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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ف�سلية (مطب�عة) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

منذجة �صندوق الزكاة يف اجلزائر
درا�صة ميدانية وقيا�صية
دور التمويل االإ�صالمي يف حتقيق االأمن االقت�صادي
التقدير ال�رشعي للعقود امل�صتقبلية والدورالتحوطي
لها بعد تطويرها مبا يتفق وال�رشيعة االإ�صالمية

املجل�س العام يف ا�ضت�ضافة جامعة الزيتونة

معوقات الن�صاط امل�رشيف االإ�صالمي
التمويل العقاري با�صتخدام �صيغة االإجارة املو�صوفة
يف الذمة درا�صة فقهية مالية

الذكاء املايل وحمدداته
يتم اإعداد البيانات املالية ً
دوريا ،والأ�سل اأنها متثل ال�اقع من حيث ت�سل�سل اأحداثه القت�سادية التي وثقتها
دفاتر املنظمة املُ ِعدة لهذه البيانات ،لت�سبح بعد املعالات املحا�سبية تقارير مالية قابلة للتدقيق ومن ثم
الن�سر.
ي�ستخدم املحا�سب�ن واملالي�ن بيانات وتقديرات حمددة لبع�س احل�سابات و�س� ًل لنتائج ختامية ي َُّعرب عنها
باملركز املايل .وي�ساعد تعدد اأن�اع املحا�سبة كمحا�سبة التكاليف واملحا�سبة الإدارية بت�ليد بيانات وعنا�سر
ميكن حت�يلها اإىل خطط تعرب عن ت�قعات م�ستقبلية.
ُت ّعرب التقارير املالية عن وجهة نظر املنظمة ُممثلة مبديرها املايل الذي يلتزم ب�سيا�سة اإدارته التنفيذية
وجمل�سها ،لكن عندما يقروؤها الآخرون تعك�س وجهة نظر اأولئك ال ُق ّراء كل ح�سب اخت�سا�سه وزاوية اهتمامه،
وعندئذ يبداأ ت�س ّكل رقابة ال�س�ق.
ومتثل املعايري املحا�سبية ومعايري املراجعة واملعايري املالية �س�اء منها الدولية اأو التي ت�سدر عن هيئات خا�سة
ً
مثل  AAOIFIومثيالتهاً ،
و�سيطا بني وجهتي النظر املذك�رتني ،فهي تعك�س الأ�س�ل املهنية حمققة
و�سعا
امل�سالح امل�سرتكة للم�ستفيدين من البيانات املالية �س�اء على م�ست�ى البيئة املحلية ممثلة مب�ؤ�س�ساتها ،اأو
على م�ست�ى الأ�س�اق الدولية ومنظماتها .لكن اإ�سكالية تطبيق املعايري بني الإلزامية اأو بقائها اإر�سادية ،تبقى
ق�سية م�ؤثرة يف مدى فعاليتها.
وت�ساف اإ�سكالية عدم حياد ال�سركات امل�ساركة ب��سع املعايري ،كفعل �سركة املحا�سبة (اأرثر اندر�س�ن)
امل�س�ؤولة عن ف�سائح �سركتي "اأنرون" و "وورلدك�م" العمالقتني ،ف�س ًال عن تعبري بع�س تلك املعايري عن
م�سالح تلك ال�سركات العمالقة.
وي�ساف عدم التطبيق من قبل بع�س من اأ�سهم�ا ب��سع املعايري (ومنها ال�سرعية) بل لالأ�سف هم اأكرث
اخلارجني عنها يف ممار�ساتهم الرقابية.
اإن التجمعات املهنية وما ي�سدر عنها لي�ست ابتكار ًا ً
عرب الن�يري عن املبادئ املحا�سبية املقب�لة
حديثا ،فقد ّ
ً
�سني القرن املا�سي ،عندما و�سع اأ�س�ل املحا�سبة منذ ح�ايل �سبعمائة �سنة،
عم�ما  GAAPالتي عُ رفت يف ّ
قال" :كيفية املبا�سرة واأو�ساعها وما ا�ستقرت عليه الق�اعد العرفية والق�انني ال�سطالحية" (نهاية الأرب
يف فن�ن الأدب� ،س  ،)194ثم اأق ّر باأول جممع حما�سبي مهني ،بق�له" :لقد ح�سل الجتماع لماعة من
م�سايخ اأهل ال�سناعة ممن اتخذها حرفة من مبادئ عمره اإىل اأن طعن يف �س ّنه" (نهاية الأرب يف فن�ن
الأدب� ،س .)305
ً
وذهب الن�يري اإىل اأبعد من ذلك ،عندما طلب من املحا�سب اقرتاح ما يراه ً
وت��سيحا ،ب��سفه الأكرث
ن�سحا
ا ً
إدراكا ملا جرى َثب ْته يف دفاتره خالل العام .لذلك يُناط به تقدمي مقرتحات ،وهي ح�سب ق�له :ل ميكن
�سبطها ،اإل اأنه مهما اقرتح مما يك�ن �سائغ القرتاح ممكن العمل ،لزم الكاتب عمله (نهاية الأرب يف فن�ن
الأدب� ،س  .)297وهي ت�سبه الي�م ما ن�سميه بالإي�ساحات والتي لي�س لها �سكل اأو اإف�ساح حمدد جتاه ن�احي
حمددة.
كما ُا�ستهر جمل�س اأبي حنيفة الفقهي حيث ُتناق�س امل�سائل فيه بعد جل�سات ع�سف ذهني جماعي ي�سع فيها
الأحكام والق�اعد الناظمة.
فما ه� الذكاء املايل؟ وكيف منيز َغ ّثه من َ�سمينه؟
هناك من يرى اأن الذكاء ع�س�ي حيث للع�امل ال�راثية دو ٌر فيه ،وهناك من يراه تفاع ًال بني الع�امل
حمد ٌد يُ�سفي الذكاء على الأفراد ،ومن تلك الع�امل القدرة على فهم اللغة
الجتماعية والفرد نف�سه ،وهذا ُ ِ
والق�انني وال�اجبات ال�سائدة ..الخ ،وهناك من اعترب اآثار ال�سل�ك مبثابة حاكم على ذكاء الأفراد .لذلك
فطريا ،واإن تع ّلق بالع�امل الجتماعية كان م ً
اإن تع ّلق الذكاء بالع�امل ال�راثية كان ً
ُكت�سبا ،والكت�ساب يك�ن
بالتعلم عن طريق التلقني ،اأو يك�ن ً
ناجما عن املمار�سة.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

