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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة:

 

�ساهمت التكنولوجيا بتطبيقاتها االلكرتونية، واأنظمتها االآلية يف تطور االأعمال املالية، وامل�سرفية؛ واأ�سبحت املوؤ�س�سات 

املالية تنفذ جميع عملياتها من خالل االأنظمة والتطبيقات االلكرتونية، م�ستفيدًة من املزايا التي تقدمها التكنولوجيا 

املتطورة من �سرعة يف االإجراء، ورفع م�ستوى االأمان، وال�سبط الرقابي للعمليات.

ومبا اأن التدقيق واملراجعة هي اأحد الوظائف التي تقوم بها املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية، فقد طوعت التكنولوجيا خلدمة 

عمل املراجعة، وعليه ظهرت تطبيقات واأنظمة تخدم عملها كنظام Teammate وغريه لدى املراجعة الداخلية، 

وا�ستفادت اإدارات املراجعة يف املوؤ�س�سات املالية من هذا النظام من حيث التخطيط، والتنفيذ، واملتابعة، واالأر�سفة.

ومبا اأن التدقيق ال�سرعي هو اأحد االأعمال التي تنفذ داخل املنظومة املالية وامل�سرفية، فكان لزامًا عليها اأن تنتظم 

اأعمالها من خالل االأنظمة االلكرتونية لتتما�سى مع تطور االأعمال املالية وامل�سرفية، ولتحقيق اأهدافها املر�سومة لها 

ل�سبط العمل املايل، وامل�سريف من الناحية ال�سرعية.

التدقيق  عمليات  تنفيذ  يف  وامل�سارف،  املالية  املوؤ�س�سات  بها  قامت  وتطبيقات  جتارب  عن  الورقة  هذه  يف  �سنتكلم 

ال�سرعي من خالل االأنظمة االلكرتونية، وكيف �ساهمت هذه االأنظمة يف �سبط عمل التدقيق ال�سرعي، وقبل ذلك كيف 

ت�ساهم اأجهزة التدقيق ال�سرعي من �سبط االأعمال املالية، وامل�سرفية من خالل االأنظمة االلكرتونية داخل اإطار هذه 

املوؤ�س�سات، وفق النقاط االآتية:

تفا�سيلاملحورم

تنظيم ت�سل�سل االإجراءات التنظيمية لعمل اإدارات تنظيم اإجراءات التدقيق ال�سرعي الكرتونيًا1

التدقيق ال�سرعي، واأمتتة الدورة امل�ستندية لعملية 

التدقيق من التخطيط اإىل اإ�سدار التقارير.

مراجعة التزام االأنظمة االلكرتونية، ومدى التزامها 2

بال�سوابط ال�سرعية قبل واأثناء العمل بها.

• التحقق من توافر املتطلبات ال�سرعية اأثناء بناء 
االأنظمة االلكرتونية للمن�ساأة.

• مراجعة العمليات واخلدمات التي تنفذها املن�ساأة التدقيق من خالل االأنظمة االلكرتونية3
من خالل االأنظمة االلكرتونية.

• و�سع قيود الكرتونية تتيح لالأنظمة بتدقيق 
املدخالت.
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املح�ر الأول: تنظيم اإجراءات التدقيق ال�سرعي الكرتونياً

يف  ال�سرعي  التدقيق  اإدارات  تتبعها  التي  االإجراءات  مع  يتوافق  تنظيمًا  تتطلب  ال�سرعي  للتدقيق  امل�ستندية  الدورة 

املوؤ�س�سات املالية بداية من التخطيط، ثم اإعداد اأدلة التدقيق ال�سرعي، وتقارير التدقيق ال�سرعي، وانتهاًء باإ�سدار 

التقرير ال�سنوي عن اأداء املوؤ�س�سة من الناحية ال�سرعية.

قامت بع�س املوؤ�س�سات يف بناء اأنظمة الكرتونية تنظم هذه الدورة اآليًا من خالل نظام يدير عملية التدقيق م�ستنديًا 

من خالل تدفق االأعمال وفق مناذج عمل، وخط �سري لكل خطوة من خطوات التدقيق، وتوزيع ال�سالحيات بح�سب 

املن�سب االإداري لكل وظيفة يف التدقيق ال�سرعي، طبقًا جلدول ال�سالحيات داخل االإدارة.

