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

ماليزيا ت�صعى لتكون مركز ًا عاملي ًا ل�صناعة
ال�صريفة الإ�صالمية
تنظيم هيئة الوراق املالية لل�صيا�صات املحا�صبية املوؤثرة
باأ�صعار اأ�صهم ال�صركات املتداولة بالبور�صة.
اجنازات الهند�صة املالية ما بني املنظور التقليدي
و الإ�صالمي :اجلزء الأول عموميات عن الهند�صة
املالية التقليدية

ISLAMIC VENTURE CAPITAL IN MALAYSIA:
THE INDUSTRY’S LEGAL FRAMEWORK
Islamic Finance and inclusion
?Debt rather than growth

م�ستقبل املحا�سبة
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

املحا�سبة هي ظل الأعمال؛ تتحرك بتحركها ،وتتاأثر بالتط�رات املحيطة ب�سرعة ب�سبب اأهمية بياناتها.
تتلخ�س اإجراءاتها ب�ظيفتني:
 tالعرتاف :ويك�ن مبرحلتني :الت�سجيل ،والقيا�س.
 tالعر�س :وله م�ست�يان :الإف�ساح ،وال�سفافية.
اأما القيد والت�سجيل فيمكن اأن يك�ن:
 tيف دفرت الي�مية� :س�اء اأكان بقيد مفرد اأم بقيد مزدوج.
 tيف دفرت الأ�ستاذ مبا�سرة.
� tسمن مناذج ذات عالقة :كالف�اتري ،وال�سيكات ،واأوامر الإدخال والإخراج ،وغريها.
وي�سبق مرحلة القيد اإعداد �سجرة للح�سابات ،وقد درجت برامج املحا�سبة يف احل�سابات التي تتم با�ستخدام الكبي�تر
احلا�س�ب على و�سع:
� tسجرة فارغة ميل�ؤها املحا�سب بح�سب حاجته ،فينطلق من احل�سابات الرئي�سية من اأ�س�ل وخ�س�م
وم�ساريف واإيرادات؛ فيفرعها بح�سب حاجة امل�ؤ�س�سة التي ُتعَد لها احل�سابات.
ً
م�سبقا� ،س�اء بح�سابات قيا�سية اأ�سا�سية قابلة للزيادة اأو بح�سابات �سبه �ساملة .وبالن�سبة
� tسجرة معدة
للربامج التي تقدم حل�ل لق�ائم التدفقات النقدية فاإن حتديدا م�سبقا يتم مل�سري احل�سابات ،فيختار
املحا�سب م�سري كل ح�ساب �سمن ما مت اإعداده ً
�سلفا.
واحل�سابات اخلتامية ،منها ح�سابات تقليدية كح�ساب الت�سغيل واملتاجرة والأرباح واخل�سارة ثم امليزانية .ومنها ق�ائم
مالية كقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة املركز املايل .و�سميت هذه املجم�عة بالتقرير املايل اإذا اأ�سيفت
لها تقارير الإف�ساح وال�سفافية وتقارير الإدارة.
وقد مت النظر اإىل تلك البنية على اأنها متثل نظم معل�مات حما�سبية حيث تتدفق البيانات �سمن هيكل معل�ماتي ي�ؤدي
اأغرا�سا عديدة ميكنه خدمة باقي اإدارات امل�ؤ�س�سة مبده مبعل�مات مالية تاريخية ،مع اإمكانية تط�يعه ل�ستخراج بيانات
تهم الإدارة تطال امل�ستقبل ،و�سمي هذا الن�ع باملحا�سبة الإدارية حيث امل�ازنات امل�ستقبلية؛ وحتليل النحرافات وامل�ساعدة
يف اتخاذ القرارات كالت�سعري مثال؛ وح�سابات بع�س التكاليف اخلا�سة كالغارقة اأو املالئمة اأو ذات العالقة وما �سابه.
