
0 
 

 
 -1باتنة  -جامعة الحاج لخضر

 كلية العلوم اإلسالمية
 قسم: الشريعة

 
 

 :مقياس مطبوعة

 مصطلحات فقهية واقتصادية
 

 خاصة بطلبة السنة ثانية ماستر
 تخصص: المعامالت  المالية المعاصرة

 رــــــري منيـــــأ. معم
 
 
 
 

   9191  - 9112  :السنة الجامعية



1 
 

 
 : مقدمـــة

دراكوالفقهية  االقتصادية طلحاتبالمصن التحكم إ  ،للطالب الركيزة األساسية يمثل مدلوالتها، وفهم معانيها وا 
في المعامالت  أو فقيه يفتي ،في أسواق المال ومستشار في األعمال محلل ماليقد يصبح وغدا  ،باحثفاليوم هو 

 بالمعرفة والتزود وتحليلها، المالية بياناتال السليم لقراءة األساس ضبط المصطلحات ُيعتبر ، وعليهالمالية والتجارية
أو إصدار فتاوى على قاعدة صلبة من للمصطلحات  .الصائب االستثماري  القرار التخاذ االستثمارية المطلوبة

 المضبوطة نظريا وعمليا.
ن إن دراسة المصطلحات الفقهية واالقتصادية من أهم األولويات العلمية، نظرا لما لها من أهمية في تمكي

تكتساب الملتكة الفقهية والتحكم بددوات تمهيدا لهم ال االستثمارالتجارة و المال و و  االقتصاد لغةالباحثين من الطلبة و 
ثراء رصيدهم الفكري وتقوية إدراتكهم المعرفي لبحث والتقصي في على اوتدريبهم على عمليات . التحليل االقتصادي وا 

مثل معاجم المصطلحات االقتصادية والمالية ومعاجم المصطلحات المعاجم اللغوية العامة والمعاجم المتخصصة 
الفقهية المالية، وكل ذلك يساعد على تتكوين شخصية الباحث أو الطالب حيث ينتقل من مرحلة الحفظ إلى مرحلة الفهم 

ار أحكام فقهية في مجال الفقه تمكنه أيضا إلى الوصول إصدف. والتحليل والتعليل والبرهان واالستنتاج والقبول والرفض
وال يكفي االطالع العام على أهم المصطلحات االقتصادية والمالية  . في القضايا المالية المعاصرة على أساس صحيح

نما يتعدى هذا الهدف إلى الدراسة المستفيضة لها والغوص بعمق في مفاهيمها ودالالتها المتنوعة . والفقهية وا 
سقاطاتها على الواقع  .وا 

نما هي مفاتيح  ألبواب معرفية إن المصطلح   ات الفقهية واالقتصادية ليست مجرد كلمات وألفاظ محدودة المعاني وا 
حيث كلما خاض الباحث  فيها  إال  وتوالدت في ذهنه مصطلحات ومفاهيم  أوسع وأعمق وآلفاق علمية ليس لها قرار

 .جديدة، وزادته عطشا ونشوة علمية
دها هي موقع مصطلحات االقتصاد اإلسالمي والمعامالت المالية بين إال أن أهم نقطة يجب أن نتوقف عن

مستمدة من رافدين مختلفين  هما  هاالتراث والحداثة، أين تتصارع المصطلحات فيما بينهما، حيث نالحظ  أن العديد من
أن ترجمة المصطلحات  رغم أن اللغة العربية هي المنبع األصلي  إال  ،الفقه اإلسالمي واالقتصاد التقليدي أو الوضعي

بقيت محتفظة بدالالتها األصلية سواء كانت . من اللغات االقتصادية العالمية  التي كتب بها رواد االقتصاد األوائل
اشتراتكية أو رأسمالية إال أن بعض الباحثين في االقتصاد اإلسالمي خاصة الذين كان تتكوينهم األولي في االقتصاد 

ومن جهة أخرى . والدالالت دون أن يشعروا بدنها مرتبطة في الذهن بتلك المعاني األولية الوضعي ينقلون تلك المعاني
فإن الباحثين الذين كان تتكوينهم األولى في الفقه اإلسالمي استعملوا مصطلحات قد تبقى بعيدة نوعا ما عن االستعمال 

 .  انه يجب النظر إليها بصورة معاصرةفي األدبيات االقتصادية الحديثة، ورغم أن إحياء المصطلحات شيء مهم إال
 والمصطلح الفقهي مدخل حول علم المصطلح:  المحور األول

 المحور الثاني: مصطلحات الفقه والشريعة  االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد
 المحور الثالث  : مصطلحات التمويل والبنوك واألسواق النقدية والمالية

 يةالمحور الرابع : مصطلحات فقهية مال
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 : ضبط مصطلحات السياسات المالية والنقدية لعالج أزمات التضخم والركودخامس المحور ا
 والمصطلحات ذات الصلة به الرقابةصطلح مبط  :  ض س : نموذج تطبيقي سادالمحور ال
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 والمصطلح الفقهي مدخل حول علم المصطلح:  المحور األول
  كلمة مصطلح أم اصطالح 

" صلح"وجذره " اصطلح"وهما مشتّقتان من . مترادفتان في اللغة العربّية" اصطالح "  و" مصطلح " إّن كلمتي 
، ألّن المصطلح أو االصطالح يدّل على اتفاق أصحاب تخّصص ما على استخدامه للتعبير عن مفهوم "اتفق"بمعنى 

 علمّي محّدد
للزين " لفّية في مصطلح الحديثاأل " في عناوين بعض مؤلفات علماء الحديث مثل" مصطلح " كما ظهر لفظ   

كّتاٌب " المصطلح"واستخدم لفظ  ،للحافظ بن حجر العسقالنيّ " نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر"العراقي، وكتاب 
لتعريف ا"آخرون غير علماء الحديث مثل شهاب الدين أحمد بن يحيى المعروف بابن فضل هللا الُعَمري في كتابه 

من المعجمّيين الذين استخدموا و  .اول األلفاظ االصطالحّية المستعملة في التكتابة الديوانّيةالذي يتن" بالمصطلح الشريف
اصطالحات الصوفية " بوصفهما مترادفين عبد الرزاق التكاشاني في كتابه " مصطلح " و " اصطالح  " لفظي

سون في تفسير الذوق في الفصل الواحد والخم: " فقال" المقدمة " في " مصطلح " واستعمل ابن خلدون لفظ  " 
مة كتابه  " مصطلح"و" اصطالح" واستعمل محمد التهاوني لفَظي". مصطلح أهل البيان  بوصفهما مترادَفين في مقدّ 

 ." العلومالفنون و كّشاف اصطالحات " المشهور 
 :الحدود الفاصلة بين الكلمة والمصطلح 

انفعاالت ومن أهم خصائصها االشتراك أو التعدد التكلمة عماد اللغة العامة تستخدم للتعبير عن أحداث أو 
أما المصطلح فهو عماد اللغة الخاصة، التي يستخدمها  .الداللي أو الداللة اإليحائية واالرتباط بالسياقات المختلفة

 . العلماء لتدل عندهم على أصناف أو حقول معرفية
إال أنه اتخذ شخصية ( المعنى اللغوي )ي والمصطلح مع كونه خرج من رحم التكلمة وبقي بينه وبينها حبل سر 

مستقلة عنها، وأصبحت له خصائص تميزه عن اللفظ اللغوي العام، وتجعل العالقات بينهما اختالفيه، فإن التعميم في 
 . اللفظ تقابله الخصوصية في المصطلح

 :علم المصطلح وصناعة المصطلح: المصطلحّية
المصطلحية، وعلم : ات للداللة على دراسة المصطلحات وتوثيقها، مثلتستخدم في الدراسات العربية عدة مترادف  

وعند العودة إلى الدراسات الغربية التي تتناول علم   .المصطلح، وعلم االصطالح، وعلم المصطلحات، والمصطلحاتية
   :، نجد أنها تفّرق بين فرعين من هذه الدراسةةالحديث اتالمصطلح

 ( Terminography/Terminorgaphie) : والثاني  (Terminology/Terminologie):األّول 
لم الذي يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمّية والمصطلحات اللغوّية، والثاني هو العمل الذي  فاألّول هو الع 
 ينصب على توثيق المصطلحات، وتوثيق مصادرها والمعلومات المتعلّ قة بها، ونشرها في شكل معاجم مختّصة، ورقّية

 .أو إلتكترونّية
هو في مقدمة الذين أشاروا إلى هذا الفرق  ( Alain Rey) والراجح أّن المعجمّي والمصطلحّي الفرنسّي أالن راي  

الذي يختص في دراسة   (Lexicology)وأتكدوه وكان اللسانّيون األمريكّيون قد سبقوا إلى تبيان الفرق بين علم المعجم 
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الذي يتعلَّق   (Lexicography) ، وبين صناعة المعجمواألسلوبيةتّية والصرفّية والداللّية األلفاظ من جميع الجوانب الصو 
 . بجمع البيانات واختيار المداخل وكتابة المواد ونشر الناتج النهائي في شكل معجم

ة أو فالمصطلحّي الذي يضطلع بإعداد مصطلحات مولَّد .ولتكنَّ هذا التمييز ليس له وجود في الواقع العمليّ 
دة للنشر، ال بدَّ أن يكون متمّكنًا من نظريات علم المصطلح وكذلك المعجمّي الذي يتوّلى تصنيف معجم من . موحَّ

 .المعاجم، ينبغي له أن يكون متمّكنًا من دراسة المفردات التي يشتمل عليها معجمه
ذا كان هذا التفريق ضرورّيًا،    علم : "شاماًل لنوعين من النشاط  اسماً " المصطلحّية" فضل أن يكون لفظ يُ وا 

وينبغي أن نشير هنا إلى  . التي ُتعنى بالجانب العملي" صناعة المصطلح"الذي يعنى بالجانب النظرّي، و " المصطلح
ّنما توصي  أّن المتخّصص في علم المصطلح، بصورة عاّمة، ال يستطيع وضع المصطلحات أو توحيدها بمفرده، وا 

اد هذه المهمة إلى لجنة مكونة من مصطلحّيين، ولسانيين، ومتخّصصين في الميدان العلمّي المؤسسات المعنّية بإسن
الذي تتعّلق به المصطلحات، ومستهلتكي تلك المصطلحات، لتكي ُتضَمن دّقة المصطلحات من الناحية العلمية وقبولها 

 .من ٍقبل األوساط التي تستعملها
نتاجه، أن ن   علم )األول، : الذي يضم فرعين هما( المعجمّية) طلق عليهما اسم ويمكننا عند دراسة المعجم وا 

أو ما ُيسَمى أحيانًا بعلم المفردات الذي ُيعَنى بدراسة األلفاظ من حيث اشتقاقها، وأبنيتها، ودالالتها، ( المعجم
الذي يشير إلى ( عة المعجمصنا)والسياقّية التي تتدلف منها؛ أما الفرع الثاني فهو  ومرادفاتها، والتعابير االصطالحّية 

جمع المادة اللغوّية، واختيار المداخل، وترتيبها طبقًا لنظام معين، وكتابة المواد، ثم النشر النهائي للمعجم، ورقيًا كان أم 
 .إلتكترونياً 

 :أهّمّية المصطلح
لم، ألّن  وقد قيل إّن فهم المصطلحات نصف. المصطلحات هي مفاتيح العلوم، على حد تعبير الخوارزمي   الع 

وقد . المصطلح هو لفظ يعبر عن مفهوم، والمعرفة مجموعة من المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في شكل منظومة
" أو  "مجتمع المعلومات " ازدادت أهمّية المصطلح وتعاظم دوره في المجتمع المعاصر الذي أصبح يوصف بدّنه 

". ال معرفة بال مصطلح " مصطلحات في فيّنا بالنمسا اّتخذت شعار ، حّتى أّن الشبكة العالمية لل"مجتمع المعرفة 
 . فعمليات اإلنتاج والخدمات أصبحت تعتمد على المعرفة، خاّصة المعرفة العلمّية والتقنّية

واللغة وعاء المعرفة، والمصطلح هو الحامل للمضمون العلمّي في اللغة، فهو أداة التعامل مع المعرفة، وأساس 
 وفي ذلك تتكمن أهّمّيته التكبيرة ودوره الحاسم في عملّية المعرفة. ي مجتمع المعلوماتالتواصل ف

 :وأهميته المصطلح في التراث العربّيتعريف 
وعّرف اللغويون العرب القدامى المصطلَح بدّنه لفظ يتواضع عليه القوم ألداء مدلول معّين، أو أّنه لفظ ُنقل من   

" فقال الجرجاني في تعريف االصطالح في كتابه . ة للتعبير عن معنى جديداللغة العامة إلى اللغة الخاص
ثم أضاف وكدّنه يتحدث عن ." عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسٍم ما، ُينقل عن موضعه "  ت:التعريفا

 ." إخراج اللفظ من معنى إلى آخر، لمناسبة بينهما " :بعض طرائق وضع المصطلح
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إخراج : االصطالح هو اتفاق القوم على وضع الشيء، وقيل " :التكّلّيات" ء التكفوي في كتابه وعّرفه أبو البقا 
بيدّي   ."الشيء عن المعنى اللغوّي إلى معنى آخر لبيان المراد : " بدّنه" تاج العروس "  في معجمه  وعّرفه مرتضى الزَّ

 ." اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص
 : "صبح األعشى"فقال القلقشندي في كتابه . ة المصطلح ودوره في تحصيل العلومأدرك العرب القدماء أهّميّ 

م، لعموم الحاجة إليه واقتصار القاصر عليه ونّوه التهاونّي في  "على أّن معرفة المصطلح هي الالزم المحتَّم والمهّم المقدَّ
ه أهّم المصطلحات المتداولة في عصره ، الذي جمع في" والعلوم كشاف اصطالحات الفنون  " مقّدمة كتابه المشهور

إّن أتكثر ما يحتاج به في العلوم المدّونة والفنون المروَّجة إلى األساتذة هو اشتباه  " :وعّرفها، بدهمية المصطلح فقال
لم اصطالحًا به إذا لم ُيعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه إلى االهتداء سبياًل وال إلى فهمه  ." دليالً  االصطالح، فإّن لتكلّ  ع 

