.
أوال :تعريف التكنولوجيا لغة.

إن كممففة تكنولوجيففا ليسففت عربيففة ،فيففي دخيمففة عمففى المغففة العربيففة ،ليففذا ا يوجففد فففي معففاجم المغففة العربيففة القديمففة أاففل

ليذه الكممة وا معنى ليا ،إا أن بعض عمماء المغة المعاارين أدرجوىا في معاجميم.

فقد جاء تعريف كممة التكنولوجيا في معجم المغة العربية المعاارة فعرفت بأنيا" :تِ ْقنيَّة؛ أسموب اإلنتاج أو َ ايمة
المعرفففة َّ
العمميففة المتعمتقففة بإنتففاج ال تسففم والخففدمات ،بمففا فففي ذلففك إنتففاج أدوات اإلنتففاج وتوليففد الطاقففة واسففتخراج الم فو لاد
الفنيففة أو
ل

في "تكنولوجيففا ادسففم ة /المعمومففات"( ،)2وأي ففا فففي معجففم الففدخيل فففي
دو لليففة ووسففائل الموااففيت ،وتأسف َّفمى أ ً
ا ل
يانففا العمففم التطبيقف ل
المغة العربية ال دي ة عرفت التكنولوجيا بأنيا "عمم تطوير الاناعات"(.)3

م إن "كممة تكنولوجيا اشتقت من الكممة اليونانية  Techوتعني الفن أو الميارة ،أما كممة  Logyفإنيا تعني العمفم

أو الدراسة ،والجدير بالذكر أن استخدام ىذا الماطما قد ساد في بداية ادمر بالمجال الاناعي ،وتوس فيما بعفد ليشفمل بقيفة
مجاات ادعمال المختمفة"(.)4

وبيذا يت ا أن كممة تكنولوجيا ىي أسموب تقني يشمل جمي ادنشطة والمجاات ،ومفن ىفذه المجفاات تكنولوجيفا

المعمومات.

ثانيا :تعريف تكنولوجيا المعمومات.

لقد عرف البا ون تكنولوجيا المعمومات بتعريفات عديدة وك يرة ،فقد عرفت تكنولوجيا المعمومات بأنيا" :عبارة عن
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مجموعففة مففن الخاففائص النوعيففة التففي تبففرز مففن خففيل ممارسففة ادنشففطة المتعمقففة بيففا م ففل ت فوافر القففدرات عمففى بنففاء
الجداول التي ت توي عمى البيانات أو قواعد البيانات التي يتم إنشاؤىا ليدف معين ،أو القدرة عمى استخدام كل ما يتعمفق

بالبرمجيففات"( ،)5وعففرف آل قفزان تكنولوجيففا المعمومففات مو ف ا الغففرض منيففا بقولففو" :جميف المكونففات الماديففة مففن أجيفزة
اسوب وبرمجيات وشبكات اتاال ،والموارد البشرية التي تقوم باستخدام تمفك التقنيفات ،مفن أجفل معالجفة البيانفات واخراجيفا

بم ففا يفي ففد ف ففي اتخ ففاذ القف ف اررات"( ،)6وعرفي ففا عش ففي جامع ففا ف ففي تعريف ففو وظ ففائف تكنولوجي ففا المعموم ففات بقول ففو" :اس ففتخدام أجيف فزة
ال اسوب والوسائل المتطورة ادخرى في معالجفة البيانفات التفي يفتم ال افول عمييفا ،وت قيفق السفرعة ففي معالجتيفا وتخزينيفا
واستردادىا وت ويميا إلى معمومات مو وق بيا ،ويمكن ااعتماد عمييا في اتخاذ الق اررات في الوقت المناسب"(.)7

ومففن ىففذه التعريفففات يت ففا أن تكنولوجيففا المعمومففات وسففيمة تقففوم باإلنشففاء والتجمي ف والت ويففل والتخفزين والعففرض

اوارسال واستيم المعمومات( ،)8بيدف ت قيق أمر معين بسرعة وجيزة.

املطلب الجاىي :تعريف التذقيل الشرعي لغة واصطالحا.
أوالً :تعريف التدقيق الشرعي لغة.
التدقيق مادة (د ق ق) والدقيق

د الغميظ ،والقول جمو ودقو أي قميمو ،والتدقيق إنعام الدق ،والدقيق الط فين ،والمفدق مفا

يدق بو( ،)9ودقق فيو أي :بإ كام اواتقان(.)11

أمففا تعريففف كممففة الشففرعي لغففة ،ف فف"الشين وال فراء والعففين أاففل وا ففد ،وىففو شففيء يفففتا فففي امتففداد يكففون فيففو"(،)11

والشفريعة ىففي مففورد الشففاربة المففاء وتنففاول المففاء بفيففو ،وقففوليم :شففرعت الففدواب أي :دخمففت ،ودواب شففروع أي :شففرعت ن ففو
()12

المفاء ،كمففا تطمففق الشفريعة عمففى الموا ف التفي ين ففدر منيففا المفاء

وتطمففق الشففرعة و الشفرع والشفريعة عمففى الففدين(،)13

فالشريعة "ما شرع اهلل تعالى لعباده ،والظاىر المستقيم من المذاىب"(.)14

وربففط الفيففومي معنففى الش فريعة التففي يطمففق عمففى الففدين ،بمعنففى الش فريعة التففي تطمففق عمففى مففورد المففاء بقولففو" :الففدين
والشرع والشريعة م مو مأخوذ من الشريعة وىي مفورد النفاس ليسفتقاء سفميت بفذلك لو فو يا وظيورىفا وجمعيفا شفرائ وشفرع
اهلل لنا كذا يشرعو أظيره وأو

و"(.)15

فففيي ظ البا ففان أن التففدقيق الشففرعي بمعنففاه المغففوي الواس ف العففام فيففو ربففط بمعنففاه اااففطي ي الخففاص ،فمففن معانيففو
المغويففة الففدقيق فالمففدقق الشففرعي يطمف عمففى كففل الجزئيففات بشففكل دقيففق ،ويتأكففد مففن المعففاميت واإلجفراءات جميففا ودقيففا ،ويقففوم
بأعمالو بإ كام اواتقان وفق ما جاء في شريعة اهلل.
ثانياً :تعريف التدقيق الشرعي اصطالحاً.

عففرف عبففد البففاري مشففعل التففدقيق الشففرعي بأنففو" :جمف وتقيففيم اددلففة عففن أنشففطة الشففركة لت ديففد مففدى توافقيففا مف

أ كام ومبادئ الشريعة اإلسيمية والتقرير عن ذلك"( ،)16كما عرف م مد عمر جاسر التدقيق الشرعي من يث الوظيفة
بأنو" :عممية يقوم بيا شخص مؤىل مستقل (المدقق) تت من ف ص أعمال المؤسسة المالية اإلسيمية والعقود المبرمفة
اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511
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بيدف إعطاء رأي عن مدى التزام اإلدارة بال وابط والتوايات والفتاوى الشرعية الاادرة عن الييئة /المستشار الشفرعي
لممؤسسففة ،واالت فزام بالمعففايير الشففرعية الاففادرة عففن أيففوفي وعففن المجففام الفقييففة والنففدوات والمففؤتمرات الما فرفية"( ،)17وعرفففو
مطمففق الجاسففر مففن يففث موقعففو بأنففو" :إدارة مففن إدارات المؤسسففة الماليففة اإلسففيمية ،معنيففة بالتأكففد مففن أن المؤسسففة قففد أدت
مسؤولياتيا تجاه تطبيق أ كام ومبادئ الشريعة اإلسيمية وفقا لما تقرره ىيئة الفتفوى لممؤسسفة"( ،)18كمفا عفرف التفدقيق الشفرعي
بأنو "ىو أ د مكونات نظام الرقابة الشرعية الداخمية ويقاد بفو :و فدة إداريفة

فمن الييكفل التنظيمفي لممافرف وظيفتيفا

مساعدة اإلدارة في الت قق من سن أداء نظام الرقابة الشرعية الداخمية وفاعميتفو ففي ت قيفق واجبفات إدارة المافرف ففي
مان االتزام بأ كام ومبادئ الشريعة اإلسيمية ،ويقوم بيذه الوظيفة مراجعون شرعيون داخميون"(.)19
عرف التدقيق الشرعي بالنظر الى عمل المفدقق ،ومفنيم مفن ع َّفرف التفدقيق
يت ا من التعريفات السابقة أن ىناك من َّ
الشففرعي بففالنظر إلففى موقع ففو فففي الماففرف اإلسففيمي ،وعمي ففو يمكففن أن يعف َّفرف التففدقيق الش ففرعي بأنففو :إدارة

ففمن ىيك ففل

المارف اإلسيمي ،ليفا افي يات لممراجعفة والنظفر ففي كاففة أعمفال إدارات المافرف ،تتكفون مفن مفدققين شفرعيين وظيففتيم
الت قق من سيمة وا ة المعاميت من المخالفات الشرعية ،وفق خطة معينة.