وبناء عليه -وب�سبب تط�ر احلاجات وال�ستخدامات للبيانات؛ وللخروج من عنق الزجاجة حيث يعاين الكثريون من فهم
الأرقام املحا�سبية ودللتها -بداأت الربامج املحا�سبية تقدمي ما ي�سمى بنمذجة الأعمال  ،Modeling Conceptحيث
يتم حتقيق متطلبات العميل اأو امل�ستخدم يف ال�سا�سة الرئي�سية دون احلاجة لك�نه ً
�سليعا يف املحا�سبة وفن�نها ،ثم تق�م
الربامج بتنفيذ الأعمال املحا�سبية املعقدة يف اخللفية  Backgroundللحد من الأخطاء و�سد اأي خلل نا�سئ اأو حمتمل.
ومل يقف الأمر عند النمذجة ،بل �سارت املحا�سبة اأ�سبه بق�الب قابلة للدمج �سمن برامج اأخرى  .Core Conceptففي
املرحلة ال�سابقة بحثنا عن بديل للمحا�سبة التقليدية ،فكان التط�ر باجتاه حما�سبة حديثة تخدم اأغرا�س الإدارة وحتقق
غاياتها ،ثم انتقل الأمر للبحث عن حما�سب اآيل يحمل الأعباء ً
ع��سا عن املحا�سب اخلبري ،بحيث يكفي اأن ي�سانده
ما�سك دفاتر  Book Keeperومت ذلك بنجاح حيث اأ�سبحت الربامج ُتعدُّ ،وجتهز اأعقد املراحل واأ�سعبها ً
تلقائيا كتدوير
احل�سابات والتدقيق وما �سابه .ثم انتقلنا للبحث عن مربجمني خمت�سني يعدون برامج حما�سبة قادرة على الندماج
�سمن برامج اأخرى دون خ��س كل املربجمني غمار املحا�سبة وفن�نها .ف�سارت املحا�سبة جزءا من النظم املتكاملة مثل

 ،ERPوحت�لت املحا�سبة ل��سيط � Mid-Ware Conceptسمن غريها من النظم ،وبد أا الكالم عن
املحا�سبة كمكتبات .Libraries Concept
واأكرث من ذلك ،بد أا م�سغل البيانات املحا�سبية والذي ه� ما�سك احل�سابات اأكرث من ك�نه حما�سباً
يبحث عن ت�سهيل الأعمال التكرارية التي ت�اجهه ،فربزت مفاهيم تب�سط الإجراءات وتزيد الفاعلية،
فكانت مفاهيم ال�سحب والإفالت  Pull & Drop Conceptلتحقيق الرتابط يف بع�س احل�سابات
كح�ساب التكاليف مثال.
وبد أا املحا�سب نف�سه يتململ من اإعداد التحليل املايل للح�سابات ويبتعد عن وظائف اأخرى ،فربز مفه�م
ك�ن برامج املحا�سبة اأ�سبه ب�سندوق اأ�س�د لقيا�س الأداء Black Box Concept To Measure
.The Performance

والتط�ر الأبرز كان يف تغري اأ�سكال املحا�سبة ،فكانت ومازالت املحا�سبة على ال�رق  ،Journalsثم
�سارت املحا�سبة على الأقرا�س وو�سائط التخزين  ،Storage devicesعند ذلك عانت الدوائر
ال�سريبية ومثيالتها من الدوائر احلك�مية الأم ّرين للتفاهم مع هذا ال�سكل غري امللم��س من البيانات
فم ّرت تلك املفاهيم بحالت رف�س ثم قب�ل م�سروط حيث لبد من احل�س�ل على الن�سخ ال�رقية بعد
ً
الكرتونيا ،ولالأ�سف مازال كثري من املحا�سبني راف�سني للقب�ل بال�سكل اجلديد للبيانات.