اأما اآثار الذكاء فتك�ن بنجاح الفرد الذكي يف درا�سته ،وبف�ساحته ،و�سرعة تفكريه ،وكذلك بابتكاره لتطبيقات
جديدة واأدوات جديدة ت�ساعده وت�ساعد غريه على التك ّيف مع م�سكالت احلياة وظروفها امل�ستجدة ب��سفها بيئة
عامة اأو بيئة عمله.
وعليه فالذكاء املايل ه� قدرة الفرد على فهم وتعلم ال�س�ؤون املالية والتعبري عنها واإجادة التفكري فيها وبتحليل
نتائجها واإدراك اآثارها .وي�ساف لذلك مدى قدرته على التفاعل والتعامل مع الآخرين بح�سافة لأن التعامالت
املالية ل تتم مبعزل عن الآخرين.
وبناء عليه فالذكاء يك�ن متمث ًال:
 tيف قراءة ما وراء الأرقام ،وه� ما ُن ّعرب عنه بالتحليل املحا�سبي ،واملايل ،والفني ،والأ�سا�سي ،وال�سرعي.
 tوجنده ً
كامنا يف تقارير املحللني ،واملدققني ،واملراجعني ،و�سمن الدرا�سات الإح�سائية والتف�سريية.
 tويف تط�ير وابتكار الأدوات املالية املفيدة وما �سابهها.
ُ
 tكما تعترب املعايري املالية واملحا�سبية وال�سرعية ومعايري املراجعة ومعايري الأخالق ،التي ط�رت باملمار�سة
وال�ستنباط ً
معا ،و�سارت �سك ًال من اأ�سكال الذكاء الماعي.
لكن متى يتح�ل الذكاء اإىل وبال؟
اإن اختفاء حمددات الث�ابت الفكرية التي متنع العقل من الن�ح عن جادة ال�س�اب ،يجعلنا نتح�ل من الذكاء
احليلة
واحليل (بك�سر احلاء) ح�سب ّ
ال�سحاح ،ا�س ٌم من الحتيال ،ويف ل�سان العربِ ،
اإىل الحتيال وكالهما دهاءِ .
ً
َ
ّ
احل ْذ ُق وجَ ْ� َد ُة النظر والقدر ُة على ِدقة الت�س ُّرف ،وه� اأي�سا املطالبة بال�سيء باحليل.
وال ُق َ�ّة ،وذلك ه� ِ
ً
ا�سطالحا فع ّرفه ال�ساطبي باأنه تقدمي عمل ظاهر ال�از لإبطال حكم �سرعي وحت�يله يف الظاهر
اأما الحتيال
اإىل حكم اآخر ،فم آال العمل فيها َخرم ق�اعد ال�سريعة.
والحتيال ً
قان�نا ح�سب املادة  641من قان�ن العق�بات ال�س�ري ه� كل من حمل الغري على ت�سليمه ما ًل منق� ًل اأو
غري منق�ل ( )...فا�ست�ىل عليها احتيا ًل :اإما با�ستعمال الد�سائ�س ،اأو بتلفيق اأكذوبة اأيدها �سخ�س ثالث ول� عن
ح�سن نية ،اأو بظرف مهّد له املجرم اأو ظرف ا�ستفاد منه ،اأو بت�سرفه باأم�ال منق�لة اأو غري منق�لة وه� يعلم اأن
لي�س له �سفة للت�سرف بها ،اأو با�ستعماله ً
ا�سما م�ستعار ًا اأو �سفة كاذبة .وتطبق العق�بة على املحتال نف�سه كما
تطبق على من حاول ارتكاب هذا الرم.
لكن هل ّ
حتني وت�س ّيد الفر�س ول� اأطاحت بالآخرين مهما كان عددهم اأفراد ًا ودو ًل ،ذكا ٌء اأم حتاي ٌل؟ وهل فعل
َ
ً
َ
الرثي (�س�رو�س) الذي وُ�سف باأنه "الرجل الذي اأفل َ�س بنك بريطانيا العظمى" ذكا ًء اأم حتايال؟ (احلكماء
وتقلبات الأ�س�اق ،ت�سارلز م�ري�س� ،س .)32
وهل عمليات غ�سيل الأم�ال التي يق�م بها جمرم�ن دهاة اإل جرائم مالية؟ فهم يحتال�ن على النظم والق�انني
لي�سرق�ا اأم�ال ال�سع�ب م�ستعينني باأنظمة امل�ؤ�س�سات املالية ومب�سرفيني وماليني دهاة.
اإن احليل لي�ست ً
بدعا حديثة العهد ،بل عرفها الفقه الإ�سالمي ومار�سها عديدون ،واأُ ّلفت كتب حتمل هذا ال�سم.
وقد ت�سدى الفقهاء لتلك احليل ملنع انت�سارها حتى ل ُتف�سد حياة النا�س وتخرب اقت�سادهم ومعامالتهم .ولأجل
ذلك ن�ساأت مهنٌ جديد ٌة تت�سدى لتلك الأعمال كاملحققني املاليني ومعتمدي مكافحة غ�سيل الأم�ال ليكمل�ا عمل
املدقق املايل ومراجع احل�سابات واملدققني الداخليني.
وعلى ذلك ،التط�ر املايل كان م�ج�دا وب�سكل يكاد يعدل ما نحن عليه الآن! والحتيال كان م�ج�د ًا وب�سكل يكاد
يعدل ما نحن عليه الآن ا ً
أي�سا.
اأمام ذلك قامت الهيئات م�سدرة املعايري باإحلاق معايري الأخالق مبعايريها ،لكن رغم ذلك مازالت ق�سية
التطبيق ق�سية ترتاوح بني الذكاء والحتيال .فماذا بقي اأن يُفعل؟
بالع�دة اإىل ف�سيحة ال�س�ق الأمريكية املتعلقة ب�سركتي "اأنرون" و "وورلدك�م" حيث قرر جمل�س ال�سي�خ الأمريكي
تطبيق رقابة �سارمة على �سركات املحا�سبة لدورها يف تلك الف�سائح و�سرورة اإ�سدار قان�ن ي�سدد عملية
الإ�سراف على تدقيق احل�سابات من اأجل �سمان نزاهة ح�سابات ال�سركات وا�ستعادة ثقة امل�ستثمرين وت�سحيح