املطلب الجالح :تعريف التذقيل الشرعي يف ظل تكيولوجيا املعلومات.
يمكن تعريفف تكنولوجيفا المعمومفات ففي عمميفة التفدقيق الشفرعي بأنيفا" :قاعفدة بيانفات متكاممفة إلدارة عمفال التفدقيق
الشرعي الداخمي ،والتي تتيا لممدقق العديد من اددوات التي تساعد عمى أداء ميام التدقيق بفاعمية وكفاءة وبشكل مو ق
طبقا لمتطمبات التدقيق المعتمفدة"( ،)21كمفا و فا  Williamsonأن يمكفن لممفدقق اختيفار نفوع مفن

فمن أنفواع عديفدة ل نظمفة

التي تساعد المدقق لمقيام بعممو فعرف التدقيق في ظل تكنولوجيا المعمومفات بأنفو" :عمميفة تطبيفق أي نفوع مفن أنظمفة ال اسفوب
لمسففاعدة المففدقق فففي التخطففيط والرقابففة وتو يففق أعمففال التففدقيق"( ،)21ويي ففظ أن ىففذا التعريففف عففام يمكففن إطيقففو عمففى التففدقيق
المالي والتفدقيق الشفرعي ،أمفا تعريفف معيفد الم اسفبين القفانونين بفإنجمت ار وويمفز فقفد بفين مميفزات اسفتخدام تكنولوجيفا المعمومفات
ففي عمميففة التففدقيق وىففي سفرعة ادداء والجففودة فعرفففت بأنيففا ":اسففتخدام ال اسفبات اإللكترونيففة فففي إدارة ،وتخطففيط ،وتنفيففذ
اواكمال عمميات المراجعة ،لتخفيض الوقت المستغرق ففي اإلجفراءات ال سفابية والكتابيفة ،وذلفك لت سفين جفودة التقفدير الشخافي

وال اففول عمففى مسففتوى متميففز مففن جففودة عمميففة المراجعففة"( ،)22ويي ففظ أن ىففذا التعريففف خففاص بالتففدقيق المففالي والم اسففبي
لتقييد التعريف باإلجراءات ال سابية.
ويمكن أن يستخمص البا ان تعريفاً لمتدقيق الشفرعي ففي ظفل تكنولوجيفا المعمومفات بأنفو :اعتمفاد نظفام مفن أنظمفة
المعمومات المتا ة لممارف اإلسيمي ،يسيل عممية التدقيق من خيل ااطيع عمى البيانات المدخمة وف افيا والتأكفد
من سيمتيا شرعيا ،ويوفر جودة عالية وأخطاء أقل.
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املبحح الجاىي:

تطور التكيولوجيا وتوظيفَا يف التذقيل الشرعي.
ويشتمل عمى المطالب اآلتية:
املطلب األول :تاريخ استخذاو التكيولوجيا يف التذقيل الشرعي.
إن التط ففور التكنول ففوجي ال اا ففل ف ففي ي ففاة البشف فرية ،والتغي ففر المس ففتمر والسف فري ف ففي تكنولوجي ففا المعموم ففات ،ففتم عم ففى

الماففارف اإلسففيمية مواكبففة ىففذا التطففور ،يففث اسففتخدمت تكنولوجيففا المعمومففات فففي ك يففر مففن مجففاات عمففل ىففذه الماففارف
اإلسفيمية ،كمعالجفة البيانففات واد فداث الماليفة ،وو ف وتفعيفل عمميففات الرقابفة الداخميفة لمماففرف اإلسفيمي والتخطففيط

واتخاذ الق اررات(.)23

وكنتيجة طبيعية استخدام المارف اإلسفيمي لتكنولوجيفا المعمومفات ،أافبا عمفى المفدققين سفواء المفاليين أو الشفرعيين

مواكبفة ىفذا التطففور والتفأقمم معففو إلنجفاز ميفاميم وأعمففاليم بشفكل أسففرع وأدق ،خاوافا أن إلدارة التفدقيق الشففرعي أىميفة كبيفرة
في تزويد اإلدارة بالمعمومات التي ت تاجيا في اتخاذ الق اررات(.)24

إن اسففتخدام تكنولوجيففا المعمومففات فففي عمميففة التففدقيق الشففرعي ،أدى إلففى التقميففل مففن ااعتمففاد عمففى المسففتندات الورقيففة

والتو يقففات الورقيففة ،واسففتبدلت بففالتو يق اإللكترونففي ،ممففا سففيل عمميففة التففدقيق بشففكل وا ففا ،خاواففا عنففدما ظيففر التففدقيق
اإللكتروني ،يث إن ىذه التكنولوجيا ستساعد مينة التفدقيق ففي التطفور الفدائم والمسفتمر ،لمفنا مينفة التفدقيق الشفرعي القفدرة

الدائمة والمستمرة لتمبيفة المتطمبفات المتغيفرة والمتجفددة لسفوق العمفل وبفالجودة المطموبفة( ،)25كمفا أن ىفذه التكنولوجيفا ستسفاعد

مينففة التففدقيق الشففرعي فففي التغمففب عمففى بعففض جوانففب القاففور البشففري( ،)26كففبطء اتمففام المعففاميت والففبطء فففي تففدقيقيا
واعوبة الرجوع إلى معاممة معينة من بين اآلاف من المعاميت المارفية.

ولقد جاءت معايير المراجعة ت ث المدققين إلى استخدام التكنولوجيا في عمميم" ،فقفد ورد ففي البنفد رقفم (.1211ت )3.مفن

المعيار الدولي لمتدقيق رقم ( :1211الميارة والعناية المينية اليزمة) مفا نافو ":يجفب أن يكفون لفدى المفدققين الفداخميين

معرفة وافية بأىم مخاطر تكنولوجيا المعمومات وال وابط الرقابية المتعمقة بيا ،وكذلك تكون لدييم معرففة بتقنيفات التفدقيق
المعتمدة عمى التكنولوجيا المتوفرة من أجل إنجاز أعماليم"(.)27

ومما اشك فيو فإن ادنظمفة االكترونيفة الموجفودة ففي وقتنفا ىفذا ،قفد ا تكفون مجديفة ففي المسفتقبل ،خاوافا مف بدايفة

الت ففول إلففى النظففام الرقمففي ،ليففذا فففإن "لكففل زمففان تقنياتففو ،اوان ظيففور ىففذه التقنيففات المتطففورة وال دي ففة يعتمففد عمففى ال اجففة لتمففك
التقنيات ،وقدرة مستخدمييا عمى تكييف وتسخير تمك التقنيات في خدمتيم وخدمة أعماليم والمجتم الذي يعيشون فيو"(.)28

املطلب الجاىي :أٍنية وأٍذاف التذقيل الشرعي وفل تكيولوجيا املعلومات.
أوالً :أممية التدقيق الشرعي وفق تكنولوجيا المعمومات.