ويلّخص أحمد مطلوب، الشروط الواجب توفرها في المصطلح والتي يمكن أن نستشّفها من التعريفات السابقة   
 :في ما يدتي
 اتفاق العلماء عليه للداللة على معنى من المعاني العلمّية،  -1 

 .اختالف داللته الجديدة عن داللته اللغوّية األولى  -2
  (."العام)اركة أو مشابهة بين مدلوله الجديد ومدلوله اللغوّي وجود مناسبة أو مش -3 

 :تعريف علم المصطلح ونطاقه 
لم الذي يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمّية واأللفاظ اللغوية التي تعّبر " ُيعرَّف علم المصطلح بدّنه   الع 

يتوفر على مجموعة كبيرة من المفاهيم التي ترتبط  فكلُّ نشاط إنسانّي، وكّل حقل من حقول المعرفة البشرّية،  ".عنها
فيما بينها على هيئة منظومة متتكاملة في كّل حقل من حقول المعرفة، وتتكون هذه المنظومة على عالقات متداخلة 

 . بمنظومات الحقول األخرى 
وُتبيَّن العالقة بين . ويتوفَّر كلُّ حقل علمّي على مجموعة كبيرة من المصطلحات التي تعّبر عن مفاهيمه لغوّياً 

وتؤلّ ف مصطلحاُت كلّ  حقل من الحقول منظومًة . المفهوم والمصطلح الذي يعبّ ر عنه، في التعريف العلمّي الدقيق
 . مصطلحّية تقابل المنظومة المفهومّية لذلك الحقل

 :وضع المصطلحات وإعدادها
بجمع المصطلحات في حقل من الحقول العلمّية،  نعني بوضع المصطلحات وا عدادها جميَع الفعالّيات المّتصلة  

وتحليلها، وتنسيقها، ومعرفة مرادفاتها، وتعريفاتها باللغة ذاتها، أو مقابالتها بلغة أجنبّية أو لغات أجنبّية أخرى؛ وكذلك 
للتعبير عن كّل جمَع المفاهيم الخاّصة بذلك الحقل، ودراسة العالقات القائمة بينها، ثم وصف االستعمال الموجود فعاًل 

ويمّر إعداد المصطلحات المعيارّية بثالث مراحل . مفهوم بمصطلح واحد أو تخصيص مصطلح معين للمفهوم الواحد
 :هي

دراسة نظام المصطلحات المعمول به حاليًا في حقل علمّي معين، أو بعبارة أخرى دراسة االستعمال الفعلّي  - 1 
 .فّيةللمصطلحات في ذلك الحقل، وهي دراسة وص
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تطوير نظام المصطلحات، أي تحسين االستعمال الفعلّي للمصطلحات، وهي عملية معيارّية ترمي إلى وضع   - 2
المصطلحات الدقيقة أمام المفاهيم العلمّية، وذلك هو األساس في إنتاج المصطلحات المصنَّفة، وأنظمة التصنيف، 

 .والمعاجم الداللّية
دة المعيارّية التي وضعتها هيئة لها سلطة توحيدّية، وتعميم نشر التوصيات الخاّصة بالمص - 3 طلحات الموحَّ

 .استعمالها
 :المعامالت في المصطلحات معاني على تعرفلل أخرى مصادر
 في الناس يستخدمها التي المصطلحات معاني لتحرير الوحيد المصدر هي الفقه ومدونات اللغة معاجم ليست

 األيام مرور مع تتكتسب التكلمات من كثيراً  فإن الداللي، التغير اللغة أهل يسميه لما عتخض التكلمات أن ذلك معامالتهم،
 اللغة ألن لغة كل في كثير وهذا كليا جديد معناً  إلى لتتحول األصلي معناه عن يتخلى ما منها إن بل جديدة معانٍ 
 .بها الناطقين بتطور ويتطور يتغير حي كائن
 بالعمل، وآخر بماله شريك بين الربح في شركة عقد بدنها اللغة ومعاجم الفقه كتب هاتعرف المضاربة، عبارة إلى انظر
نما المعنى بهذا تذكر تتكاد ال المعاصر اللسان في لتكنها  فإنهم" مضاربة" قالوا إذا ومتخصصين عامة من الناس وا 

 المضاربة بدن القول يمكن وال .العمالت في يضارب أو األسهم في يضارب فالن فيقولون  والمخاطرة المجازفة يقصدون 
 على الورثة تصالح: أنها معناها في فاألصل"  تخارج"  كلمة ومنها الفقهية، المضاربة ألحكام مناط المستجد بمعناها
 االستثمار لغة في اليوم تستخدم العبارة لتكن غيرها، من أو التركة من جزء نظير الميراث في نصيبه عن بعضهم إخراج
 .إلخ... التخارج بعملية الصندوق  مدير  سيقوم فيقولون " التنضيض" بمعنى
 لتكنه" التكتابة تعلم موضع" المكتب" العرب لسان في كما لها اللغوي  المعنى فإن" مكتب" كلمة ذلك من كثير ذلك وأمثال
 وكلمة  التكلمة داللة فاختلفت الجمهورية رئيس ومكتب محاماة ومكتب سياحي مكتب يقولون  إذ جديداً  معنى اتكتسب
 هذه على والباعث بكثير، ذلك من أقل فمعناها اليوم أما الوزراء، رئيس تعني القديم الزمان في كانت فقد حاجب
 ."عليه اتفق ما نص" وهو القديم في معهوداً  يكن لم معناً  اليوم اتكتسبت فقد اتفاقية: كلمة هو المقدمة
 عند يتوقف أن يجب ال تالمصطلحا هذه معاني عن البحث أن نقول أن يمكن ذلك وعلى
 أطراف قبل من المقصود المعنى على المعول إذ الداللي التغير هذا تتبع يجب بل الفقهاء ومدونات اللغة معاجم

 .للمصطلحات التاريخية الجذور وليس العالقات
 كما تجاري  التفاق يقةوث بمعنى ليس ولتكن القديمة العربية المعاجم في ترد صحيحة عربية كلمة" اتفاقية" كلمة: االتفاقية
نما اليوم اشتهرت  الحق إصابة إن: فيقال وصدفة، عرضاً  األمر وقوع أو األمر على واالجتماع االتفاق بمعنى وردت وا 
 حكم التي هي االتفاقية: فقالوا المناطقة كالم في ووردت. االختالفية األمور عكس أي اتفاقية، أمور: يقال كما اتفاقية،

 لذلك يشهد العربي اللسان في الصحيح اللغوي  القياس على جارية فالتكلمة. المقدم صدق تقدير على التالي بصدق فيها
 الجاهلي الشعر في ورد ذلك ومثل" ورهبانية" "جاهلية" كلمة مثل القياس نفس على كلمات من الحكيم الذكر في جاء ما

 .أيضاً 
 بهذا التكلمة واستخدام". عليه اتفق ما نص" هو لمستجدا بمعناها فاالتفاقية المصدري  المعنى هو االتفاق كان فإذا

 العقود جواهر" كتاب صاحب ذكره فقد العرب لغة في جديداً  ليس انه إال القديم الزمان في يعرف لم كان وان المعنى



7 
 

 المقدمة في فقال م 1741ه 888 سنة المتوفى المنهاجي محمد الدين شهاب" والشهود الموقعين من القضاة ومعين
 هللا كتاب وفق اتفاقية أو عقد أو لحكم حاجة ذي كل المشرقة بكواتكبها ويستنير"  جواهره: وفوائد كتابة أغراض عن
 ."نبيه وسنة
 مفاعيل إلنتاج وأخرى  مشيئة بين التئام كل هو االتفاق: "فقال 161 المادة في االتفاقية اللبناني القانون  عرف وقد

ذا قانونية  ."عقداً  سمي إلزامية قاتعال إنشاء إلى يرمي كان وا 
 وتتكون  ملزمة جعلها إلى عاقديها إرادة اتجهت إذا إال القضائية الجهات تنفذها وال ملزمة غير أنها االتفاقية في واألصل

 .العقد أركان فيها اتكتملت قد
 :المصطلح الفقهي 

عينة شائعة، وتتردد في الفقه أيضا حقل من حقول المعرفة، وللفقهاء كغيرهم في مختلف العلوم اصطالحات م
 .هناك اصطالحات في كتب المذاهب أنكثير من المناسبات الفقهية، كما 

وهكذا تميزت المصطلحات الفقهية عن سائر مصطلحات العلوم، لما للفقه خصوصا وللشرع عموما من معنى الشمول،  
فالذين يعرفون الزكاة . لحات باقي العلومفاأللفاظ الفقهية تتمتع باالنتشار الواسع بين أفراد المجتمع على خالف مصط

 بكثير من الذين يعرفونها بالمعنى اللغوي     أتكثربمعناه االصطالحي 
 المصطلح الفقهي:وتطور نشأة 

لقد جاء القرآن التكريم والسنة النبوية بمفاهيم جديدة لم يعهدها العرب من قبل، لتكن القرآن والسنة عبرا عن هذه 
ة كان العرب يستخدمونها لغير المعاني التي جاء بها اإلسالم. حيث أثرى القرآن التكريم اللغة المفاهيم بدلفاظ عربي

العربية بما طرحه من المعاني الجديدة، وبما نقله من األلفاظ من معانيها األصلية وجعلها معبرة عن المعاني الجديدة، 
نبوية، إذ بينت المراد من ألفاظ القرآن بيانا لغويا، كما وما كانت هذه المعاني لتتضح لوال الدور الذي قامت به السنة ال

أنها وضحت المفاهيم األخالقية واالجتماعية واإلنسانية، والسلوك المترتب عن هذه المفاهيم التي جاء بها القرآن. وما 
رحة لهذه المفاهيم، ومن كان الناس ليعرفوا التطور الذي حصل لمفاهيم األلفاظ الواردة في القرآن لوال السنة النبوية الشا

هنا يمكن القول إن كال من القرآن التكريم والسنة النبوية قد فتحا باب االصطالح على مصراعيه، وهما أول من أسس 
 للمصطلح اإلسالمي عامة والفقهي خاصة.

إن مجموع هذه األلفاظ التي عبرت عن المفاهيم الجديدة هي التي سماها العلماء بعد ذلك: )المصطلحات 
 اإلسالمية، أو األلفاظ اإلسالمية، أو التكلمات اإلسالمية(.

ثم استمرت دائرة االصطالح في التوسع على أيدي العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى 
 اتكتمل علم الفقه بمدارسه المختلفة. وصارت له مصطلحاته الخاصة التي يعرف بها وألهله لغتهم التي يتميزون بها.

توالدت مجموعة المصطلحات الفقهية تلبية للحاجات المستجدة السريعة في حياة المجتمع اإلسالمي، فقد و 
جاءت الفتوح واتسع سلطان القوم فازدحمت اللغة بالمصطلحات التكثيرة التي اقتضتها األوضاع السياسية واإلدارية، 

من هذه المصطلحات على غرار باقي العلوم، إذ  والتطورات االقتصادية واالجتماعية. وأخذ علم الفقه حضه الوافر
 كانت له منزلته الخاصة التي عرفها له أهله واللغويون.  
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وتاريخ ظهور المصطلحات الفقهية، هو تاريخ ظهور الفقه اإلسالمي وتاريخ نزول التشريع اإللهي الذي نما في 
دارية متنوعة الصور.  ضوء خلفية سياسية وا 

على غرار العلوم األخرى  فيض من  –االزدهار الذي عرفه )علم الفقه(  إذ من الطبيعي أن يتبع
االصطالحات الخاصة التي يستعملها الفقهاء، وتختلف معانيها عن المعاني اللغوية العامة، مع االحتفاظ بخيط دقيق 

 يربط بينهما. فيقتربان في المعنى أحيانا ويبتعدان أحيانا أخرى.
له أن علماء الفقه أغنوه بالمصطلحات ولم يعرض لهم معنى إال اصطلحوا عليه بلفظ والدارس لعلم الفقه يتجلى 

عربي ينقلونه من معناه اللغوي إلى معناه االصطالحي ألي مناسبة. فكل لفظ اصطلحوا على وضعه للداللة على 
اب: المعنى اللغوي، معنى عرفي بينوا أصل وضعه في اللغة وبينوا معناه الذي نقل إليه.  ولهذا يوردون في كل ب

 والمعنى االصطالحي، ومثال ذلك:
 : ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة.االصطالحالضم، وفي  لغة: الكفالة:
 حبس العين عن أن تتكون ملتكا ألحد من الناس والتصدق بمنفعتها. االصطالح: الحبس، وفي اللغةفي  والوقف:

ل داللة في اللغة الحقيقية )لغة العرب قبل اإلسالم( ثم إن المصطلح الفقهي هو لفظ لغوي في المقام األول يحم
جاء اإلسالم فنقل دالالت هذه األلفاظ وطور معانيها لتدل على معان جديدة في علوم الشريعة عموما وعلم الفقه 
خصوصا وأصبحت معروفة في الفقه، فاختصت به دون غيره وتحولت من معناها اللغوي العام إلى المفهوم 

 الفقهي الخاص.االصطالحي 
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 واالقتصادالمحور الثاني: مصطلحات الفقه والشريعة  االقتصاد اإلسالمي 
 الفقه

، بمعنى أن الفقه " العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية: "يعرف الفقه في االصطالح بدنه
ربه، وتستنبط أحكام هذه العبادات من األدلة يختص فقط باألحكام العملية، التي يمارسها العبد ويتقرب بها إلى 

 .من التكتاب والسنة، والذي يقوم باستنباطها هم الفقهاء   التفصيلية
 الشريعة

وأما الشريعة فلها تعريف عام، وتعريف خاص، فدما تعريف الشريعة بمعناها العام فهي كل ما شرعه هللا من العقائد 
عه هللا من األحكام العملية فقط، المتعلقة بكيفية عمل ما شرّ  فهي كل ما: واألعمال واألخالق، وأما تعريفها الخاص

 .تضمنه التكتاب والسنة، دون األحكام االعتقادية واألخالقية
المنزلة من عند هللا، بينما الفقه يتمثل في األحكام التي استخلصها الفقهاء من نصوص   فالشريعة هي األحكام نفسها

