رىب سهيل إمساعيل

التسعري يف ضوء الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي السوري

التسعير في ضوء
الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي السوري
ربى سهيل إسماعيل

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني:
إن األزمة االقتصادية اليت جتتاح العامل اليوم مبوجة الغالء ،انعكست على الدول النامية يف املرتبة
األوىل ،سواء ابلضغط على احلكومات اليت حتملت أثر الدعم السعري لكثري من السلع ،وعلى
املواطن الذي ال حيتمل دخله البسيط زايدة يف السعر ،لتقع احلكومات بني فكي كماشة بني تلبية
احلاجات األساسية ،وأتمني اخلدمات االجتماعية للفرد ،وبني حتمل األعباء االقتصادية واملالية،
وحتمل اخلسارة نتيجة حتديد أسعار تناسب مع دخل الفرد ،مما دعاين للبحث ،هل التدخل هو احلل
لتلك األزمة ،أم كان حتكم الدولة يف كافة آليات السوق كان تكريساً ملشكالته؟ وتراجعاً للكفاءة
اإلنتاجية؟ وسبباً للغموض والضبابية اليت تسود السوق؟ وسبباً لنشوء السوق السوداء؟ أم كان احلامي
للمواطن البسيط يف مواجهة جشع التجار ومقاوماً الحتكارهم؟ وهل التدخل يؤثر على رضائية

العقود اليت قامت عليها وال تصح بدوهنا؟ وزادين رغبة معرفة احلكم الشرعي يف هذه املسألة خباصة
التسعري.
ومل أجد صعوبة تُذكر يف مجع املعلومات حول هذا املبحث ،إال بُعد سكين يف الزبداين عن املكتبة
الوطنية ،مث ارتباطي ابلوظيفة الرمسية.
وكان عمديت يف أراء الفقهاء االقتصاديني كتاب (نظرية السعر واستخدامها) ،ويف آراء الفقهاء
اإلسالميني كان أبرز وأمشل املراجع احلديثة موسوعة اإلدارة املالية ،مقالة التسعري اجلربي يف اإلسالم،
أما يف القانون السوري الوضعي ،فقد جاءت املراجع حول قوانني التسعري متطابقة يف عرض مواد
القانون  123لعام  1960وتعديالته اخلاص بشؤون التسعري والتموين ،حىت أهنا متاثلت يف أمساء
الكتب.
ولقد اتبعت يف هذا البحث املسرد التايل:
مسرد البحث:
 املقدمة-0-
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 املبحث األول :املبادئ العامة للبيوع يف الشريعة والقانون. املطلب األول :أركان عقد البيع وشروطه يف الشريعة والقانون.أوالً :أركان عقد البيع.
اثنياً :شروط عقد البيع.
 املطلب الثاين :مفهوم السعر وكيفية حتديده عند االقتصاديني.أوالً :يف الدول االشرتاكية.
اثنياً :يف الدول الرأمسالية.
 املطلب الثالث :دور الدولة يف تنظيم السوق.أوالً :دور الدولة اإلسالمية يف تنظيم السوق.
اثنياً :دور الدولة يف تنظيم السوق يف القانون الوضعي السوري.
 املبحث الثاين :دور الدولة اإلسالمية يف التسعري. املطلب األول :مفهوم التسعري لغة وشرعاً واقتصاداً وقانوانً.أوالً :يف اللغة والشريعة.
اثنياً :يف االقتصاد والقانون.
 املطلب الثاين :أقوال املانعني للتسعري وأدلتهم ومناقشتها.أوالً :أقوال املانعني للتسعري وأدلتهم.
اثنياً :مناقشة أدلة املانعني.
 املطلب الثالث :أقوال الذين أوجبوا التسعري وردهم على املانعني ومن قالوا ابلوجواز والقولالراجح عند الفقهاء.
أوالً :أقوال الذين أوجبوا التسعري وردهم على املانعني.
اثنياً :القائلون ابجلواز والراجح عند الفقهاء.
 املبحث الثالث :التسعري يف القانون الوضعي السوري. املطلب األول :اجلهات احملددة لألرابح واألسعار وتنظيم الضبوط.أوالً :اجلهات احملددة لألرابح واألسعار.
اثنياً :اجلهات املخولة بتنظيم الضبوط.
 املطلب الثاين :حتديد أسعار السلع وبدل اخلدمات وكيفية اعالهنا.-1-
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أوالً :تنظيم اعالن األسعار وبدل اخلدمات.
اثنياً :حتديد األسعار.
 املطلب الثالث :يف العقوابت واجلهات املسؤولة عن تطبيقها.أوالً :العقوابت احملددة يف القانون.
اثنياً :اجلهات املخولة بتطبيق العقوبة.
 -اخلامتة.
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املبحث األول
املبادئ العامة للبيوع يف الشريعة والقانون
املطلب األول :أركان عقد البيع وشروطه يف الشريعة والقانون.
البيع ،لغة :ضد الشراء ،والبيع :الشراء أيضاً وهو من األضداد ،وبعت الشيء شريته والبائع
واملشرتي كالمها يلزمه اسم البائع.
ويبايعونه على اإلسالم :عبارة عن املعاقدة واملعاهدة ،كأن كل واحد منهما ابع ما عنده من
صاحبه ،وأعطاه خالصة نفسه ،وطاعته ودخيلة أمره(.)1
أما شرعاً :مبادلة مال مبال على سبيل الرتاضي أو نقل ملك بعوض على الوجه املأذون له فيه(.)2
وعرف أيضاً :نقل امللك يف العني بعقد املعاوضة ،فكل من املشرتي والبائع يعطي بعوض فهو
ابئع ملا أعطى ومش ٍرت ملا أخذ فصلح االمسان(.)3
َن ََلم اجلنَّةَ ي َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِيل اّللِ
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قال تعاىل{ :إِ َّن ه
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ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم} التوبة ،111 :فسمى هللا تعاىل مبادلة اجلنة ابلقتال
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ِ
ِ
ك ُه َو الْ َف ْوُز
استَ ْب ِشُرواْ بِبَ ْيعِ ُك ُم الَّذي َابيَ ْعتُم بِِه َوذَل َ
يف سبيله اشرتاءً وبيعاً لقوله تعاىل يف آخر اآلية{ :فَ ْ
الْ َع ِظ ُيم} التوبة.111 :
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ولقد اجتمعت األمة على جوازه وذلك توسعة من هللا عز وجل على خلقه فلكل إنسان ضرورات ال
غىن عنها فهو مضطر إىل جلبها من غريه بعوض ،لذا وجب على املسلم معرفة أحكام البيع ليكون
( )1مجال الدين أيب الفضل ،ابن منظور :لسان العرب ،تصحيح أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1416 ،1ه 1996 /م. 556/1 ،
( )2السيد سابق :فقه السنة ،الفتح لإلعالم العريب ،القاهرة ،ط.147/3 ,1947
( )3إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أابدي الشريازي أيب إسحاق :املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،دار الفكر ،دمشق،
د.ط.د.ت. 257/1 ،
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تصرفه بعيداً عن الفساد ،فقد روي عن عمر رضي هللا عنه :أنه كان يطوف ابلسوق ويضرب بعض
التجار ابلدرة ويقول :ال يبيع يف سوقنا إال من يفقه ،وإال أكل الراب شاء أم أىب(.)1
وأثر هذا العقد نقل ملكية البائع للسلعة إىل املشرتي ونقل ملكية الثمن من املشرتي إىل البائع،
لذا البد من معرفة أركانه وشروطه:
أوالً :أركان عقد البيع :وله مخسة أركان:
 -1البائع واملشرتي :ويشرتط فيها العقل والتمييز ،فال يصح عقد السكران وال اجملنون ،والصيب
غري املميز ،أما الصيب املميز عقده صحيح متوقف على إذن وليه فإن أجازه نفذ.
ويصح عقد اجملنون يف حالة اإلفاقة ،كما يشرتط فيهما أن يكوان مالكني أو وكيلني ملالكني ،أما
البيع للغري بغري إذن فهو بيع الفضويل متوقف على إذن املالك ،وهذا عند املالكية واحلنفية الذين
اعتربوا امللكية أو الوالية شرط نفاذ ال إنعقاد ومل جيزه الشافعي(.)2
وذهب احلنفية على عدم جواز عقد الواحد عاقداً من اجلانبني ،إال األب فيجوز أن يبيع مال
نفسه من ابنه الصغري ،كما جيوز للقاضي يف العقد من اجلانبني ،ألنه ال ترجع إليه احلقوق فكان مبنزلة
الرسول( ،)3وال جيوز بيع املكره ويعد املشرتي كالغاصب بكافة أحكامه ،أما إن كان مكره على بيع
حق ،فذهب الشافعية إىل جوازه قياساً على كلمة اإلسالم إذا أكره عليها احلريب(.)4
كما اشرتط يف العاقد الرشد فبيع السفيه واحملجور عليه غري انفذ ،وشراؤه متوقف على إذن وليه،
وال يشرتط اإلسالم إال يف شراء العبد املسلم وشراء املصحف.
 -2الثمن واملثمون :يشرتط يف كل منهما الطهارة ،فال جيوز بيع النجس ،كاخلمر واخلنزير
واختلفوا يف العاج والزبل والزيت النجس.
كما يشرتط فيهما املنفعة ،حترزاً مما ال نفع فيه كاخلشاش أو منفعة ممنوعة كآالت اللهو.
( )1السيد سابق :فقه السنة. 146/3 ،
( )2حممد بن أمحد بن جزي الكليب ،أبو قاسم 741ه  :1341 /القوانني الفقهية ،دار الكتاب العلمية ،بريوت ،د.ط،
. 296 ،163
( )3عالء الدين أيب بكر بن سعود الكاساين :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،حتقيق حممد عدانن بن ايسني درويش،
دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط 1417ه 1997 /م. 322 -320/4 ،
( )4إبراهيم بن علي الشريازي :املهذب . 257/1
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وأن يكوان معلومني ،فال جيوز بيع اجلُزاف إال بشروط :أ -أن يكون املثمن مما يكال أو يوزن
كالطعام .ب -أن يستوي يف العلم مبقدار الثمن واجلهل به املشرتي والبائع ،وهذا مذهب مالك
خالفاً للشافعي وأيب حنفية( .)1واعترب احلنفية العلم ابلبيع والثمن شرط صحة ال انعقاد ،فالعقد
فاسد ،وإن انعقد ونفذ عند اتصال القبض به(.)2
مث جيب أن يكوان مقدوراً على تسليمهما ،وإال فال ينعقد ،كبيع الطائر يف السماء.
ويشرتط فيهما الوجود فبيع املعدوم ابطل كبيع ولد ولد الناقة.
كما يشرتط أن يكوان كالمها ماالً فال جيوز بيع احلر(.)3
 -3الصيغة (اإلجياب والقبول):
فيجب أن يكون القبول موافقاً لإلجيابِ ،بن يقبل املشرتي ما أوجبه البائع ،ومبا أوجبه ويستثىن
من هذا الركن األشياء اخلسيسة ،فال يلزم اإلجياب والقبول ،ويكفي فيه املعاطاة ،ألن البيع اسم
للمبادلة ،وحقيقة املبادلة املعاطاة ،وقول البيع والشراء دليل عليهما .قال تعاىل{ :أُولَئِ َّ ِ
ين ا ْش َرتُُواْ
ْ َ
ك الذ َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ين} البقرة ،16 :فأطلق هللا تعاىل اسم التجارة على
الضالَلَةَ اب َْلَُدى فَ َما َرِبَت هجتَ َارُُتُْم َوَما َكانُواْ ُم ْهتَد َ
تبادل ليس فيه قول بيع ،ومل جيز الشافعية البيع ابملعاطاة(.)4
كما ال يكون اإلجياب الزماً قبل القبول وإذا وجد أحد الشطرين ،فللطرف اآلخر خيار القبول،
أو الرجوع عن البيع قبل التفرق.
أما صفة هذه الصيغة :امجع العلماء على عدم جوازها بصيغة األمر – االستقبال – كقوله بع أو
اشرت ،وهذا طلب ،والطلب ال يكون إجياابً أو قبوالً.
وكذا بصيغة االستفهام ،كقوله :أتبيع مين هذا؟ فقال البائع :بعت ،مل ينعقد ،وذهب الشافعي إىل
جوازه ،أما صيغة املضارع اليت ال تدل على احلال بل أريد به االستقبال ِبن يدخل على الفعل السني
أو سوف فال ينعقد ،وينعقد بلفظ املضارع الذي أريد به احلال ،كقوله :أبيع أو أشرتي.

( )1حممد بن جزي الكليب :القوانني الفقهية . 164
( )2عالء الدين الكسائي :بدائع الصنائع. 355/4 ،
( )3املصدر نفسه . 326/4
( )4إبراهيم بن علي الشريازي :املهذب. 257/1 ،
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أما الصفة املتفق عليها فهي صيغة املاضي ،كقوله :بعت أو اشرتيت ،أو قبلت أو رضيت ،أو
هويت ،يتم الركن ،والعربة هنا للمعىن ال للمبىن(.)1
وال يكتفى ابلكتابة مع القدرة على الكالم ،وجيوز عقد األخرس ابإلشارة(.)2
ثانياً :الشروط يف العقد:
قد يطرأ على صيغة اإلجياب والقبول شروطاً منها:
أ -صحيح الزم :فما كان موافقاً ملقتضى العقد ثالثة أنواع(.)3
 -1شروط يقتضيه البيع كشرط التقايض وحلول الثمن.
 -2شرط ما كان من مصلحة العقد ،مثل :أتجيل الثمن ،أو شرط صفة يف املبيع ،كأن تكون
الناقة لبوانً ،فإن وجد الشرط فلزم البيع ،وإن مل يوجد الشرط كان للمشرتي فسخ البيع ،وله أن ينقص
من قيمة السلعة بقدر الصفة املشروطة.
 -3شرط ما فيه نفع معلوم للبائع واملشرتي ،كأن يشرتط منفعتها مثل :أن يشرتط سكن املنزل
شهر ،ملا روي أن جابر بن عبد هللا ابع النيب  مجالً بوقية من ذهب ،فقال جابر( :فبعته على أن
يل فقار ظهره حىت أبلغ املدينة) ( .)4ومل جيز الشافعية هذا األخري ،وأجازوا ما كان يف مصلحة
العاقدين كشرط اخليار ملا روى عبد هللا بن عمر( :أن رجالً ذكر للنيب  أنه ُُيدع يف البيوع فقال:
إذا ابيعت فقل ال خالبة) (.)5
وذهب أمحد واألوزاعي وابن املنذر إىل جواز الشرط الذي فيه منفعة.