تفأتي أىميففة تكنولوجيفا المعمومففات فففي التفدقيق الشففرعي مفن كونيففا تعففد نتيجفة تميففة لمتطفور التكنولففوجي ال ااففل،

كما أنيا تم ل جانباً ميما ففي عمميفة التفدقيق الشفرعي مفن خفيل قفدرتيا عمفى تافنيف المعمومفات والبيانفات ،ممفا يسفيل اسفتخداميا
اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 515
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في عمميات ان الق اررات المختمفة( ،)29وجفودة ادداء بأسفرع وقفت ،وبشفكل أك فر تفافيي ،ففإن أىميفة تكنولوجيفا المعمومفات
في عممية التدقيق الشرعي تت ا من خيل:
إدخال المعمومات والبيانات وجمعيا وتانيفيا إلمكانية الرجوع إلييا بسيولة وسرعة عالية(.)31
معرفة عدد المعاميت ونوعيا في كل فرع من الفروع التابعة لممافرف اإلسفيمي( ،)31اوامكانيفة مراجعتيفا عفن بعفد

والتأكد من سيمتيا شرعياً ،وتساعد عمى فظ المعاميت من التمف وال ياع.

ت سن العيقة بين إدارات المارف اإلسيمي من خيل الدخول إلى نظام وا د مشترك وكل إدارة تقوم بفدورىا مفا

يبرز التكامل بين اإلدارات ،وا شك فإن إدارة التدقيق الشرعي ذات عيقة تماس م جمي اإلدارات(.)32

تسففاعد عمففى معرفففة وادارك المخففاطر الم تممففة ،وتعمففل عمففى تخفففيض ا تمففاات ففدو يا ،باعتمففاد بفرامج التففدقيق المبنففي

عمى المخاطر(.)33

تخفف من المسا ات التي تشغميا الممفات الورقية ،وتفتا مسألة الوقت ،فيستطي المدقق الشرعي القيفام بعممفو ففي
أي وقت ،ومن أي مكان مادام لديو جياز اسوب فيو جمي البيانات المدونة والمطموبة.
وبناء عمى ما تقدم من بيان أىمية تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق الشرعي ،في بد مفن ااسفتمرار ففي تافميم

وابتكففار بفرامج وأنظمففة تواكففب سففرعة التطففور والتغيففر التكنولففوجي ،خاواففا أن التففدقيق الشففرعي أاففبا المرتكففز الميففم فففي
المؤسسات المالية اإلسيمية.
ثانياً :أمداف تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق الشرعي.

إن أىففداف التففدقيق الشفرعي ادساسففية ا تتغيففر سفواء عففن طريففق التففدقيق الففورقي واليففدوي أم عففن طريففق اسففتخدام البفرامج

وتكنولوجيفا المعمومفات ،ولكفن ىنفاك بعفض ادمفور التفي ييفدف ليفا المافرف اإلسفيمي مفن اسفتخدام تكنولوجيفا المعمومفات فففي
عممية التدقيق الشرعي:

ال اول عمى كفاءة عالية وجودة في أداء ادعمال(.)34

السففرعة فففي إنجففاز المعففاميت ،وخفففض التكففاليف نتيجففة ااسففتغناء عففن أعمففال السففكرتارية والففورق وغيففر ذلففك(.)35

وتوفير الوقت.

سيولة الب ث والرجوع إلى البيانات والمعمومات(.)36

مراجعة المعاميت لكل ادفرع التابعة لممارف في مكان وا د.

متابعة سير عمميفة التفدقيق الشفرعي ،ومعرففة جوانفب القافور ففي عمفل التفدقيق ،والسفرعة ففي اكتشفاف الخطفأ ففي

ال وقوعو ومعالجتو(.)37

السرعة في إرسال التقارير إلدارة المارف والييئة الشرعية.

ت قيق التنافس بين الماارف في ظل بيئة ادعمال ال الية التي تتميز بسرعة التغيرات(.)38

تقميص دور العنار البشري وبالتالي تقميل ادخطاء الم تممة(.)39

إن مواكبة التطور التكنولوجي وفق نظم وبرامج مناسبة م العمل المارفي اإلسيمي ،يؤدي إلى ت قيق أىداف المارف
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اإلسيمي ادساسية ،فالقيام بادعمال المارفية وفق أ كفام الشفريعة اإلسفيمية ىفدف أساسفي ،وتفعيفل وابتكفار تكنولوجيفا
المعمومات في عمميفة التفدقيق الشفرعي ي قفق ذلفك اليفدف بقفوة وابفداع ،ويفنعكس ذلفك عمفى قفدرة المافرف اإلسفيمي مفن
التنافس العالمي.

املطلب الجالح :طرم التذقيل الشرعي وفل تكيولوجيا املعلومات.
أوال :طرق التدقيق من حيث عمل المدقق.
الطريقة األولى :التدقيق المخطط.

يقففوم المففدقق الشففرعي بالتنسففيق بففين ادطفراف المختمفففة ،اواخبففار إدارات الفففروع لتففوفير المسففتندات اداففمية اليزمففة
لعممية التدقيق ،وت ديد الوقت اليزم من ال اسوب لف ص وتدقيق البفرامج والممففات وغيفر ذلفك ،مفن خفيل ت ديفد أيفام عمفل

معينة لكل فرع سب عدد المعاميت التي سيتم تدقيقيا ،فيو ي

عمميفة التخطفيط المسفبق لمتفدقيق ،41وكفل ذلفك يفتم وففق

برامج ونظام تكنولوجي خاص لممارف.
الطريقة الثانية :التدقيق الفجائي(.)41

يقففوم المففدقق الشففرعي بف ففص جميف العمميففات التففي تمففت فففي الماففرف اإلسففيمي بيففدف الت قففق مففن سففيمتيا مففن النا يففة

الشرعية ،من غير تخطيط مسبق ،ل بط العمميات المخالفة لمشريعة من خيل البرامج وادنظمة المتا ة لممارف.
ثانياً :طرق التدقيق من حيث است دام الحاسوب.
الطريقة األولى :التدقيق ول ال اسوب.

يقاففد بطريقففة التففدقيق ففول ال اسففوب " بففأن يقففوم المففدقق باختبففار بعففض العمميففات مففن بففدايتيا إلففى نيايتيففا عففن طريففق

ال اول عمفى المسفتندات ادافمية ليفذه العمميفات والقيفام بمعالجتيفا يفدويا مفن البدايفة إلفى النيايفة ،فم يقفوم بمقارنفة النتفائج التفي
توال إلييا بالمخرجات التي كان قد تم التوال إلييا بواسطة إدارة المشروع الكترونيا"(.)42

فتفرض ىذه الطريقة أن البيانات المدخمة سفميمة ،وبالتفالي ففإن المخرجفات سفوف تكفون اف ي ة ،كمفا أن ىفذه الطريقفة تمغفي

معالجة البيانات التي يقوم بيا ال اسوب ،وعميو ينظر المدقق إلى ال اسوب كأنو اندوق وا يستفاد منو في أعمال التدقيق(.)43

فيت فا أن التففدقيق فول ال اسففوب ا يسفتخدم المففدقق ال اسفوب فففي معالجفة البيانففات ،فيقفوم المففدقق بتفدقيق الففنظم يففدوياً

مففن خففيل مقارنففة المسففتندات اداففمية بنتففائج المخرجففات آلي فاً( ،)44اوانمففا يقتاففر اسففتخدامو عمففى طباعففة المسففتندات ومقارنففة
المطبوع باليدوي.

الطريقة الثانية :التدقيق من خيل ال اسوب.

"تستخدم ىذه الطريقفة ففي التفدقيق عمفى الشفركات التفي تسفتخدم نظفم تكنولوجيفا المعمومفات ،ويفتم ذلفك عفن طريفق المقارنفة

ب ففين التش ففغيل الي ففدوي وب ففين التش ففغيل االكترون ففي لمبيان ففات ،أو تش ففغيل نف ففس البيان ففات باس ففتخدام برن ففامج كمبي ففوتر آخ ففر اواجف فراء
المقارنة"( ،)45فتعتمد ىذه الطريقة عمى

رورة التأكد من سيمة المفدخيت وسفيمة المعالجفة وعنفدىا سفتكون المخرجفات

سففميمة( ،)46ومففا يميففز ىففذه الطريقففة ىففو "أن المففدقق يقففوم باختبففار العمميففات التففي قففام بيففا ال اسففب ،فففي م ار ففل المعالجففة
اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511
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المختمفة ،مستخدماً في ذلك أك ر من تقنية ،وذلك ينعكس عمى كفاءة وفاعمية عممية التدقيق" ،47والفرق بين ىذه الطريقفة
والطريقففة ادولففى وىففي التففدقيق ففول ال اسففوب ،أن فففي ىففذه الطريقففة تففتم مففن خيليففا معالجففة البيانففات بواسففطة ال اسففوب
بخيف الطريقة ادولى التي تيمل ااستفادة من ال اسوب في المعالجة.
الطريقة الثالثة :التدقيق باستخدام ال اسب االكتروني.