.. لدالئل االجتهادية التي تعتبر من أدلة األحكام كالقياس والمصالح المرسلة وقول الصحابيالشريعة اإلسالمية أو با
أي الحكم الصادر من الفقهاء قد يكون موافقا للشريعة، فحينئذ يكون  اإلسالمية،وهذه األحكام قد تتكون موافقة للشريعة 

في فيها الفقهاء وتتضارب أقوالهم فالمصيب منهم  وقد يتنازع. الفقه من الشريعة فيتفق الحكم الشرعي والحكم الفقهي
الحكم الذي قررته يكون قوله موافقا للشريعة، والذي لم يصب الحكم الشرعي يكون قوله داخال في دائرة الفقه ولتكنه 

 .ليس من الشريعة بحال
 
 

  :وهناك فروق واضحة بين الشريعة والفقه نجملها فيما يلي:   فروق بين الشريعة والفقه
ويفترق . أنهما يجتمعان في األحكام التي أصاب المجتهد فيها حكم هللا: النسبة بينهما العموم والخصوص، بمعنى .1

وتفترق الشريعة عن الفقه في األحكام التي تتعلق بالناحية . الفقه عن الشريعة في األحكام التي أخطد فيها المجتهد
 .تقدم االعتقادية واألخالقية فهي شريعة وليس فقه كما

الشريعة كاملة بخالف الفقه، فالشريعة تتناول القواعد واألصول العامة ومن هذه األصول نستمد األحكام التي لم  .2
 .بينما الفقه هو أراء المجتهدين من علماء األمة. ينص عليها

 .الشريعة عامة، بخالف الفقه .3
هاد الفقهاء فرأي أي مجتهد ال يلزم مجتهدا آخر، بل ال الشريعة ملزمة للبشرية كافة، أما الفقه فهو ناتج عن اجت .7

 .يلزم مقلده
أحكام الشريعة صواب ال خطد فيها لتكونها منزلة من عند هللا، أما الفقه فهو اجتهاد وفهم الفقهاء الذي قد يخطئ  .1

  .أحيانا



10 
 

 

 :االقتصاد اإلسالمي 
هو مجموعة األصول العامة االقتصادية التي  االقتصاد اإلسالمي: "يعرفه محمد عبد المنعم الجمال بقوله  

ومن ثم  "نستخرجها من القرآن والسنة، وهو البناء االقتصادي الذي يقام على تلك األصول بحسب كل بيئة وعصر 
جاءت نصوص القرآن والسنة متضمنة أصوال ومبادئ معينة يمكن أن يعبر عنها بمصطلحات العصر كمبدأ الملتكية 

مجتمع ومبدأ التتكافل االجتماعي ، ورأس المال والعمل واإلنتاج واالستثمار واالدخار واالستهالك  المزدوجة للفرد وال
 ...والتوزيع، وترك الربا 

 : وعالقته بفقه المعامالت االقتصاد اإلسالميمراحل 
 مرحلة التعرف على الحكم الفقهي: 

لذا فإن هذه المرحلة  لمتعلق باالقتصاد والمال(.وهي المرحلة األولى التي يتم فيها التعرف على الحكم الفقهي )ا
عتبار أن اتقع في نطاق علم الفقه الذي يعرف بدنه العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وب

 هذه المرحلة موضوعها األحكام التي يعطيها علم الفقه لذلك تسمى مرحلة الفقه االقتصادي والمالي. 
 تعرف على الظاهرة االقتصاديةمرحلة ال
هي المرحلة الثانية التي يتم فيها التعرف على الواقعة أو الظاهرة االقتصادية وتحليلها )اقتصاديا( والعمل  

عليها )بسياسات اقتصادية(، وباعتبار أن هذه المرحلة موضوعها الظاهرة االقتصادية )التي ينشئها الحكم الفقهي(، أي 
 ست فقهية، فيمكن تسميتها بـ مرحلة علم اقتصاد.دراسة اقتصادية ولي

نما   بناء على ما تقدم علم الفقه )االقتصادي والمالي( وعلم االقتصاد اإلسالمي ليسا مصطلحين بمعنى واحد، وا 
  هما مرحلتان تتكونان االقتصاد اإلسالمي، المرحلة الفقهية والمرحلة االقتصادية.

المالي(: هو إعمال العقل في الدليل الستنباط الحكم الذي يحكم الظاهرة إذن فموضوع علم الفقه )االقتصادي و 
االقتصادية. أما موضوع االقتصاد اإلسالمي هو إعمال العقل في الحكم الذي حصلنا عليه لتحديد الظاهرة االقتصادية 

 التي ينشئها الحكم، وتحليلها، والتدثير فيها، والتنبؤ بها.
  بامصطلح الرحول نموذج تطبيقي 

تعريف الربا وحكمه، ودليل الحكم، وتحديد المعامالت الربوية، وكل ما يناقشه الفقهاء عندما يكون الربا 
إذن  موضوع البحث، هذه العناصر كلها هي مرحلة الفقه لهذا الموضوع االقتصادي، أي مرحلة الفقه االقتصادي.

قتصادية و يكون له آثاره على الوقائع والمتغيرات مرحلة الفقه االقتصادي تعطي حكما، وهذا الحكم ينشئ واقعة ا
فإن البنوك التجارية ال تصدر  بإعمال الربااالقتصادية، ومن أمثلة ذلك أن تحريم الربا له أثره على عرض النقود، ألنه 

نما هو نقودا، وهكذا فإن تحريم الربا له آثاره على النظرية النقدية، وهذا البعد في دراسة الربا ال يمكن اعتبا ره فقهًا، وا 
 أثر اقتصادي للفقه، لذلك فإنه يدخل فيما يسمى مرحلة علم االقتصاد اإلسالمي.



11 
 

 

علم اجتماعي يهدف إلى دراسة العالقة بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة بغرض تحقيق  االقتصاد هو داالقتصا
 .وارد المتاحةأتكبر قدر ممكن من إشباع الحاجات عن طريق االستخدام التكفء للم

بالدراسة العامة للظواهر االقتصادية مثل الناتج أو تهتم التي النظرية االقتصادية التكلية وهي  :نظرية االقتصاد الكلي
الدخل القومي، المستوى العام لألسعار، مستوى االستخدام مستوى االستهالك واالستثمار، إن هذا التحليل يبدو صعب 

لصعوبات يتم تجميع العديد من المكونات االقتصادية في عدد قليل من األصناف سميت ومعقد، ومن أجل إزاحة هذه ا
 مجاميع اقتصادية.

تهتم بتحليل األنشطة االقتصادية لألفراد ودراسة سوق  التيالنظرية االقتصادية الجزئية  وهي نظرية االقتصاد الجزئي:
ستطيع أن نقول بدن االقتصاد الجزئي يهتم بدراسة نظرية سلعة معينة، وكذلك نشاطات الوحدات االقتصادية، ومن هنا ن

وبشكل عام فإن الترابط بين النظرية االقتصادية التكلية  األسعار، نظرية المستهلك وكذا توازن المستهلك والمنتج 
ك ترابطا والنظرية االقتصادية الجزئية قائم بحيث أن االقتصاد الوطني يؤثر ويتدثر بالوحدات المكونة له، أي أن هنا

 بين االقتصاد ككل، وبين وحداته.
وهو العلم الذي يختص بصياغة النظريات االقتصادية بدسلوب رياضي والتعبير عن العالقات بين  االقتصاد الرياضي:

 .باستخدام الرموز الرياضي إنماالمتغيرات االقتصادية ليس بالوصف كما هو الحال بالتحليل االقتصادي التقليدي 
ع الفروض الخاصة بالنظرية االقتصادية في صورة رياضية حتى تتكون هذه الفروض سهلة االختبار من يعبر عن وض

 ناحية تجانسها مع بعضها البعض، كما بمكن اختبارها بالنسبة للبيانات المتوفرة
واألساليب  يهتم بقياس وتحليل الظواهر االقتصادية مستعينا بالنظرية االقتصادية والرياضيات  االقتصاد القياسي:
   ثم االعتماد عليها في رسم السياسات االقتصادية. النظريات االقتصاديةتحليل واختبار  إلىاإلحصائية ويهدف 

النظرية االقتصادية والرياضيات واإلحصاء بشقيه الوصفي واالستداللي، لصياغة العالقات تتكامل بين وهو 
ات إحصائية عشوائية واختبارها ثم االعتماد عليها في رسم رياضيا ثم قياسها بعد تحويلها إلى عالق ةاالقتصادي

 السياسات االقتصادية المالئمة.
هو اقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير األسعار من قيد عدا ما تفرضه المنافسة : اقتصاد السوق

 الحرة غير االحتتكارية . 
تياجات الحاضر دون اإلضرار بقدرة أجيال المستقبل على وهي التنمية التي تفي باح:  التنمية المستدامة اقتصاد

  الخاصة وهي تفترض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية . االوفاء باحتياجاته
 .هو مجموع الدخول المكتسبة غير المبلغة للسلطات الضريبية : االقتصاد غير الرسمي
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 واق النقدية والماليةواألس والبنوك : مصطلحات التمويل ثالث المحور ال
 أعوان الفائضمباشر وتتم عن طريق البنوك، بجمع المدخرات من الوتتمثل في التمويل غير  الوساطة المالية:

)طالبي رأس المال( وذلك أعوان العجز )عارضي رأس المال( لحسابها الخاص وتوظيفها على شكل قروض إلى 
 بمقابل

المالية من نظام الوساطة أو ما يعرف اقتصاد المديونية إلى نظام التمويل  تعني تحول التدفقات الالوساطة المالية:
المباشر من خالل األسواق المالية، حيث تعمقت هذه الظاهرة بفعل العولمة المالية، التي مهدت لزيادة تفوق اقتصاد 

ويل الغير مباشر )التمويل األسواق المالية على حساب اقتصاد المديونية حيث تطور التمويل المباشر على حساب التم
الوسيط( عن طريق البنوك والمؤسسات المالية، وبذلك أصبحت األسواق المالية منافسا قويا للبنوك، فيما يخص جمع 
األموال وتوظيفها حيث وجدت هذه األخيرة أن األموال التي كانت تشكل موارد البنوك انحرفت للتوظيف في األسواق 

عوان أصبحوا يفضلون اللجوء إلى التمويل المباشر باعتباره تقنية أتكثر مرونة وأقل تتكلفة من المالية، وذلك بسبب أن األ
 الوساطة المالية البنكية. 

وتتمثل في لجوء البنوك إلى التمويل عن طريق األسواق المالية، بحيث تسمح هذه العملية  إعادة الوساطة المالية:
تي كانت من المفروض أن تتوجه إلى البنوك في إطار الوساطة المالية بإعادة استقطاب كمية المدخرات المالية وال

مثلما كان يحدث في السابق، وبالتالي تستطيع البنوك تعويض االنخفاض النسبي في الودائع وتدعيم قدرتها على منح 
 القروض واستعادة نشاطها من جديد. 

 تمويل االقتصاد :
ميكانيزمين متتكاملين لتمويل االقتصاد، إال أنه نجد في اقتصاديات إن التمويل المباشر والغير مباشر يمثالن 

العالم نمطين تطغى فيهما واحدة عن األخرى، هذا ما أدى إلى تقسيم األنظمة المالية إلى نمطين رئيسي، األولى 
وتعرف متجهة إلى الوساطة المالية، وهي ما تعرف باقتصاديات الدين وأنظمة مالية متجهة إلى السوق المالي 

 باقتصاديات األسواق المالية 
يتميز اقتصاد االستدانة بسيطرة التمويل غير مباشر، الذي يسند للنظام البنكي فيه المسؤولية  اقتصاديات الدين: –1

  .األولى في تمويل االقتصاد. وينعكس هذا النوع من التمويل على السياسة النقدية المتبعة
 اقتصاديات السوق المالية: –2

يز اقتصاد السوق المالي بدور مهم لسوق رؤوس األموال في تمويل النشاط االقتصادي مقارنة باقتصاد يتم
 االستدانة. وهذا ال يعني تهميش دور الوساطة في التمويل

ويتميز اقتصاد األسواق المالية  بالخصائص التالية: وجود منافسة بين المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى وجود 
محددة عن طريق قوى السوق )يحكمها العرض والطلب(. تمويل االستثمارات يخضع لعامل ربحيتها الذي  أسعار فائدة

  يجب على األقل أن يفوق سعر الفائدة.
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 المؤسسات المالية النقدية والمؤسسات المالية غير النقدية 
 اشتقاق النقود أو إنشاء النقود خلق النقود أو امتياز أو قدرة علىالفرق أن هو المؤسسات المالية النقدية لها 

تتولى عملية خلق نقود الودائع أي النقود  البنوك التجاريةبصفته يتولى خلق النقود القانونية ثم  البنك المركزي مثل: 
نما هي نقود ائتمانية تظهر من خالل تسجيالت محاسبية لعمليات الودائع  التكتابية والتي ليس لها وجود مادي وا 

كس تداول األموال باستعمال الشيكات، وليس تداوال حقيقيا، فالودائع تسمح باإلقراض ثم القروض والقروض وهي تع
 تخلق الودائع، ومنه يستطيع البنك أن يمنح قروضا تفوق إلى حد معين الودائع الموجودة عنده. 