يف اخلطوات االآتية �سنو�سح االآلية املتبعة يف �سري اأعمال التدقيق ال�سرعي من خالل االأنظمة االآلية:

الأعمال التدقيق اآليًا، وو�سع التواريخ امل�ستهدفة للتدقيق خالل العام املايل  بالتخطيط  التدقيق  عملية  • تبداأ 
للموؤ�س�سة، واإدخال هذه التواريخ يف ال�سا�سة املعدة لهذا الغر�س يف النظام االآيل.

يف ال�سا�سات، والنماذج املعدة لهذا الغر�س يف النظام  اآليًا  التدقيق  وبرامج  ال�سرعي،  التدقيق  اأدلة  اإعداد  • يتم 
االآيل.

ن�سر اخلطة للمدققني ال�سرعيني، للتعريف مبواعيد الزيارات للتدقيق ال�سرعي.  • يتم 
النظام اآليًا باأ�سخا�س االت�سال -يتم تعريفهم وحتديدهم من خالل النظام- يف االإدارات املعنية الإجراء  • يتوا�سل 

ما يلزم الإعداد ح�سر االأعمال، وتزويد اإدارة التدقيق ال�سرعي بالعمليات املنفذة.

ال�سرعي العينات حمل التدقيق وفق االآلية املعدة لهذا الغر�س اآليًا. التدقيق  عن  امل�سئول  • يحدد 
• عند بدء تاريخ الزيارة للتدقيق ال�سرعي على منتج اأو خدمة يظهر للمدقق ال�سرعي تاريخ بداية، ونهاية الزيارة، 

ودليل التدقيق ال�سرعي اخلا�س بهذا املنتج، اأو اخلدمة.

اآليًا بح�سب الوثائق التي ت�سله من جمموعات االأعمال، ويدخل نتائج التدقيق يف  اأو  يدويًا  عمله  املدقق  • ميار�س 
منوذج ا�ستمارة التدقيق ال�سرعي االآلية.

ال�سرعية يف النموذج املعد لهذا الغر�س “منوذج امللحوظة ال�سرعية”، اأو “تقرير  امللحوظات  املدقق  • يفرغ 
الزيارة”، ويعمدها يف النظام لتنتقل ل�ساحب ال�سالحية يف التدقيق ال�سرعي لدرا�ستها، ومناق�ستها مع املدقق، 

وبعد اعتمادها تنتقل امللحوظة لتقرير التدقيق ال�سرعي.

اإدارة التدقيق ال�سرعي، اإىل ال�سخ�س امل�سئول يف  يف  ال�سالحية  �ساحب  من  اعتمادها  بعد  امللحوظة  • تنتقل 
االإدارة املعنية ال�ستيفاء الرد الذي يعرب عن االإدارة جتاه امللحوظة اآليًا من خالل �سا�سة منوذج امللحوظة 

ال�سرعية.
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التدقيق ال�سرعي للنظر يف كفايته، ثم ت�سع اإدارة التدقيق ال�سرعي راأيها ب�ساأن  اإدارة  اإىل  اآليًا  اجلهة  رد  • يعود 
الرد، وعليه ينتقل منوذج امللحوظة ال�سرعية اآليًا اإىل التقرير ال�سرعي.

تخوله باإ�سدار التوجيه ال�سرعي ب�ساأن امللحوظات ال�سرعية. من  اأو  ال�سرعية،  الهيئة  على  التقرير  عر�س  • يتم 
الهيئة ال�سرعية ب�ساأن امللحوظات ال�سرعية يف منوذج “امللحوظة ال�سرعية”، وعليه ي�سدر  توجيهات  اإدخال  • يتم 

التقرير ال�سرعي بتوجيه الهيئة ال�سرعية.

العليا يف املوؤ�س�سة للعمل بتوجيهات الهيئة ال�سرعية على امللحوظات ال�سرعية التخاذ  لالإدارة  اآليًا  التقرير  • ير�سل 
ما يلزم للمتابعة، وعمل االإجراءات الت�سحيحية الالزمة، وحتديد امل�سئول عن الت�سحيح، والتاريخ املتوقع 

الإجراء الت�سحيح.

يف ال�سا�سة املخ�س�سة لهذا الغر�س “املتابعة، واالإجراءات الت�سحيحية”  امللحوظة  ال�سرعي  املدقق  • يتابع 
للملحوظة، ويتم اإقفال امللحوظة باالإجراء املتخذ تنفيذًا لتوجيهات الهيئة ال�سرعية، وهنا ينتهي �سري االإجراء 

باإقفال امللحوظة.