في ىذه الطريقة يقوم المدقق بتدقيق ادنظمة االكترونية بواسطة برامج التدقيق االكترونيفة ،وىفذه البفرامج مافممة

لتنفيذ عممية التدقيق"( )48وتتميز ىذه الطريقة بسرعة إنجاز التدقيق والدقة في ذلك.

والفرق بين ىذه الطريقة وطريقفة التفدقيق مفن خفيل ال اسفوب ىفي أن ال اسفوب ىفو مفن يقفوم بعمميفة التفدقيق وففق

برامج ماممة لذلك ،ويقوم بكشف ادخطاء.
وبنفاء عمفى مفا تقفدم فففإن اختيفار أ فد ىفذه الطففرق أو اعتمادىفا جميعفا ،يختمفف سففب إمكانيفات المافرف اإلسفيمي المتا ففة
لو من برامج متطورة ونظام ممتاز ،كما يعتمد عمى خبرة ومعرفة المدققين باستخدام التقنيات والبرامج بشكل جيد.

املطلب الرابع :خماطر وحتذيات استخذاو تكيولوجيا املعلومات يف التذقيل الشرعي.
أوالً :م اطر است دام تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي.

عرفففت مخففاطر تكنولوجيففا المعمومففات بمفيوميففا العففام بأنيففا" :ا تمففال ففدوث تاففرف مففا أو ف َفد ِث مالَففو تففأ ير سففمبي عمففى
ت

المنظمففة وعمففى نظففم المعمومففات الخااففة بيففا ،أي ا تمففال أن ي ففدث اسففتغيل لنقففاط ال ففعف فففي اداففل أو مجموعففة مففن

اداففول ،فيسففبب خسففائر أو أ فرار ل اففول"( ،)49ويمكففن تعريففف مخففاطر تكنولوجيففا المعمومففات بمفيوميففا الخففاص بالتففدقيق
الش ففرعي بأني ففا :ا تمالي ففة ففدوث أخط ففاء متعم ففدة وغي ففر متعم ففدة ت ففؤ ر عم ففى فاعمي ففة نظ ففم الت ففدقيق الش ففرعي ،فتتس ففبب

ففعف

المخرجات من السيمة الشرعية ،ومن ىذه المخاطر:
مخاطر التشغيل غير المسموح بفو ،ويقافد بفو إمكانيفة دخفول مسفتخدم غيفر مخفول لفو بفدخول النظفام( ،)51وسفيطرة

الشخص الوا د عمى عمميفة التشفغيل ،ويمكنفو أن يفؤ ر عمفى النتفائج بإدخفال بيانفات غيفر اف ي ة عمفدا( ،)51ممفا يترتفب

عمى ذلك فقدان ال قة بالمعمومات( ،)52وىذا ي ل بأن يكون ىناك مراج ومدقق بعد اإلدخال ادول.

مخاطر تتعمق بتداخل الافي يات ،يقافد بفو إمكانيفة إجفراء أ فد المسفتخدمين ركفات ليسفت مفن افي ياتو مفن خفيل

النظففام ،فففي بففد مففن التأكففد مففن قبففل المففدققين اواعطففاء كففل مسففتخدم اففي ياتو( ،)53فففدخول الك يففر مففن م ممففي الففنظم ومعففدي

البرامج في النظام ،يؤ ر عمى إمكانية الرقابة وتقييم برامج التشغيل من قبل غيرىم( ،)54وىذه ادمور غالبا ما تكفون من فبطة

ولكل شخص اي ياتو الم ددة .ويعطى فقط لمن لو الاي ية في الدخول عمى البرنامج رقفم دخفول (باسفوورد) وا يافا
لو أن يعرف بو أ داً ،اواال فتق المسؤولية عميو.

مخا طر متعمقة بتعطيل الممفات أو فساد الممفات ،يقاد بو عدم قدرة نظام الرقابة عمى اسفترجاع البيانفات المفقفودة

بأي سفبب مفن ادسفباب كانقطفاع التيفار الكيربفائي أو دخفول الفيروسفات وغيفر ذلفك( ،)55وىفذه ادمفور ليفا ا تياطاتيفا ففي
المؤسسات المالية ،فيناك برامج ماية ،وىناك مولدات كيرباء ا تياطية يمكن تشغيميا ال انقطاع الكيرباء.
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مخاطر تتعمق بالبنية الت تية لتقنيات المعمومات م ل عدم إجراءات ادمن ،عدم كفاية التشفير ،عدم كفايفة المراقبفة

()57
()56
عمى ادنظمة  ،مما يؤدي إلى التعرض لمخاطر جرائم ال اسوب والفيروسات  ،ليذا ففإن المافارف تخافص جفزءاً

مففن ميزانياتيففا السففنوية لعنفففاق عمففى بفرامج ال مايففة وتطويرىففا بشففكل مسففتمر لمواكبففة التطففور الس فري لميففاكرز وب فرامج التجسففس
والتخريب(.)58

ىففذه أىففم مخففاطر اسففتخدام تكنولوجيففا المعمومففات مففن قبففل الماففرف اإلسففيمي ،ولففيس ىنففاك فففرق بففين مخففاطر اسففتخدام
تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الم اسبي والتدقيق الشرعي ،فني ظ أنيا مخاطر فنية ا تن افر ففي مجفال م اسفبي فقفط أو
شرعي فقط ،وفي مجال ىذا الب ث يمكن أن نستنتج بأن:



التدقيق الشرعي يقمل من دوث خطر إدخال البيانات غير الا ي ة من خيل مراجعة المفدقق الشفرعي لمبيانفات
والمعاميت ،وم ال ذلك بأن يقوم موظف غير مخول لو بدخول النظام ،ويدخل قيمة لمسمعة المراد تمويميفا مراب فة

بأعمى مفن قيمتيفا ففي السفوق لمافم ة لفو ،فيفأتي دور المفدقق الشفرعي لي ارجف البيانفات المدخمفة ويتأكفد مفن خموىفا
من الغش وادخطاء.


التدقيق الشرعي ي بط خطر تداخل الاي يات ،من خيل م اسبة المسؤول عن ىذا الخطأ.
وبناء عمى ما تقدم فعمى المدقق الشرعي أن يتأكد من سيمة ادجيزة ،ويتأكد أي ا من فعالية ال ماية ،قبل البدء ففي

عممو ،كما ي رص عمى إقفال النظام عند خروجو ،ليتفادى المخاطر قدر المستطاع.
ثانيا :تحديات است دام تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي.

