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مبادرة ناجحة لأ�سخا�ض يتبنون القر�ض احل�سن
اأدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية املالئمة
لرت�سيد دور ال�سريفة الإ�سالمية

هدية العدد
الدِّ للت املحا�سبية يف
�سوء الن�سو�ض القراآنية

دور الوقف يف متويل متطلبات
التنمية الب�سرية

َ
َ ْ
ا ْل َب ْالغ ُة اال ِلكرتون ّية ُ
اعتاد النا�ض �سواء الأدباء منهم اأو غري الأدباء على ا�ستخدام م�سطلح البالغة
تعبري ًا عن ف�ساحة القول ،فالبالغ يف معجم (ل�سان العرب) هو الإي�سال ،اأو هو
ح�سنُ الكالم ف�سيحه
ما ُي َت َب َّل ُغ به و ُي َت َو َّ�س ُل اإىل ال�سيء املطلوب ،فرجل َب ِلي ٌغ و ِب ْل ٌغَ :
ُيبلغ بعبارة ل�سانه ُك ْن َه ما يف قلبه ،واجلم ُع ُب َلغا ُء ،وقد َب ُل َغ (ب�سم الالم) َبالغ ًة اأيَ
�سار َب ِليغ ًا.
ُومييز الذوق الفطري حلو الكالم من خالل اإيقاع الكلمات على ال�سمع ،فالرتاكيب
والر�سف وقوة املعاين واخليال ُمييز بع�ض الكالم عن بع�سه ،كما اأن العقل
والب�سرية يفا�سالن ويعلالن �سالمة ذلك .وعليه فعلوم البالغة تتكون من املعاين
والبيان والبديع ،فالأول به ُيعرف احلال بلفظ عربي ،والثاين يحدد املعنى،
ح�سن الكالم بعدما طابق مقت�سى حاله ،واأو�سح دللته.
ويو�سحه ،والثالث ُي ّ
اأما م�سطلح اللكرتوين يف (قامو�ض اك�سفورد الأمريكي) فهو الت�سغيل مب�ساعدة
اأدوات (تدار بالتيار الكهربائي) ذات عالقة باللكرتونيات ،تُن ِفذ و ُت َعا ِلج مهام ًا
حمددة با�ستخدام و�سائل عديدة ،فاحل�سابات الب�سيطة مث ًال تتم با�ستخدام الآلة
احلا�سبة ،بينما تنفذ مهام امل�سارف اللكرتونية بو�سائل اأكرث تعقيد ًا.
لذلك فالبالغة اللكرتونية هي الإف�ساح با�ستخدام اأدوات الكرتونية باعتماد
لغات مرمزة ذات عبارات مر�سوفة برتاكيب وقواعد حمددة توؤدي اإىل معانٍ
حمددة ل حتتمل التاأويل.
فالإف�ساح ُي�ساعد يف �سبط وانتظام ال�سوق من خالل اإف�ساح موؤ�س�ساته لأنها
ت�سمح للم�ساركني فيه بتقييم املعلومات الرئي�سية حول نطاق وجمال التطبيق،
فيتمكنون من احل�سول على معلومات (املفرت�ض اأنها �سادقة) متكنهم من تقييم
اأن�سطة املوؤ�س�سات وخماطرها ،مما ي�سجع امل�ساركة ب�سكل اآمن وفعال.
وقد روى البخاري قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم (البيعان باخليار ما مل
يتفرقا ،اأو قال ،حتى يتفرقا فاإن �سدقا ،وبينا ،بورك لهما يف بيعهما .واإن كتما،
وكذبا ،حمقت بركة بيعهما).
فالنبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم قد اأوتي جوامع الكلم لذلك فبيانه هو البيان
ال�سايف ،اأما الإف�ساح فهو ال�سدق وهو عك�ض الكذب ،بينما ال�سفافية هي مزيد
من الإف�ساح اأي التبيني اأو هي عك�ض الكتمان .لذا فاإن نتائج عدم اللتزام بها هو
حمق بركة البيع ،وهذا يكون يف ك�ساد الأ�سواق وف�سادها .فالبائع الكاذب والغا�ض
واملدل�ض موؤذ لل�سوق ومن فيه ،وهذا حتليل جزئي ،فاإذا عممنا هذا ال�سلوك على
ال�سوق كله ،ك�سدت حال ال�سوق و�ساق احلال باأهله فيخرج منه من يخرج ويجاهد
منهم من يجاهد يف �سبيل البقاء ،وهذا حتليل كلي .واإذا عممنا هذا ال�سلوك على
الأ�سواق العاملية فموؤداه ك�سادها وف�سادها واإحجام النا�ض وال�سركات عن الإنفاق،
فنكون اأمام ك�ساد واأزمة �سيولة عاملية.
اإن بالغة امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم وا�سحة يف ذكره لل�سدق والتبيني اأي:
(الإف�ساح وال�سفافية) بينما تتجلى ف�ساحته بقوله( :اإن كتما وكذبا) وهذا معناه