تزويد االإدارة باملعلومات االإح�سائية، والر�سوم البيانية، لنتائج  خا�سية  ال�سرعي  التدقيق  الإدارة  النظام  • يتيح 
التدقيق ال�سرعي خالل فرتة التدقيق مما ي�سيف للتقرير ميزة تربز فيها االأعمال التي قامت بها اإدارة التدقيق 

ال�سرعي لكل فرتة تدقيق.

العام املايل يتيح النظام اإ�سدار التقرير اخلتامي الأعمال التدقيق ال�سرعي، ومن ثم التقرير ال�سنوي  نهاية  • يف 
الذي تقدمه الهيئة ال�سرعية للم�ساهمني يف اجلمعية العمومية لبيان اأداء املوؤ�س�سة من الناحية ال�سرعية. هنا 

ينتهي خط �سري تدفق العمل امل�ستندي اآليًا يف اإدارة التدقيق ال�سرعي.

• من االأدوات التي يقدمها النظام االآيل خا�سية املتابعة من خالل النظام يف �سا�سات تعد لهذا الغر�س ملتابعة �سري 
عملية التدقيق، ومتابعة مدى االإجناز، وحتديد مكامن الق�سور يف جهاز التدقيق ال�سرعي.

مميزات ا�ستخدام التقنية يف الدورة امل�ستندية للتدقيق ال�سرعي:

تنظيم �سري اإجراءات عمل التدقيق ال�سرعي اآليًا، فال حاجة لالأوراق، ومناذج العمل املطبوعة.. 1

بت�سل�سل ي�سهل الرجوع لها كمرجع . 2 ال�سرعية  ال�سرعي الكرتونيًا، وحفظ امللحوظات  التدقيق  اأعمال  اأر�سفة جميع 

للمدققني ال�سرعيني.

�سهولة تنميط االأعمال، وقولبتها والتحكم بها من �ساحب ال�سالحية الت�ساق املخرجات يف مظهر موحد، وباآلية . 3

تتوافق مع متطلبات التدقيق ال�سرعي.

حفظ الوقت، والتقليل من الهدر نتيجة ما تتطلبه االأعمال اليديوية من بحث ووقت الإجناز االأعمال.. 4



عمان – األردن 16-18 أكتوبر 2018

د. يا�شر بن عبد العزيز املر�شديتوظيف التكنولوجيا يف تطوير كفاءة التدقيق ال�رشعي

78
موؤمتر �سورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي

Shura 7th Sharia Audit Conference

زيادة االإنتاجية لدى املدققني ال�سرعيني.. 5

االلتزام بجودة االأعمال وفق معايري ال�سبط ال�سرعية نتيجة اإحكام مناذج �سري العمل اآليًا.. 6

ملعاجلة . 7 التدخل  و�سرعة  التدقيق،  عمل  يف  الق�سور  جوانب  وبيان  ال�سرعي،  التدقيق  عملية  ل�سري  االآلية  املتابعة 

االأخطاء.

خف�س التكاليف، وتقليل امل�سروفات نتيجة اال�ستغناء عن اأعمال ال�سكرتارية، والورق، وما يتبعها.. 8
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املح�ر الثاين: مراجعة التزام الأنظمة اللكرتونية، ومدى التزامها بال�س�ابط ال�سرعية

يتم  التي  واخلدمات  للمنتجات،  االلكرتونية  االأنظمة  ببناء  تقوم  فهي  املالية  املوؤ�س�سات  املتبعة يف  االإجراءات  ح�سب 

املوافقة عليها من اجلهات ذات ال�سالحية داخل املوؤ�س�سة، ومنها الهيئة ال�سرعية، بعد كتابة متطلبات هذه االأنظمة 

يف وثائق متطلبات االأنظمة، ومن ثم تنتقل اإىل اإدارات تقنية املعلومات للعمل على اإن�ساء النظام، وو�سع ال�سالحيات 

مع  توافقه  للتحقق من مدى  النظام،  لهذا  الفعلي  الت�سغيل  قبل  االأنظمة  اختبار هذه  يتم  ثم  ومن  للتنفيذ،  املطلوبة 

متطلبات املنتج اأو اخلدمة.