حفظها
لكن ومبا اأن التط�ر ل يرحم اأ�سحاب العق�ل غري ال�سريعة التبدل والتح�ل فقد �سارت املحا�سبة
يف ال�سحاب  Cloud Conceptوبذلك مل تعد البيانات غري حم�س��سة وح�سب ،بل �سارت بعيدة عن
الت�س�ر لدى من مل يرو�س نف�سه لتقبل كل جديد ،وياألف كل تغري ،بل يتبع اأ�سل�ب الت�سكيك والرف�س
له بدل اأن يرف�س ما لديه من اأفكار ومبادئ.
وبناء على ما �سبق ،تغريت اأ�ساليب الرقابة ،فالرقابة هي اإحدى وظائف املحا�سبة الأ�سا�سية ب��سفها
ُخمرج من ُخمرجاتها ،فتح�ل الأمر من التدقيق واملراجعة اليدوية وال�رقية اإىل ا�ستخدام الآلت
احلا�سبة ،فاتهم من فعل ذلك بتجميد عقله وتركه للحفظ وميله للك�سل ،فقد كان حفظ جدول ال�سرب
ق�سية! فجاءت تلك الخرتاعات املت�ا�سعة لتعمل يف العق�ل الب�سيطة اأفاعيلها ،ثم وبتط�ر النماذج
املعل�ماتية بد أا النتقال ملفاهيم و�سع النقاط الرقابية �سمن النماذج نف�سها  Formsللحد من
اأخطاء الإدخال ،وا�ستبعاد ما ميكن للم�ستخدم اأو امل�سغل من ال�ق�ع فيه واإيقاع املحا�سبة باإ�سكالياته،
فا�س ُتبعدت اأخطاء اإدخال الأرقام ال�سالبة اأو ال�سفرية اأو احلروف بدل الأرقام ،ومتت ال�سيطرة على
اأ�سماء احل�سابات باأرقام احل�سابات اأو بتقنيات البحث ال�سامل ،وكذلك رف�س القي�د قبل ت�ازنها .ثم
مت و�سع نقاط رقابية اأثناء املعاجلات ،فا�ستبعدت اأخطاء غري منطقية كك�ن ح�ساب ال�سندوق ً
دائنا اأو
ح�ساب املبيعات ً
مدينا اأو ما �سابه .ثم و�سعت نقاط رقابية لحقة من خالل مناق�سة النتائج ومدل�لتها.
الأمر الذي جعل مدققي احل�سابات ومراجعيه ينتقل�ن من التدقيق داخل الدفاتر واحل�سابات اإىل
التدقيق خارج ال�سندوق ،فبد أا ابتكار الأفكار ،وا�ستخدمت البيانات بفاعلية كبرية جد ًا حيث �سار
الرتكيز على احلل�ل وما بعدها ،مما اأخرج املحا�سبة من الظل اإىل الن�ر ومن ال�سف�ف اخللفية يف
الهياكل التنظيمية للتم��سع يف و�سط النظم املعل�ماتية متحكمة يف اإنتاج املعل�مة وتف�سريها.
وبناء على ما �سبق تغريت اأ�ساليب بيع وت�س�يق نظم املحا�سبة ،حيث �سار من املمكن:
 tبيع النظم للم�ستخدم مبا�سرة .Packages
 tتاأجري برامج املحا�سبة .Leasing
 tبيعها كنظم مفت�حة .Open Source
 tبيعها ب�سكل قابل للدمج �سمن برامج اأخرى .Core
 tبيعها كنظم وتاأجريها ك�سحاب .Cloud
 tال�ستفادة من لغة  XBRLلتعزيز التقارير.