  :الحرفة البنكية
اص معنوية تقوم بعمليات البنوك مؤسسات القرض هي أشخ:" كما يلي  البنوك القانون البنكي الفرنسيعرف 

وهو تعريف يوضح ويؤكد على أن للبنوك أعمال ذات طبيعة خاصة بها، وباالعتياد جعلت  ".على أساس حرفة معتادة 
منها حرفة من نوع خاص تعرف بالحرفة البنكية، ويمكن تحديد طبيعة الحرفة وموضوعها من خالل التعريف بالبنك 

محور عملها األساسي الذي تدور البنوك حرفتها األساسية وو "ن االتجار بالنقود حرفة لهام"المنشدة التي تتخذ بدنه 
حوله هي المتاجرة بالنقود فسلعتها النقود وليس البضائع التي يشتريها التجار ويبيعونها بالنقود فمنها يستمد البنك 

  فالبنوك التجارية هي مؤسسات بنكية موضوعها النقودوظيفته. 
  :البنكيةاألعمال 

: وهي تشمل أو العمليات البنكية" األعمال البنكية"تقوم البنوك بدعمال مختلفة جرى االصطالح على تسميتها 
باألسهم  االعتمادات والقروض، وتقديم التكفاالت، وحسم السندات التجارية وتحصيلها، والتعامل فتح الحسابات، ومنح

يجار الص   .هاناديق الحديدية وغير والقطع األجنبي والمعادن الثمينة وا 
 البنوك اإلسالمية بين حرفة تجارة السلع والتمويل

أنه إذا رغب البنك اإلسالمي في ممارسة المبايعات بصورة شرعية، فعليه أن يكون رفيق المصري حيث يري 
ومعارض، وال يكون  بائعا بصورة حقيقية، وال يقبل منه أن يكون وسيطا ماليا. وعندئذ فإنه يتاجر بالسلع، ويتخذ مخازن 

بنكا بالمعنى االصطالحي المعروف للبنك، ألن البنك ال يتاجر بالسلع، فيصبح تاجرا كالتجار، قبل إنشاء البنوك، وال 
 يسمح له بتلقي الودائع التي تميز عمل البنوك.

كون بنكا كغيره من وأما إذا رغب البنك اإلسالمي في أن يكون وسيطا فعليه التخلي عن المتاجرة بالسلع، وعندئذ ي
 البنوك.وبهذا فإن البنك اإلسالمي أمام خيارين:

ذا ما تاجر بالسلع فإن تجارته هذه تتكون صورية. - 1  إما أن يتمسك بمصرفيته، ويضحي بمشروعيته. وا 
ما أن يتمسك بمشروعيته، ويضحي بمصرفيته. وتتكون عندئذ تجارته بالسلع تجارة حقيقية. - 2   وا 
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 ية للبنوك:الوظيفة األساس
إن الوظيفة األساسية للبنوك هي الودائع وليس تقديم القروض كما يعتقد غير المتخصصين، فالبنوك ال تبدأ بعملية 

 ".بنوك الودائع"القروض إنما العملية األساسية األولى هي جلب وقبول الودائع ولهذا يطلق عليها 
تلك الودائع التي تخلقها البنوك التجارية وال ينتج عنها أي زيادة يمكن تعريف الودائع المشتقة بدنها  :المشتقةالودائع 

 .في حجم االحتياطي القانوني ولتكنها تؤدي إلى زيادة عرض النقود
الودائع، أن تدفع عوائد عن هذه  النقود المشتقة يتم خلقها أو توليدها من خالل وسائل عدة، منها إعادة اإلقراض، فمن

 .       بالنسبة للمصارفتعتبر من أتكثر أشكال الودائع المصرفية أهمية الودائع تحت الطلب أن  مع
والودائع المشتقة يتم خلقها أو توليدها من خالل وسائل عدة، منها إعادة اإلقراض؛ فمن يودعون النقود لدى البنوك 

ن، وهنا يكفي البنوك للوفاء بل يسحبون جزًءا يسيًرا منه في أي يوم معي. التقليدية ال يسحبون في آن واحد ما أودعوا
من الودائع % 08وهو )من مجموع ما أودع لديها، وما زاد %( 18مثال )بطلبات السحب أن تحتفظ باحتياطي صغير 

 .األصليتقرضه، وتنتفع بفوائده التي تتراتكم ليصبح لدى البنك مال مشتق أو تم توليده من المال ( في مثالنا
 :ات وأسواق رؤوس األموالالبورص

تعرف بشكل عام بالمكان الذي يجتمع فيه البائعون والمشترون لألوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو 
الذي  المكان-: وتطلق كلمة بورصة أيضا على. المنتجات الصناعية في موقع معين وفي مواعيد دورية بين المتعاملين

 لك المكان مجموع العمليات التي تنعقد في ذ - المتعاملون.يجتمع فيه 
لتوفير مختلف االحتياجات التمويلية، يتم بإصدار أوراق مالية متعددة تبادل على مستوى أسـواق يلتقي فيها 
عارضي وطالبي األموال، وتلعب هذه األسواق دور بالغ األهمية في النظم االقتصادية والمالية الحديثة الرتباطها بكفاءة 

طاب رؤوس األموال وتوظيفها، ويطلق على هذه األسواق التي تقوم بالتقريب بين األداء االقتصادي للبلد من خالل استق
القطاعات التي تقـوم باالستثمار وتتكـوين رؤوس األمـوال، وتلك التي تخلق االدخار مصطلـح أسواق رؤوس األموال التي 

ؤسسات والمجتمع ، إلى من هم تعرف على أنها" مجمـوعة المؤسسات التي ينساب فيها المال الفائض من األفراد والم
 في حاجة إلى هذه األموال لفترة من الوقت".

 أنـواع البورصـة:
 معيار نوع السلعة:  حسب-1
وهي سوق منظمة يلتقي فيها الباعة والمشترون للسلع المختلفة خاصة تلك السلع ذات  السلع والبضائع : بورصة-أ

معينة مثل أن تتكون سلع متماثلة قابلة لتخزين لسنوات أطول وتعرف بورصة  االستهالك الواسع والتي تتوفر فيها شروط
 .السلع بالبورصة التجارية وهي أقدم عهدا من بورصة األوراق المالية

 ومن أشهر بورصات السلع في الوقت الحاضر 
 ريس نيويورك لمادة القهوة لدينا بورصة لندن با بالنسبة-بالنسبة لمادة الشعير لدينا بورصة ليفربول  -
 . بالنسبة لمادة القمح لدينا بورصة شيكاغو -بالنسبة لمادة السكر لدينا بورصة لندن باريس  -
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هي ذلك المكان الذي يتم فيه بيع وشراء األوراق المالية من أسهم وسندات الشركات  :بورصة األوراق المالية -ب
اعاة القوانين واللوائح والنظم التي تنظم التعامل فيها، ويقوم والسندات الحكومية القابلة للتداول في البورصة وذلك بمر 

 .بإدارة هذه األسواق أفراد ومؤسسات وساطة مختلفة عادة ما تتكون مرخص لها من قبل السلطات العمومية 
ويعتبر مثل هذا النوع من البورصات مركز لتجميع وتركيز رؤوس األموال ثم تحويلها إلى استثمارات طويلة 

ي شكل أسهم وسندات كذلك و إلى جانب تحقيقها عائد مناسبا للمستثمرين فانه يمكن لهم بسهولة تحويلها إلى ألجل ف
 .نقود عند الحاجة إذ من الممكن بيدها في البورصة والحصول على نقود سائلة 

الختراع وحقوق بورصات األفكار وهى احدث أنواع البورصات والتي تتعلق بعرض وبيع حقوق وا بورصة الخدمات : -ج
 .الخ….المعرفة والعالمات التجارية وصفقات نظم المعلومات

 الزمني:البورصة حسب معيار المدى  أنواع-9
يتم التعاقد فيها على سلع حاضرة وجاهزة في المخازن والمستودعات للتحميل والتي يلتزم  :العقود الحاضرة بورصة-أ

 فورا.حص البضاعة ويلتزم المشتري بدفع الثمن فيها البائع بتسليم مباشر مع إمكانية تف
حيث يتم االتفاق على عقود بيع وشراء دون تسليم واستالم للمنتجات أو األثمان بل تتم  :اآلجلةالعقود  بورصة-ب

 األسعار.مضاربة على السعر فقط وتتخذ البورصة موعدا لتصفية تدفع خالله فروق 
 تصنيف األسواق 

تتعدد التصنيفات التي تتخـذها حسب عـدة معايير من بينها: و ال العديد من األسـواق، تضم سوق رؤوس األمو 
ومعيار أجل الذي يميز بين سـوق أدوات الدين مثل السندات وسـوق أدوات الملتكية مثل األسـهم  معيار نوع األداة

ن تمول نشاطها في أتكثر من الذي يميز بين السوق النقدي والسوق المالي، حيث أن المؤسسات يمكن أ االستحقاق
سوق وفي نفس الوقـت، كما أن األدوات المالية المتداولة حـديثا، واألساليب في ظـل التحوالت االقتصادية، وعولمة 
األسواق المالية، جعلت من الصعب وضع الحدود الفاصلة بين ما هو سوق مالي ونقـدي أو بين ما هو سوق وطني 

ه األسواق يفّضل الحديث عن سـوق تمويلية واحدة الهدف األساسي منها "هو تجمع وسوق أجنبي، فبدال من فصل هذ
معيار أجل االستحقاق أي  وسنعتمد علىواستخدام األصول الممول للقوة الشرائية لتحقيق تراتكم رؤوس األموال". 

 تصنيف األسواق إلى سوق نقدي وسوق مالي. 
 السـوق النقدي: –1

ها سوق رؤوس األموال قصيرة األجل، فهي السوق التي يتم فيها تبادل األدوات المالية تعرف السـوق النقـدية بدن
قصيرة األجل، يتركز فيها عـرض وطلب األموال القابلة لإلقراض لفترة تقـل عن عام واحـد، ويلجد المقترضين للسوق 

السوق النقدي على سوق ما بين النقدي لمواجهة انخفاض أو ضعف في السيولة النقدية يتطلب إجـراء سريع. يشمل 
 البنوك، وسوق أوراق الدين قصيرة األجل.

سوق مابين البنوك هو سوق مخصص للبنوك، يتدخل فيه البنك المركزي من أجل تحقيق التوازن في السوق بحقن 
جهة، ومن  )سوق النقد المركزي( من أو سحب السيولة من السوق كنوع من أنواع الرقابة على نشاط المؤسسات المالية

جهة أخرى لمواجهة االحتياجات التمويلية من خـالل عملية اإلقـراض واالقتراض بين البنوك يشكل هذا السوق الذي 
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يقتصر فيه التعامل بين البنوك السوق النقدي بالمفهوم الضيق. أما المفهوم الواسع لسوق النقـدي فيشمل سوق أوراق 
 وراق مالية قصيرة األجـل بتدخل من عـدة جهات )األفراد، المؤسسات، الحكومة(.الدين المتداولة. الذي يتم فيه تداول أ

 يعد السوق النقدي مصدر هام لتمويل قصير األجل يتميز بالخصائص التالية:
 أجل استحقاق أدوات السوق النقدي قصير األجل )ال يتجاوز سنة واحدة(، مما يعطيها صفة السيولة العالية. -
في رسم السياسة النقدية، إذا يقوم البنك المركزي بالتدخل في السوق بتغيير أسعار الفائدة قصيرة  تلعب السوق دور -

 األجل، لضبط نشاط المؤسسات المالية االئتماني.
 السوق النقدي هو مصدر لتمويل البنوك والمؤسسات األخرى. -
دوات المالية في السوق، مما يزيد من سرعة دوران يوسع السوق النقدي الطاقة اإلنتاجية للمشاريع بتوفير السيولة لأل -

 رؤوس األموال وبالتالي زيادة الطاقة اإلنتاجية.
 تتيح أسواق النقد أسلوب لتمويل العجوزات الحكومية دون إحداث تضخم. -

 أدوات مالية قصيرة األجل في السوق النقدي قابلة للتداول ذات سيولة عالية من بينها: ويتم تداول
هي أوراق مالية حكومية قصيرة األجل، ال يزيد استحقاقها عن عام، لتمويل خزينة  :)الخزينة( ات الخـزانةأذون -

 الدولة. وتعتبر من أتكثر أصول السوق النقدي سيولة، يمكن تداولها في السوق على أساس الخصم.
و شركات ذات مراتكز ائتمانية هي أدوات دين قصيرة األجل تصدرها مؤسسات أاألوراق التجارية )الكمبياالت(:  -

قوية، وهي عبارة عن سند يتعهد بموجبه المصدر بدفع مبلغ محدد في تاريخ محدد، وهي قابلة للتداول في سوق النقد 
 عن طريق الخصم لدى البنوك، وا عادة الخصم لدى البنك المركزي.

 السـوق المالي: – 9
جـل، يتم فيه االلتقاء بين عارضين وطالبين لألموال، حيث يعرف السوق المالي بدنه سوق رؤوس األموال طويلة األ

يعرض فيه المقرضون قروض مالية طويلة األجل مقابل حصولهم على موجودات مالية يعرضها المقترضون، ويلجد 
 المقترضون إلى هذه السوق بهدف الحصول على األموال الالزمة لتمويل االستثمار في رأس المال ثابت.

 في هذا السوق بددوات مدة استحقاقها تزيد عن سنة، تقسم حسب طبيعة االلتزام إلى:.ويتم التعامل 
وهي إصدارات ينتج عنها حق دين على مصدرها تجاه مشتري هذه اإلصدارات، يتعـهد بموجبها  أدوات ديـن: -

د سلفا ويطلق عليها اسم المصدر بدفع قيمة االلتزام لحامله عند تاريخ استحقاق معين، إضافة إلى سعر الفائدة المحد
 السندات، وتتعدد أشكال هذه السندات وفقا لعدة معايير مثل: سندات مضمونة، سندات قابلة لتحويل.