وتنظيم مهنة املحا�سبة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية .ويد ّل هذا على وج�د خلل يف بنية املجتمع الذي اأفرز
تلك ال�سركات والقائمني عليها مع ك�سف تزوير احل�سابات وجرائم اأ�سرار العمل ونزاعات امل�سالح.
وهذا اأي�سا لي�س بجديد ،فقد و�سع عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأول رقابة على ال�س�ق و�سماها (املحت�سب)،
واأ�سند للقائم بها مهمة مراقبة الأ�س�اق والتدخل عند ح�س�ل الغ�س والتدلي�س والتالعب بظروف العر�س
ً
حتقيقا لقاعدة احلرية املن�سبطة التي اأر�ساها خري الربية �سلى اهلل عليه و�سلم (دع�ا
والطلب وما �سابهه
النا�س يرزق اهلل بع�سهم من بع�س) ،ودع�ا تعني خل�ا والتخلية تك�ن بتنحية كل ما ي�س�ه العدالة ،ويف بع�س
الروايات �سبق تلك القاعدة (ل ي ِب ْع حا�س ٌر لبا ٍد) وذاك نهي عن اإخفاء �سعر ال�قت والتالعب به ،وهذا من
الإف�ساح وال�سفافية.
اإذ ًا يتمتع ك ٌّل من الذكي واملحتال بالدهاء فاإن اختفت ال�س�ابط الأخالقية كان ال��سع احتيا ًل ،وميكن متثيل
ذلك باملعادلتني التاليتني:
الذكاء � +س�ابط اأخالقية
الذكاء  +دون �س�ابط اأخالقية