ونظرًا الأهمية هذه املرحلة فقد تبنت بع�س اإدارات التدقيق ال�سرعي امل�ساركة يف �سبط عمل هذه االأنظمة من الناحية 

ال�سرعية يف �سبط املدخالت حتى ت�سلم املخرجات من املخالفات ال�سرعية، وبذلك تقلل من حجم املخاطر ال�سرعية 

املتمثلة يف امللحوظات ال�سرعية التي تنتج عن االأنظمة االلكرتونية.

فتقوم اإدارة التدقيق ال�سرعي باالتفاق مع اإدارة املوؤ�س�سة باأن تكون اأحد املعتمدين لالأنظمة والتطبيقات االلكرتونية 

داخل املوؤ�س�سة ليتم قبوله من اإدارة تقنية املعلومات، وبالتايل ال يكون اأي نظام نافذًا داخل املوؤ�س�سة اإال بعد اعتماده 

من اإدارة التدقيق ال�سرعي.

وعليه تقوم اإدارة التدقيق ال�سرعي داخل املوؤ�س�سة باإن�ساء نظام ال�ستقبال طلبات مراجعة االأنظمة االلكرتونية بح�سب 

نوع الطلب على �سبيل املثال:

• مراجعة وثيقة متطلبات نظام.

• مراجعة وثيقة تعديل على نظام.

• مراجعة اختبارات افرتا�سية للنظام... اإلخ

ومن ثم تعد برامج املراجعة وفقًا لكل نظام بالرجوع للقرار ال�سرعي الذي ينظم املنتج اأو اخلدمة التي تخ�س هذا 

التي  ال�سالحيات  وفق  املوافقة عليه العتماده  له جتري  الالزمة  الرقابية  ال�سوابط  وو�سع  وبعد مراجعته،  النظام، 

تعطى لكل من�سب اإداري يف اإدارة التدقيق ال�سرعي.

حالة عملية:

»متويل . 1 نظام  متطلبات  وثيقة  يف  النظر  ال�سرعي  التدقيق  الإدارة  بطلب  )التجزئة(  االأفراد  متويل  اإدارة  تقدمت 

مرابحة عن طريق االأ�سهم« للموافقة عليه من الناحية ال�سرعية؛ من خالل »نظام الطلبات ال�سرعي«.
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ي�ستقبل املدقق ال�سرعي الطلب، ويعد بناًء عليه برنامج املراجعة بعد االطالع على القرار ال�سرعي املنظم للمنتج، . 2

ويقوم باإعداد ا�ستمارات التدقيق، وال�سوابط الرقابية التي يجب توافرها يف النظام.

بعد مراجعة املدقق ال�سرعي للوثيقة ي�سع ال�سوابط الرقابية التي مل ت�ستوفيها الوثيقة.. 3

ال�سابط ال�سرعي:

على البنك متلك االأ�سهم، وحيازتها قبل بيعها على العميل.

ال�سابط الرقابي:

التحقق من الف�سل بني الوظائف املتعار�سة.

الهدف:

حتقيق ال�سابط ال�سرعي: اأن يتملك البنك االأ�سهم قبل بيعها على العميل.

الإجراء اخلاطئ يف النظام:

اأن تكون خا�سية �سراء االأ�سهم، وبيعها عند موظف واحد، ويف خطوة واحدة يف النظام.

الإجراء ال�سحيح:

�سبط النظام االآيل وفق االآتي:

عمليات . 1 اإمتام  بعد  العقود  وطباعة  الطلبات،  باإدخال  النظام  يف  االأمامية  املكاتب  يف  املوظف  �سالحيات  حتديد 

ال�سراء ومتلك البنك لالأ�سهم فقط.

تكون �سالحية ال�سراء واإتاحة طباعة عقد البيع من موظف اآخر يف ق�سم اآخر وبا�سم م�ستخدم اآخر. . 2

النتيجة:

تقليل خماطر الوقوع يف امللحوظات ال�سرعية باحلد االأق�سى.. 1

رفع كفاءة م�ستوى التنفيذ وفق املتطلبات ال�سرعية، وعدم الوقوع يف حمظور بيع ما ال ميلك.. 2

التقليل من م�ستوى اأهمية املنتج نتيجة ل�سبط مدخالت االأنظمة مما يعطي خمرجات �سحيحة، وبالتايل يحجم من . 3

عدد زيارة املنتج يف خطة التدقيق ال�سرعي.
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املح�ر الثالث: التدقيق من خالل الأنظمة اللكرتونية