هي إصدارات يترتب عليها حق ملتكية باتجاه من يشتريها، تصدرها غالبا الشركات عند نشدتها أو  أدوات ملكية: -
التعهدات، والخيارات، واألسهم التي بدورها تدخذ عدة أشكال أسهم ممتازة، لزيادة رأس مالها، كما تتعدد أنواعها وتشمل 

 وأسهم عادية
 : السوق المالية اإلسالمية

إن القواعد العمل السائدة حاليا في األسواق المالية الحديثة وفي البورصات بشكل عام بها العديد من المخالفات 
ا مثل الربا والغرر والقمار والنجش واالحتتكار وغير ذلك لذا يجب الشرعية التي تجعل التعامل في هذه األسواق محرم

على السوق المالية اإلسالمية في حال إنشائها أو حتى في حالي وجودها بشكل غير منتظم  أن يتحرر القائمون عليها 
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وعند البحث في  وال يكون ذلك إال بالتزام المبادئ اإلسالمية في المعامالت المالية المحظوراتمن الوقوع في تلك 
المالمح العامة لسوق األوراق المالية اإلسالمية فإنها تقوم على مبدأين أن تتعامل بددوات مالية إسالمية حي ثان 
الداخل في هذه السوق يجد إال األوراق المالية اإلسالمية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة وال يجد سمات ربوية وغيرها 

المبدأ الثاني األساس هو طبيعة المستثمرين في السوق المالية اإلسالمية ألن هناك من المحرمات وجهة أخرى فإن 
 : نوعين من المستثمرين

وع يهدف إلى تحقيق الربح ليس إال عن طريق الشراء هذه األوراق المالية وانتظار ارتفاع أسعارها ثم بيعها وهذا ن .1
 الحديث.ما يسمى بالمضاربة في االقتصاد 

نوع ثان يهدف إلى توظيف مدخراته والحصول على عائد لهذا المدخرات من الربح الموزعة من قبل الشركات التي  .2
يحملون أسهمها أو سنداتها وهذا النوع هم المستثمرون الحقيقيون وهم يؤدون خدمة جليلة للمجتمع أما النوع الثاني 

ربون وهؤالء يعتبرون آفة السوق بسبب ما يحدثونه من ليسوا مستثمرين بالمفهوم الحقيقي لالستثمار بل هم مضا
طالق للشائعات لتحقيق أهدافهم في االستغالل والتكسب وبالتالي فإن النوع  تذبذب األسعار واضطراب في التعامل وا 
الذي يهدف إلى توظيف أمواله ومدخراته والحصول على عائد وهذا في إطار مبادئ الشريعة والذي ساهم في إنتاج 

 .ي للثروة والمنفعة هم الفئة المرغوب فيها في سوق مالية إسالمية حقيق
  اإلسالمية:السوق األولية  -

أن أصدرت بعض البنوك والشركات اإلسالمية صكوك وشهادات لالستثمار اإلسالمي مثل المقارضة في  بعد
الفعل إصدارها وبالتالي تم تتكوين األردن وغيرها وبدأ العمل من أجل تطوير أدوات مالية مستمدة من الشريعة وتم ب

 .ثانويةسوق إسالمية أولية وبدأت المطالبة بإنشاء سوق 
 اإلسالمية:السوق الثانوية  -

هناك نداءات كثيرة تطالب بإنشاء هذه السوق خاصة من طرف البنوك اإلسالمية التي عرفت تجارب كبيرة 
سالمية ورغم تطوير أدوات مالية إسالمية إال أن التعامل بها في وطويلة في التعامالت المالية التي توافق الشريعة اإل

سوق ثانوية لم يتحقق بعد رغم ما تشكله السوق المالية الثانوية من أهمية بالنسبة للبنوك اإلسالمية فهي تقدم خدمات 
 :جليلة مثال

قا وزفيرا حيث تستخدم الفائض سوق ثانوية تتكامل سوق أولية حيث تتكون بمثابة الرئة التي تتنفس فيها البنوك شهي .1
 .من السيولة لديها في هذه السوق وتمتص ما تحتاج إليه من سيولة عند الضرورة

إسالمية من شدنه أن يساهم في جذب المدخرات وا عادة توظيف األموال  وجود سوق مالية تعمل بددوات وقواعد .2
 لالستثمار.المهاجرة إلى الغرب بسب الخوف من التدميم وعدم وجود مناخ 

إن دخول البنوك اإلسالمية واستثمارات طويلة اآلجل يعني تجميد األموال لمدة طويلة وعدم القدرة على تحويلها إلى  .3
سيولة عند الضرورة وهذا ما يمنع البنوك اإلسالمية من الدخول مثل هذه االستثمارات الطويلة اآلجل والضرورية 

صدارللتنمية والحل هو وجود سوق ثانوية   سيولة.قابلة لتداول وتحويلها إلى  شهادات وا 
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 : عمليات السوق 
م يكن قائما على محظور شرعي فان هذه المعاملة عن لإذا كان البيع فيها حاال وباتا و :  عمليات السوق العاجلة -أ

تباع  طريق البورصة جائزة شريطة أن يكون العقد قائما على المجازفة حيث تصبح عملية بيع والشراء صورية حيث
 .العقود وتنتقل من يد إلى أخرى ،وغاية العاقدين االستفادة من فروق األسعار مثل البيع على المكشوف 

هي غير جائزة ألن هذا النوع من العمليات ال يتم فيه تسليم المعقود عليه ،ال الثمن وال :  عمليات السوق اآلجالة-ب
ملية ال تجوز ألن شرط صحة العقود ال يتم تسليم العوضين أو وعلى هذا فإن هذه الع.بل يشترط تدجيلهما  المثمن،
وال يجوز اشتراط تدجيل االثنين ،ودخلت بالتالي في معنى بيع بالتكالئ هذه العمليات تدخل أيضا في القمار  أحدهما،

ه صعوده ومن يسبق توقعالممنوع ألن البائع يضارب على هبوط السعر في اليوم المحدد والمشتري يضارب على 
 يكسب الفرق 
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 مصطلحات فقهية مالية :رابعالالمحور 
ويطلق . المال المدفوع إلى من يحفظه بال عوض أو هي المال الذي يودع عند شخص ألجل الحفظ الوديعة:

 .التعريف على العين المودعة ذاتها وعلى العقد المنظم لإليداع
هي : ل متعددة وتعرف الوديعة المصرفية بدنهاأما من الناحية االقتصادية فاإليداع يطلق على مظاهر وأشكا

األموال التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساٍو لها إليهم أو نفسها لدى 
 الطلب أو بالشروط المتفق عليها 

ك فقد نقلته إلى ذمة غير أحلت شخصا بدين مدخوذة من هذا القول فإذا فهي .نقل الدين من ذمة إلى ذمة :الحوالة
حساب إلى حساب أو  التي تجريها المصارف هي عملية نقل النقود أو أرصدة الحساب من المصرفية والحوالة .ذمتك

 .المحلية باألجنبية أو األجنبية بدخرى  ومن بلد إلى بلد آخر وما يستتبع ذلك من تحويل العملة ،من بنك إلى بنك آخر
 : التورق المصرفي

مثال ذلك أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم . سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها األول للحصول على النقد هو شراء
أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها :"أو هو . يبيعها آلخر نقدًا ليحصل على ثمنها الحال لرغبته في الحصول على النقد

 ."لنقدبدقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على ا -لغير البائع-نقدا 
قيـام : "عرفته فتوى المجمع الفقهي اإلسالمـي برابطة العالم اإلسالمي بدنه: تعريف التورق المصرفي في االصطالح

من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، ( ليست من الذهب أو الفضة ) المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة 
بدن ينوب عنه  –إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة  –ف على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصر 

 ".في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق 
 خطاب الضمان 

تعهد كتابي قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك بناء على  :بدنهيعرف خطاب الضمان 
 .إلى المستفيد، عند عدم قيام العميل بالتزامات معينة قبل المستفيد طلب العميل له بقبول دفع مبلغ معين

هو تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عمالئه في حدود مبلغ معين إتجاه طرف ثالث بمناسبة 
نة على أن التزام ملقى على عاتق العميل المكفول وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه اتجاه الطرف خالل مدة معي

يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة خالل سريان الضمان بغض النظر عن معارضة المدين أو موافقته 
 .بشروط التعاقد معه إخاللهفي ذلك الوقت حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الثالث أو 

 
 :االعتماد المستندي

بموجبه بدفع أو قبول سحوبات  يتعهد( المستورد)عتماد بناء على طلب زبونة خطي يصدر من البنك فاتح اال هو تعهد
أو سفتجة مسحوبة من المستفيد أو يفوض بنكا آخر ليقوم بالدفع نيابة عنه مقابل استفتاء كامل الشروط والتعليمات 

 .الواردة في االعتماد
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لجميع الدول، وتدتي هذه  لتجارة الخارجيةااالعتماد المستندي من أهم الطرق شيوعا في إتمام عمليات  يعتبر
تختفي  الذيالمعاملين من المصدرين والمستوردين إلى الحد  األهمية الفائقة على تقليل المشاتكل والعقبات التي تعرض

 .المستندي االعتمادمعه تماما أية منازعة إذا نفذت األطراف المعينة التزاماتها المحددة بشروط وأوصاف 
 :ري والتأمين التعاوني وإعادة التأمينالتأمين التجا

 : التأمين التجاري
نظام يهدف إلى حماية األفراد أو المنشآت من الخسائر المادية المحتملة الناشئة عن تحقق األخطار المؤمن منها،  هو

أو جزء طريق نقل عبء مثل هذه األخطار إلى المؤمن الذي يتعهد بتعويض المؤمن له أو المستفيد عن كل  وذلك عن
حصائية معروفةمقابل أقساط محددة محسوبة وفقا لمبادئ رياضية  وذلك فيمن الخسائر المالية التي يتتكبدها   .وا 

يتعرضون لخطر أو أخطار معينة،  المشتركين( )هيئةهو تعاون مجموعة من األشخاص، يسمون  :التأمين التعاوني
وذلك بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار،  أحدهم،على تالفي آثار األخطار التي قد يتعرض لها 

تحدده وثيقة التدمين أو عقد " االشتراك"أو " القسط"ويسمى  التبرع،كل منهم بدفع مبلغ معين، على سبيل  بالتزام
كين، في االشتراك، وتتولى شركات التدمين اإلسالمية إدارة عمليات التدمين واستثمار أمواله، نيابة عن هيئة المشتر 

 .عامقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه األموال باعتبارها مضاربًا، أو وكياًل أو هما م
 األصليوتعاقدت عليها مع المؤمن له  عملية تدمين المسؤوليات التي قبلتها شركة التدميـــــن هي: إعادة التأمين -ج

عالمية مقابل تسديد أقساط بنسب معينة من  أوكانت محلية  المباشر لدى شركات متخصصة في أعادة التدميـن ســــــواء
 .المؤمنة اإلخطار

 التاميـــــن إعادةنسبة منها لدى شركات  أو أعمالها بإسنادمن قيام شركة التدمين  األساسيةالغاية  إن
نشوء  ــــــةبالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حال واإليفاءهي للمحافظة على سالمة مركزها المالي 

 مطالبات في التعويض
لعقد الذي يسلم فيه المقابل بشروط مقدرة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة اعقد اإلذعان: 

 .تتكون محل احتتكار قانوني أو فعلي أو تتكون المنافسة فيه محدودة النطاق (أوحاجي)أو مرفق ضروري 
 :الجزائيالشرط 

مسبق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم تنفيذ المدين بالتزامه أو عند التدخير فيه،  هو اتفاق
 . سواء ورد هذا االتفاق في العقد األصلي أو في اتفاق الحق بشرط أن يكون ذلك قبل وقوع الضرر بالفعل

طرفي االلتزام، وغالبًا يكون الدائن،  وكثيرًا ما يوجد الشرط الجزائي ضمن بنود كثير من العقود، حيث يحتاط أحد
فيضمن العقد شرطًا جزائيًا تحسبًا مما يتوقع حدوثه من جانب المدين، ففي عقد المقاولة، غالبًا ما يتفق صاحب العمل 
مع المقاول على أن يلتزم األخير بدفع مبلغ معين يحدد جزافًا عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كل شهر، يتدخر 

 . مقاول عن تسليم العمل الذي تعهد بهفيها ال
وفي عقد البيع، قد يتفق على أن يلتزم البائع بدفع مبلغ من النقود، إذا امتنع عن الحضور إلى الدائرة المختصة 

وفي عقد اإليجار، قد يتفق طرفي العقد على أن يلتزم المؤجر بدفع مبلغ محدد إذا لم يسلم . إلتمام إجراءات التسجيل
وفي عقد العمل، قد يتفق على خصم جزء معين من أجر العامل إذا . ؤجرة للمستدجر، أو تدخر في تسليمهاالعين الم
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ذا وضع الشرط الجزائي في اتفاق الحق على العقد األصلي، وجب أن يكون هذا االتفاق سابقًا على . أخل بالتزاماته وا 
التدخر فيه، ألنه إذا كان الحقًا لها، فإنه يعتبر صلحًا ال  واقعة إخالل المدين بالتزامه، أي سابقًا على عدم التنفيذ أو

 .شرطًا جزائياً 
واألصل أن الشرط الجزائي يتمثل في إلزام المدين بدفع مبلغ نقدي عند إخالله بالتزامه، تعويضًا للدائن عما أصابه 

 .ر غير النقودمن ضرر بسبب هذا اإلخالل، ولتكن ال يوجد ما يمنع من أن يكون محله أداء أي شيء آخ
 : عقد التوريد

يعتبر عقد التوريد من العقود المعاصرة؛ ولذلك فإنه ال يوجد له تعريف في كتب األقدمين، ولتكن توجد له 
 تعريفات في بعض التكتب القانونية والبحوث المعاصرة

ام وفرد أو اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون الع: فقد عرفته محكمة القضاء اإلداري في مصر بدنه
 شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقوالت معينة للشخص المعنوي الزمة لمرفق عام مقابل ثمن معين

عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بدن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية : "بدنهاإلسالمي وعرفه مجمع الفقه 
 .كله أو بعضه آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل خالل فترة معينة لطرف

 
 سعر الصرف 

قيمة الوحدة الواحدة من عملة معينة مقارنة بقيمة الوحدة الواحدة من العمالت األخرى، معبّ را عنها بالقوة الشرائية لتكل 
 عملة

 الوكالة 
اته الغير ليفعله في حي ىهي إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات فهي عبارة عن تفويض تصرف إل

 بشرائط خاصة
 الصكوك االسالمية 

أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط )وثائق أو شهادات متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملتكية موجودات هي 
  .من األعيان والمنافع والديون قائمة فعال أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االتكتتاب وتصدر وفق عقد شرعي وتدخذ أحكامه

 

  االئتمان
قة التي يوليها البنك أو المؤسسة المالية لشخص ما سواء كان طبيعيا أم معنويا بدن يمنحه مبلغا من المال هو الث

باستخدامه في غرض محدد خالل فترة زمنية متفق عليها و بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه أو فائدة متفق 
عتمد نظام الفائدة عند اإلقراض ولتكنها تعتمد على نماذج تجدر اإلشارة هنا إلى أن المصارف اإلسالمية ال ت) عليها 

تمنح المؤسسات المالية والمصارف تلك القروض بضمانات تمكن ( تمويل أخرى اسالميه بعيدة عن الفائدة الربوية تماما
 .هذه المؤسسات من استرداد قروضها في حالة توقف العميل عن السداد
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تحت الطلب أي أنها النقود المكتوبة أو المسجلة في دفاتر البنوك والتي تمثل ما  تمثل نقود الودائع :المصرفيةالنقود 
يملتكه الفرد أو المؤسسة أو الشركة من أموال لدى البنوك ويتم تداول هذه النقود عن طريق دفاتر الشيكات التي 

 .تصدرها تلك النقود وتسلمها إلى عمالئها بناء على طلبها
المال تقتطعه الدولة مباشرة وبصورة جبرية ونهائية ودون مقابل في سبيل تغطية النفقات  الضريبة مبلغ من الضريبة:
 ومن هذا التعريف يمكن استخالص أهم الخصائص:   العمومية

: فالضريبة تدفع نقدا ال عينا، وذلك لطبيعة النظام االقتصادي بالنظر إلى أن المعامالت كلها لضريبة تأدية نقديةا-1
  .ى استخدام النقودأصبحت تقوم عل

: فالمكلف ملزم بدفعها، وليس له خيار في أدائها أو عدمه وال في كيفية الدفع وموعده، الضريبة تدفع بصفة جبرية -2
 وفي حالة امتناعه عن تدديتها تجبى منه قسرا وبالقوة.