 tال�ستفادة من النظم املتكاملة .ERP
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لقد �سار الإعالن عن املحا�سبة باأنها يف ال�سحاب  In the Cloudواأن معاجلتها تتم مبا�سرة دون حدود للمكان اأو
الزمان  Online Accessبل �سار الأمر ينفذ باأي و�سيلة  On Any Deviceفكما مل تعد الدفاتر ورقية ،مل تعد
مرب�طة بحا�س�ب حمدد ،بل �سار ذلك ممكنا من اجل�ال اأو من الأجهزة الل�حية اأو من اأجهزة قراءة �س�ئية Bar
 Readerحيث مل يعد يُرى يف مراكز البيع �س�ى هذه الأجهزة ،ومل يَعد يُرى بيد م�زعي ال�سلع واخلدمات �س�ى
�سبطا ً
اأجهزة �سغرية م��س�لة بال�سابكة العنكب�تية حتقق غر�س البيع وال�سراء والف�اتري واملحا�سبة ،وحتقق ً
رقابيا
مبا�سر ًا باإجراء حركات ف�رية يف بطاقات امل�ست�دعات.
وب�سبب تط�ر و�سائل النقل والنتقال تط�رت طرق ت�سليم ال�سلع واخلدمات ،ف�سار البائع غري م�سطر ل�سيارة
ال�سحن لت�سليم ب�سائعه و�سلعه بل �سار ت�سليمها يتم بطرق اأخرى دون ت�قف عند احلدود اجلغرافية ،ف�سارت
اخلدمات عابرة للحدود غري اآبهة بدوائر اجلمارك .ولعل ال�سلع تنتظر ابتكارات تخ�سها لتتخل�س من ح�اجز
و�سعها الب�سر ب�سبب ت�س�رات قا�سرة يف عق�لهم .مثال ذلك بيع الكتب اللكرتونية والربامج ،وتقدمي ال�ست�سارات
واخلربات مبختلف اأ�سكالها.
لقد �ساعد رك�ب املحا�سبة ال�سحاب على اإدارة الف�اتري ومدف�عات الزبائن مبا�سرة ومتابعة امل�ساريف والإيرادات
طرفا ً
من خالل التكامل مع امل�سارف وح�ساباتها ب��سفها ً
ثالثا حتقق رقابة وحما�سبة للم�س�ؤولية .و�ساعد ذلك
ا ً
أي�سا يف ت�ليد التقارير املالية ،ف�ساعد على الحتفاظ بامل�ساريع واإداراتها بفاعلية �سمن جدولة �سارمة خا�سة اإذا
مت ال�ستعانة بربامج اإدارة امل�ساريع التي اأ�سابها نف�س التط�ر ال�سابق ذكره.
و�سار ت�سارُك امللفات وال�قت والتحديثات واملعل�مات الراجعة اأمر ًا ً
متاحا للجميع بحيث اأن الذكاء �سار ممكنا
للجميع ب�سبب تط�ر الربجميات وحملها للعبء الأكرب من الأعمال املتكررة.
وتط�رت نظم الأمن املحا�سبي حيث تقدم خدمات املزامنة خدمات جليلة فت�سمح بك�ن البيانات حملية Locally
ويف ال�سحاب  Cloudبنف�س ال�قت ،فاختفت وظائف تعترب حديثة العهد ك�ظائف التخزين الحتياطي Backup
وا�سرتجاع البيانات  Restoreاأمام تط�ر خدمات املزامنة  Syncمما اأ�ساف حي�ية اأكرب للم�ستخدمني.
وال�س�ؤال اإىل اأين تتجه املحا�سبة م�ستقب ًال؟
اجل�اب ه� اأنها �سرتافق التط�ر العلمي والتقني لأنها ظل الأعمال ،تتحرك بتحركها ،وتتاأثر بالتط�رات املحيطة
ب�سرعة ب�سبب اأهمية بياناتها ،كما ذكرنا يف بداية الكالم .لقد �سار الكالم عن احلل�ل املحا�سبية Accountancy
 Solutionاأكرث من الكالم عن م�سك الدفاتر اأو عن حما�سبتها.
اإنها �سنة اهلل يف الأر�س� ،سنة التدافع حيث ما يبقى يف الأر�س ه� ما ينفع النا�س ويُ�سلح حالهم.
حماة (حماها اهلل) ٢014/9/7
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