تتنوع اآليات التدقيق ال�سرعي، واملراجعة على اأعمال املوؤ�س�سات املالية، وامل�سرفية، بح�سب تقدم املوؤ�س�سة، ومتا�سيها مع 

التطور التقني وااللكرتوين يف العامل؛ فاملنظمات التي تبنت التطبيقات االلكرتونية يف جميع اأعمالها اأ�سبحت عملياتها 

زالت متار�س يف  التي ال  املالية  املوؤ�س�سات  الكرتونية، وهناك من  والعقود  والنماذج،  للطلبات،  واأر�سفتها  الكرتونية، 

وفقًا  املوؤ�س�سات  وتختلف هذه  العمليات،  ت�سجيل  االلكرتونية يف  التقنية  وت�ستخدم  اليدوية،  بالطريقة  اأعمالها  بع�س 

لتعليمات، وتوجيهات ال�سلطات االإ�سرافية يف البلد الذي تعمل فيه.

وعليه فاإن املدقق ال�سرعي ميار�س مهامه، وعمله وفقًا للنظام املوجود يف املوؤ�س�سة املالية؛ فاإن كانت جميع اأعمالها 

املنفذ  بالعمليات  تقارير  اآلية، فالنظام ي�سدر  للعمليات جميعها  ال�سرعي ومراجعته  املدقق  اأعمال  الكرتونية، كانت 

خالل فرتة التدقيق عن الفرتة املحددة يف خطة التدقيق، ومن ثم يقوم النظام بح�ساب العينة املطلوبة وفق املعطيات 

للمدقق  اآليًا  االإ�سعار  باإ�سدار  النظام  يقوم  ثم  ومن  العينة،  وعدد  اآلية ح�ساب حجم  النظام يف  تغذيتها يف  التي مت 

اأو  ملراجعة العمليات، وي�سجل املدقق ال�سرعي ملحوظاته على هذه امل�ستندات، وي�سدر تقريره ب�ساأن مراجعة املنتج 

اخلدمة حمل التدقيق من خالل نظام التدقيق ال�سرعي، وت�ستكمل اإجراءات امللحوظة ال�سرعية اآليًا وفق ما ذكرناه يف 

املحور االأول من هذه الورقة.

ذكرنا يف املحور الثاين اأهمية �سبط االأنظمة االآلية يف و�سع القيود ال�سرعية على تنفيذ االأنظمة لتحقيق ال�سوابط 

ال�سرعية عند التنفيذ، مما يحد من وقوع امللحوظات ال�سرعية، وتتنوع القيود ال�سرعية تبعًا للمنتجات واخلدمات، 

ومدى قابلية االأنظمة لتحقيقها.

والكتمال اال�ستفادة من االأنظمة االلكرتونية تتطلع اإدارات التدقيق ال�سرعي يف املوؤ�س�سات املالية اإىل الو�سول للتدقيق 

التدخل  من  االآلية  هذه  حتد  وبالتايل  االآلية،  التنفيذ  خمرجات  على  التدقيق  بعمل  االأنظمة  وتقوم  االآيل،  ال�سرعي 

الب�سري للتدقيق، واملراجعة.

امللحوظات ال�سرعية ب�سكل عام قد تنح�سر يف االآتي:

• اإجراء غري جماز من الهيئة ال�سرعية.

• اإجراء غري مطابق للمجاز من الهيئة ال�سرعية.

• عدم اكتمال البيانات عند التنفيذ.
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باأنه على النظام عدم قيامه با�ستكمال اخلطوات ما مل يتم  وملنع وقوع هذه امللحوظات نقوم ب�سبط النظام االآيل؛ 

لها قراءة  يتيح  االأنظمة مبا  العمليات، يجب تطوير  تنفيذ  بعد  االآيل  التدقيق  والإجراء  ال�سرعية،  ال�سوابط  ا�ستيفاء 

املنفذة اآليًا، ويتحقق النظام من مدى تطابق العملية املنفذة مع املعطيات التي و�سعت يف النظام، وهي القرار ال�سرعي 

املنظم للمنتج اأو اخلدمة.

مثال:

متويل �سراء �سيارة مرابحةاملنتج

• منوذج طلب �سراء �سيارة مرابحة.امل�ستندات

• عقد �سراء موؤ�س�سة التمويل لل�سيارة.

• عقد بيع موؤ�س�سة التمويل لل�سيارة على العميل.