( )1عالء الدين الكسائي :بدائع الصنائع. 318/4 ،
( )2السيد سابق :فقه السنة. 149/3 ،
( )3إبراهيم بن علي الشريازي :املهذب. 268/1 ،
( )4حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي أيب عبد هللا ،صحيح البخاري ،ضبطه مصطفى ديب البغا ،دار العلوم اإلنسانية
دمشق ،ط1413 ،2ه 1993 /م ،كتاب الشروط  ،58ابب إذا اشرتط ظهر الدابة إىل مكان مسمى جاز ،2569 ،4
. 906/2
( )5املصدر نفسه كتاب البيوع  ،39ابب ما يكره من اخلدع يف البيع . 693/2 ،2011 ،48
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فجاز للمتابعني شرط اخليار ،كخيار اجمللس أو له أن يشرتط ثالث أايم للخيار ملا روى عبد هللا
بن عمر عن النيب  قوله( :املتبايعان كل واحد منهما ابخليار على صاحبه ما مل يفرتقا إال بيع
اخليار)(.)1
ب – ما كان مبطالً للعقد فهو أنواع:
 -1ما يبطل العقد من أصله ،كأن يشرتط أحد املبايعني عقداً آخر كقوله :أبيعك هذا على أن
تقرضين هذا ،أو تزوجين ابنتك ..ذهب اجلمهور على عدم جوازه وذهب مالك إىل صحة العقد
وفساد الشرط قال :ال ألتفت إىل اللفظ الفاسد إذا كان معلوماً حالالً(.)2
 -2ما يصح معه البيع ويبطل الشرط ،وهو الشرط املنايف ملقتضى العقد ،ملا روي أن السيدة
عائشة رضي هللا عنها اشرتت أمة لتعتقها ،فاشرتط أهلها أن الوالء َلم فقال ( :ما ابل رجال
يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب هللا ،ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ،وإن كان مائة
شرط ،قضاء هللا أحق ،وشرط هللا أوثق ،وإَّنا الوالء ملن أعتق) (.)3
وذهب احلنفية والشافعية إىل فساد العقد ،والقبض يف العقد الفاسد ال يوجب امللك وعليه رد
البيع أو الضمان(.)4
 -3ما يبطل العقد كقوله بعتك إن رضي فالن ،أو جئتين بكذا ..فإن علقه على شرط يف
املستقبل بطل.
وذهب القانون الوضعي إىل اعتبار البيع عقد ملزم للطرفني بنقل امللكية ،أو حقاً مالياً مقابل مثن
نقدي(.)5
فهو عقد رضائي مل يشرتط القانون شكالً خاصاً له وال صيغاً حمدده ،والبيع ال يقتصر على ملكية
الشيء بل جتاوز امللكية إىل غريها من احلقوق املالية األخرى ،كحق االنتفاع ،وحقوق االرتفاق ،وحق
احلكر ،وكذا احلقوق الشخصية يف صورة حوالة احلق ،وحقوق امللكية األدبية والفنية والصناعية ،وال
( )1املصدر نفسه كتاب البيوع  ،39ابب البيهعان ابخليار ما مل يفرتقا . 691/2 ،2004 ،44
( )2السيد سابق :فقه السنة .171/3 ،إبراهيم بن علي الشريازي املهذب. 268/1 ،

( )3حممد بن إمساعيل البخاري ،كتاب البيوع  ،39ابب إذا اشرتط شروطاً يف البيع ال حتل . 707/2 ،2060 ،73
( )4إبراهيم بن علي الشريازي :املهذب . 268/1 ،عالء الدين الكاساين :بدائع الصنائع. 355/4 ،
( )5عبد الرزاق أمحد السنهوري :الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،ط،3
1998م. 20/4 ،
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حيتاج يف البيع إىل عقد رمسي وال إىل ورقة عرفية فمجرد تطابق اإلجياب والقبول يكفي إال يف حاالت
استثنائية كبيع براءات االخرتاع( .)1وإن مل يتفقا على سعر حمدد كأن يتفقا على سعر السوق فهذا غري
مقدر ،ولكنه قابل للتقدير ِبسب السوق احملدد يف مكان وزمان حمدد ،وإال اعتمد سعر السوق يف
مكان تسليم املبيع(.)2
والبيع يف القانون ال ينقل امللكية املباشرة إىل املشرتي – كالفقه اإلسالمي – بل ينشئ التزاماً بنقل
امللكية إىل املشرتي ،وهو عقد حمدد القيمة؛ أي ما وقته ،وما يعطي ،وما َيخذ ال احتمايل متوقف
على حادث غري حمقق ،ويف حال انعدام الثمن صار البيع هبة ،وتعني خضوعه ألحكام اَلبة(.)3
املطلب الثاني :مفهوم السعر وكيفية حتديده عند األقتصاديي:
نظرية حتديد الثمن – السعر – نظرية هامة يف االقتصاد السياسي ،وإلدراكها البد من معرفة كنه
كثري من الظواهر االقتصادية.
"إن حركة األمثان هي اليت ُتيمن على اإلنتاج ،وتعمل على جعله متمشياً مع االستهالك كما أهنا
أساس التوزيع ،فأجر العمل وفائدة رأس املال والريح املنظم ما هي إال أمثان للعمل ،ورأس املال هو
فرق بني مثنني مثن املبيع ونفقات اإلنتاج"(.)4
وهنا ال بد من التفريق بني نوعني من األسعار:
أ -سعر السوق والسعر العادي؛ فاألول :الذي يتحدد يف السوق يف وقت مقابلة العرض
والطلب ،والثاين :فهو الذي يتحرك حوله سعر السوق يف تقلبات وميكن أن يتعادل معه مع مضي
الوقت.
ب -حتديد السعر يف حال املنافسة احلرة وحتديده يف حالة االحتكار .ويكون ذلك تبعاً لسمات
وخصائص كل سوق هل هو سوق احتكاري أم تنافسي أم بينهما؟ كما أن هناك عناصر عامة
( )1املرجع نفسه. 50/4 ،
()2املرجع نفسه. 375/4 ،
( )3حممد حسن قاسم :القانون املدين العقود املسماة( ،البيع ،التأمني ،اإلجيار) ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،د.ط،
. 25 ،2001
(( )4جمموعة من املؤلفني) موسوعة االقتصاد اإلسالمي ودراسات مقارنة ،مقالة د .حممد عبد املنعم اجلمال ،دار الكتاب
املصري ،القاهرة ،ط1406 ،2ه 1986 -م. 708 ،520 ،
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وأساسية يتمتع هبا كل سوق وهي العرض والطلب ،وفهم منحنيات العرض والطلب تؤثر يف معرفة
آلية االقتصاد ككل ،فاإلنتاج القومي اإلمجايل عدة باليني من الدوالرات لعدة آالف من السلع،
فيلعب الطلب دوراً يف حتديد نوعية السلعة وكمياُتا… وحينها قد تتولد ظاهريت الفائض والنقص يف
اإلنتاج ،وغالباً ما تكوان نتيجة لتدخل الدولة يف حتديد السعر ،وتدخل الدولة يف حتديد السعر يكون
تبعاً لسياسة اقتصادية ،تستهدف إجراءات متنوعة للسيطرة االقتصادية ولتحقيق أهداف عدة…
وتُعىن نظرية السعر واليت تسمى (ابالقتصاد اإلداري) بتوفري األدوات التحليلة للسياسات
االقتصادية املؤثرة يف األسعار واإلنتاج ،وهي تقوم على حتليل الطلب ،والتكاليف ،وطرق حساب
األسعار ..واألسعار نوعان عامة وخاصة" ،أما األسعار العامة"؛ فيقصد هبا أسعار السلع واخلدمات
اليت تنتجها وتقدمها املشروعات العامة ذات الطبيعة االقتصادية ،وهي تقابل "األسعار اخلاصة" :واليت
متثل أسعار السلع وخدمات املشروعات اخلاصة ،وابلتايل يتبع حتديد السعر إىل النظام االقتصادي
القائم يف الدولة – اشرتاكي أو رأمسايل...
أوالً :يف الدول االشرتاكية(:)1
متلك الدولة االشرتاكية اجلزء األكرب من املوارد االقتصادية ،كما أن إداراُتا غري حمدودة وتعمل
هذه اإلدارة على مبدأ سيادة املستهلك –  – consumer sovereigntyولتحقيق هذا املبدأ
ويف ظروف حيق لألفراد التعبري عن حاجاُتم ِبرية ،يتطلب من احلكومة االشرتاكية أن يكون توزيع
املوارد قريباً من التوزيع الذي يتضمنه َّنوذج املنافسة التامة ،وأن حيصل األفراد يف اجملتمع االشرتاكي
على دخول ومكافآت غري نقدية تتمثل مبنافع الضمان االجتماعي ،وأن تباع السلع االستهالكية يف
السوق ،ويف هذه الدول حتدد األسعار االستهالكية ،والوسيطية ،وأسعار املعدات ،كذلك املكافآت
لتحقيق هدف واحد (الطلب يساوي العرض) ،وعندما يتغري الطلب والعرض يتغري السعر للمحافظة
على سعر التوازن – وهو السعر الذي تتساوي عنده الكميات املعروضة واملطلوبة – ويف هذا النظام
يُطلب من مدراء املشاريع التعديالت يف اإلنتاج على ضوء األسعار .كذلك يطلب إليهم إنتاج
الكميات اليت تكون تكاليف إنتاجها تساوي سعر مبيعها ،وعند أدىن نقطة على منحين معدل
التكاليف يف األمد الطويل.
( )1دوانلس واتس َوماري هوملان :نظرية السعر واستخداماُتا ،ترمجة ضياء جميد ،مؤسسة شباب اجلامعة ،د .مصطفى
شرفة ،د.ط ،د.ت . 62/2
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وتسعى الدول من وراء حتديد السعر يف األسواق االحتكارية إىل(:)1
 -1حتقيق املصلحة العامة :كتوفري سلعة أو خدمة بسعر معقول ،أو حتقيق أكرب قدر ممكن من
النفع االجتماعي – وليس حتقيق ربح أو فائض مكن – كمشروعات الربيد ،واخلطوط احلديدية،
واملياه ...وهنا تعمل الدولة على حتديد سعر السلعة اليت تنتجها مشروعاُتا االحتكارية ،ويصل األمر
هبا إىل االكتفاء بتغطية تكاليف اإلنتاج أو أقل من ذلك مما يرتب خسارة على الدولة تعمد إىل
تغطيتها إبعاانت َلذه املشروعات من خزينتها.
 -2حتقيق إيرادات للدولة :تسعى احلكومة يف هذه حلالة إىل حتقيق فائض من املشروعات وتعمد
إىل حتديد سعر أعلى من األسعار السائدة يف السوق احلرة التنافسية ،وذلك بغرض حتقيق أكرب قدر
من األرابح ،وأهم تطبيق لذلك هو االحتكار املايل –  – Monopole fiscalويقصد بذلك
انفراد الدولة مبلكية فرع من فروع اإلنتاج بغرض حتقيق إيرادات أعلى مما لو تركت للقطاع اخلاص،
والسعر الذي تبيع به منتجات االحتكار املايل يفوق تكاليف اإلنتاج بكثري ،ويف هذه احلالة ختتار
الدولة أنواع السلع اليت تقيم عليها االحتكارِ ،بيث تكون ذات طبيعة غري مرنةِ ،بيث ال يؤدي
ارتفاع السعر إىل اخنفاض الطلب وإال فُِق َد اَلدف .وكذلك جيب أن تكون السلعة غري غذائية أو
صحية كي ال تؤدي إىل اإلضرار ابملصلحة االجتماعية ،ومثال ذلك احتكار الدخان واليانصيب يف
سورية.
ويف هذه الدول اليت اعتمدت القطاع العام قائداً للتنمية االقتصادية ،واليت تسعى إىل حتقيق ربح
أو فائض ،يرتتب عليها متويل االستثمارات اجلديدة ،واخلدمات من تلك األرابح ،وختفيض حصيلة
الضرائب على الدخل.
 -3وقد تلجأ الدولة يف ظروف غري عادية ،كزمن احلروب أو األزمات االقتصادية ،إىل توفري
السلع أو اخلدمات بسعر التكلفة أو اقل وألكرب عدد ممكن من اجملتمع ،بغض النظر عن الربح
واخلسارة اليت تلحق مبشروعاُتا ،ويكون تقييمها على أساس استمرار توزيع اخلدمات والسلع.
 -4وقد تلجأ إىل السياسة السعرية للحد من االستهالك عموماً أو استهالك سلعة معينة ،ولرفع
نسبة االدخار مبا يتالءم مع ضرورات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
( )1حممد سعيد فرهود :مبادئ املالية العامة ،مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ،دمشق ط1406ه 1986 -م،
. 138 -132 ،387
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وابلتايل خنلص إىل أن الربح ليس املكيف الوحيد لسياسة األسعار بل تقصده الدولة من وراء
نشاطاُتا االقتصادية .فقد تلجأ إىل مشروعات ضرورية ال يقدم عليها القطاع اخلاص بسبب عدم
الرِبية الفورية َلا ويكون احلكم على هذه املشروعات من خالل مسامهتها يف االقتصاد القومي.
ثانياً :يف الدول الرأمسالية(:)1
تقوم احلكومات الفيدرالية بوضع عدة أَّناط لتحديد السعر ،وغالباً يكون تدخل احلكومة يف
الصناعات ذات الصفة االحتكارية (كالنقل ،الغاز الطبيعي ،اَلاتف ).....،وال تتدخل يف كافة قطاع
احلياة االقتصادية.
مع العلم أن عملية حتديد السعر تعين :قيام احلكومة بوضع أسعار قصوى أو دنيا ،وهي ختتلف
عن عملية رفع األسعار أو ثباُتا ،واليت تتحدد تبعاً لعاملي العرض والطلب يف السوق احلرة.
ويتطلب ذلك من احلكومة دراسة حتديد األسعار بشكل دقيق ،ملا يرتتب عليه من نتائج تؤثر
سلباً على االقتصاد .ففي بعض احلاالت الطارئة أو زمن احلروب قد تفرض أسعار قصوى للسلعة أو
اخلدمة ،وقد يكون هذا السعر دون سعر التوازن – والذي يعد السائد يف حال عدم السيطرة السعرية
– ودفع أو استالم أعلى من األسعار احملددة يعد خمالفة قانونية...
ولبيان ذلك نعرب ب (ط َو ع) عن الطلب والعرض ،ومتثل النقطة (أ) حالة التوازن للكميات
املطلوبة واملعروضة ،وذلك عند سعر (س )1وعند حصول زايدة يف الطلب يرتفع من (ط 1إىل ط)2
مع ثبات منحين العرض ففي هذه احلالة تبقى الكمية املعروضة عند (س 1أ) ولكن االستهالك
املرغوب فيه عند هذا السعر يصبح (س 1ب) ويصبح الطلب غري مشبع ويصبح النقص مسا ٍو ملقدار
(أ ب) ،وهذا يؤدي إىل نتيجة حتمية وهي ظهور السوق السوداء.
وهذا يتطلب من احلكومة بذل جهد أكرب عند فرض السعر كما يتطلب التزام الباعة واملشرتين
بقرارات احلكومة ،وهذا ال يكون غالباً ،فضالً عن توفر نفس املعلومات املتوفرة يف السوق احلرة.
أما يف حال فرض سعر أدىن للسلعة ،فهذا يؤدي إىل فائض من السلعة وهو أن تكون الكمية
املعروضة أكربمن الكمية املطلوبة عند مستوى األسعار الدنيا .يف بعض األحيان يرتفع سعر التوازن
عن السعر االدىن فيختفي الفائض لفرتة ،ويشكل وجود الفائض مشكلة اقتصادية يرتتب على
احلكومة التخلص منها يف السوق ،حىت يكون السعر األدىن جمدايً ،ويكون ذلك إما بشراء السلع
( )1دوانلس واتس وهاري .هوملان :نظرية السعر. 58 -54/1 ،
- 11 -