أو خدمات خاصة،  : أي أن المكلف عندما يدفعها ال يتوقع الحصول على منافعالضريبة تدفع دون مقابل -3
 فالضريبة ال تستلزم أية خدمة مقابلة من قبل الدولة.

بمعنى أنه ال يمكن استرداد المال الذي يتم دفعه على سبيل الضريبة بدي شكل من  صفة نهائية: للضريبة -7
  األشكال، وذلك بخالف المال الذي يدفع للدولة على سبيل القرض

 
 في النفقاتأن يساهم الجميع  التتكليفية، بمعنىدفعون الضرائب حسب قدرتهم كل المواطنين ي :الجبائيةالعدالة 

الحكومية بحسب مقدرتهم النسبية بقدر اإلمكان أي نسبة الدخل الذي يتمتعون به، وقد ركز آدم سميث على إعفاء ذوي 
تحقيق المساواة بين األفراد الدخول الضعيفة، ولذلك يجب أن تتحرى بصفة عامة االعتبارات األساسية لفكرة العدالة و 

ومن أجل هذا فإنه يلزم أن يكون لها من النصوص التشريعية ليضمن الحفاظ عليها في التطبيق، ويطمئن المواطنين 
 في كل التزاماتهم

اال لوجود أسباب موضوعية،  غيرها،التوزيع العادل لألعباء الضريبية بين أفراد المجتمع دون تفضيل فئة معينة على 
 إعفاء ذوي الدخل المنخفض من الضريبة. مثل

أن الدولة تستعمل الضريبة لتحقيق العدالة االجتماعية فالضريبة هنا تعتبر جانب أساسي  العدالة بواسطة الجباية
 ما استعملت بإحكام ألجل تحقيق العدالة وهو مجال السياسة الضريبية أو الجبائية  إذاوأداة قوية 

الفرض وعدالة في التحصيل والتوزيع، تفرض على األغنياء لصالح الفقراء ، يعلم األغنياء عدالة في  عدالة الزكاة :
مصارف الزكاة ويشعرون حقيقة بعدالة اإلسالم في تزكية أموالهم وأنفسهم ويلمسون أثار الزكاة في تحسن أحوال الفقراء 

إسراف وتبذير  أولتغطية نفقات غير مبررة  الة الضرائب قد تتكون دوتحقق العدالة والتتكافل االجتماعي، والعكس في ع
 وا هدار ألموال الضرائب  
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  التضخم والركودأزمات المالية والنقدية لعالج السياسات  مصطلحاتضبط : خامسالمحور ال

، اإلجراءات العملية التي تتخذها الدولة بقصد التدثير في األنشطة االقتصادية للمجتمع تمثل :االقتصاديةالسياسة 
وتحمل مدلوالت كثيرة، فهي قد تعنى األهداف االقتصادية المطلوب تحقيقها، كما تعني أيضا األساليب المتبعة لتحقيق 

 هذه األهداف، لذا يمكن القول بدنها تشمل كال من الوسائل واألهداف المطلوب تحقيقها معا.
اإليرادات العامة لتحقيق األهداف االقتصادية يقصد بالسياسة المالية استخدام النفقات العامة و : السياسة المالية

واالجتماعية للدولة. وهي السياسة التي تستخدم الدولة في ظلها اإلنفاق واإليرادات العامة للوصول إلى آثار مرغوبة 
وتستخدم السياسة المالية كوسيلة عالجية للتحكم في الظواهر االقتصادية من خالل  وتحاشي اآلثار غير المرغوبة. 

دثيرها في مستويات الطلب الفعال وتوازنه مع حجم العمالة المحققة. ويتوقف نجاح السياسة المالية على تتكاثف ت
 السياسة االقتصادية خاصة السياسة النقدية. 

الضرائب كدداة من أدوات السياسة المالية تتخذ صورا عديدة كالتخفيض العام أو  على وتقوم الضريبية:السياسة 
عامة لبعض الضرائب أو بالتمييز في المعاملة الضريبية بين أوجه النشاط المختلفة لتشجيع بعضها والحد من الزيادة ال

البعض اآلخر. الضرائب كدداة للتدثير على سلوك المستهلك وعلى تخصيص الموارد وعلى اختيار الفن اإلنتاجي. 
 .االستقرار االقتصاديوالضرائب أداة لتوجيه االقتصاد وتحقيق 

تعتبر أداة هامة من أدوات السياسة المالية لتنفيذ السياسة االقتصادية للدولة وفي التدثير على مستوى  لنفقات العامة:ا
الدخل القومي وعلى مستوى التوازن االقتصادي والتدثير على اإلنفاق الخاص وعلى تحقيق العدالة االجتماعية خاصة 

 نفقات العامة كدداة للتدثير على اإلنتاج وفي التدثير في مستوى األسعار.باستخدام النفقات التحويلية. كما تستخدم ال
بالطلب التكلي الفعال ذلك اإلنفاق القومي على السلع والخدمات ويالحظ أن كلمة كينز يقصد  الطلب الكلي الفعال:

هذه الرغبة بالقدرة على   "فعال" تميز هذا الطلب عن مجرد الرغبة في الشراء حيث بالنسبة لهذا الطلب ينبغي أن تقترن 
الشراء. كما أن كلمة "كلي" تعني إنفاق الوحدات االقتصادية في مجموعها وتميزه عن الطلب الفردي الخاص بإنفاق 
الوحدة االقتصادية ويتتكون اإلنفاق القومي على السلع والخدمات )أو الطلب الفعال( من اإلنفاق الخاص على سلع 

 لى االستثماراالستهالك واإلنفاق الخاص ع
 االستقرار االقتصادي مفهوم مركب يضمن ضرورة السعي دائما لتحقيق هدفين رئيسيين: االستقرار االقتصادي:
يتمثل في استمرار تشغيل االقتصاد الوطني عند مستوى التشغيل التكامل للموارد االقتصادية  الهدف األول:

 ومن ثم تفادي حدوث كساد اقتصادي. 
مثل في تفادي حدوث ارتفاعات سعرية كبيرة ومستمرة في المستوى العام لألسعار أي تفادي فيت الهدف الثاني:

 حدوث التضخم. 
كدحد أهداف االستقرار االقتصادي ال يعني  مستوى التشغيل الكامل للموارد االقتصادية تحقيقإن السعي إلى 

نما المقصود بالتشغي %188أن مستوى تشغيل الموارد سوف يبلغ نسبة  ل التكامل للموارد االقتصادية بمفهومه العملي وا 
يسمح بوجود مستوى مقبول من البطالة. هذا المستوى من البطالة تصبح تتكلفة عالجه االجتماعية غير مقبولة 
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اقتصاديا واجتماعيا )حيث يصاحب معالجة البطالة ارتفاعات سعرية كبيرة تسبب أضرارا اجتماعية ضخمة( فالمنافع 
 اتجة عن معالجة البطالة تصبح أقل بكثير من التتكلفة االجتماعية الناتجة عن ظهور التضخم.االجتماعية الن

فمن الناحية العملية ال يمكن الوصول إلى مستوى بطالة يساوي صفر، فمهما بلغت كفاءة االقتصاد وكفاءة 
ث ال بد من وجود حد أدنى األدوات المستخدمة في معالجة البطالة فال يمكن أن يصل معدل البطالة إلى الصفر حي

من البطالة تسمى بالبطالة االحتتكاتكية والذي يمثل ذلك المستوى من البطالة الذي يوجد في المجتمع نتيجة لحركية 
 العمال بين الوظائف المختلفة أو نتيجة لدخول عمال جدد سوق العمل أو خروجهم أو تقاعدهم. 

زم ضرورة تحليل مفهوم كل من الفجوات التضخمية إن التحدث عن مفهوم االستقرار االقتصادي يستل
واالنكماشية، حيث أن االستقرار االقتصادي يتضمن االستقرار في مستوى الدخل واألسعار عند مستوى التشغيل التكامل 
للموارد االقتصادية والذي يتحقق عند مستوى مقبول من البطالة، وتحقيق ذلك يستلزم ضرورة تتكاثف السياسات 

 ة المختلفة من أجل تجنب حدوث فجوات تضخمية وانكماشية.  االقتصادي
 :المفاضلة والمزج بين السياسات المالية والنقدية

رغم وجود مدرستين متميزتين إحداهما نقدية واألخرى مالية يدور بينهما جدل كبير إال أن هذا لم يمنع وجود 
تين دون األخرى مبررين ذلك بدن استخدام إحداهما العديد من االقتصاديين الذين يرفضون االنحياز إلحدى المدرس

بمفردها ال يغني عن ضرورة استخدام األخرى في نفس الوقت لتحقيق أهداف معينة تتعلق باالستقرار االقتصادي، أو 
  التشغيل التكامل.

االقتصادية حيث أنه وبينما يقبل أنصار السياسة المالية مشاركة السياسة النقدية لها في الخروج من األزمات 
 وتحقيق االستقرار االقتصادي فإن أنصار السياسة النقدية يرفضون االعتراف بدي دور للسياسة المالية في هذا المجال.
وقد هيد ذلك الرفض المناخ لقيام فريق مستقل دون المدرستين يؤمن بضرورة استخدام السياستين معا، كيفية تحديد 

سات وكذا الدور الذي يلعبه مزج السياستين في عالج المشكالت كالبطالة نسب استخدام كل سياسة في مزيج السيا
 والتضخم أو تحقيق االستقرار االقتصادي.

 في محاربة األزمات:المالية والنقدية مزج السياستين 
أوضح أنصار مزج السياسات النقدية والمالية لمحاربة األزمات االقتصادية المعاصرة أن أدوات كل سياسة  
التدثير على القوة التكامنة في االقتصاد والمغذية ألزمات التضخم والتكساد أو البطالة والركود التضخمي. وذلك  تستطيع

بصرف النظر عما يثور من جدل بشدن أسباب نشوء مختلف األزمات أو كيفية تعاقبها، أو تغير كيفية اجتماع أزمتي 
يما يلي كيفية استخدام مزيج السياسات المالية والنقدية وسيتم ف )الركود التضخمي(. التضخم والتكساد في آن واحد

 لمحاربة كل نوع من األزمات االقتصادية على حدة وباختصار:
 أزمة التضخم:

نظرا ألن ظروف التضخم تتميز بارتفاع المستوى العام لألسعار واتجاه األجور أيضا إلى الزيادة باضطراد تبعا 
النفقات بشكل عام عن الناتج المحلي. ويفرض وجود توظف كامل في االقتصاد لنقص قيمتها الحقيقية زمن ثم زيادة 

الوطني فان استخدام كل من السياسة النقدية والسياسة المالية يؤدي ليس فقط إلى الخروج من األزمة بل تحقيق توازن 
اق القومي إذ تستطيع زيادة اقتصادي أيضا عند مستوى التشغيل التكامل والقضاء على الفجوة بين الناتج المحلي واإلنف
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العمل على الهبوط بمستوى و  ،الضرائب وخفض اإلنفاق الحكومي وخفض المعروض النقدي أو خفض معدل زيادته
 التكلي إلى مستوى الناتج المحلي وتحقيق التوازن العام. فاقناإل

 البطالة:أزمة 
على العمل وراغبين فيه  ومع ذلك فهم ال في ظروف البطالة اإلجبارية يعاني االقتصاد من وجود أفراد قادرين 

يعملون نظرا ألن الطلب على العمل مشتق من الطلب على المنتجات التي يمكنهم إنتاجها أو الخدمات التي 
يستطيعون تدديتها، وهكذا يكون الطلب التكلي أقل بكثير من العرض التكلي من السلع والخدمات، وهو ما يترتب عليه 

 العام لألسعار واألجور وحدوث نوع من التكساد غير العادي.  أيضا انخفاض المستوى 
وباستخدام كل من األدوات المالية واألدوات النقدية يمكن معالجة هذه األزمة، حيث يؤدي زيادة اإلنفاق العام 
ة وخفض الضرائب)أدوات مالية( وزيادة المعروض النقدي وخفض سعر الفائدة الحقيقي إلى حدود معينة)أدوات نقدي

لى زيادة كمية النقود المتداولة  (إلى دفع الطلب التكلي ألعلى وتنشيط االقتصاد القومي) من وجهة نظر الماليين(.وا 
وزيادة اإلنفاق التكلي )من وجهة نظر النقديين( غير أن النقديين ال يعترفون سوى بالبطالة االختيارية ومن ثم فإن معظم 

الحد األدنى لألجور ودور نقابات العمال وا عانات البطالة التي تؤدي إلى مقترحاتهم لحل مشكلة البطالة تركز على 
 تفضيل الراحة على العمل.