إن التغير السري والتطور التكنولوجي ،يتطمب من المدقق الشرعي اإللمام بأساسيات التشغيل االكتروني لمبيانات،

ودراسة البرامج التي تساعده في عممية التدقيق(.)59

إيجاد نظام فعال وقوي يسيل عمل المدققين ،وياعب اختراقو وىذا النظام ربما تكون كمفتو تفوق إمكانية المارف.
الكمفففة الماليففة لمب فرامج التكنولوجيففة الخااففة بالتففدقيق ،فالكمفففة ب سففب نففوع بالبرنففامج وممي ازتففو ،وتاففل إلففى مئففات

اآلاف وفي بع يا إلى المييين(.)61

الكمفففة الكيربائيففة أو مففا يعففرف بكمفففة التشففغيل ومولففدات الكيربففاء اداففيمة واا تياطيففة ،فيففذه البفرامج الخااففة فففي
المافارف اإلسفيمية تت سفب دي طفارئ مفن فافل الكيربفاء دي سففبب كفان ،فت تفاج المافارف إلفى مولفدات كبيفرة ا تياطيففة
ت سبا دي فال طارئ ،وىذه المولدات مكمفة جدا(.)61

الت ففديات التنظيميففة التففي ت تففاج لتجديففد وىفي التففي تفرفض تمقففي ادوامففر اوارسففال المسففتندات الخااففة عبففر التقنيففة

وبرامج التدقيق ب جة أن العمل اليدوي ىو اد من وادف ل(.)62

فيففذه أبففرز الت ففديات العامففة ،والتففي تعيففق تس فري العمففل بتكنولوجيففا المعمومففات فففي التففدقيق الشففرعي ،وا يمففزم أن
تجتم كميا في مارف وا د ،بل قفد تجتمف وتتعفدد وقفد تنففرد ،وكممفا كانفت مفيءة المافرف جيفدة كممفا كفان أقفدر عمفى
مواجية ىذه الت ديات.
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املبحح الجالح:

توظيف تكيولوجيا املعلومات يف التذقيل الشرعي (البيك اإلسالمي األردىي منورجا).
وفيو المطالب اآلتية:
املطلب األول :خطوات التذقيل الشرعي وفل تكيولوجيا املعلومات يف البيك اإلسالمي األردىي.
إن تكنولوجيا المعمومفات ليفا أ فر ودور كبيفر ففي عمميفة التفدقيق الشفرعي ،فسفيمت عمفى المفدقق الك يفر مفن الجيفد

الذي كان سيبذلو بدونيا ،واختارت عميو الك ير من الميام ،كما قممت عنو سفاعات إنجفاز ادعمفال ،ومفا نتيجفة توظيفف

التكنولوجيا في التدقيق الشرعي إا لتسري ادداء م كفاءة عالية وأخطاء أقل.

فقبفل دخفول تكنولوجيفا المعمومفات ففي التفدقيق الشفرعي ،كفان ابفد لممفدقق الشفرعي مفن الفذىاب شخافيا إلفى أ ففد

فففروع الماففرف اإلسففيمي ،ومعرفففة عففدد المعففاميت التففي تمففت فففي ىففذا الفففرع ،وأي ففا فإنففو يبففذل الجيففد ويسففتغرق الوقففت

الطويل في الب ث عن معاممة معينة من أجل تدقيقيا ،وأي ا الجيد والتكمفة في إرسال التقارير إلفى المافرف يفث يتطمفب
تكمفة المندوب والسيارة إلياال التقرير إلى الفرع ،كما أن المستندات الورقية قد تكون عر ة لم ياع ولمتمف.

()63

ويمر التدقيق الشرعي في البنك اإلسيمي ادردني بخطوات ،وىذه الخطوات تعتمد في تطبيقيا عمى التكنولوجيا وىي

:

إعداد خطة سنوية دعمال التدقيق ،يفث يقفوم المفدقق بإعفداد الخطفة مفن خفيل نظفام ال اسفوب ،بت ديفد تفاريخ زيفارة

لكففل فففرع سففب جففم معاميتففو ،فففإذا كانففت جففم المعففاميت كبيففر فيخاففص ليففا أيامفاً أك ففر ممففا لفو كففان جففم المعففاميت

أقففل ،وىففذا يظيففر إيجابيففة توظيففف التكنولوجيففا فففي عمففل التففدقيق الشففرعي ،يففث يمكففن إلدارة التففدقيق الشففرعي معرفففة جففم

المعففاميت وعففددىا ونوعيتيففا بمجففرد اطيعيففم عمففى النظففام دون ال اجففة إلففى الففذىاب لمفففروع ،وبعففد إتمففام الخطففة فإنففو يففتم
التاديق عمى الخطة من قبل ىيئة الرقابة الشرعية.

يتم توزي المدققين الشرعيين عمى الدوائر ،وت تفوي كفل دائفرة عمفى  11مفن المفدققين الشفرعيين ويفتم تفوزيعيم عمفى

المجان ،وكل لجنة يطمب منيا أن تدقق عمى  21فرعاً تقريبا.

زيارة الفرع سب التاريخ الم دد بالخطة والتدقيق عمى المعاميت من تاريخ آخفر تفدقيق تفم إلفى تفاريخ انتيفاء التفدقيق

ال ففالي ،ويففتم ف ففص المعففاميت مففن خففيل مقارنففة المسففتندات الورقيففة بالنظففام لمتأكففد مففن اف ة إدخففال البيانففات والمعمومففات

في النظام اآللي ،والتأكد من أن

وابط الرقابة الشرعية تعمل بشكل ا يا أو ي تاج ادمر إلى فرض مزيد من ال وابط.

إعداد المدقيق الشرعي تقري اًر عن الفرع المعني تدقيقو ،يكتب فيو المعاميت التي تفم تفدقيقيا ،ورافد المي ظفات ،وكتابفة

ادخطاء إن وجدت م مطالبة الفرع بتا ي يا خيل مدة معينة( ،)64ويتم إرسال التقارير عبر نظام الكتروني لممراسيت.

متابعة العمل التا ي ي ىل تم بالشكل المطموب ،وبعدىا يفتم إرسفال تقريفر لمجيفات التفي أرسفمت ليفا التقفارير بنتفائج

المتابعة(.)65

فيي ظ دخول تكنولوجيا المعمومات في خطفوات التفدقيق الشفرعي ففي البنفك اإلسفيمي ادردنفي ،ممفا سفيل عمفى إدارة

التففدقيق الشففرعي إنجففاز مياميففا وعمميففا بكفففاءة ووقففت أقففل ،فمففن خففيل تكنولوجيففا المعمومففات تمكففن المففدقق الشففرعي مففن

الواول إلى جمي المعاميت التي تمت في جمي الفروع بمجرد اطيعو عمى النظام المتاح لو في المارف.
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املطلب الجاىي :األىظنة والربامج املستخذمة يف البيك اإلسالمي األردىي.
أوالً :النظام المست دم في البنك اإلسالمي األردني(.)11

ذكرنا فيما سبق أنو كمما كانت نوعية جودة وظائف النظام عالية ،كمما كانت تكمفة شرائو عالية ،وغالبا مفا تسفعى

الماارف اإلسيمية إلى الب ث عن ادف ل وفق إمكانياتيا المالية ،فادنظمة والبرامج المارفية ىي"برمجيات مؤسسفية

تستخدميا الاناعة المارفية لتوفير اوادارة المنتجات المالية التي تقدميا"(.)67
ويستخدم البنك اإلسيمي ادردني كنظفام أساسفي ) (ICSFSويعفرف بأنفو أ فد انظمفة الكمبيفوتر البنكيفة العالميفة،
ويتميز بتبسيطو الخفدمات المافرفية بسفرعة ومرونفة ،فيمبفي ىفذا النظفام ا تياجفات المؤسسفات الماليفة ال دي فة ،كمفا أن نظفام

) (ICSFSمتوافق م المعايير الدولية ،م ل أكاديمية الفقفو اإلسفيمي( ،)68وىيئفة الم اسفبة والمراجعفة لممؤسسفات الماليفة اإلسفيمية
) ،(AAOIFIومجمس الخدمات المالية اإلسيمية ) ،(IFSBولجنة بازل لعشراف المارفي.)69((BCBS

سرع عمميات البنك بشكل عام وعمل التدقيق الم اسبي والشرعي بشكل خاص ،فمفن ممي ازتفو لمتفدقيق
فيذا النظام َّ

الشرعي التي سيمت الواول إلى معاممة معينة:
أ-

معرفة جم المعاميت المنفذة في كل فرع.

ب -معرفة تواريخ المعاميت المنفذة.
ج-
د-

تانيف المعاميت بشكل عام(مراب ة ،إجارة منتيية بالتمميك ،استاناع)...
تانيف كل معاممة م ي مراب ة(مراب ة مواد بناء ،مراب ة سيارة .)...