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

رىب سهيل إمساعيل

التسعري يف ضوء الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي السوري

وختزينها ،أو التخلص منها ،أو نقل الفائض إىل صناعات أخرى كما فعلت احلكومة الفدرالية يف
أمريكا برعاية مؤسسة األسعار الدنيا بتحويل احلليب املتأثر بتغري الفصول إىل مشتقاته زبدة ،جبنة،
مثلجات...
وبناء على ما سبق خنلص إىل السياسات االقتصادية على اختالفها تسعى من وراء حتديد السعر
إىل:
أ -حتقيق االستقرار االقتصادي ،وكذلك حتقيق تغريات يف توزيع املوارد سواء أكان بطريق مباشرة
أو غري مباشرة.
ب -كما تستهدف من الضرائب والرسوم اجلمركية واإلعاانت ممارسة أتثريات على األسعار
واإلنتاج(.)1
ت -كما ينصب اهتمام الرقابة احلكومية املسؤولة عن حتقيق اإلرادات ،على حتقيق املساواة بدالً
من الكفاءة ،وبذلك يتم حتديد األسعار ،والذي من شأنه خلق عالقة منطقية بني املستثمرين
واملستهلكني.
ث -وتقود عملية حتديد األسعار إىل حتديد كميات اإلنتاج واالستهالك ،وقد ال تكون هذه
الكميات كفوءة ،من حيث مطابقتها ملفهوم الرفاهية الذي يسعى له كل جمتمع متطور ،ولكن
التسعري يعاجل االحتكار(.)2
يتضح مما سبق أن الوضع املثايل لألسواق أن تكون أسواقاً تنافسية حرة غري خاضعة لتدخل
الدولة يتحكم هبا عاملي العرض والطلب.
املطلب الثالث :دور الدولة يف تنظيم السوق.
أوالً :دور الدولة اإلسالمية يف تنظيم السوق:
يتميز السوق االقتصادي اإلسالمي ابلرقابة الدائمة واملتنوعة ،فال يقوم فقط على رقابة احملتسب،
بل عزز اإلسالم رقابة ذاتية انفرد هبا عند ابقي النظم االقتصادية يف العامل ،وهي اليت رابها هللا عز
وجل يف نفوس املؤمنني الذين ُيشون لقاءه ،فرقابة هللا والوازع الداخلي حيكم كل نشاطاته ،ألنه يعلم
( )1قارن مع دوانلس واتس ،هاري هوملان :نظرية السعر. 32 -31/1 ،
( )2املرجع نفسه. 112/2 ،
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أنه {هو الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ِِ
استَ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش يَ ْعلَ ُم َما يَلِ ُج ِيف ْاألَْر ِ
ض
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض ِيف ستَّة أ ََّايٍم ُمثَّ ْ
َ َ
َُ
ِ
اّلل ِمبَا تَعملُو َن ب ِ
صريٌ}
َوَما َُيُْر ُج ِمْن َها َوَما يَن ِزُل ِم َن َّ
الس َماء َوَما يَ ْع ُر ُج ف َيها َوُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنتُ ْم َو َُّ ْ َ َ
اّللَ الَ َُيْ َفى َعلَْي ِه َشيءٌ ِيف األ َْر ِ
الس َماء} [آل عمران،]5 :
ض َوالَ ِيف َّ
[احلديد ،]4 :ويعلم {إِ َّن ه
ْ
َ
وكذلك {يَ ْعلَم َخائِنَةَ ْاأل َْع ُ ِ
ور} [غافر ،]19 :فسلطة أحكم احلاكمني أقوى وأعز
ني َوَما ُختْ ِفي ُّ
الص ُد ُ
ُ
من اآلالف من رجال الشرطة .وهذا ما شهد له كبار االقتصاديني يف فرنسا ...." :أهم ما فشلنا فيه
عدالة التوزيع والرقابة ،وأعلنا أن يف اإلسالم عجباً ،ألن الرقابة فيه ال أتيت من شخص على شخص،
وال من هيئة على هيئة ،وإَّنا الرقابة اليت جاء هبا اإلسالم هي رقابة اإلنسان لربه ،ونضج الضمري
الديين ،وهذا وحده قوة كامنة يف اإلسالم"(.)1
ضعُف فيها الوازع الديين،
واإلسالم ليس نظرايً أجوفاً ،بل راعى اإلسالم أن من النفوس َمن َ
وخضعت لشهوة الربح السريع ،وكون هذه املعايري مساوية ال يعين أن الناس ملتزمون هبا بنفس الدرجة،
ولو ترك اإلسالم هذه املعايري دون مراقبة لتهاون املسلمون هبا تدرجيياً ،وملاتت القلوب فما حرمت
حراماً ،وال أحلت حالالً ،ويتعود اجملتمع على التهاون فيها فأقام الرقابة اخلارجية:
وض ِم َن هذا احلق يف السياسة الشرعية،
لقد أعطى اإلسالم احلق للدولة يف التدخل يف السوق َ
فأجاز للحاكم ضبط وتنظيم حركة السوق ضمن ضوابط شرعية أساسها إحقاق احلق ،ومراعاة طريف
التعاقد ،البائع واملشرتي ،وأوكل هذه املهمة ابملراقبة الدورية إىل احملتسبني ضمن وظيفة احلسبة ،واليت
تعين األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مما ليس من اختصاص الوالة والقضاة وأهل الديون"(.)2
و"أهنا أمر ابملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر إذا ظهر فعله"(.)3
وأهم ضوابط احلسبة:
 -1التأكد من سالمة املكاييل واملقاييس وضبطها :فقد أوصى اإلسالم على سالمة املكيال
وحذر البائعني من خيانة الناس يف أمواَلم ،وأخذها على وجه البخس والتدليس ،قال تعاىل{ :أ َْوفُوا