= ذكاء مايل
= احتيال مايل

لكن اأمن�ذج عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه برقابة ال�س�ق ،وقاعدة عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه باأن اهلل
يزع يف ال�سلطان ما ل يزع بالقراآن ،ثم ما فعله الك�نغر�س الأمريكي باإ�سافة رقابة ال�س�ق من خالل املعايري
املحا�سبية التي �سبق اإليها الن�يري باأكرث من  700عام يجعلنا اأمام املعادلة التالية:
الذكاء � +س�ابط اأخالقية  +رقابة ال�س�ق

= ذكاء مايل

والرقابة والتدقيق مار�سه ال�زير العبا�سي علي بن عي�سى بق�له" :ل� ل نتفقد ال�سغري لأ�سعنا الكبري ،وهذه
اأمانة لبد من اأدائها يف قليل الأم�ر وكثريها" (الزهراين� ،س  ،)95وقد اأُن�سئ يف العهد العبا�سي دي�ان
خا�س للمراجعة اخلارجية ُ�سمِّي بزمام الأ ِز َّمة.
والفارق ال�هري ه� عندما تك�ن م�ساألة الأخالق ق�سية متغرية ل ثابتة احلدود ،وهذا ما عربت عنه (ن�رينا
هريت�س) يف كتابها ال�سيطرة ال�سامتة باأن امل�ساألة لي�ست م�ساألة اأخالق اإمنا هي م�ساألة جتارة واأحيانا تتطابق
جمم�عتا العتبارات ولكن هذا ل يحدث دائما ،فال�سركات لي�ست حار�سات املجتمع ،اإنها كيانات جتارية تعمل
من اأجل الربح ،وهي مزدوجة ا ً
أخالقيا.
وهذا ما ياأخذنا اإىل اأف�سلية ال�سريعة الإ�سالمية ومتيزها ،فا�ستعرا�س الق�اعد الفقهية الكلية والزئية
ي��سح انتظام ِعقد الفقه وان�سجامه ،فقد جمعت هند�سة بنائه بني ال�سه�لة واملتانة ،فح�سرت املحرمات يف
دائرة وا�سحة املعال وجعلتها ث�ابت ل ُتخرم ،ثم اأطلقت ال ِعنان لدائرة البتكار يف غريها من دائرة امل�سروع.
لذلك جند اأن تربية ال�سل�ك القت�سادي يف �سن مبكرة لالأطفال والأجيال النا�سئة ي�ساعد يف اإن�ساء جيل
اقت�ساديا ً
ً
وماليا .وقد كانت ال�سريعة الإ�سالمية �سباقة يف اإر�ساء هذه املبادئ واملُثل الرتب�ية
نا�سج الفكر
القت�سادية واملالية ومن ذلك :حماربة ال�سع والت�اكل والعجز والك�سل وحماربة التبذير والإ�سراف وتعليم
العتدال يف الإنفاق وذم الدَّين والتحذير من ماآلته ،واحل�س على العمل ،والتخطيط ال�سرتاتيجي.
ً
وبذلك فاإن عنا�سر ك�ن الذكاء ً
ومكت�سبا حمقق يف الثقافة الإ�سالمية ،وتدعمه ال�س�ابط الأخالقية
فطريا
التي ت�سكل جزء ًا ل يتجزاأ من ال�سريعة الإ�سالمية .وهذا ما يجب اأن نعتز به واأن ن�سعى اإىل تربيته وتزكيته يف
ال�س�ق الإ�سالمية ً
عم�ما.