إن التففدقيق الشففرعي يشففترك م ف التففدقيق الم اسففبي فففي الففدخول إلففى النظففام ،فالنظففام وا ففد ولكففن كففل وا ففد منيمففا لففو
تخااففو فففي التففدقيق ،فالم اسففبي يكففون تركي فزه عمففى العمميففات ال سففابية والم اسففبية ،أمففا الشففرعي فيركففز عمففى عففدم وجففود
مخالفات شرعية ،والمارف اإلسيمي ا يسما دي موظفف بالفدخول إلفى النظفام ،إا المخفول ليفم بفذلك بمفن يم اسفم مسفتخدم
م كممة سر ،وكل شخص مخول بالدخول مسؤول عن أي

رر قد ي دث نتيجة تقايره بدخول آخرين غير مخول ليم.

وفي النياية فإن المدقق الشرعي يعمل في أي نظام متوفر لديو ،ا يقيد عممو في نظام معين ،ولكن ابفد مفن معرففة آليفة
الففدخول فففي النظففام وطريقتففو ،وابففد أن يت مففى المففدقق الشففرعي بالنباىففة والفطنففة وا يكتفففي بظففاىر المسففتندات اوانمففا ينظففر إلففى
أوس من ذلك ،فكل إجراء م اسبي يخ

لمجوانب الشرعية.

ثانيا :البرامج المست دمة في البنك اإلسالمي األردني.

إن الماففارف اإلسففيمية تسففعى إلففى تطففوير برامجيففا بمففا ي قففق كفففاءة ادداء وسففرعة إتمففام المعففاميت ،وتففدرج ىففذا

البرنامج في نظاميا ادساسي ،ولمماارف اإلسيمية طريقتان في ال اول عمى البفرامج ،إمفا مفن خفيل شفرائيا مفن الخفارج
أو أن يكون لدييا فريق داخمي يامم ليا البرامج ،ويوجد لمبنك اإلسيمي ادردني شركة لمبرامج اإللكترونية تابعة لفو ،تسفعى
لمتطوير واابتكار وفق امكانياتيفا ،وتخفدم اإلدارات بتافميميا بفرامج ليفم ،ومفن ىفذه البفرامج برنفامج إدارة المخفاطر الشفرعية،
وعنففد تاففميم شففركة البفرامج االكترونيففة برنامجفاً لمتففدقيق الشففرعي ،فففي بففد مففن إطففيع ىيئففة الرقابففة الشففرعية عميففو ،فففإذا كففان

منسجما م ما أفتت بو فتوافق عميو اواا عممت عمى تا ي و أو رف و إن لم يمكنيا تا ي و(.)71
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سرعت عممية التفدقيق وسفيمت عمفى المفدقق
ويفيم مما سبق أن تطبيق تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعيَّ ،

ك ي اًر من الجيد ،من خيل استخدام تكنولوجيا المعمومات في تانيف المعاميت ومعرفة عددىا وتاريخيا ،ومعرفة درجفة
سرعت عممية التدقيق بشكل كبير مقارنة في ال عدم وجودىا.
المخاطر الشرعية في كل فرع ،فيذه َّ

املطلب الجالح :عالقة إدارة ىظه املعلومات بإدارة التذقيل الشرعي يف البيك اإلسالمي األردىي.

يقاففد بففإدارة نظففم المعمومففات ":ااسففتخدام التكنولففوجي فففي مسففاعدة اإلدارة عمففى إنجففاز أىففدافيا مففن خففيل نظففم

وبرمجيففات ماففممة لتففتمكن مففن تشففغيل العمميففات اإلداريففة ،بأسففموب وتقنيففة تكنولوجيففة سففيمة وميس فرة وبشففكل أف ففل مففن

الطرق التقميدية ،وي قق توفي اًر في موارد وماادر المنظمة وزيادة في كفاءة اوانتاجية ىذه العمميات"(.)71
فميمتيا مساعدة اإلدارات من خيل تاميم برامج تسيل ليم العمل ،ولقد ربط البنك اإلسيمي ادردني نظامفو مف

اد وال المدنية ،ب يث لو توفي شخص فإن سابو في البنك يتوقف ،وتقفوم بتعفديل وتاف يا الخمفل ففي النظفام ،فالعيقفة بفين
إدارة نظم المعمومات والتدقيق الشرعي عيقة تعاونية.

املطلب الرابع :مذى إمكاىية التخلي عً العيصر البشري يف التـذقيل الشـرعي يف ظـل تكيولوجيـا

املعلومات.

من خيل اطيعي بالمو وع وب ي وجدت أن العنار البشري كان وما زال لو الفدور ادكبفر ففي عمميفة التفدقيق

الشرعي ،ومفا ادنظمفة والبفرامج إا لتسفييل عممفو ولكنيفا ا تقفوم بفدوره ،ويرجف ذلفك إلفى عفدم وجفود بفرامج وأنظمفة تخفدم
ىففذا المجففال ،ليففذا قففال م مففد الكسفواني ":يفتقففر التففدقيق الشففرعي إلففى المرجعيففة التقنيففة بسففبب دا ففة المينففة نسففبيا ،وعففدم
تعميم تجارب المؤسسات الناج فة ففي م فمار التفدقيق الشفرعي اإللكترونفي ،و فعف المعفارف والميفارات التقنيفة لفدى العفاممين
في ىذا القطاع"(.)72

كمفا أوافى ياسفر المرشفدي ب فف" التنسفيق مف شففركات التقنيفة لبنفاء أنظمفة الكترونيفة مخاافة لمتفدقيق الشففرعي ،أو

تففدعيم متطمبففات التففدقيق الشففرعي لسففد اجففة السففوق"( ،)73ولقففد رأى أبففو العففز أ نففاء س فؤالي لففو فففي المقابمففة الشخاففية فق فال :إن
أتمتفة الخففدمات المافرفية ممكففن ،فمف ي عففدم السففماح بأخففذ عمولففة عمففى معاممففة خطففاب ال ففمان أو أن تكففون عمولففة المعاممففة
مبمغاً مقطوعاً ،أما أتمتة عمميات التمويل فياعب ذلك اختيف كل معاممة عن ادخرى في عدد السنين ونسبة الربا.

ف تى تواكب مينة التدقيق الشرعي التطور التكنولوجي في بفد مفن تافميم برنفامج ونظفام يقمفل تفدخل العنافر البشفري

لتقميل ادخطاء التي ت دث ،ون اول أن ن ف فكفرة عمفل برنفامج يخفدم التفدقيق الشفرعي ونطر فو لممتخاافين ففي تافميم
البرامج إلعداده.
إن فكرة البرنامج المبتكفر تقفوم عمفى إمكانيفة التفدقيق الشفرعي أ نفاء تنفيفذ المعاممفة ،بخفيف المعمفول بفو اليفا وىفو
التدقيق الشرعي بعد التنفيذ ،وذلك من خيل و

ال وابط والفتاوى الاادرة من ىيئة الرقابة الشرعية التابعفة لممافرف

فففي البرنففامج عمففى شففكل قيففود ت ففبط المعاممففة إلكتروني فاً ،وا تسففما بففاإلجراء التففالي إا بعففد الت قففق مففن سففيمة اإلج فراء ادول
شرعياً ،وكل ايغة وخدمة ليا قيودىا الشرعية االكترونية.
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وم ففال ذلففك عنففد طمففب العميففل تمويففل سففمعة ،فيتعففين و ف قيففد ال يففازة ،فففي يفففتا اإلج فراء التففالي إا بعففد إدخففال
فاتورة شراء السفمعة لافالا المافرف ،وىكفذا لكفل معاممفة تو ف قيفود شفرعية ففي البرنفامج ا يفتمكن الموظفف مجاوزتفو،
وبمعنى آخر ا يمكن إتمام المعاممة عند دوث مخالفة شرعية.
اخلامتة.
وبعد الدراسة والعرض يمكن التوال إلى مجموعة من النتائج من أىميا:

 -1يقاد بتكنولوجيا المعمومات لمتدقيق الشرعي :بأنو اعتماد نظام من أنظمفة المعمومفات المتا فة لممافرف اإلسفيمي ،ممفا
يسيل عمفى المفدقق الشفرعي أعمالفو مفن خفيل ااطفيع عمفى بيانفات المعفاميت المدخمفة وف افيا والتأكفد مفن سفيمتيا

شرعيا ،اوادخال التقارير اوارساليا ،بجودة عالية وأخطاء أقل.
 -2تبففين أن اسففتخدام تكنولوجيففا المعمومففات فففي عمميففة التففدقيق الشففرعي ،سففيمت عمففى المففدقق الشففرعي إنجففاز ميامففو وعممففو
بكفاءة ووقت أقل.