( )1حممد عمر احلاجي :دراسات يف الفقه اإلسالمي ،دار املكتيب ،دمشق ،ط1427ه 2006 -م.132/1 ،
( )2أمحد بن تيمية احلنبلي ،أيب العباس 728ه 1328 -م :احلسبة يف اإلسالم وظيفة احلكومة اإلسالمية ،مطبعة
املؤيد ،ط1318ه . 24 ،
( )3علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي :األحكام السلطانية والوالايت الدينية ،حتقيق عصام احلرستاين ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،ط1416ه 1996 -م. 240 ،388 ،
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ِ
ِ
ِِ
ين (َ )181وِزنُوا ِابلْ ِق ْسطَ ِ
َّاس
الْ َكْي َل َوَال تَ ُكونُوا م َن الْ ُم ْخس ِر َ
اس الْ ُم ْستَقيم (َ )182وَال تَ ْب َخ ُسوا الن َ
أَ ْشياءهم وَال تَعث وا ِيف ْاألَر ِ ِ ِ
ين} [الشعراء.]183 -181 :
ْ
َ ُ ْ َ َْ ْ
ض ُم ْفسد َ
"فيجب على املعامل أال يكتم املقدار شيئاً ،وذلك بتعديل امليزان ،واالحتياط فيه ويف الكيل،
فينبغي أن يكيل كما يكتال ،وال ُيلص من هذا إال إذا يرجح إذا أعطى وينقص إذا أخذ ،إذ العدل
احلقيقي قلما يتصور ...وكان يقول بعضهم ال أشرتي الويل من هللا ِببة ...وويل ملن ابع ِببة جنة
عرضها السماوات واألرض"(.)1
 -2املنع من التالعب يف أسعار السوق أو التضليل فيها.
 -3مراقبة أي تعطيل لقوى السوق أو تضليلها وترك السلع حىت تصل إىل األسواق ،فقد هنى
 عن تلقي الركبان؛ الذين كانوا يلعبون دور الوسيط يف عملية البيع والشراء ،فقد روي عن أيب
هريرة قال(( :هنى رسول هللا  عن التلقي ،وأن يبيع حاضر لباد))(.)2
 -4إظهار العيوب يف السلع :للقضاء على الغش "فعلى البائع أن يُظهر مجيع عيوب املبيع
خفيها وجليها وال يكتم فيه شيئاً فإن أخفاه كان ظاملاً غاشاً ...اتركاً للنصح وهو واجب"(.)3
وهذا كان حاله  ،فقد مارس احلسبة حىت يف أدق األمور ،فكان َيمر ابلعدل يف العطاء بني
األوالد ،وكذا اخللفاء الراشدين من بعده ،فكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يضرب التجار ابلدرة
إذا اجتمعوا على الطعام يف السوق حىت يدخلوا سكك أسلم ،ويقول :ال تقطعوا علينا سبلنا ،وكذا
يعنف من مل يظهر عيب سلعته ،وقد قام بتسييل اللنب املغشوش وعزر صاحبه(.)4
وكذا ما روي عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف كتابه لواليه يف مصر" :استوص ابلتجار
خرياً ...واعلم مع ذلك أن يف كثري منهم ضيقاً فاحشاً ،وشحاً قبيحاً ،واحتكار للمنافع ،وحتكماً يف
البياعات ،وذلك مضرة للعامة ،وعيب على الوالة ،فامنع االحتكار ،فإن الرسول  منع منه"(.)5
فكان من حق احملتسب:
( )1حممد عمر حاجي :دراسات يف االقتصاد اإلسالمي. 124/1 ،
( )2حممد بن إمساعيل البخاري :صحيح البخاري ،كتاب البيوع  ،39ابب النهي عن تلقي الركبان ،2054 ،71
.706/2
( )3حممد عمر حاجي :دراسات يف االقتصاد اإلسالمي. 132/1 ،
( )4املرجع نفسه. 137/1 :
( )5حممد عمر حاجي :دراسات يف االقتصاد اإلسالمي. 138/1 ،
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حماربة مجيع أشكال املعامالت غري الشرعية الضارة ابإلنتاج :كالراب وامليسر ،وبيع النجش،
وللمحتسب حق اإلجبار على البيع يف وجوه احلق ،وقاسه الشافعية على كلمة اإلسالم إذا أكره
عليها احلريب كما مر" .فعلى وايل احلسبة إنكار ذلك مجيعاً والنهي عنه ،وعقوبة فاعله ،وال يتوقف
ذلك على دعوى ومدعى عليه ،فإن ذلك من املنكرات اليت جيب على ويل األمر إنكارها والنهي
عنها ...وعليه أن مينع جعل النقود متجراً ،ألن الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر هبا وال
يتجر فيها.)1( "...
تنظيم السوق من نو ٍاح كثرية :كتنظيم احملالت فلكل صنعة مكان خاص هبا ،واحملافظة على نظافة
السوق ،ومواصفات السلع ،وعدم خلط اجليد ابلرديء ،وذكر اسم هللا تعاىل على الذابئح ،ومراقبة
كل أنواع الصناعات النسيجية ،والدوائية ،واألشربة ،واأللبسة ،والنهي عن الغش ،واخليانة،
والكتمان ...،وضمان عدم احتكار أقوات الناس ،وعدم إنتاج اخلمور واخلنزير أو االجتار هبا،
ويَستعني احملتسب يف كل صنعة خببري يُعينه يف عمله(.)2
وابلتايل فإن مراقبة الدولة لألسواق تساعد يف:
أ -تعزيز املراقبة الذاتية.
ب -جعل املعايري اإلسالمية معايري اجتماعية تدعم املراقبة الذاتية.
مما سبق نالحظ أن دواعي تدخل الدولة اإلسالمية يف السوق ختتلف عما هو متعارف يف النظم
احلديثة اليوم ،وهذه الدواعي تدل أن اإلسالم حافظ على حرية النشاطات االقتصادية يف السوق،
واكتفى بدور املراقب َلا ،وحصر تدخله يف املخالفات الشرعية وأساسه يف ذلك كله مبدأ الرتاضي يف
العقود.
ثانياً :دور الدولة يف تنظيم السوق يف القانون الوضعي السوري:
إن ما يشهده العامل من التوجه اجلاد حنو االنفتاح االقتصادي العاملي لتحرير التبادل التجاري
السلعي واخلدمي ،وإنتقال األموال والقوى العاملة ،والذي أدى إىل شدة التنافس بني املنتجات
الوطنية واألجنبية يف األسواق الدولية من حيث اجلودة والسعر ،والذي يؤثر ابلتايل على املستهلك
( )1املرجع نفسه. 139/1 :
( )2قارن مع عبد احلميد خرابشة حممد خليل عدنيات :مقالة دور الدولة يف النشاط االقتصادي واحلياة االقتصادية،
اإلدارة املالية يف اإلسالم ،اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ،عمان ،ط1990م. 1326/3 ،
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سلباً أو إجياابً ،مما يتطلب إزالة املنعكسات السلبية من الغش ،والتضليل ،واإلبتزاز التجاري ،والذي
يتطلب إصدار تشريعات حلماية املستهلك ،وأتهيله ِبيث يستطيع حتديد مصاحله والدفاع عن حقوقه
واختيار السلع واخلدمات ابلسعر املناسب ،لذا قام املقنن السوري أسوة ابلدول االشرتاكية بوضع
القواعد اليت حتكم التجارة وتنظم السوق .وقد أظهرت التشريعات السورية مدى تدخل الدولة يف كافة
قطاعات احلياة االقتصادية .فقد حدد قانون العقوابت االقتصادية ويف معرض تطبيقه ،املعىن املقصود
من (الدولة)(:)1
أهنا مجيع الوزارات واإلدارات واَليئات العامة والبلدايت واملؤسسات البلدية والوحدات اإلدارية
واملؤسسات والشركات واملنشآت العامة ومجيع جهات القطاع العام واملشرتك واملصاحل العامة وإدارُتا
سواء أكان طابعها إدارايً أو إقتصادايً.
كما يقصد ابألموال العامة :األموال املنقولة وغري املنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعاونية
واملنظمات الشعبية والنقابية واألموال املودعة يف املرافئ واملطارات واملناطق احلرة واملستودعات اجلمركية
على اختالف أنواعها ،وكافة األموال األخرى املودعة لدى الدولة.
كما مشل القانون جمموعة النصوص اليت تطال مجيع األعمال اليت من شأهنا إحلاق الضرر ابألموال
العامة ،وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهالك السلع واخلدمات ،وُتدف إىل محاية األموال العامة،
واالقتصاد القومي ،والسياسة اإلقتصادية ،كالتشريعات املتعلقة ابلتموين والتخطيط ،والتصنيع ،ودعم
الصناعة ،واإلئتمان ،والتأمني ،والنقل والتجارة والشركات ،واجلمعيات التعاونية ،والضرائب ،ومحاية
الثروة احليوانية والنباتية ،واملائية ،واملعدنية(.)2
لقد متيز نظام الرقابة املعمول به يف سورية بعائديته لعدة جهات حكومية كما هو معمول به يف
فرنسا واليوانن والداَّنارك ،حيث تشرف على تنفيذه عدة وزارات(:)3
التموين والتجارة الداخلية ،اإلصالح الزراعي ،الصحة ،الصناعة ،السياحة ،اإلدارة احمللية املالية
(اجلمارك) ،االقتصاد والتجارة اخلارجية ،االسكان.
وتقوم جهات أخرى بدور املساعد مثل هيئة الطاقة الذرية ،وجامعات القطر.
( )1املادة ( )1من قانون العقوابت اإلقتصادية صدر يف . 1966/5/16
( )2املادة ( )3من قانون العقوابت االقتصادية الصادر يف .1966/5/16
( )3عبد اللطيف ابرودي :املفاهيم والواقع الراهن املؤشرات املستقبلية،
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وقد أنيط بكل وزارة تطبيق عدة مهام:
وزارة التموين والتجارة الداخلية :أنيط بوزارة التموين مهام وضع التشريعات اليت حتدد الشروط
اخلاصة لكل مادة ،وحتديد املواصفات القياسية السورية جلميع املواد املنتجة حملياً ،أو املستوردة.
كما تقوم الوزارة بضبط املخالفات املتعلقة ابألغذية سواء من حيث الكمية أو الوزن أو احلجم أو
العدد أو بسبب عدم تطابق معلومات بطاقة البيان مع الرتكيب الفعلي للمادة ،أو من حيث
املتطلبات املنصوص عليها يف املواصفة ،أو القرار التمويين ،الذي حيدد االشرتاكات الفنية حملتوى
بطاقة التموين .وكذلك تستقبل شكاوى املستهلكني والتحقق من سالمة العينات املأخوذة يف
املخابر .كما تتشارك الوزارة مع اجلمارك ابلبحث عن املواد الغذائية املستوردة قبل دخوَلا األسواق،
وإجراء التحاليل املنصوص عليها يف مواصفة املادة (االشرتاطات الكيميائية الصحية ،بقااي االشعاع).
علماً أن بقااي األشعاع ،ومتطلبات احلجر الصحي الزراعي جيري فحصها مسبقاً يف املراكز احلدودية،
وإعادُتا للمصدر يف حال خمالفتها للمواصفات.
وزارة الصناعة :وتقوم بتحديد اآلالت والشروط الفنية لتصنيع املادة يف املنشآت وتشرتط االلتزام
مبتطلبات واشرتاطات وزارة التموين ،وَلا احلق من خالل مديرايت الرقابة على اجلودة يف مراكز
االختبارات واألِباث الصناعية العائدة لوزارة الصناعة التحقق من جودة املنتجات ِبخذ عينات
الجراء التحاليل الالزمة .كما حيق َلا إغالق املنشأة يف حال وجود خمالفات يف شروط الرتخيص .كما
يتم وضع املواصفات القياسية للمادة من قبل هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية العائدة لوزارة
الصناعة بناءً على اقرتاح من اجلهات الرمسية حيث تشكل َلذه الغاية جلان فنية خمتصة ترفع مشروعها
مبنح شارة مطابقة املادة للمواصفة الصادرة عنها.
ومبا أن وزارة التموين هي اجلهة املعنية بتطبيق قانون منع الغش والتدليس لذا فإن أجهزُتا الرقابية
معنية مبتابعة التحقيق من التقيد ابملواصفات الصادرة سواء للمادة املستوردة أو املنتج احمللي.
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي :وتشرف على إعطاء املوافقات املسبقة ملستوردي املواد الغذائية
ذات املنشأ احليواين (حيواانت حية) أو منتجات حيوانية حنو (حلوم جممدة ،زبدة ،حليب)....
ابالسترياد من البلدان اخلالية من األوبئة املعممة من مكتب األوبئة الدويل .كما يتم ابلتعاون مع
مديرية اجلمارك بتكليف أجهزة احلجر الصحي البيطري ،ابلتدقيق يف الواثئق اخلاصة ابلشحنات
الواردة.
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كما يتم مراقبة املنتجات احليوانية يف مراكز االنتاج (الزرائب لألبقار واألغنام ،دواجن الدجاج)...
والبحث عن املسببات املرضية ،...ومراقبة عن طريق أجهزة احلجر الصحي كافة املواد الغذائية
املستوردة أو املصدرة (حبوب ،أرز ،قمح ،شعري ،ذرة) والتحقق من خلوها من احلشرات الضارة .كما
يتم حتديد أنواع املبيدات احلشرية ،واألدوية البيطرية ،واَلرموانت ،ومسرعات النمو احملظورة ،ومراقبتها
وحتديد املخالفات...
وتشارك وزارة الصناعة واإلدارة احمللية يف إصدار التعليمات اخلاصة ابلشروط الصحية الواجب
توفرها يف املصانع واملنشآت املتخصصة يف تصنيع اللحوم ،ومراقبة مياه الري منعاً للتلوث.
وزارة الصحة :وتقوم ابلرقابة على أغذية األطفال (بدائل حليب األم) سواء املستوردة أو املنتجة
حملياً ،وتقوم مبنح الرتاخيص والرقابة على املنشآت املنتجة َلذه األغذية ،ومعاجلة املشكالت املتعلقة
ابألغذية املتداولة يف السوق ،كما تراقب مدى توفر االشرتاطات الصحية لدى العاملني يف املنشآت
الغذائية من خالل املراقبني يف مديرايت الصحة يف احملافظات .كذلك يتم حتليل بعض األغذية الواردة
من مديرية الشؤون الصحية .كما يتم اختاذ اإلجراءات الوقائية ابلتنسيق مع اجلهات املعنية أثناء
حدوث احلاالت الوابئية واليت يكون الغذاء فيها وسيلة لنقل املسببات املرضية.
وزارة السياحة :أنيط هبا التحقق من جودة اخلدمات والنظافة يف املنشآت السياحية من املستوى
العاملي (جنمتني فما فوق) من خالل الضابطة السياحية ،وإصدار القرارات املتعلقة ِبسلوب تقدمي
األطعمة فما فوق) من خالل الضابطة املستخدمة ابلتعاون مع مديرايت التموين للبت ابلشكاوى
املقدمة.
وزارة اإلدارة احمللية (احملافظة) :يتبع َلا مديرة الشؤون الصحية ،أو الدوائر الصحية ،وتقوم مبراقبة
األغذية املتداولة يف السوق ونظافها ونظافة املياه ،ومراقبة العاملني صحياً والتأكد من خلوهم من
األمراض ورقابة اللحوم يف املساخل والتحقق من سالمتها ،ومنح الرتاخيص اإلدارية اخلاصة بتحديد
أماكن املنشأة ابلتنسيق مع وزراة البيئة والصناعة...
وزارة املالية (اجلمارك) :وتقوم ابلرقابة على املستوردات مجيعاً ابلتعاون مع الوزارات السابقة
والتنسيق مع احلجر الصحي الزراعي....
وزارة االقتصاد :تقوم مبراقبة املواد املستوردة ،ومنح إجازات استرياد املواد الغذائية ،والرقابة على
األغذية املعدة للتصدير ابلتعاون مع الوزارات السابقة...
وزارة االسكان :تشرف على رقابة مياه الشرب.
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هيئة الطاقة الذرية :تشرف على الرقابة على بقااي االشعاع يف املواد وتشيع األغذية من خالل
املشرفني املتواجدين يف املراكز احلدودية.
مما سبق نالحظ أن العبء األساسي تتحمله وزارة التموين داخل القطر (خمابر التفتيش – إدارة
مركزية – تشريع) .ويرتكز عمل وزارة االقتصاد على الصادرات ،واجلمارك العامة على املستوردات.
وال يوجد يف سورية تشريع خاص ِبماية املستهلك وتنظيم السوق ،إال جمموعة من املراسيم
والقرارات:
 -1املرسوم رقم  248لعام  1969اخلاص بشؤون احداث هيئة املواصفات...
 -2قانون الثروة احليوانية وقانون احلجر الصحي رقم  237لعام . 1960
 -3املرسوم اخلاص ابلرقابة الصحية على املنشآت الغذائية رقم  1457لعام .1945
وقد صدر ما يزيد على  2300مواصفة قياسية سورية لكافة املواد وطرق حتليلها...
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املبحث الثاني :دور الدولة اإلسالمية يف التسعي
املطلب األول :مفهوم التسعي.
أوالً :يف اللغة والشرع:
اسعروا :اتفقوا على السعر.
يف اللغة :السعر :الذي يقوم عليه الثمن ومجعه أسعار .وأسعر و ه
وسعَّرمها ،أوقدمها ،وهيهجهما.
وسعر النار واحلرب :يَ ْس َعرها َسعراً وأسعرمها َ
واستعرت :استوقدت ،والتشديد للمبالغة .وسعار العطش :التهابه(.)1
ويف الشرع :عرف العلماء التسعري تعاريف كثرية منها" :أمر السلطان أو نوابه أو كل من ويل من
أمور املسلمني أمراً ،أهل السوق أال يبعوا أمتعتهم إال بسعر كذا ،فيمنعوا من الزايدة عليه أو النقصان
ملصلحة"(.)2
يسعر اإلمام أو انئبه على الناس سعراً ،وجيربهم على التبايع به"(.)3
ه
وعرفه احلنابلة" :أن ه
وكان حده عند املالكية" :حتديد حاكم السوق لبائع املأكول فيه ،قدراً للبيع املعلوم ،بدرهم
معلوم"(.)4
وح هده عند آخرين "إثبات أقدار أبدال األشياء"(.)5
وأمشل ما ورد من التعاريف" :هو أن يصدر موظف عام خمتص ابلوجه الشرعي ،أمراً ملزماً ،أن
تباع السلع املعينة ،أو تبذل األعمال ،واخلربات واملنافع اليت تفيض على حاجة أرابهبا ،وهي حمتبسة أو

( )1مجال الدين أبو الفضل ،ابن منظور :لسان العرب.266/1 ،
( )2حممد بن علي بن حممد الشوكاين (فقيه يف مذهب اإلمام زيد) 1250ه 1835 /م :نيل األوطار من أسرار منتقى
األخبار ،حتقيق أمحد بن حممد السيد ،دار الكلم الطيب ،بريوت ،ط1419ه 1999 /م.629/3 ،
الضناوي ،عامل الكتب،
( )3منصور بن يونس بن إدريس البهويت :كشف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق حممد أمني ه
بريوت ،ط1417 ،1ه 1997 /م.493/2 ،
( )4وهو تعريف البن عرفة :عبد هللا حممد بن عرفة الورغمي املالكي التونسي .فتحي الدريين :اإلدارة املالية يف اإلسالم
.223/1
( )5عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين 478ه 1086 /م ،اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول العقائد ،حممد
يوسف موسى ،مكتبة اخلاجني ،مصر ،د.ط1369 ،ه 1950 /م.367 ،434 ،
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مغاىل يف أمثاهنا أو أجورها ،على غري وجه املعتاد مما حيتاج إليه الناس واحليوان والدولة حاجة ماسة
بثمن حمدد ،أو أجر معني عادل مبشورة أهل اخلربة"(.)1
إن االختالفات يف التعريف تعكس االختالف يف األقوال حول جواز التسعري وعدمه .والناشيء
عن اختالفهم يف تكييف احلكم .فاملالحظ يف التعريفات السابقة أن بعض العلماء أظهروا عنصر
االجبار من احلاكم أو انئبه ،وبعضهم مل يظهره ،كأهنم اشرتطوا رضا البائعني على السعر احملدد ،كما
قيد بعضهم التسعري ابملأكول فقط ،ومل ُيص اآلخرون سلعة بعينها ،وقصر بعضهم التسعري على أهل
السوق ،أما التعريف األخري فقد جاء شامالً للسلع عموماً واخلدمات واألعمال ،واشرتط التسعري يف
حال الظلم واالحتكار ،مع مراعاة ألرابب األموال ،فريجح التعريف األخري وهو األقرب للواقع
االقتصادي اليوم.
ثانياً :يف االقتصاد والقانون:
يقصد ابلسعر اقتصادايً :حتديد السعر ،والسعر أو الثمن يعرف أيضاً :نسبة استبدال الشيء
ابلنقود ،أو يعرف ِبنه :قيمة استبدال الشيء ابلنسبة للنقود.
ففي اجملتمعات املتحضرة ال تنسب قيمة السلع إىل بعضها ،ولكن تنسب إىل سلعة معينة وتسمى
النقود ،فاستبدال األشياء ببعضها يسمى (قيمة) ،واستبدال األشياء ابلنقود يسمى (مثن)(.)2
مر.
وختتلف طريقة حتديد السعر واَلدف من عملية حتديده بني السوق احلرة واالحتكارية كما ه

الفرق بني الرسم والسعر(:)3
يتشابه الرسم مع السعر يف أن كل منهما يدفع للحصول على مقابل معني وُيتلفان يف أمور:
 -1يف حالة الرسم جند أن اخلدمة اليت حيصل عليها دافع الرسم تعود عليه بنفع خاص إىل جانب
نفع عام يعود على اجملتمع ،والرسم يؤدي مقابل خدمة إدارية تصدر عن املرافق العامة اليت ال تنشأ
بغرض الربح ،بل لتسيري املصاحل العامة ،وألن املشروع رأى حتميل بعض األشخاص الذين يعود عليهم
منافع هذا املرفق بعض أو نفقات هذا املرفق من خالل الرسم.
( )1جمموعة من املؤلفني :اإلدارة املالية يف اإلسالم ،مقالة د .فتحي الدريين ،التسعري اجلربي يف الفقه اإلسالمي املقارن،
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية (مآب) مؤسس آل البيت ،عمان ،ط .223/1 ،1989
( )2جمموعة من املؤلفني :موسوعة االقتصاد اإلسالمي.520 ،
( )3حممد سعيد فرهود :مبادئ املالية العامة.145 ،
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ويف السعر العام فإن النفع اخلاص هو الغالب وهو مقابل سلعة أو خدمة تقدمها الدولة ،اليت
أنشئت بغرض الربح...
 -2ويتحدد الرسم جرباً أي ابإلدارة املنفردة للدولة ،أما السعر العام فيفرض طبقاً لقوانني العرض
والطلب يف سوق املنافسة أو االحتكار.
 -3يفرض الرسم بقانون ويعدل به ،أما السعر فيتحدد بقرار إداري عادي من اجمللس الذي يتول
إدارة املشروع الصناعي أو التجاري ،ويعدل السعر تبعاً لظروف السوق...
ويف كثري من األحيان يصبح التفريق بني الرسم والسعر دقيقاً ،بسبب االختالف على طبيعة اَليئة
اليت تقدم اخلدمة أو السلعة ،وتقدير ما إذا كانت ذات طبيعة إدارية أو مشروعاً جتارايً أو صناعياً،
ومثال ذلك :املبالغ املدفوعة مقابل خدمة الربيد ،واعتبارها من الرسوم يف الوقت احلاضر بينما كانت
تعد سعراً يف املاضي.
يف القانون الوضعي:
التسعري :حتديد جلان التسعري املختصة إبصدار القرارات الالزمة – احلد األقصى ألسعار املواد
االستهالكية ،أو نسبة أرابحها ،وبدل اخلدمات املؤثرة على أسعار السلع واخلدمات االقتصادية(،)1
ووضع القيود على إنتاج السلع وتداوَلا وإخضاعها إىل نظام التوزيع املراقب .يف أوقات وأماكن معينة
أو منعها(.)2
فقد جعل املقنن السوري اختصاص اختاذ القرارات الالزمة ملنع التالعب ِبسعار السلع بوزارة
التموين والتجارة ،واليت حتدد جلان خاصة للتسعري.
وقد مشلت قوانني التسعري يف سورية وكبقية الدول االشرتاكية كافة قطاعات اإلنتاج يف الدولة(.)3
وسيأيت تفصيل ذلك.
املطلب الثاني :أقوال املانعي للتسعي وأدلتهم ومناقشتها.
أوالً :أقوال املانعي للتسعي وأدلتهم