اأن ال�سفافية تختفي اأول ،ثم يختفي الإق�ساح لنت�سار الكذب ،وهذا بيان يعود
لأكرث من  1٤قرن ًا.
بناء على ما�سبق ،ميكننا التمييز بني مرحلتني هامتني م ّر بهما الإف�ساح ،الأوىل
مرحلة الت�سريع و�سن القوانني الناظمة .والثانية مرحلة ف�سائح ال�سوق الأمريكية
وخا�سة منها التي تلت اأحداث  11اأيلول.
فالأنظمة والقوانني والت�سريعات واأجهزة الرقابة والإ�سراف على اأ�سواق راأ�ض
املال تهدف اإىل حماية امل�ستثمرين واملحافظة على الأمانة وال�سدق يف التعامل
يف عمليات تداول الأوراق املالية ،ويتم ذلك من خالل عدة اآليات لعل اأهمها وجود
قواعد �سارمة لالإف�ساح عن املعلومات.
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بالغة ال�صفافية والإف�صاح:
اإن ال�سفافية هي :الإف�ساح العام عن املعلومات املتجددة وال�سادقة التي متكن
م�ستخدميها من التقييم الدقيق لو�سع املوؤ�س�سة واأدائها املايل ،ولالأن�سطة وو�سع
املخاطر وممار�سات اإدارة املخاطر.
لذلك فالإف�ساح وحده ل يوؤدي اإىل ال�سفافية ،ولأجل حتقيق ال�سفافية لبد
ودقيق ذي �سلة باملعلومات النوعية والكمية التي متكن
كاف
من تقدمي اإف�ساح ٍ
ٍ
امل�ستخدمني من القيام بالتقييمات املالئمة لأن�سطة املوؤ�س�سة وو�سع املخاطر.
اأما مزايا الإف�صاح الكايف فتتمثل يف الآتي:
 .1تعزيز قابلية املقارنة الأفقية والعمودية .فالإف�ساح مي ّكن من مقارنة اأعمال
املوؤ�س�سات نف�سها خالل ال�سنوات لقيا�ض تطور اأدائها ،ومي ّكن اأي�س ًا من
مقارنة املوؤ�س�سات فيما بينها يف ال�سوق.
 .2الت�سجيع على ا�ستخدام التعريفات الرقابية ،وت�سنيفات التقارير يف
الإف�ساح العام وتقوية املعايري التي تت�سمن م�سداقية املعلومات.
 .3تي�سري تقييم امل�ساركني للموؤ�س�سات يف ال�سوق ولل�سوق نف�سها.
و ُيق�سم الإف�ساح اإىل ثالثة اأنواع )1( :اإف�ساح حما�سبي ،و ( )2اإف�ساح غري
حما�سبي اإلزامي ي�ساعد يف تو�سيح املتطلبات الالزمة ل�سالحية الإف�ساح .و
( )3اإف�ساح غري حما�سبي غري اإلزامي ي�ساعد يف تو�سيح متطلبات اإ�سافية.
لغة البالغة اللكرتونية:
اإن الإف�ساح عايل اجلودة يعرت�سه اإ�سكالية تكلفة الإف�ساح حيث تزداد اأعباء
الإدارة بغية تاأمني متطلبات الإف�ساح مما يثقل كاهلها من حيث )1( :زمن اإعداد
هذه التقارير و ( )2تكلفتها.
اأمام ذلك اتفق كبار �سركات تقنية املعلومات واملحا�سبة على اإن�ساء لغة موحدة
تعتمد تقنية املعايري املفتوحة  ،Open Sourceهي لغة  XBRLالتي حتدد
وتو�سف خمرجات املحا�سبة بو�سفها اآلية تبادل املعلومات املالية واملحا�سبية،
حيث يتم الرتكيز على حمتوى التقارير من معلومات وبيانات بدل من الرتكيز
على �سكله .واإن ا�ستخدام املعايري املفتوحة يوؤمن:
 .1دعم وت�سهيل قبول امل�سرتكني.
 .2ال�سفافية.
 .3ال�ستقاللية.
 .٤قابلية التبادل.
وتتلخ�ض مهمة لغة  XBRLبكونها ابتكار ًا ي�سعى اإىل خف�ض تكلفة التقارير
والإف�ساح عن بيئة الأعمال لتخفي�ض تكلفة املعلومات ،وت�سريع تدفقها ،وزيادة
فائدتها ،وعوملة �سكل تقاريرها وحمتواها.
ويف هذا املقام ،ي�سعدين الإعالن عن كتابي املجاين (لغة الإف�ساح املحا�سبي
واملايل  )XBRLوهو اأحد منتجات م�سروع تتبناه جملتنا (م�سروع كتاب اقت�ساد
اإ�سالمي الكرتوين جماين) ،وهو هدية املجلة لكل موؤ�س�سة اقت�سادية مالية وغري
مالية �سعي ًا نحو اإيجاد �سوق اقت�سادي ي�سودها الإف�ساح وال�سفافية تطبيق ًا لو�سية
امل�سطفى املختار �سلى اهلل عليه و�سلم.
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