 -3توظيففف تكنولوجيففا المعمومففات فففي التففدقيق الشففرعي يختمففف سففب امكانيففات الماففرف اإلسففيمي المتا ففة لففو ،والتكففاليف
المالية والبشرية و سب الت ديات التي تواجو الماارف اإلسيمية في ظل استخدام تكنولوجيا المعمومات.

 -4يتم توظيف تكنولوجيا المعمومات في التدقيق الشرعي في البنك اإلسيمي ادردني وذلك في :مر مة اعداد الخطفة،
ومعرفة جم المعاميت المنفذة وتواريخيا وتانيفيا ،ومعرفة درجة المخاطر الشرعية لكل فرع ،وكتابة التقارير.

 -5قد ينتج عن استخدام التكنولوجيا بعض المخاطر ،سواء في تمف بعض الممفات والمعمومات ،أو الخطفأ ففي إدخفال
البيانات ،أو التشغيل أو القرانة االكترونية وغير ذلك.

التوصيات:

 -1عمى البنك اإلسيمي أن يجيز بنية ت تية م كمة ومدروسة لتيفي المخاطر.

 -2يطمب من البنك اإلسيمي أن يمتزم بمعايير الجودة اليزمة في استخدام التكنولوجيا.

 -3تدريب المدققين الشرعيين عمى استخدام التكنولوجيا لتسييل العمل ،اوانجازه بجودة عالية.
اهلوامش.
( )1ابن القيم ،م مد بن أبي بكر ،إعالم الموقعين ،دار الكتب العممية( ،ط1411 ،)1ىف ،ج ،3ص.11

( )2عبد ال ميد ،أ مد مختار ،معجم المغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب( ،ط2118 ،)1م ،ج ،1ص.296
( )3عبد الر يم ،ف ،معجم الد يل في المغة العربية الحديثة ،دار القمم ،دمشق( ،ط2111 ،)1م ،ص.83

( )4ال بيني ،عبد اهلل سعد ،أثر تبني مدققي الحسابات ال ارجيين الكويتيين ألبعاد تكنولوجيا المعمومات عمى جهاز التدقيق

اإللكتروني ،رسالة ماجستير ،كمية ااقتااد والعموم اإلدارية ،جامعة ال البيت ،المفرق ،ادردن ،2118 ،ص .13ينظر :آل
قزان ،مروان و يد ،أثر تكنولوجيا المعمومات عمى فاعمية مدققي ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق ،رسالة ماجستير،

كمية إدارة المال وادعمال ،جامعة آل البيت ،2115 ،المفرق ،ادردن ،ص.11
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( )5ال بيني ،عبد اهلل سعد ،أثر تبني مدققي الحسابات ال ارجيين الكويتيين ألبعاد تكنولوجيا المعمومات عمى جهاز التدقيق
اإللكتروني ،ص.16

( )6آل قزان ،مروان و يد ،أثر تكنولوجيا المعمومات عمى فاعمية مدققي ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق ،ص.11
( )7عشي ،بدر ،جودة تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثرما في كفاءة التدقيق الدا مي بالمؤسسة الوطنية لألشغال في
اآلبار ،ENTPرسالة ماجستير ،كمية العموم ااقتاادية والتجارية ،جامعة قاادي مرباح -ورقمة ،الجزائر ،2116 ،ص.4
( )8ينظر :كناني ،رؤى عمر ،أثر است دام تكنولوجيا المعمومات عمى كفاءة عممية التدقيق من وجهة نظر المدققين في
المممكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،كمية إدارة المال وادعمال ،جامعة آل البيت ،المفرق ،ادردن ،2111 ،ص.4
( )9ينظر :الرازي ،م مد بن أبي بكر ،م تار الصحاح ،المكتبة العارية ،الدار النموذجية ،بيروت ايدا( ،ط1999 ،)5م ،ص.116
( )11ينظر :عبد ال ميد ،أ مد مختار ،معجم المغة العربية المعاصرة ،ج ،1ص.757
( )11القزويني ،أ مد بن فارس ،معجم مقاييس المغة ،دار الفكر1979 ،م ،ج ،3ص.262
( )12ينظر :ابن منظور ،م مد بن مكرم ،دار اادر ،بيروت ،لبنان( ،ط1414 ،)3ىف ،ج ،8ص .175والقزويني ،أ مد ابن
فارس ،معجم مقاييس المغة ،ج ،3ص .262والفيومي ،أ مد بن م مد ،المصباح المنير ،المكتبة العممية ،بيروت ،لبنان،

ج ،1ص.311

( )13ينظر :القزويني ،أ مد بن فارس ،معجم مقاييس المغة ،ج ،3ص.262
( )14الفيروزآبادي ،م مد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان( ،ط2115 ،)8م ،ص.732
( )15الفيومي ،أ مد بن م مد ،المصباح المنير ،ج ،1ص.311

( )16مشعل ،عبد الباري ،برنامج التدقيق الشرعي عمى شركات التأمين اإلسيمي ،ال مقة  ،1ص.34

file:///C:/Users/hp2/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempStat
e/Downloads/Vol_15kggXq3.pdf

( )17جاسر ،م مد عمر ،التدقيق الشرعي ال ارجي ،مؤتمر شورى لمتدقيق الشرعي ،ادول2119 ،م ،ص.15
( )18الجاسر ،مطمق ،التدقيق الشرعي الدا مي في المؤسسات المالية اإلسالمية ،مؤتمر شورى لمتدقيق الشرعي ،ادول2119 ،م،
ص.26

( )19الجعبري ،م مد فيمي ،أثر الرقابة الشرعية في حماية حقوق أصحاب حسابات االستثمار في المصارف اإلسالمية األردنية،

رسالة دكتوراه ،جامعة العموم اإلسيمية العالمية ،عمان ،ادردن ،ص .111نقيً عن :مشعل ،عبد الباري ،إطار المفاميم

والحوكمة والرقابة والتدقيق والمراجعة ،ب ث مقدم إلى المؤتمر الراب عشر لمييئات الشرعية لييئة الم اسبة والمراجعة

لممؤسسات المالية اإلسيمية ،المنعقد في الب رين 2115م ،ص.88

( )21الكسواني ،م مد سميمان ،توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي ،مؤتمر شورى لمتدقيق الشرعي ،الساب ،
2118م ،ص.19

( )21مد ،عاام أ مد ،أثر التكنولوجيا في زيادة فعالية وكفاءة عممية التدقيق الشرعي ،مؤتمر شورى لمتدقيق ،الساب ،
 ،2118ص ،89نقي عن:

Manson ،Stuart ،and others. Audit Automation.)Edinburgh: The Institute of Chartered Accountants
of -5 Scotland: 1997 p1.
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( )22مد ،عاام أ مد ،أثر التكنولوجيا في زيادة فعالية وكفاءة عممية التدقيق الشرعي ،ص .89نقيً عن :مد ،ايح الدين
م سن ،دراسة العالقة بين آليات حوكمة الشركات وأتعاب مراقب الحسابات في بيئة األعمال المصرية ،رسالة ماجستير،
2116م ،كمية التجارة ،جامعة كفر الشيخ ،مدينة كفر الشيخ ،مار ،ص.45

( )23ينظر :قيار ،فراس عيد ،أثر است دام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق عمى جودة أدلة التدقيق :دليل من األردن،

رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء ،ادردن2114 ،م ،ص .37والذيبة ،زياد عبد ال ميم ،نظم المعمومات في

الرقابة والتدقيق ،دار المسيرة ،عمان ،ادردن( ،ط2111 ،)1م ،ص.16
( )24ينظر :المرجع السابق ص .37وال سبان ،عطا اهلل أ مد سويمم ،الرقابة الدا مية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعمومات،
دار الراية ،عمان ،ادردن( ،ط2119 ،)1م ،ص.87