( )1مادة  7القانون  158اخلاص لشؤون منع الغش والتدليس لعام .1969
( )2مادة  4القانون  158لعام .1969
( )3القرار الوزاري رقم  607لعام .1979
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عمل اإلسالم على احملافظة على االستقرار املايل ،وتثبيت مستوى األسعار ،وترك جلهاز األسعار
أن يلعب دوره التلقائي يف توزيع اإلنتاج وختصيصه ،ودعم اإلسالم مبدأ حرية السوق ،انطالقاً من أن
الناس مسلطون على أمواَلم ،وال حيق ألحد أجبارهم بغري وجه حق على التبايع ِبمثان معينة لقوله
تعاىل{ :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُواْ الَ َأتْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن ِجتَ َارةً َعن تَ َرا ٍ
ض ِهمن ُك ْم َوالَ
َ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
اّللَ َكا َن بِ ُك ْم َرِحيماً} [النساء ]29 :فذهب العلماء قدمياً وحديثاً إىل عدم جواز
تَ ْقتُلُواْ أَن ُف َس ُك ْم إِ َّن ه
التسعري يف حال استقرار السوق" .فإذا كان الناس يبعون سلعهم على الوجه املعروف من غري ظلم
منهم ،وقد ارتفع السعر ،إما لقلة الشيء أو لكثرة اخللق فهذا من هللا ،فإلزام اخللق أن يبيعوا بقيمة
بعينها إكراه بغري حق"(.)1
أما فيما بعد ذلك من ظهور االحتكار ،أو التغايل املتعمد ،والتالعب يف األسعار ،أو ظروف
استثنائية كاحلروب ،والكوارث انقسم العلماء على ثالثة أقوال:
أوالً :املانعني للتسعري مطلقاً – مذهب اجلمهور – وأدلتهم:
منع الشافعية التسعري مطلقاً ،فقد جاء عندهم "وال جيوز أن يسعر على الناس األقوات وال غريها
يف رخص أو غالء"( ،)2كما ورد أيضاً" :وحيرم على اإلمام أو انئبه ولو قاضياً التسعري يف قوت أو
غريه ،إذ احلجر على شخص يف ملك نفسه غري معهود"( ،)3وهذا ما استدل له إمام املذهب يف
األم( )4وذهب احلنابلة إىل منعه أيضاً "حيرم التسعري على الناس ،بل يبيعون أمواَلم على ما
ُيتارون"( ،)5كما قالوا بكراهة الشراء به وإن هدد املشرتي خمالف التسعري حرم البيع وبطل ألن الوعيد
إكراه(.)6
( )1أمحد بن تيمية :احلسبة.20 ،
( )2أيب احلسن ،علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي املاوردي :األحكام السلطانية والوالايت الدينية ،حتقيق عصام
فارس احلرستاين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1416 ،1ه 1996 /م.257 ،388 ،
( )3حممد أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي :هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،املكتبة اإلسالمية ،لصاحبها
رايض الشيخ ،د.ط ،د.ت .456/3 ،قارن مع إبراهيم الشريازي :املهذب .292/1
( )4حممد بن إدريس الشافعي :األم.191/5 ،
( )5منصور بن يونس البهويت :كشاف القناع. 493/2 ،
( )6قارن مع أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي – 458ه 1066/م ،األحكام السلطانية ،صححه حممد حامد
الفقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ط1403 ،ه 1983 /م.303 ،308 ،
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وإليه ذهب بعض احلنفية "إذا سعر السلطان على الناس فباعوا وهم ال يريدون البيع ،فإهنم
يكونون مكرهني عليه فال يصح البيع.)1( "....
كما قال هبذا بعض املالكية وإما م املذهب يف قول له" :ال خري يف التسعري ومن حط من السعر
أقيم"(.)2
وبه قال الزيدية" :إن الناس مسلطون على أمواَلم والتسعري حجر عليهم"(.)3
وكذلك الظاهرية فقد جاء يف احمللى" :وجائز ملن أتى السوق من أهله أو من غريهم ،أن يبيع
سلعته ِبقل من سعرها يف السوق وِبكثر ،وال اعرتاض ألهل السوق عليه وال للسلطان"(.)4
ومنع اجلمهور أن حيد السلطان حداً للتجار ال يتجاوزونه كسعر أقصى للسلعة – ومنعه مالك
أيضاً وابن عمر وسامل والقاسم بن حممد(.)5
واستدل اجلمهور مبا يلي:
 -1ما روي عن أنس بن مالك قال :قال الناس ،اي رسول هللا غال السعر ،فسعر لنا ،فقال رسول
هللا (( :إن هللا هو املسعر القابض الباسط الرزاق ،وإين ألرجو أن ألقى هللا وليس أحد منكم
يطالبين مبظلمة يف دم وال مال)) (.)6
 -2وما أثر عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه" :أنه أمر حاطب بن أيب بلتعة أن يرفع سعره أو
يدخل بيته ،فيبيع زبيبه كيف شاء ،مث رجع إليه ،وقال له :إن الذي قلت ليس بعزمة مين وال قضاء،
وإَّنا هو شيء أردت به اخلري ألهل البلد ،فحيث شئت فبع ،وكيف شئت فبع"(.)7
( )1حممد أمني بن عمر ،ابن عابدين :رد احملتار على الدر املختار (حاشية ابن عابدين) ،التحقيق إبشراف حسام الدين
فرفور ،دار الثقافة والرتاث ،دمشق ،ط1421 ،1ه 2001 /م.401/6 ،
( )2أيب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي – 494ه 1101 /م :املنتقى شرح املوطأ إلمام
اَلجرة مالك بن أنس ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط1332 ،1ه .18/5 ،
( )3حممد بن علي الشوكاين :نيل األوطار.629/3 ،
( )4أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم :احمللى ،جلنة إحياء الرتاث العريب ،دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،
د.ط ،ط.ت.673/9 ،
( )5أمحد بن تيمية :احلسبة ،27 ،قارن مع عبد امللك اجلويين :اإلرشادة .367
( )6أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين 275ه 889 /م ،سنن أيب داود ،حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة
العصرية ،صيدا لبنان ،كتاب البيوع ،ابب يف التسعري.263/3 ،3451 ،
( )7حممد بن إدريس الشافعي :األم.191/5 ،
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َّ ِ
ين َآمنُواْ
 -3عد اإلسالم الرضا يف العقود أساساً يف صحتها استناداً إىل قوله تعاىلَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن ِجتارةً عن تَر ٍ ِ
الَ َأتْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِابلْب ِ
اّللَ َكا َن
اض همن ُك ْم َوالَ تَ ْقتُلُواْ أَن ُف َس ُك ْم إِ َّن ه
ْ َ ْ َْ ْ َ
ََ َ َ
بِ ُك ْم َرِحيماً} [النساء ،]29 :وما روي عن علي بن أيب طالب" :هنى رسول هللا  عن بيع
املضطر ،وبيع الغرر ،وبيع الثمر قبل أن تدرك"(.)1
وحنوه الكثري يف السنة واليت مفادها حترمي اإلكراه على البيع إال ما كان ِبق ،والتسعري إكراه بغري
وجه حق.
 -4ق هدم احلنابلة حجة اقتصادية منطقية" :الظاهر أنه – التسعري – سبب الغالء ،ألن اجلالبني
إذا بلغهم ذلك ،مل يقدموا بسلعتهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغري ما يريدون ،ومن عنده البضاعة،
ميتنع من بيعها ،ويكتمها ،ويطلبها احملتاج ،وال جيدها إال قليالً ،فريفع يف مثنها ليحصلها ،فتغلوا
األسعار ،وحيصل اإلضرار ابجلانبني ،جانب املالك يف منعهم من بيع أمالكهم ،وجانب املشرتي يف
منعه من الوصول إىل غرضه ،فيكون حراماً"(.)2
املطلب الثالث :مناقشة أدلة اجلمهور.
إن نظرة املانعني للتسعري قامت على التكييف التايل:
إن األسعار كلها جارية على حكم هللا ...إذ السعر يتعلق مبا ال اختيار للعبد فيه :من عزة الوجود
والرخاء ،وصرف اَلمم والدواعي ،وتكثري الرغبات ،وتقليلها ،وما يتعلق ابختيار العبد هو أيضاً فعل
هللا ،إذ ال خمرتع سواه.)3( "...
ويعود هذا التكييف إىل مسألة عقائدية استدل َلا املانعون ،وهي مسألة خلق األعمال ،وال
اختيار للعبد فيها ،فريتبط الغالء والرخص إبرادة اخلالق" :األسعار من قبل هللا تعاىل ،الذي ُيلق
الرغائب يف شرائه ويوفر الدواعي على احتكاره ،ال لقلة وال لكثرة ،وألنه طبع اخللق على حاجتهم إىل
تناول األغذية ،اليت لوال حاجتهم إليها مل يكثرت هبا وال فكر فيها"( .)4فإن هللا هو الذي خلق طبعهم
( )1أبو داود السجستاين :سنن أيب داود ،كتاب البيوع ،ابب يف بيوع املضطر.269/3 ،3382 ،
اجلماعيلي احلنبلي :املغين ،عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
( )2أيب حممد ،عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ه
وعبد الفتاح حممد احللو ،دار هجر ،القاهرة ،ط1408 ،1ه 1988 /م.311/6 ،
( )3عبد امللك اجلويين :اإلرشاد.367 ،
( )4أيب بكر :حممد بن الطيب الباقالين 403ه 1013 /م :متهيد األوائل وتلخيص الدالئل ،حتقيق الشيخ عماد الدين
أمحد حيدر ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1407 1ه 1987 -م. 372 ،558 ،
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الذي احتاجوا معه إىل املأكول واملشروب ،ولوال هذا الطبع من هللا ملا احتاجوا إليه ،ولو خلق هللا
الزهد فيهم عن املأكوالت وإيثار املوت ،ملا ابتاعوا ما عند التجار ،ولو كان الغالء سببه السلطان
الذي أجربهم على السعر أو فرض حصاراً فأماُتم ،مل يصح القول ِبنه مميتهم ،بل هو فعل أفعاالً
أحدث هللا عندها املوت واَلالك ،وال ينسب املوت إىل السلطان إال جمازاً ،وكذلك ال يصح إن رفع
احلصار عنهم ،وترك التسعري أن يقال ِبن السلطان هو أحياهم ،وخنلص من ذلك كله أن األسعار
جارية على أمر هللا وحده ،واستخلص العلماء هذا التكييف من حديث أنس بن مالك( ،)1فقال:
"إن هللا هو املسعر".
مث إن رسول هللا  وصف التسعري ابلظلم وقرنه ابلقتل ،ففي حديثه ربط بني التسعري ومظلمة
الدم ،فهذه التسوية بني قتل النفس املعصومة والتسعري تعين التسوية يف احلكم ،وهو التحرمي" ،وإيراد
ذلك مورد التعليل ووصفه ِبنه ظلم يؤكد احلرمة"(.)2
إن حق امللكية الفردية أصل اثبت يف التشريع اإلسالمي ،ومثرته حق التصرف املمنوحة للمالك
فالناس مسلطون على أمواَلم ،وهذا يورث حق ال متلك الدولة املساس به ما دام يف حدود الشرع.
والتسعري حجر على الشخص يف ملك نفسه.
مث إن التسعري يناقض مبدأ الرتاضي يف العقود ،فالرضائية أساس يف انعقاد البيع فإذا انعدمت،
انعدم البيع وال ميلك أحد إجيازه ،وال حيل للمتعاقدين أخذ مال اآلخر ،فهو مبثابة بيع املكره.
ويرى الفقهاء أن التسعري مراعاة ملصلحة طرف على آخر حيث تتعارض مصلحتان مصلحة
املشرتي والبائع ،وليس أحدمها مقدم على اآلخر شرعاً ،فليس بوسع الدولة مراعاة مصلحة املشرتي
أكثر منه ،أو مصلحة البائع ،فينبغي للدولة عدم التدخل ،ومتكني الطرفني من حرية املساومة
والتعاقد ،وويل األمر مأمور برعاية مجيع املسلمني دون حتكم أو إجحاف.
أما حلجة العقلية اليت قدمها احلنابلة فتقوم على ما يلي :إن التجار خوفاً من التضييق عليهم
ابلتسعري يلجؤون إىل كتم السلع ،وليحصلوا على الربح املرغوب يلجؤون إىل ما يسمى "السوق
السوداء" وابلتايل فالتسعري الرمسي صورايً ،وال حيقق اَلدف املنشود منه ،والناس مضطرون إىل
( )1قارن مع جمموعة من املؤلفني :يف الرتاث االقتصادي اإلسالمي ،تقدمي الفضل شلق ،كتاب اخلراج للقاضي أبو
يوسف يعقوب بن إبراهيم182 ،ه 799 /م ،دار احلداثة ،بريوت ،ط1990 ،1م. 154/1 ،
( )2عبد هللا بن أمحد بن قدامة :املغين. 312/6 ،
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حاجاُتم ،فيتعاملون مع هذه األسواق على أساس السعر الواقعي اخلفي ،وابلتايل يلحق الضرر
ابملشرتي والبائع والدولة مجيعاً .أما املستوردون واملنتجون ،وخشية من التسعري املرتبص هبم ،أو
املخالفة الباهظة ،حيجمون عن االسترياد ويضار العامة خاصة إذا كانت تلك السلع غري منتجة حملياً
– فيكون َلا بديل يستغين به عن املستورد – أما من جهة املنتج فيؤدي التسعري إىل إحجامه عن
اإلنتاج خوفاً من اخلسارة أو الغنب يف الربح ،فيفرت النشاط االقتصادي ،وذلك حتماً على حساب
كفاءة املنتج .وهذا مطابق للنظرايت احلديثة االقتصادية مما يدل على بعد نظر عند الفقهاء وارتباطهم
بواقعهم.
املطلب الثالث :أقوال الذين أوجبوا التسعي وردهم على املانعي ومن قالوا باجلواز ،والقول الراجح عند
الفقهاء.
 أوالً :مذهب من قالوا بوجوب التسعي وردهم على املانعي:وهو مذهب متأخري احلنابلة ،وقول للشافعية ويف رواية عن مالك ،وبعض أئمة املذهب
املالكي( )1وبعض الزيدية ،واإلمامية ،وأئمة املدينة السبع(.)2
وقسموا التسعري إىل نوعني:
تسعري حمرم ،وتسعري واجب ،وهو تقسيم (ملتأخري احلنابلة)" :وحقيقته – التسعري – إلزامهم
ابلعدل ومنعهم من الظلم ،وكما أنه ال جيوز اإلكراه على البيع بغري حق ،فيجوز أو جيب اإلكراه عليه
ِبق"( .)3فيختلف حكم التسعري ابختالف دوره ووظيفته وغايته ،فاإللزام ابلعدل عدل ،ورفع الظلم
مطلوب شرعاً ،ويفيد قوَلم بطالن البيع يف حال الزايدة أو احلط من السعر خالفاً لسعر الدولة.
أدلة القائلني ابلوجوب:
 -1استدلوا للتسعري احملرم حيث يكون الغالء ليس بفعل املالكني أو التجار كأن يكون لقلة
املعروض أو زايدة اخللق – الطلب – أو زايدة تكاليف اإلنتاج ،أو غري ذلك ،مما يكون مرده إىل هللا
( )1سليمان بن خلف الباجي :املنتقى شرح املوطأ ،18/5 ،والرواية ألشهب عن مالك.
( )2كسعيد بن املسيب .وربيعة بن عبد الرمحن ،وحيىي بن سعيد األنصاري.
( )3ابن القيم اجلوزية :الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية (الفراسة املرضية يف أحكام السياسة الشرعية) ،شرحه إبراهيم
رمضان ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط1991 ،1م. 224 ،
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تعاىلِ ،بديث أنس بن مالك ،حيث محلوا احلديث على حكمة – دفع الظلم عن التجار – لذا
امتنع الرسول عن التسعري ،إذ ال مسوغ له.
 -2أما النوع الثاين للتسعري وهو الواجب :فدليله هو مفهوم املخالفة ،أي أن احلديث توجه إىل
دفع الظلم عن التجار ،ودفع الظلم عن العامة أوىل ،إذا وقع الظلم عليهم بفعل التجار ،وهذا مفهوم
من روح احلديث ،فإن تقررت العلة ،وهي الظلم ابلعامة ،تقرر احلكم ،وهو التسعري اجلربي.
 -3مث إن العلماء أكدوا أن هذا احلديث ورد يف قضية خاصة ،فال يتعداها ،مث إن النيب  امتنع
عن التسعري ومل ينه عنه ،واملنع يف حالة خاصة ال يفيد املنع كقاعدة عامة يف التشريع( ،)1وليس يف
احلديث لفظ عام يفيد املنع يف مجيع احلاالت.
 -4وساق متأخرو احلنابلة دليلهم ابلقياس األولوي على حوادث قضى فيها رسول هللا  ،وهي
بيوع منهي عنها ،كتلقي الركبان ،وبيع احلاضر لبادي" ،وال ريب أن هذا – االمتناع عن البيع إال
بسعر مرتفع – أعظم إمثاً وعدواانَ من تلقي السلع ،وبيع احلاضر للبادي"(.)2
كما كان عمدُتم يف ذلك القواعد الفقهية احملفوظة شرعاً وأوَلا" :كل فعل مشروع يف األصل،
يصبح غري مشروع إذا أفضى إىل مآل ممنوع" ،وهذه القاعدة توجب النظر يف مآالت األفعال ،فما
كان مآله إىل حرام ،كظلم العامة بنحو االحتكار أو التغايل يف األسعار ،فرفع الظلم واجب ،وال حيل
للمالكني البيع كيفما يشاؤون.
ومبا أن حق الغري حمافظ عليه شرعاً ،ألزم الشرع الوالة ابلتدخل ملنع اإلخالل هبذا احلق ،وحق
العامة متعلق مبا عند التجار من بضاعة فإن "التصرف على الرعية منوط ابملصلحة" .فإن ضعف
الوازع الديين عند التجار جاء تنفيذ التكليف بسلطان اإلمام من ابب السياسة الشرعية حفاظاً على
احلق العام املسمى (حق هللا) مع مراعاة حق التجار ابلربح املعقول املتوازن ،و"ما ال يتم الواجب إال
به فهو واجب".
"فالسياسة ما كان فعالً يكون معه الناس اقرب إىل الصالح ،وأبعد عن الفساد ،وإن مل يضعه
الرسول ،وال نزل به وحي"(.)3
( )1جمموعة من املؤلفني :اإلدارة املالية يف اإلسالم. 229/1 ،
( )2ابن القيم اجلوزية :الطرق احلكمية.227 ،
( )3ابن القيم اجلوزية الطرق احلكيمة.22 ،
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يف الرد على املانعني:
أخذوا على خمالفيهم التمسك بظاهر األحاديث ،وعدم أخذ احلكمة منها فالشرع مبين على دفع
املفاسد وجلب املصاحل ،وما كان امتناع رسول هللا  عن التسعري – ال هنيه عنه – إال أن الغالء يف
ذلك الوقت مل يكن بفعل التجار ،وال عن تواطؤ منهم ،بل كان لظروف طارئة من املوىل عز وجل ،مث
إن اإلسالم أعطى احلق للوالة يف التدخل يف السوق كما سبق ،ومل جيعل من هذا احلق ذريعة لذوي
األغراض من احلكام ،للتدخل يف حرية السوق يف غري حمل ،وال موجب ،بل جعل حق التدخل متعلق
مبصحلة طريف التعاقد ،فلما رأى  أن السعر وإن كان مرتفعاً لكنه كان عادالً ،إذ كان الغالء
طبيعياً بسبب إما قلة املعروض أو لكثرة الطلب امتنع عن التسعري(.)1
أما األثر الذي استدل له املانعون عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مل يفد املنع من التسعري،
وفهم جميزوا التسعري اجلربي من األثر أن حاطباً كان يبيع ِبغلى من الثمن ،أو لعله كان يضارب
التجار فيبيع ِبقل من سعر السوق ويف ذلك احتكار للمشرتين؛ إذ كانت قافلة قادمة حتمل الزبيب
أيضاً ،وحفاظاً على مصلحتها أمره سيدان عمر ابلرفع من السوق(.)2
ورجح بعضهم أن حاطباً كان يبيع بسعر أعلى من سعر السوق ألن من حط يف السعر ال يالم
بل يؤجر على ذلك ،وكان رأي عمر أن التدخل يف حال عرض السلعة ِبقل من سعرها غري جائز،
وهو رأي مبين على غلبة الظن بتحقيق املصلحة العامة وخلص القائلون هبذا املذهب بعدم جواز
االستدالل هبذا األثر( ،)3ألن الظن وقع يف حتقيق مناط التذرع إىل املآل املمنوع أو عدم حتققه.
وأحال اجمليزون للتسعري االختالف يف احلكم إىل االختالف يف التكييفُّ ،
وعدوا بناء احلكم على
تعارض مصلحتني فرديتني ،كما قال اجلمهور ،أساس غري صحيح ،وتكييف غري واقعي ،والتكييف
الصحيح هو تعارض املصلحة العامة مع اخلاصة ،فلو كان التكييف األول لكان التسعري حمرماً؛ ألن
حينها ال يتمكن كل من الطرفني العمل لصاحله الذي هو أدرى به( ،)4وأصبح التسعري حماابة لطرف
( )1أمحد احلصري :السياسة االقتصادية والنظم املالية يف الفقه اإلسالمي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1407 ،1ه /
1986م. 114 ،585 ،
( )2أمحد احلصري :السياسة االقصادية والنظم املالية يف الفقه اإلسالمي ،ص. 115
( )3املرجع نفسه :ص. 118
( )4قارن ،فتحي الدريين :اإلدارة املالية يف اإلسالم. 235/1 ،
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على آخر وهذا ظلم ،أما التكييف الثاين فمبين على تقدمي املصلحة العامة على اخلاصة وهو أساس
يف التشريع.
وبناءً على ذلك ال يكون التسعري هو جرب الناس على التبايع ،أو نفي للرضا الذي أبيحت
التجارة على أساسه ،بل هو هني َلم عن البيع بغري السعر الذي حيدده ويل األمر ،والذي رأى فيه
مصلحة البائع واملشرتي(.)1
مث إن ظروف االستغالل والتحكم إابن األزمات االقتصادية أو املفتعلة كاليت نعيشها اليوم ،جتعل
مبدأ الرضائية صورايً أجوفاً ،و"سبباً ال حيقق املقصد الشرعي الذي شرع من أجله املبدأ ،فوجد
السبب صورة وختلف عن حكمه الشرعي واقعاً ،وهو نقل امللكية وحل االنتفاع"(.)2
كما أن التسعري مينع من االحتكار ،والذي منعه رسول هللا  فال حيتكر إال خاطئ ،وقد مر
رأي الشافعية حيث أجازوا اإلكراه على البيع يف احلق ،وقاسوه على الشهادة إذا أكره عليها احلريب
كما مر.
ويف التاريخ اإلسالمي ضروب كثرية يف تطبيق إخضاع املصلحة اخلاصة ألجل العامة منها :أن
الصحابة قد أخذوا أراضي حول املسجد احلرام بقيمة مثلها توسعة للحرم حتقيقاً للمصلحة العامة،
وكذا يف التسعري حتقيقاً َلا يف حالة تواطؤ التجار على الغالء أو إخفاء السلع تربصاً ابلناس وهو
أوىل.
وقرره كثري من العلماء حيث قالوا بفرض مقدار من املال على األغنياء يف حال عدم كفاية اجلند،
ودخول الكفار داير اإلسالم ،حتقيقاً للمصلحة العامة واملقدمة على اخلاصة ،واقاموا القاعدة" :دفع
أشد الضررين وأعظم الشرين" ،وحتديد السعر أو ختفيض الربح حتقيقاً للمصلحة العامة جائز من ابب
أوىل(.)3
مث إن رسول هللا  أمر مسرة بن جندب أن يبيع خنله اليت تضر جباره األنصاري ،فلما أىب حكم
عليه بقلعها عقوبة له وحتقيقاً للعدل.