ويعترف أنصار استخدام مزيج من السياسات النقدية والمالية في معالجة األزمات بوجود كال النوعين من 
أيمانهم بازدواجية سوق العمل  رجع ذلك إلىالبطالة) اإلجبارية واالختيارية( وعلى خالف كل من النقديين والماليين. وي

العمل وظروفه المناسبة وتحقيقه آلمال وتطلعات العمال،  ةأساسي يتميز بارتفاع األجور وجودحيث يوجد سوق عمل 
 وذلك بعكس سوق العمل الثانوية التي تتصف بانخفاض األجور وسوء ظروف العمل ونوعيته....الخ. 

 الركود التضخمي:    
الحالة التي تتصف باجتماع كل من التضخم والبطالة أو الركود في آن واحد في اقتصاد ما على النحو وهي  

الذي حدث في معظم الدول الصناعية خالل السبعينات، إذ أدى ارتفاع المستوى العام لألسعار إلى زيادة األجور 
البطالة في الوقت الذي ما يزال فيه معدل  والتتكاليف ومن ثم انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، وزيادة معدل

 التضخم مرتفعا.
ويمكن بواسطة مزج األدوات المالية مع األدوات النقدية التعامل مع هذه الظاهرة بنجاح ال يقل عما يحدث عند  

مكافحة كل أزمة على حدة، إذ بواسطة خفض أسعار الضرائب وأسعار الفائدة مثال تهيئة الظروف المناسبة لدفع 
االستثمار وبالتالي االتجاه  بمعدالت البطالة إلى االنخفاض دون تغذية القوى التي تؤدي إلى زيادة معدل التضخم. 

العام بزيادة الدين العام الداخلي وامتصاص  اإلنفاقوفي نفس الوقت فان تقليل حجم المعروض النقدي وربط زيادة 
 ؤدي إلى الخروج من أزمة التضخم.جانب من القوة الشرائية المغذية للتضخم يمكن أن ي

ويالحظ أن استخدام مزيج السياسات النقدية والمالية للخروج من أزمة الركود التضخمي يؤدي إلى الخروج من  
األزمة على مرحلتين تبدأ أولهما بتحويل األزمة إلى تضخم فقط أو بطالة فقط. ولما كانت البطالة شيء غير مرغوب 

أما  ضخم فعادة ما توجه األدوات المالية والنقدية إلى محاربة البطالة وتعقب آثارها حتى تنتهي.فيه وأقل تفضيال من الت
 المرحلة التالية فيتم فيها تعاون األدوات المالية والنقدية لحل أزمة التضخم بالطريقة التي ذكرت سابقا.   
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 الصلة بهوالمصطلحات ذات  الرقابةصطلح مضبط   :قيينموذج تطبس : سادالمحور ال
 معنى الرقابة في اللغة العربية ودالالتها في القرآن والسنة -1
 يجب أن نرجعها إلى أصلها المجرد وهو لفظ "رقب"، حيث قال ابن فارس: الرقابة"" من أجل معرفة معنى كلمة  
ة في اللغة العربية، ، وقد تعددت معاني الرقاب1الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على انتصاب لمراعاة شيء" "

 حيث استعملت للداللة على أتكثر من معنى أهمها:
قال ابن منظور:" َرَقَب الشيَء َيْرُقُبه وراَقَبه ُمَراَقَبًة ور قابًا َحَرَسه...والرَّق يُب: الحراسة والمحافظة والمتابعة والرعاية: -أ

 2افُظ الذي ال يغيب عنه شيء"الحار ُس الحاف ُظ وفي أسماء هللا تعالى: الرَّق يُب: وهو الح
قِّيًبا﴿ نجد قوله عز وجل التكريم وفي القرآن ﴾، أي إِّنه َّللا َ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِّيًبا﴾ وقوله أيضا ﴿َوَكاَن َّللاهُ َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء ره

ال القرطبي في وق 4.ويقول الطبري أن هللا سبحانه وتعالى حفيظ محص عليكم أعمالتكم، 3حفيظا ألعمالتكم مطلعا عليها
. ومنها أيضا 5الرقيب هو إما المتتبع لألمور أو الحافظ ﴾ َما َيْلفُِّظ مِّن َقْوٍل إِّاله َلَدْيهِّ َرقِّيٌب َعتِّيدٌ تفسيره لقوله تعالى﴿

يدقوله تعالى: ﴿ ْم َوَأنَت َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء َشهِّ قِّيَب َعَلْيهِّ  ﴾  َفَلمها َتَوفهْيَتنِّي ُكنَت َأنَت الره
والمراقبة للشيء  المحافظة  6"اْرُقُبوا ُمَحمهدًا في َأهل بيتهي الحديث النبوي قوله صلى هللا عليه وسلم: "أما ف

. وقوله صلى هللا عليه وسلم : " إن  7عليه، فكدنه يقول صلى هللا عليه وسلم: احفظوه فيهم فال تؤذوهم وال تسيئوا إليهم
حفظة يكونون معه قال اآللوسي أصل الرقوب النظر بطريق الحفظ  8كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو رقباء "

 9والرعاية ومنه الرقيب، ثم استعمل في مطلق الرعاية
ْنَها َخائًِّفا َيَتَرقهبُ في قوله تعالى: ﴿االحتراز  والتحوط:   -ب    فالرقابة هنا بمعنى االحتراز والتحوط  ﴾َخَرَج مِّ
الموضع المشرف الذي يرتفع عليه : ن أي أشرف عليه وعال، والَمْرَقُب والَمْرَقبةمن ارتقب المكا  اإلشراف والعلو: -ج

   10ما ارتفع من األرض: الرقيب، والجمع مراقب وهي
هو االنتظار، وهو كذلك تنظر وتوقع الشيء، : َكَترقَبُه، واْرتقبه أي انتظره وترصده، والترقباالنتظار والترصد:   - د

ر  ﴾َوَلْم َتْرُقْب َقْولِّي ﴾ وقوله ﴿َواْرَتقُِّبوْا إِّن ِّي َمَعُكْم َرقِّيبٌ التكريم ﴿  وفي القرآن .11والرقيب هو المنتظ 
ن   ، وا  ويقال أرَقْبُت فالنًا هذه الّداَر، وذلك أن ُتعطَيه إيَّاها يسكُنها كالُعْمَرى، ثمَّ يقول له إْن م تَّ قبلي رجَعْت إليَّ

 12.دنَّ كلَّ واحٍد منهما يرُقب موَت صاحبهمتُّ قبلك فهي لك؛ وهي من المراَقبة، ك
                                                           

 .724، ص1001،2، دار الجيل، بيروت، جمعجم مقاييس اللغةارس، ابن ف 1 
 .728 - 727، دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،دت، ص ص لسان العربابن منظور اإلفريقي،  2 
 . 8،  ص 1081، دار إحياء التراث العربي، بيروت،1، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  3 
 .148، ص 2881، 7دار التكتب العلمية، بيروت، ط ،3، مج تفسير الطبري الطبري،  4 
 .81، ص 0القرطبي، المرجع السابق، ج  5 
 .140، دار التكتب العلمية، بيروت ، دت، 2، ج 3413، مناقب قرابة الرسول،  حيث رقم صحيح البخاري البخاري محمد ابن إسماعيل،  6 
  . 40، ص 4ار المعرفة، بيروت، ج ، دفتح الباري في شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقالني،  7 
  مصدر سابق، صحيح البخاري،البخاري محمد ابن إسماعيل،  8 
 .81 – 41 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص ص1 ، جروح المعانيشهاب الدين محمود اآللوسي،  9 
 .241-247، ص ص  1، دار صادر، بيروت، المطبعة الخيرية، ج تاج العروسالزبيدي،  10 
   .81-87، مكتبة النوري، دمشق، دت، ص ص 1، ج القاموس المحيطالفيروز آبادي،  11 
 .724ص، مرجع سابق ابن فارس، 12 
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وهناك من يفرق بين المعنى األول واألصلي للرقابة والمعنى الحديث فيقول: رقب الشيئ: الحظه وحرسه 
  1وحفظه، وفي اصطالح المحدثين المراقبة هي التحقق من تنفيذ األمر على ووجهه"

 ومما سبق نستنتج أن:  
المحافظة والحراسة والرعاية للغة العربية للداللة على أتكثر من معنى أهمها: كلمة الرقابة استعملت في ا -

لرقابة متابعة الشيء ورصده بغرض حراسته ورعايته واإلشراف والمحافظة فاواإلشراف وكذا االنتظار والترصد ومنه 
 عليه

 المعنى المقابل للرقابة في اللغة الفرنسية واللغة االنجليزية:    -9 
ومن  "contre" أي من "contre-rôleمشتق من " وهي اسم  "contrôle" ي اللغة الفرنسية كلمةيقابلها ف

"rôle يرجع أصلها القديم إلى ذلك السجل الذي يمسك بطريقة مزدوجة مع أخر في نفس الوقت، بغرض ضمان الدقة "
أو المانع أو الدور المنعي، وهو قديما الضبط   : أن "الرقابة   تعني3. وهو ما بّينه الالند بقوله2في عملية التسجيل

سجل ثان، أو لوح محفوظ على حده للتحقق من األول، من كون إقرار ما صحيحا، أو من كون عمل ما قد تم تنفيذه 
 ." ينبغيكما كان 

أن هذا المعنى هو وحده الصحيح بالفرنسية، حيث ال يزال بالغ الحيوية، إال أن صعوبة ترجمة  4ويؤكد الالند
، أو حتى جهل المعنى الدقيق لهذا التعبير، فهي ال تعني راقب وحسب، بل تعني " to control"عل اإلنجليزي الف

وهذا قاد غالبية المترجمين الفرنسيين إلى استعمال فعل  .أوصي بـ ، قاد، ساد على أمر ما، احتوى، ضبط: أيضا
"contrôler " وحتى كلمةcontrôle هذا الجهل لغة األعمال  وقد عمّ . ل هذه التكلمةفي جمل لم تتكن تتحمل استعما

ولدرجة أن هذه التكلمة حين . الرقابة على منشدة صناعية، الرقابة على صرف العمالت: واإلدارة والصحافة مثل
تستعمل في سياق فلسفي، إنما تدعو للتدمل في ما إذا كانت مدخوذة بالمعنى الفرنسي أو المعنى اإلنجليزي، وفيما إذا 

 .لتكاتب استفاد قصدا أو بدون قصد من التباس التكلمةكان ا
" ولفظ " Vérification"وليس التحقيق " التحكم" "Maîtriser"أن األصح هو تعبير   IFACIفي نظر أعضاء  

Contrôle  "5كمصطلح هفي األدب الفرنسي شامل للمصطلحين ولتكن بما أن الخطد أصبح شائعا صعب التخلي عن 
انتقلت أيضا إلى اللغة العربية الرقابة "  To Control"السيئة لتكلمة اإلنجليزية  تاج أن الترجمةوعليه يمكن االستن

 . وأصبح شائعا" الرقابة"تم اعتماد وتداول مصطلح . ألنه أتكثر دقة في المعنى والهدف" التحكم"فبدال من تبني مصطلح 

                                                           

  . 619، ص 1982، دار التكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، 1، جباأللفاظ العربية والفرنسية واالنجليزية  والالتينية: المعجم الفلسفيجميل صليبا،  1 
2 Jean Mathieu Rosay, Op. Cit, p 136.   

 .221، ص 2881، 2، بيروت، باريس، ط 1، تعريب خليل أحمد خليل،  منشورات عويدات، جموسوعة الالند الفلسفيةالالند،  3 
 .226الالند، مرجع نفسه، ص  4 

  Institut Français des Auditeurs Consultants  Interne.  
5  Marc Jouffroy, Réflexion  Sur La Question Sémantique, Revue Française De l’audit interne, N° 132,1996, P 34. 

   لتكن تبقي الحاجة ما يقال الترجمة هي خيانة للنص األصلي وهذا ما حدث مع مصطلح الرقابة.  فرغم أن لتكل لغة عبقريتها في التعبير مقارنة باللغة األخرى وك
اللغة لغوي للتكلمات والمعاني الجديدة، وكما ال يمكن االحتفاظ بالمعاني القديمة فمثال اللغة الفرنسية بدأت تفقد صفاءها بتدثرها بمصطلحات للترجمة واالقتراض ال

 االنجليزية باعتبارها اللغة المسيطرة على العلوم الحديثة وهي اللغة المنتجة للمعرفة والمصطلحات الجديدة.
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 متابعة     surveillanceتحكم، و :isemaîtr: مراجعة، و Audit: 1وفي القاموس الفرنسي فإنها تعني
تدخذ  Contrôleتحقيق.  ويتضح من القاموس الفرنسي العربي أن كلمة   vérifications:تفتيش و inspection و

 : تفتيش، مراقبة، تدقيق، فحص، تحكم، ضبط،  فكلها كلمات مترادفة.2المعاني التالية
 المعنى االصطالحي للرقابة   -3  

االصطالحي والفني عرف فايول الرقابة بدنها: "التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة حسب المفهوم 
المرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد المقررة، أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطد من أجل تقويمها 

وكذلك وفقا  4الخطط واألهداف المحددة.""التحقق من أن االنجاز قد تم بكفاية وفق وتعرف بدنها  3ومنع تتكرارها".
 5."التحقق من توافق قرار أو وضع أو مسلك مع معيار ما"معيار

الرقابة " الرقابة هي الوظيفة الرابعة من الوظائف األساسية لإلدارة، وبها تتكتمل العملية اإلدارية بمفهومها الشامل، 
ما أعد لها من تخطيط وتنظيم وتوجيه، وهذا يعني التدتكد من هي وظيفة إدارية خاصة بالتدتكد من إتمام المشاريع حسب 

 6."قيام كل شخص بعمل الشيء المناسب في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، وباستخدام الموارد المناسبة
الرقابة هي عملية تسييرية ُتعنى بتقويم إنجازات المؤسسة، باستعمال معايير محددة سلفا، وباتخاذ القرارات " 

التصحيحية بناء على نتيجة التقييم، وهي شديدة االرتباط بالتخطيط، حيث تهيئ التغذية العكسية الالزمة لتعديل الخطط 
 7."من غير تدخير، على ضوء النتائج المحققة
الرقابة هي قياس األداء وتصحيحه، أو بمعنى آخر الرقابة هي التدتكد من : "ويمكن تعريفها باختصار كاآلتي