( )25المرجع السابق ص.37
( )26ينظر :مدونة ،طيل ،مدى است دام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق( ،التدقيق االلكتروني) في فمسطين ،وأثر
ذلك عمى الحصول عمى أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي الفني المحايد لممدقق حول مدى عدالة القوائم المالية ،مجمة

الجامعة اإلسيمية (سمسمة الدراسات اإلسيمية) المجمد السادس عشر ،العدد ل ول ،يناير2118 ،م ،ص.926

( )27مد ،عاام أ مد ،أثر التكنولوجيا في زيادة فعالية وكفاءة عممية التدقيق الشرعي ،مؤتمر شورى لمتدقيق ،الساب  ،ص.88
( )28آل قزان ،مروان و يد عبد ال ميد ،أثر تكنولوجيا المعمومات عمى فاعمية مدققي ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،ادردن2115 ،م ،ص.13

( )29ينظر :ال بيني ،عبد اهلل سعد ،أثر تبني مدققي الحسابات ال ارجيين الكويتيين ألبعاد تكنولوجيا المعمومات عمى جهاز

التدقيق اإللكتروني ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت2118 ،م ،المفرق ،ادردن ،ص .19ينظر :البطة ،أريج عبد العظيم،
مجاالت مساممة است دام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق في المصارف التجارية العاممة في قطاع

فمسطين وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسيمية ،غزة ،فمسطين2116 ،م ،ص.23

زة-

( )31ينظر :المرجع السابق ص.19

( )31مقابمة شخاية م الدكتور عمي أبو العز ،رئيس دائرة التدقيق الشرعي الداخمي ،في البنك اإلسيمي ادردني ،يوم ال ي اء
الموافق 2119/11/5م.

( )32ينظر :الكسواني ،م مد سميمان ،توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي ،مؤتمر شوري لمتدقيق ،الساب ،
ص.119

( )33ينظر :عطية ،عبد اهلل ،التدقيق الشرعي المبني عمى الم اطر ،مؤتمر شورى لمتدقيق ،الخامس2115 ،م ،ص.415

( )34ينظر :المرشدي ،ياسر بن عبد العزيز ،توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي ،مؤتمر شورى لمتدقيق،
الساب  ،ص.77

( )35ينظر :المرجع السابق ص.77
( )36ينظر :الكسواني ،م مد سميمان ،توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي ،مؤتمر شوري لمتدقيق ،الساب ،
ص123

( )37ينظر :المرشدي ،ياسر بن عبد العزيز ،توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي ،ص.77
( )38ينظر :مد ،عاام أ مد ،أثر التكنولوجيا في زيادة فعالية وكفاءة عممية التدقيق الشرعي ،ص.88
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( )39ينظر :المرجع السابق ص.98
( )41ينظر :الجبوري ،أياد خمف ،مدى فاعمية است دام التدقيق اإللكتروني في تحسين نظام الرقابة الدا مية :دراسة ميدانية في
المصارف التجارية األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،ادردن2115 ،م ،ص.14
( )41ينظر :المرجع السابق ص14
( )42عياارة ،أ مد ي يى ،تدقيق الحسابات عمى الحاسوب ،دار ااعاار العممي ،عمان ،ادردن( ،ط2117 )1م ،ص.177
( )43ينظر :المرجع السابق ص.176
( )44ينظر :آل قزان ،مروان و يد ،أثر تكنموجيا المعم ومات عمى فاعمية مدققي ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق،
ص .46ينظر :ال سبان ،عطا اهلل أ مد ،الرقابة الدا مية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعمومات ،ص.78
( )45آل قزان ،مروان و يد ،أثر تكنموجيا المعمومات عمى فاعمية مدققي ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق ،ص.46
( )46ينظر :ال سبان ،عطا اهلل أ مد ،الرقابة الدا مية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعمومات ،ص.79
( )47عياارة ،أ مد ي يى ،تدقيق الحسابات عمى الحاسوب ،ص.182
( )48المرجع السابق ص.214
( )49الزغمول ،ىديل فارس ،أثر جودة التدقيق الدا مي في الحد من م اطر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في ظل حوكمة
تكنموجيا المعمومات :دراسة ميدانية عمى البنوك التجارية األردنية ،رسالة ماجستير ،2119 ،جامعة جرش ،ادردن.

( )51ينظر :الذيبة ،زياد عبد ال ميم ،نظم المعمومات في الرقابة والتدقيق ،ص.49
( )51ينظر :ال بيني ،عبد اهلل سعد ،أ ثر تبني مدققي الحسابات ال ارجيين الكويتيين ألبعاد تكنولوجيا المعمومات عمى جهاز
التدقيق اإللكتروني ،ص39

( )52ينظر :قيار ،فراس عيد ،أثر است دام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق عمى جودة أدلة التدقيق :دليل من األردن،
ص.41

( )53ينظر :الذيبة ،زياد عبد ال ميم ،نظم المعمومات في الرقابة والتدقيق ،ص.51

( )54ينظر :ال بيني ،عبد اهلل سعد ،أثر تبني مدققي الحسابات ال ارجيين الكويتيين ألبعاد تكنولوجيا المعمومات عمى جهاز
التدقيق اإللكتروني ،ص39

( )55ينظر :الذيبة ،زياد عبد ال ميم ،نظم المعمومات في الرقابة والتدقيق ،ص49
( )56ال بيني ،عبد اهلل سعد ،أثر تبني مدققي الحسابات ال ارجيين الكويتيين ألبعاد تكنولوجيا المعمومات عمى جهاز التدقيق
اإللكتروني ،ص39

( )57قيار ،فراس عيد ،أثر است دام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق عمى جودة أدلة التدقيق :دليل من األردن،
ص.41

( )58ينظر :البو عينين ،ف ل بن سعد ،حماية أنظمة المصارف ،جريدة الجزيرة/4 ،ابريل2117/م،

www.al-jazirah.com/2017/20170404/ec22.htm

( )59ينظر :الجبوري ،أياد خمف ،مدى فاعمية است دام التدقيق اإللكتروني في تحسين نظام الرقابة الدا مية ص.13

)60( https://hrdiscussion.com/hr18524.html

( )61المرجع السابق.
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????????? ?? ????? ?????? ??????? ?????? (????? ???????? ??????? ???????) The impact of the development of information technology in accelerating Sha

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحذ السعذ وفاطنة احلنذاٌ
)62( https://e-markeeting.blogspot.com/2009/03/blog-post_22.html

( )63مقابمة شخاية م الدكتور عمي ابو العز ،رئيس دائرة التدقيق الشرعي الداخمي ،في البنك اإلسيمي ادردني ،يوم ال ي اء الموافق
2119/11/5م ،الساعة  9ابا ا.

( )64ينظر :أبو العز ،عمي م مد ،أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي ،دار النفائس( ،ط2119 ،)1م ،ص.414
( )65ينظر :المرجع السابق ص.415

( )66مقابمة شخاية م الدكتور عمي ابو العز ،رئيس دائرة التدقيق الشرعي الداخمي ،في البنك اإلسيمي ادردني ،يوم ال ي اء
الموافق 2119/11/5م ،الساعة  9ابا ا ،باياغة البا ة.

)67( From Wikipedia, the free encyclopedia,Banking software,https://en.wikipedia.org

( )68ىو "مجم عالمي لمفقو اإلسيمي ي م فقياء وعمماء ومفكري العالم اإلسيمي بغية الواول إلى اإلجابة اإلسيمية ادامية
لكل سؤال تطر و ال ياة المعاارة" www.iifa-aifi.org/iifa

( )69ينظرwww.icsfs.com/en/about-icsfs:

( )71مقابمة شخاية م الدكتور عمي أبو العز ،رئيس دائرة التدقيق الشرعي الداخمي ،في البنك اإلسيمي ادردني ،يوم ال ي اء
الموافق 2119/11/5م ،الساعة  9ابا ا.

(/ https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/89381 )71ما-المقاود-بنظام-إدارة-المعمومات/mis-
( )72الكسواني ،م مد سميمان ،توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي ،ص.111

( )73المرشدي ،ياسر عبد العزيز ،توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي ،ص.84
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