( )1قارن مع أمحد احلصري :السياسة االقتصادية. 119 ،
( )2فتحي الدريين :اإلدارة املالية يف اإلسالم. 237/1 ،
( )3جمموعة من املؤلفني :اإلدارة املالية يف اإلسالم ،234/1 ،وهو قول الإلمام الغزايل والشاطيب.
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وهذا سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه نزع أرضاً كرهاً عن أهلها ورصدها محى للخيول بقيمة
املثل.
بل إن التسعري حيقق الرتاضي احلقيقي إذ حيدد اإلمام مبشورة أهل اخلربة سعر السلعة ،وابلتايل
يظهر للمشرتي الثمن احلقيقي ،منعاً لالستغالل واجلهل ِبقائق السلع واملنافع ،خاصة يف عصران
الراهن حيث يفتقر الكثريون إىل اخلربة العملية بتقومي سعر السلعة.
ويف ردهم على احلنابلة يف حجتهم االقتصادية :أن ختوف العلماء من اإلقامة من السوق ،وإحلاق
األذى ابملنتجني والبائعني ،كما نُقل عن اإلمام مالك بعد القول جبواز تسعري حلم اإلبل والضآن ،وإال
أخرجوا من السوق ،وعلى قدر ما جيري من شرائهم أو ِبسب سعر الكلفة مضافاً إليه الربح املعقول:
"ولكن أخاف أن يقوموا من السوق"(.)1
أن مرد ذلك هو التسعري املرجتل؛ الذي ال ت هقوم به السلع على أساس اخلربة العلمية املتخصصة،
فيعطون من األسعار واألمثان ما فيه ظلم ،لذا اقام فقه املالكية نظام للتسعري يقوم على التوازن بني
حق املشرتي والبائع ،ووضوا شروطاً للتسعري العدل وهي.)2(:
 -1نشوء حالة االحتياج العام.
 -2أن يكون التسعري إجراءً أو نظاماً آمراً ملقاومة الغالء صوانً للمصلحة العامة.
 -3أن ال يكون الغالء طبيعاً ،بل يف حال تواطؤ التجار.
 -4أن يكون ابستشارة أهل اخلربة وذوي االختصاص.
 -5أن يكون يف املثليات املكيل واملوزون ،أو العددي املتقارب.
 -6أن تستوي يف اجلودة واإلتقان ألن َلا حظاً يف الثمن ،ويقاس على ذلك املنافع واخلربات.
 -7أن يكون التسعري مثرة للتفاوض واإلقناع لتحقيق الرتاضي ما أمكن ،وتوفري قدر معقول من
الربح.
 -8أن يكون احلاكم عدالً.
احتكار الدولة لبعض القطاعات:

( )1أمحد احلصري :السياسة االقتصادية والنظم املالية .119 ،الباجي :املنتقى. 18/5 ،
( )2جمموعة من املؤلفني :اإلدارة املالية يف اإلسالم. 254/1 ،
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ذهب فريق القائلني ابلتسعري إىل التأكيد على وجوب التسعري يف حال احتكرت الدولة بعض
قطاعات اإلنتاج ،كاملؤسسات الشعبية ،ألن الدولة عهدت إليهم بيع ما يلزم ،ومنعت غريهم من
البيع ،وينطبق ذلك على قطاع الكهرابء ،واالتصاالت ،والغاز وحنوه ،فورد عندهم" :التسعري أمر
واجب حينما يكون الناس قد التزموا ابلشراء من خمصوصني عهد إليهم بيع ما يلزمهم"( ،)1كإنتاج
اخلبز والطحني ،وحلم الضأن" ،ونظري هؤالء الذين يتجرون يف الطعام ابلطحني واخلبز ،ونظري هؤالء
صاحب اخلان ،والقيسارية واحلمام إذا احتاج الناس إىل االنتفاع بذلك ،وهو إَّنا ضمنها ليتجر هبا،
فلو امنتع عن إدخال الناس إال مبا شاء ،وهم حمتاجون مل ميهكن من ذلك وأُلزم ببذل ذلك ِبجرة
املثل"( .)2ويتسع ليشمل اخلدمات أجور احلرفني ،واخلربات ،واملهن كالبناء ،والنساجة ،والفالحة:
"فلويل األمر أن يلزمهم ِبجرة مثلهم ،فإنه ال تتم مصلحة الناس إال بذلك"( .)3وكذلك آلة اجلهاد
على أرابب األموال بذَلا بعوض املثل ،وال ميكنون من حبسه وإال تسلط عليهم العدو( .)4وكره
آخرون إلزام الناس ابلبيع أو الشراء من أماكن خمصوصة(.)5
ثانياً :موقف فقهاء احلنفية الذين قالوا باجلواز ال الوجوب والرأي الراجح:
عد احلنفية التسعري سياسة تشريعية استثنائية تلجأ إليه الدولة يف حال عجزت عن مقاومة
االستغالل والتعدي الفاحش من التجارِ ،بن أصبح الربح ضعف القيمة ،والتسعري يف فقههم غري
ملزم بل هو جملرد التوعية ،ويعين التسعري :هو البيع ابلسعر احلر السائد يف السوق ،ال ابلسعر الذي
حتدده الدولة يف حال االحتياج العام ،وهو الظرف الذي ينشئ حقاً لألمة يتعلق مبا عند التجار
واملالكني من سلع ومواد أساسية ،وهذا يلزم التجار مراعاة هذا احلق داينةً ال قضاءً ،ويف حال خمالفة
هذا السعر احملدد ،فهذا أمر ال شية فيه ،والعقد صحيح.
فقد جاء عندهم" :وال يسعر ابإلمجاع إال إذا كان أرابب الطعام يتحملون ويتعدون عن القيمة
سعر فباع
وعجز القاضي عن صيانة حقوق املسلمني إال ابلتسعري فال ِبس مبشورة أهل الرأي ...فإذا ه
( )1أمحد بن تيمية :احلسبة. 28 ،
( )2أمحد بن تيمية :احلسبة. 29 ،
( )3ابن القيم اجلوزية :الطرق احلكمية. 227 ،
( )4أمحد احلصري :السياسة االقتصادية والنظم املالية. 130 ،
( )5منصور بن يونس البهويت :كشاف القناع .493/2 ،وهو قول لإلمام أمحد.
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اخلبز ِبكثر مما سعر جاز بيعه ...وإن خاف اخلباز إن نقص بضربه – من السلطان – ال حيل أكله
ألنه معىن املكره واحليلة أن يقول املشرتي للخباز بعين اخلبز كما حتب"(.)1
مث حدد احلنفية الغنب الفاحش بضعف القيمة ،وال يكون احلجر بل الفتوى ويف القوت حصراً(.)2
وِمل يستدلوا لذلك بدليل من السنة أو الكتاب ولكنهم أحالوه إىل قواعد السياسة التشريعية.
ويف الرد عليهم:
أن احلنفية مل يقفوا عند ظاهر األحاديث كاملانعني ،ومل َيخذوا مبعقول األحاديث ،أو احلكمة
التشريعية منها ،وهي إقامة العدل ،مث إهنم "مل يتمكنوا من إدراك مدى حتقيق هذا املناط يف احلالة
االستثنائية اليت تقتضي التسعري"(.)3
فقد خالفوا ما اتفق عليه علماء األصول من قواعد لالستدالل ،فاستدالهم ابلسياسة الشرعية مل
يقبل منهم ألهنم خالفوا القاعدة" :ما اليتم الواجب إال به فو واجب" ،فإقامة العدل واجب شرعي،
ووسيلته الواجبة التسعري ،وهو جائز غري ملزم عندهم ،فأخلوا ابملنطق التشريعي املتسق ،الذي يوجب
الربط بني املقدمة ونتيجتها.
كما أن احملافظة على املصلحة العامة ،هي املسوغ األول للوالية على املسلمني ،وإقامة العدل،
وهي سبب االلتزام السياسي يف الدولة ،وعليه قامت القاعدة" :التصرف على الرعية منوط
ابملصلحة" ،ومن هنا وقع التناقض يف فقه احلنفية بني حكم الوسيلة ومقتضى الغاية ،وانتفى بذلك
األثر العملي للتسعري عندما جعلوه جائزاً غري واجب ،وانسلخ عنصر اإلجبار.
مث إن اشرتاطهم تعدي التجار تعدايً فاحشاً ِبن يبلغ الربح ضعف القيمة – وهم ال يطمعون
ِبكثر من ذلك – وحصر التسعري الودي يف األقوات فقط – وهو احلاجة املتكررة يومياً – فتعليلهم
ملنع التحكم ومقامة االستغالل مل يعد له معىن ألن التسعري غري امللزم ليس الوسيلة الكفيلة لضمان
حق العامة مبا عند التجار ،أو للقضاء على ظاهرة الغالء أو االحتكار.
القول الراجح عند الفقهاء:
( )1نظام ومجاعة من علماء اَلند األعالم :الفتاوي اَلندية يف مذهب األمام أيب حنفية النعمان ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،ط1400 ،3ه 1980 /م. 214/3 ،
( )2عثمان بن علي الزيلعي احلنفي :تبني احلقائق شرح كنز الدقائق ،دار املعرفة ،بريوت ،ط ،2د.ت .28/6 ،قارن مع
عالء الدين الكاساين :بدائع الصنائع. 129/5 ،
( )3جمموعة من املؤلفني :اإلدارة املالية يف اإلسالم. 240/1 ،
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اتفقت كلمة علماء املسلمني على ضرورة احملافظة على االستقرار املايل ،وتثبيت مستوى األسعار،
وما كان رفض النيب  التسعري إال ترسيخاً حلرية السوق ومبدأ املبادرة الفردية ،وال يكون االعتداء
على حرية السوق "كبش الفداء الذي تسارع إىل ذِبة احلكومة عند إفالس سياستها املرجتلة"( .)1لذا
أعطى اإلسالم احلق للدولة ابلتدخل يف السوق ،ورفع اجلور الذي يلحق ابلناس نتيجة تعسف
التجار ،والتالعب يف السوق بغية رفع األسعار .فقد يكون حتديد سعر مرتفع يف حال وفرة اإلنتاج
لصاحل املنتجني ،وإال تعرض املركز التمويين االسرتاتيجي للدولة للخطر .كما أن التضخم يؤدي غالباً
إىل تدهور مستوى معيشة ذوي الدخل احملدود ،خاصة يف عصر قلت فيه اخلربة العملية لدى الناس
يف تقييم السلع واألسعار.
أما االحتكار خاصة يف الدول املتخلفة ،واليت تعتمد غالباً على القطاع العام لإلنتاج ،حيث
يوكل اإلنتاج إىل مؤسسات يتمثل فيها االحتكار الكلي أو اجلزئي خاصة يف البالد اليت ال حيتمل
السوق فيها إىل جتزئة ،وطبيعة السلعة تقتضي استمرارها ،كاملياه ،والكهرابء ...كما ال حيتمل السوق
فيها ألية هزة أو اضطراب انجم عن املنافسة ،هنا جيب على الدولة حتديد سعر عادل وجمزي ابلنسبة
للمستهلكني واملنتجني ،وال نقصد هنا االحتكار احملرم الذي يعمد إليه التجار من إقفال احملال،
والتحكم يف اإلنتاج ،ومنع بقية املؤسسات من استخدام املواد اخلام ،أو إغراق األسواق لتدمري
املنافسة ،فيأيت دور الدولة يف ترشيد العملية اإلنتاجية ،وحتسني السلع ،وختفيض السعر لتحقيق مزااي
املنافسة.
ومل يعط اإلسالم احلق للدولة يف التدخل يف احلركة االقتصادية إذا مل يكن هناك أسباب موجبة
لذلك كاليت ذكرانها ،وإال كان التدخل ظلماً واعتداءً على أموال الناس ،وحينها يكون التسعري أيضاً
ال خري فيه مطلقاً" :فالتسعري جيعل البضائع ختتفي وتباع يف خفاء وِبغلى األسعار فيأخذها الغين
وحيرم منها الفقري"(.)2

( )1حممد عبد املنعم اجلمال :موسوعة االقتصاد اإلسالمي ،دار الكتاب املصري ،القاهرة ،ط1406 ،2ه 1986 -م،
. 708 ،552
( )2حممد عمر حاجي :دراسات يف االقتصاد اإلسالمي  ،165/1نقالً عن ِبث التعسف يف إستعمال احلق للشيخ
حممد أبو زهرة يف أسبوع الفقه اإلسالمي.
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و"من أجل هذه الفاسد حظر الشرع ذلك كله ،وشرع املكايسة يف البيع والشراء ،وحظر أكل
أموال الناس ابلباطل سداً ألبواب املفاسد املقتضية إىل انتفاض العمران ابَلرج أو بطالن املعاش"(.)1
لذا فإن التسعري ال حيل وحده املشكالت االقتصادية ،بل أثبت أن له مساوئ كثرية ،وال بد يف
حال الضرورة القصوى إليه ،من وضع ضوابط وحدود شرعية صارمة ،تضمن فيها حق طريف التعاقد،
مع استعداد الدولة؛ فقد تلجأ الدولة إىل طرح مواد خمزنة يف خمازهنا ملواجهة مواد احملتكرين ،كما
حدث يف زمن املقتدر ابهلل العباسي ،مع العلم أن اإلسالم أمر بعد اإلضرار أيضاً ابحملتكرين ،فيجرب
احملتكر على إخراج ماله دون أن يسعر عليه .لذا خلص كثريون إىل القول" :أن التسعري ظلم ال يعمل
به من أراد العدل"(.)2