إنجازه من أنشطة و مهام وأهداف هو بالضبط ما كان يجب أن يتم بما في ذلك من تحديد االنحرافات أن ما تم 
  8"وأسبابها وطرق عالجها

 و من خالل العرض السابق لمعنى الرقابة وتتبع مفاهيمها ومعانيها في اللغة ثم في االصطالح نجد ما يلي: 
 عنى االصطالحي للرقابة، ويتضح ذلك أن هناك عالقة قوية بين المعنى اللغوي والم - 1
 إن الرقابة هي التي تنتصب لمراعاة مدى تحقق األهداف -أ 

 إن الرقابة هي التي تحفظ وتحرس أية مؤسسة -ب 
 الرقابة تتكون دائما في المراتب العليا في أي هيكل تنظيمي للمؤسسة، ألنها تعلو وتشرف على بقية اإلدارات    -ج  

 
 

                                                           
1 Le Petit Larousse illustré, Larousse, 2001, p 218.  

 .382، ص 2882، 38، دار اآلداب، بيروت، ط قاموس فرنسي عربي :المنهلسهيل إدريس،  2 
 . 13، الصفحة 1008، مكتبة دار الثقافة، األردن، الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكوميةحمدي سليمان سحيمات القبيالت،  3 
 .48مكتبة لبنان، ص ،  8، ط فرنسي عربي :القاموس القانونيزكي بدوي، يوسف شالال، وآخرون، إبراهيم نجار، أحمد  4 
  .876، ص 1998، ترجمة منصور قاضي،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، معجم المصطلحات القانونيةجيرار كورنو،  5 
 746، ص1080لعربية، القاهرة، دار النهضة ا أصول اإلدارة،شوقي حسين عبد هللا، 6 
، ص 1001،  2ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج  أساسيات، وظائف، تقنيات، وظائف المسير وتقنيات التسيير،: مدخل للتسييرمحمد رفيق الطيب، 7 

 .270-278ص
  .233 ص ،1003 الدار الجامعية، بيروت، ،وظائف اإلدارة: إدارة األعمالعبد السالم أبو قحف ،8 
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  ى التحكمالرقابة بمعن -4
ويرجع أصل التحكم كمعنى للرقابة إلى السبرانية وهي علم توجيه اآلالت سواء أتكانت تتكنولوجية أو عصيبة أو  

إن السبرانية علم  1 .اقتصادية واللفظة مشتقة من لفظة إغريقية، بمعني موجه الدفة، ومن ثمة السبرانية هي علم التوجيه
الجديد فيه كل يوم، وترتبط فيه الهندسة بالفسيولوجيا حتى يقال أنه العلم الذي  له مفاهيمه وتعريفاته العديدة، وهناك

يشرح فيه الفسيولوجيون للمهندسين كيف يبنون اآلالت وكيف تسيير الحياة، وأنه العلم الذي يدرس النظريات العامة 
عمل النظم المختلفة التي تعتمد في للتحكم في األنساق المختلفة سواء كانت بيولوجية أو تقنية، أو العلم الذي يفسر 

عملها على اإلشارات والمعلومات التي تصل إليها بصرف النظر عن كون النظم فيزيائية أو فسيولوجية أو 
 2.سيكولوجية

أن السبرانية أو الضبط ال يمكن استعمالها كعلم السيطرة والتحكم : "وينتقد كامل أبو صقر السبرانية بقوله 
سة على األفراد، كما هو الحال للحيوانات فسليمان عليه السالم الذي أعطى العلم والحكمة والقوة واالتصال في المؤس

من هللا عز وجل للسيطرة، قد فشل في السيطرة على الطيور وأن الوحيد الذي له السيطرة والتحكم والرقابة على التكون 
ن ليعلم الذي أوتي من الملك والوسائل والعلم ما لم وضرب مثال بسليمان لم يك. وما فيه والبشر جميعا هو هللا تعالى

ولتكن ال مجال منطقي  3 ".يؤت أحد من العالمين أين ذهب الهدهد، وفشلت سيطرته وتحكمه بهذا الطائر البسيط
لقوة ومنهجي للمقارنة بين قدرة هللا تعالى في التحكم المطلق والرقابة أو أحد أنبيائه الذي ميزهم بالحكمة والعلم وبعض ا

 .  في تسيير المؤسسات -في حدود قدرة البشر –وبين اجتهاد العلماء في التحكم النسبي 
ال أرى أن السيطرة والرقابة كعنصر إداري يحقق التكفاءة : " ويصل كامل أبو صقر على استنتاج  بقوله

رقابة، هي حث واستمالة النواحي والفعالية كما يراها المؤلفون ويصفون تدشيراتها، بل أن الطريق الوحيدة للسيطرة وال
 4 ."الدينية وآلية التقوى لتكل فرد لجعلهم يتصرفون تحت تدثير الرقابة الذاتية

 .وال يمكن أن تحل الرقابة الذاتية محل التحكم والسيطرة فلتكل منهما مجاله ودوره في الرقابة العامة
 مفهوم نظام الرقابة - 5

يفة التي تغلق دورة التسيير، حيث ال توجد إمكانية للرقابة دون األنظمة التحتية الوظ: " يعرف نظام الرقابة بدنه     
فهي ترتتكز على مقاييس تمكنها من تقييم األعمال المحققة بالمقارنة مع التوقعات، والتي ( تخطيط، تنظيم، دفع)السابقة 

 .  5"تبين ما إذا كان يتوجب القيام بعمل تصحيحي على مستوى العمليات األساسية 
من هنا فإن طريقة األنظمة تعطي نموذج للمؤسسة يظهرها كمجموعة أو نظام كلي تام وقادر على التدقلم مع 
متغيرات المحيط بفضل آلية التغذية العكسية التي يتميز بها هذا النظام وما ينجز عنها من قرارات تصحيحية 
                                                           

 .417، ص 1000، سنة 2،  دار مدبولي للنشر، ط موسوعة الفلسفة والفالسفةعبد المنعم الحنفي،  1 
ن كانت .1078" السبرانية أو التحكم واالتصال في الحيوان واآللة: " هو واضح أساس هذا العلم بكتابه( 1027 – 1807)ويذكر أن العالم األمريكي نوبرت قينر  وا 

 .1837مقال في فلسفة العلوم " آمبير في كتابه " ه وألول مرة العالم الفرنسي بلمها قاللفظة قد استخد
 .411عبد المنعم الحنفي، نفس المرجع، ص  2 
 .11، ص 2881،  ط2، منشورات دار الوئام، بيروت، جالعولمة التجارية واإلدارية والقانونية رؤية إسالمية جديدةكامل أبو صقر،  3 
 .11، مرجع سابق، ص كامل أبو صقر 4 
 

5  Marcel Laflamme, Le Management : Approche Systémique, Gaetan, Morin, Canada . 1981. P 349. 
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لم يعد دورا ثانويا أو ملحقا بل هو عنصر بنيويا  وتوجيهية، وفي سياق هذا التحليل يتضح أن دور نظام المراقبة
  1:وأساسيا في النظام بما يقدمه من

 .ضمان توجيه الصحيح للنظام أي قيادة التكل -
 .جعل التفاعل البيني لألنظمة الجزئية بسمح بقيادة النظام ككل نحو الهدف المنشود أي قيادة األجزاء -
 :مفهوم الرقابة في الفكر اإلسالمي - 6
﴿ َوُقلِّ اْعَمُلوْا َفَسَيَرى َّللا ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه :وينطلق مفهوم الرقابة في الفكر اإلسالمي من قوله تعالي   

َهاَدةِّ َفُيَنب ُِّئُكم بَِّما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ﴾ وَن إَِّلى َعالِّمِّ اْلَغْيبِّ َوالشه ُنوَن َوَسُتَردُّ يَن وقوله تعالى  َواْلُمْؤمِّ ْم ﴿ َوالهذِّ ُهْم أَلَماَناتِّهِّ
ْم َراُعونَ ﴾ هِّ فالرقابة حسب تفسير هذه اآليات هي تتكليف رباني محكمة شريعة السماء، وجاء في الحديث أيضًا . َوَعْهدِّ

 ".كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " 
عمل  -ائماد–وقد عرفت الدولة اإلسالمية منذ فجر التاريخ هذه الحقيقة فقد كان صلى هللا عليه وسلم يراقب 

وجرى أبو بكر على كشف أحوال العمال، وكان يتقصى أخبار الوالة ويسدل . عماله ويسمع ما ينقل إليه من أخبارهم
وذهب عمر بن الخطاب إلى أبعد من ذلك فقد .الرعية هل من أحد يشتتكي ظالمة، فإن وجد ظالمة أنصف المظلوم 

للتحقيق في شكوى أهل التكوفة ضد  -صاحب العمال–بن مسلمة  أنشد أول نظام للتفتيش في اإلسالم عندما بعث محمد
 2.واليهم

لم تحظ فكرة الرقابة على الشركات بتفصيل دقيق في كتب الفقه اإلسالمي على النحو المعروف قانونا في 
فمبدأ  3الوقت الحاضر، بل جاءت في صورة أحكام عامة وخطوط عريضة يمكن االستنباط منها والقياس عليها،

بة ومراقبة المسؤولين قائم في الفقه العام، ويمكن االهتداء به في مجال الرقابة على الشركات، عالوة على وجود محاس
 4وظيفة المحتسب الذي يراقب المعامالت التجارية واألسواق.

                                                           
1 Alazard. C et Seperi. S, le contrôle de gestion manuel et application, 3ème Edition Dunod, Paris,2001, p 15. 

 .121، ص3ج ،تاريخ الرسل والملوكالطبري،  2 
 .280، ص 1006، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، النظام القانوني للمصارف اإلسالمية عاشور عبد الجواد عبد الحميد، 3 
 .31عوف التكفراوى الرقابة المالية في اإلسالم، ص  4 
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 :الحسبة ىابة بمعنالرق
اجب على كل مسلم قادر والحسبة هي األمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله وهذا و 

نُكْم ُأمهٌة َيْدُعوَن : " قال تعالى  وهو فرض على التكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره ﴿َوْلَتُكن م ِّ
 ."إَِّلى اْلَخْيرِّ َوَيْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوَيْنَهْوَن َعنِّ اْلُمنَكرِّ َوُأْوَلئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن ﴾

محتسب ينظر في مراعاة أحكام الشرع، ويشرف على نظام األسواق ويكشف عن الموازين والمكاييل وكان ال
وهكذا نرى أن عمل المحتسب يتعلق بكثير من األمور اإلدارية المتصلة بالنشاط التجاري أو . تجنبا للتطفيف

 .االقتصادي أو االجتماعي العام
وأما المعامالت المنكرة كالربا والبيوع الفاسدة : "قال الماوردي . يقوم بهذه المهمة" نظام والية الحسبة"وكان 

وفي   1 ."وما منع الشرع منه، فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه... وغش المبيعات وتدليس األثمان
غش واالحتيال سواء عصرنا الحالي توجد هيئات ومؤسسات تتولى الرقابة بالمفهوم الحديث تتولى مراقبة ومنع أنواع ال

 .في المبيعات أو في األوزان أو األسعار
 الرقابة اإلسالمية

تلك الرقابة الشاملة سواء كانت علوية أم ذاتية أم إدارية أم خارجية والتي " وتعرف الرقابة اإلسالمية بدنها 
للمعايير والضوابط الشرعية  تسعى إلى التدتكد من أن األهداف المرسومة واألعمال المراد تنفيذها قد تمت فعال وفقا

ويبين هذا التعريف شمولية الرقابة اإلسالمية وتعددها وبعدها اإلسالمي العام والخاص،  وربط كل  2"اإلسالمية 
 .   األعمال واألهداف بالمعايير والضوابط الشرعية اإلسالمية

تقييم التصرفات واألشياء بواسطة متابعة مالحظة و : " هيشاماًل للرقابة تعريفا إسالميا حسين شحاتة يقدم و 
الفرد ذاته أو بواسطة الغير وذلك بهدف التدتكد من أنها تتم حسب قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية وبيان االنحرافات 

 .3"واألخطاء تمهيدا لعالجها أوال بدول
 : يتابة في اإلسالم والتي تتمثل كاآليتضمن المفهوم السابق المعالم األساسية للرق 

 . تتمثل عملية الرقابة في المتابعة والمالحظة والتقييم لألعمال والتصرفات التي يقوم بها الفرد -
 .مقارنة هذه األعمال والتصرفات بما يجب أن يكون وفقا لقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية -
 .تبين االنحرافات واألخطاء ودراسة أسبابها -
 .ضوء األسباباتخاذ القرارات المصوبة لألخطاء في  -

                                                           
 .213األحكام السلطانية، ص: الماوردي 1
 ، الرياضوالممارسة اإلدارة االسالمية: المنهجحزام ماطر المطيري،  2 
 . 711، اإلدارة في اإلسالم، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، ص "المنهج اإلسالمي للرقابة على التكاليف"حسين شحاتة،  3 
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المراجعالمصادر و   

 .2888بيروت،علم المصطلح : أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة لبنان ناشرون، علي القاسمي كتاب  -
دارته"، المؤتمر الثالث لمجمع اللغة العربية بدمشق،  محمد مراياتي،" - المصطلح في مجتمع المعلومات: أهميته وا 

2887. 
 . 1084 ،بيروتدار التكتب العلمية ودار الفكر، ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا،  أحمد بن علي القلقشندي -
  .1063، القاهرة ،التهاوني، كشاف اصطالحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديع -
   .1083 العلمية،دار التكتب  ،بيروت ،علي بن محمد الجرجاني، التعريفات -
 . التكويت ،واآلدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون  ،حجازي الزبيدي، تاج العروس، تحقيق مصطفى  -
 .2882 ،بغدادالمجمع العلمي،  ،أحمد مطلوب، في المصطلح النقديّ  -
غريب الشرح التكبير للفيومي، أطروحة دكتوراه  المنير فيسناني سناني، معاجم المصطلحات الفقهية، المصباح  -

 .2880باتنة ،  الحاج لخضر جامعة
 .2882المعطي حشاد، المصطلحات المصرفية، دار التكتب العلمية، لبنان، عبد  -

 ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،المالية واالقتصادية في لغة الفقهاءنزيه حماد، معجم المصطلحات  -
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