• وثيقة نقل امللكية.
اآلية التدقيق ال�سرعياآلية التنفيذ

اآلية من 

بداية التنفيذ 

اإىل النهاية 

بت�سليم 

ال�سيارة 

للعميل

تدقيق اآيل، وي�سدر النظام تاأكيد التدقيق

اآلية يف بع�س 

مراحل 

التمويل، 

ويدوية يف 

البع�س االآخر

تتطلب �سبط اآيل يف البع�س، وتدقيق يدوي
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يدوية من 

البداية اإىل 

النهاية

تتطلب تدقيق يدوي

كيف يتم التدقيق على العملية اآليًا

• يجب اأن يتوافر لالأنظمة اإمكانيات تتيح لها التدقيق االآيل 
للعمليات، ففي املثال اأعاله يجب اأن يتاح للنظام قراءة 

التواريخ للم�ستندات للتعرف على الت�سل�سل ال�سرعي 

ال�سحيح لتنفيذ العملية، فيجب اأن يكون �سراء املوؤ�س�سة 

التمويلية لل�سيارة �سابق للبيع على العميل لتحقيق ال�سابط 

ال�سرعي؛ متلك ال�سيارة قبل البيع.

• يدخل يف النظام النماذج، والعقود املجازة من الهيئة 
ال�سرعية، ويقوم النظام مبطابقة العقد املنفذ مع املجاز 

اآليًا، ويعطي تاأكيدات ب�ساأن املطابقة، ومن قبلها هل املنتج 

جماز من الهيئة ال�سرعية.

يتيح النظام اإمكانية التعرف على احلقول الفارغة وعدم 

تعبئتها الأن هناك من املعلومات ما قد يوؤثر على �سرعية املعاملة 

كرتك مكان التاريخ فارغًا، وبالتايل ال ميكن للنظام التعرف 

على متى مت �سراء ال�سلعة، ومتى مت بيعها على العميل لتحقيق 

ال�سوابط ال�سرعية يف �سري املعاملة.
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اخلامتة

مت يف هذه الورقة ا�ستعرا�س مدى ا�ستفادة مهنة التدقيق ال�سرعي من التكنولوجيا يف اأعمالها، وكيف �ساهمت يف تطور 

املهنة �سواًء ما يتعلق باإجراءات العمل وتنميطها، اأو اآليات التنفيذ، واملراجعة، واحلد الذي و�سلت له التقنية يف ابتكار 

اأدوات جديدة تخدم املوؤ�س�سات يف اال�ستغناء عن االآليات القدمية، وا�ستبدالها باالأنظمة احلديثة التي اأعطت نتائج 

�ساهمت يف حتقيق تطلعات، واأهداف هذه املن�ساآت.

ومن اأبرز نتائج الورقة االآتي:

تعرفنا على كيف �ساهمت التكنولوجيا يف تنظيم �سري اإجراءات عمل التدقيق ال�سرعي اآليًا بداية من التخطيط، . 1

مرورًا باإعداد اأدلة التدقيق، وبرامج التدقيق االلكرتونية، وانتهاًء باإ�سدار التقارير.

االأنظمة االلكرتونية �ساعدت يف تنميط مناذج العمل يف اإدارات التدقيق ال�سرعي.. 2

االأنظمة االلكرتونية قللت من اأخطاء التدقيق، واملراجعة، العتمادها على تدفق العمل االلكرتوين.. 3

�سبط االأنظمة االلكرتونية لتنفيذ العمليات املالية، وامل�سرفية، حجم من امللحوظات ال�سرعية الناجتة عن اأخطاء . 4

التنفيذ اليدوية.

باإمكان االأنظمة االآلية التدقيق على العمليات، واإ�سدار التقارير والتاأكيدات من مدى توافق التنفيذ مع املتطلبات . 5

ال�سرعي متى مت تغذيتها يف النظام ب�سكل �سحيح.

الت��سيات

 

خل�ست الورقة اإىل تو�سيات من اأهمها:

تبني املوؤمتر التن�سيق مع �سركات التقنية لبناء اأنظمة الكرتونية خم�س�سة للتدقيق ال�سرعي، اأو تدعم متطلبات . 1

التدقيق ال�سرعي ل�سد حاجة ال�سوق.

التدقيق . 2 الأعمال  التقني  التحول  دعم  يخدم  مبا  واملحلية(  )الدولية،  التنظيمية  اجلهات  مع  والتكامل  التن�سيق 

ال�سرعي.