( )1املرجع نفسه .165/1 ،نقالً عن ابن خلدون.
( )2املرجع نفسه .199/1 ،نقالً عن ابن رشد.
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املبحث الثالث :التسعي يف القانون الوضعي السوري
إن سورية وكبقية الدول االشرتاكية يقوم السوق فيها على مبدأ سيادة املستهلك ،لذا تكون إدارة
الدولة غري حمدودة كما ذكران سابقاً...
فإذا كانت السياسة املالية تعين :كافة الوسائل املالية اليت تتدخل الدولة هبا للتأثري على حجم
الطلب اإلمجايل ،والتأثري على مستوى االستخدام الوطين ،وحجم الدخل القومي( .)1وإذا كانت
الدولة ُتدف من وراء سياستها املالية :تغطية النفقات العامة ،وتكوين احتياطي ملواجهة أعباء غري
متوقعة ،وإعادة توزيع الدخل والثروة ،مث احملافظة على املوارد القومية للدولة ،وختصيصها عن طريق
ضمان توزيع الدخل بشكل أفضل ،وضمان االستخدام األفضل ،وتوزيعها إلشباع احلاجات العامة
واخلاصة .فهذا يؤكد على فعالية األدوات املالية؛ اليت تستخدمها الدولة للتأثري على العرض والطلب،
وابلتايل حتريك عملية النشاط االقتصادي هبدف زايدة معدالت النمو ،وزايدة الدخل القومي.
وأدوات هذه السياسة :الضرائب والرسوم ،والقروض املالية ،واإلعاانت ملساعدة املنتجني،
واإلنفاق العام؛ وهو زايدة حجم الطلب الكلي يف االقتصاد الوطين ،ففي حالة األنظمة التدخلية
تعتمد احلكومة على النفقات االقتصادية واالجتماعية للتأثري على حجم النشاط االقتصادي
واالجتماعي .على عكس الدول الليربالية؛ حيث تنخفض النفقات االقتصادية ألهنا تعطي القطاع
اخلاص صالحيات أوسع يف إشباع اخلدمات ،وإجناز املشاريع كما كان من أدوات السياسة املالية
عجز امليزانية لزايدة حجم اإلنفاق وتنشيط الطلب .وابستخدام هذه األداوت تستطيع احلكومة التأثري
على احلالة االقتصادية ،ففي حالة الرواج تعمد إىل زايدة الضرائب ورفع األسعار ،وابلتايل يهدأ
الطلب على االستثمار ،وُتدأ احلركة التضخمية اليت تسري حنوها البالد ،أما يف حالة الكساد تقوم
الدولة بتخفيض الضرائب لتشجيع االستهالك ،وختفيض سعر الفائدة الذي يشجع الطلب وابلتايل
يعود االستقرار والتوازن إىل االقتصاد الوطين(.)2
وبناءً على ما سبق جاء املقنهن السوري بقانون التسعري ليشمل مجيع قطاعات اإلنتاج يف الدولة،
وكان القانون  123لعام  1960وهو من أهم القوانني اليت صدرت بشأن التموين والتسعري .مشل
( )1هيفاء غدير غدير :السياسة املالية والنقدية كاداة التحقيق اإلصالح االقتصادي يف البلدان النامية ،رسالة ما جستري،
إشراف د .حممد معن ديوب ،جامعة تشرين ،كلية االقتصاد ،قسم التخطيط1425 ،ه 2005 -م.5 ،
( )2املرجع نفسه.13 ،
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هذا القانون 46مادة مقسماً على مخسة أبواب :أحكام عامة ،أحكام خاصة ِبوامر االستيالء،
والتكاليف ،وأحكام خاصة مبنع االحتكار والتوقف والتخزين ،وفرض الرسوم على إصدارات بطاقات
التموين ،مث ابب العقوابت.
مث تتالت التعديالت على هذا القانون واإلضافات ،من أبرزها املرسوم التشريعي 158لعام
 ،1969واملرسوم رقم 45لعام  ،1974مث املرسوم رقم 2لعام  ،1980واملرسوم رقم 2لعام 1990
مث القانون رقم  22لعام  2000والقانون  47لعام  2001حيث مت إلغاء كثري من مواد القانون
 123لعام 1960وصنف العقوابت على ثالث مستوايت مبا يناسب املخالفة.
مث جاء املؤمتر القطري العاشر حلزب البعث العريب االشرتاكي – وهو احلزب القائد -لعام
2005م «توجهاً اقتصادايً معتمداً مفهوم السوق االجتماعي ،ميكن اختصاره بتدخل الدولة لتوجيه
بعض اإلنفاق واالستثمار؛ لتلبية احلاجات االجتماعية ،وهذه األهداف ال تكرتث هبا آليات السوق
عندما ترتك على حرايُتا .وكان من املبادئ اليت توصل إليها إدراة عصرية تساهم يف إصالح القطاع
االقتصادي ،وإيقاف مجيع التدخالت يف إدارة شؤون الشركات العامة ،اليت تقف خالفاً للقانون.
والتدخالت يف الشركات العامة تكون على شكل صور منها :وزارة التموين والتجارة الداخلية تتدخل
بطريقة حتديد السعر وتداول املنتجات يف السوق»(.)1
املطلب األول :اجلهات املخولة بتحديد األرباح واألسعار ،وتنظيم الضبوط.
أوالً :اجلهات احملددة لألرباح واألسعار:
حدد املرسوم رقم  158لعام  1969يف مادته األوىل والثانية اختصاص وزارة التموين والتجارة
ابختاذ القرارات ،وتقرير الوسائل الالزمة ملنع التالعب ِبسعار السلع االستهالكية يف اجلمهورية العربية
السورية .وتدعيم أسس االشرتاكية يف االقتصاد الوطين .كما محهل يف مادته الثالثة املسؤولية لوزارة
التموين يف:
 -1القيام ابإلحصاء التخزيين بقصد معرفة الطاقة التخزينية للبالد.
 -2التأثري على حاجة التموين من االسترياد واإلنتاج حسب معطيات التطور.
 -3اإلشراف على الغرف التجارية.
( )1هيفاء غدير غدير :السياسة املالية.190 ،
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 -4حتديد أوقات ومناسبات ختفيض األسعار وتنظيم املزايدات يف القطاع اخلاص.
 -5التزام املنتجني واملستوردين بتسليم مقادير إىل اجلمعيات ،ومراكز البيع احلكومية وفق ماحيدده
الوزير.
 -6تقدمي الدعم املايل إىل االحتادات واجلمعيات التعاونية ملساعدُتا يف تنمية مشاريعها ،وكذلك
املعوانت العينية (آليات -عقارات -آالت).
 -7حتديد أسعار املبيع النهائية.
 -8حتديد العموالت جلميع فئات الوسطاء من منتجني أو مستوردين ...وقد وصلت هذه املهام
إىل  26فقرة.
واختصت اللجنة االقتصادية بدراسة وإعطاء القرارات الالزمة حول أسس السياسة العامة
لألسعار ،وبيع السلع ِبقل من سعر التكلفة مع حتديد اجلهة اليت ستتحمل اخلسارة ،وحتديد سعر
التعاقد مع مؤسسات االسترياد واإلنتاج يف القطاع العام ،وحتديد اخلدمات التجارية اليت ترى ضرورة
حتديد بدل أداء خدماُتا ،مث وضع قيود على إنتاج السلع اإلستهالكية وتداوَلا وإخضاعها إىل نظام
التوزيع املراقب يف أوقات وأماكن معينة ،أو منعها ...كما جاء يف املادة الرابعة من املرسوم املذكور مث
تتخذ الوزارة القرارات املناسبة .ووفقاً للمادة السادسة منه :تعني الوزارة احلد األقصى للربح الذي
يرخص به للمنتجني واملستوردين وجتار اجلملة ،ونصف اجلملة ،واملفرق وذلك ابلنسبة للمواد والسلع
االستهالكية .كما للوزارة إعطاء صفة النفاذ لقرارات جلنة التحكيم اليت تُعني ،وإلزام كل من حيوز
سلعة أو مادة استهالكية تقدمي تصريح عنها ...كما جاءت املادة اخلامسة من القانون  123لعام
 1960لتوضح:
أن لوزير التموين والتجارة الداخلية إلزام أصحاب احملال والفنادق ،وأصحاب الغرف والدور
املفروشة إبعالن بدل اخلدمات واألجور ،وكذلك جتار املفرق ،والباعة اجلائلني من أسعار ما يعرضونه
للبيع ،وجاءت املادة السادسة منه لتشمل املنتجني واملستوردين أيضاً.
مث جاء القانون حمدداً جلاانً لتحديد األسعار يف احملافظات بقرار من الوزير وأخذ رأي السلطات
اإلدارية فجاء يف املادة السابعة من القانون 158لعام  :1969على اللجان حتديد احلد األقصى
ألسعار املواد االستهالكية ،أو نسبة أرابحها ،كذلك حتديد بدل اخلدمات املؤثرة على أسعار السلع
واخلدمات االقتصادية ،وتكون جلان التسعري هي املختصة إبصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه
الفقرة ،كذلك أسس التحديد وتنظر الوزارة يف الشكاوى اليت حتددها هذه اللجان.
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كما يبني القرار الوزاري رقم 607اتريخ 1979النظام الداخلي لوزارة التموين والتجارة الداخلية
ويظهر هذا القرار مدى تدخل الدولة يف كل قوى السوق فقد جاء فيه:
"على دائرة الرقابة مراقبة األسواق واملعامل ،واملخابز ،واملستودعات ،واملخازن ،ومكاتب
املستوردين ،والباعة املتجولني ،وحمالت بيع السلع االستهالكية املستوردة واملنتجة حملياً ابجلملة،
ونصف اجلملة ،والتجزئة العائدة للقطاع العام والتعاوين واملشرتك .واخلاص ،وتدقيق سجالُتا وقيودها،
وفواتريها ،والتأكد من مدى تقيد املسؤولني عنها ابألنظمة النافذة وال سيما يف جمال املواصفات
والبياانت ،واألسعار ،واختاذ اإلجراءات الالزمة ِبق املخالفني".
كذلك مشل هذا القرار مجيع حمالت أداء اخلدمات ،كاملطاعم ،وكذا أداء اخلدمات التجارية ،وتعد
هذه الدائرة مسؤولة عن تقدمي الضبوط التموينية وحتويلها إىل الدائرة القانونية ،كذلك ضبوط أخذ
العينات ،ومن مسؤولياُتا تلقي الشكاايت ومؤازرة اجلمارك يف تنظيم الضبوط غري التموينية
ابملستوردات ،وإرساَلا إىل أمانة اجلمارك ،ومديرية احلماية يف اإلدارة املركزية.
كما يتوجب عليها كشف املخالفات املتعلقة ابملنتجات اخلاضعة للعالمة الفارقة اإلجبارية،
كذلك ضبط املخالفات من حيث كتابتها ابللغة األجنبية دون العربية ،مث التحقق يف طلبات النيابة
العامة ،بشأن تقليد العالمة الفارقة ،وَييت من مهامها أيضاً الكشف عن خمالفات السجل التجاري،
وخمالفات مواصفات املكاييل ،واملقاييس واألوزان النظامية ،وخمالفات شهر األحكام ،وفتح احملالت
املغلقة وحتري املنازل عند االقتضاء بعد موافقة النيابة ومؤازرة دائرة أو شعبة التجارة يف املديرية ملراقبة
استمرار توفر الشروط لدى املرخصني.
وأحدث القرارات يف هذا اخلصوص القرار رقم 1266لعام  ،2007والذي ألزم البائع بتبديل
السلعة املباعة خالل ثالثة أايم من اتريخ الشراء بشرط عدم استخدام املستهلك للسلعة ،وعدم نزع
بطاقة البيان أو اللصاقة اخلاصة ابلسلعة وتطبق أحكام هذا القرار على األلبسة اجلاهزة ِبنواعها
املختلفة عدا الداخلية ،واألحذية ،وال ختضع السلع خمفضة السعر من السلع السابقة بسبب ستوك
اللون أو القياس ألحكام القرار.
ثانياً :اجلهات املخولة بتنظيم الضبوط:
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أما اجلهة اليت تقوم بتنظيم الضبوط التموينية فتم حتديدها يف القرار 213لعام 1969فجاء يف
مواده السبع ،ليفوض رجال الضابطة العدلية ومن حتت إمرُتم من رجال الشرطة ،ومبؤازرة مراقيب
التموين بتنظيم الضبوط يف املخالفات املتعلقة ب :
 -1خمالفات نسب األرابح أو األسعار احملددة من قبل الوزارة واللجان.
 -2خمالفة عدم اإلعالن عن األسعار أو إعالهنا بزايدة عن احملدد.
 -3خمالفة االمتناع عن البيع ،أو التهريب للدقيق التمويين ،أو مجع نوعني من اللحم أو خمالفات
أجور الطحن واخلبز.
 -4خمالفات نزع خالصات األحكام امللصقة على احملال.
واختصت املادة الثالثة من القرار للمخالفات املتعلقة ِبجور النقل داخل املدن وخارجها ،أو
خمالفات نقل املواد اليت ُيضع نقلها ضمن البلد إلجازة...
كما أوضح التعميم 34لعام  1969أن رجال الضابطة ،والرجال املفرزين ملديرايت ودوائر
التموين ليس َلم صالحية تنظيم الضبوط على انفراد بغري ما نصت عليه أحكام القرار  213لعام
 1969وإن اشرتاكهم مع مراقيب التموين هو على سبيل املؤازرة فقط.
وخص القرار رقم  223لعام  :1983العناصر اخلاضعة لقانون العاملني األساسي ،واملستخدمني
الدائمني واملندبة لإلدارة املركزية لوزارة ومديرايت التموين مكلفة إبثبات اجلرائم التموينية.
وبني البالغ  23لعام  1966كيفية تنظيم الضبوط ،واإلجراءات الالزمة حلجز السلع ،أو الواثئق
الثبوتية املرفقة.
أما التعميم رقم  95لعام  1975فجاء بشأن كيفية استالم وتسليم دفاتر الضبوط واملعلومات
الواجب توفرها فيها أثناء تنظيمها.
أما اجلهة املخولة بتحديد قيمة البطاقات التموينية ،وخمتلف الرتاخيص اليت متنحها وزارة التموين
فيكون بقرار من جملس الوزراء بناء على اقرتاح اللجنة االقتصادية كما جاء يف املادة  28الباب الرابع
للمرسوم  123لعام  .1960أما ما يتعلق ابلفنادق واملنتزهات واملطاعم فال بد من اشرتاك وزراة
السياحة يف فرض جداول إعالن األسعار ،ومهر اجلداول من قبل دوائر السياحة يف احملافظات عمالً
ابلقرار  1864لعام .1988
املطلب الثاني :حتديد أسعار السلع وبدل اخلدمات وكيفية اعالهنا.
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أوالً :تنظيم إعالن األسعار وبدل اخلدمات:
جاءت املادة  9-8من القانون  123لعام  1960لنتظيم كيفية إعالن األسعار والتزام جلان
التسعري ِبي وسيلة كفيلة إبعالن األسعار ،سواء يف لصقها أمام مراكز الشرطة أو األسواق أو
مكاتب التموين .وتكون اجلداول املعلنة ملزمة لكل من يتجر ابملواد والسلع احملددة األسعار طوال
مدة نفاذها ،وحيق لوزير التموين تعديل إعالن اجلداول ،وكذا مدة نفاذها ،وله إعالن حتدد بدل
اخلدمات ابلقرار الذي جيده مناسباً. ...
وبناءً على املرسوم السابق وعلى املادة  5منه أو بناء على املرسوم رقم  304لعام  1963جاء القرار
رقم  156لعام  1963مبيناً كيفية اإلعالن عن األسعار والصكوك التموينية املتعلقة هبا.
فجاءت املادة األوىل منه ملزمة جتار املفرق والباعة املتجولني إبعالن األسعار ،إما ابلكتابة على
بطاقة توضع على املواد ،وتكون الكتابة ابللغة العربية حصراً ،وال ِبس برتمجة مرافقة ،وجيوز ببطاقة
واحدة للسلع املتماثلة املعروضة يف مكان واحد ،ويف حال البضائع اليت تباع ابلكيل أو الوزن ،أو
املقياس يكون اإلعالن ببيان سعر الوحدة من كل منها ،أما يف حال السلع غري الظاهرة للمستهلك
فيكون اإلعالن جبدول يضم األصناف املوجودة وسعرها ،ويعلق هذا اجلدول يف مدخل احملل ،وحيرر
وفق األصول احملددة لإلعالن ،وِبروف ال يقل ارتفاعها عن 2سم .وحيظر على أصحاب احملالت
وضع عبارات حنو (السلعة اليت تباع ال ترد وال تبدل) يف واجهة احملالت(.)1
فيما اختص البالغ رقم  6لعام  1967إبعفاء جتار اجلملة ونصف اجلملة من اإلعالن عن
األسعار إال أن زاولوا البيع ابملفرق ،وِبدود املواد اليت يقومون ببيعها.
وانسجاماً مع القرار  156السابق جاء القرار رقم 1671لعام  1979مبواده اخلمس ليوجب
على ابعة اخلضار والفواكه وضع لوحة على واجهة حمالُتم مبينة األصناف املوجودة وأسعارها .وبينت
املادة الثانية منه شروط لوحة اإلعالن من حيث حجم اخلط و ارتفاعها ،وتقسيم اللوحة إىل جداول
ابسم املادة ووحدة البيع ،وسعر املبيع.
مث جاء القرار رقم  1864لعام  1988ليبني كيفية إعالن األسعار وبدل اخلدمات ،ابلنسبة إىل
الفنادق واملالهي ،واملنتزهات ،وأصحاب احملال ،اليت اختصت بتقدمي الطعام والشراب فقط.
أما الفنادق فقسمت إىل نوعني:
( )1القرار  1266اتريخ 2007/6/13م.
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أ -جنمتان وما فوق :يكون بيان السعر ،وبدل اخلدمات معلق على ابب كل غرفة ،لتباين
اخلدمات فيها ،كما يعلق جدول األسعار ،ومثن الطعام والشراب يف صاالت االستقبال ،ويكون
َّنوذج اإلعالن معد من قبل وزارة السياحة وابللغة العربية ولغة أخرى.
ب -فنادق جنمة وما دون فيعلق اإلعالن يف مدخل الفندق .كذلك قسم القرار املطاعم
واملنتزهات والبارات إىل صنفني:
 -1ما كانت درجته جنمتان فما فوق :تقدم قوائم مطبوعة إىل الزابئن إضافة إىل جداول تعلق يف
مدخل احملل أو الصالة.
 -2أما كانت درجته جنمة وما دون ،فتعلق جداول األسعار يف مكان ظاهر يف مدخل احملل
وتلتزم مجيع املنشآت من مستوى النجمة وما دون بتقدمي فواتري وفق النموذج احملدد من الوزارة على
نسختني األوىل للزبون .والثانية ملراقيب التموين .أما يف حال املنشآت اليت تستخدم آالت متطورة يف
احملاسبة ميكن االستغناء عن الفاتورة شريطة موافقة وزارة السياحة على أسلوب منح الفواتري املعتمدة
يف تلك املنشآت.
وتعد هذه الفواتري حجة على أصحاهبا لتنظيم الضبط ِبق املخالف .كما يلتزم املسؤولون عن
تقدمي اخلدمات العامة املشرفة عليها الوزارة إبعالن بدل اخلدمات واألجور احملددة من الوزارة أو
املكاتب التنفيذية يف مكان ظاهر يسهل االطالع عليه وابللغة العربية.
وقد أضيف الشرط األخري ابلقرار  3002لعام .1994
وبناءً على القرار  3001لعام  1994يلتزم منتجو املواد املصنعة حملياً بتسميتها على اختالف
أنواعها عند البيع للوسطاء ،كما يلتزم الوسطاء املتعاملون بتجارة اجلملة للسلع املصنفة أ ،الزراعة،
ومهما كانت صفتهم التجارية ،مجلة ،أو نصف مجلة ،أو موزعني ،أو وكالء ،أو جتار بيوعات
ابألمانة ،وكذلك املستوردين بتقدمي فواتري للرقابة التموينية عند الطلب منظمة على احلاسوب ومرقمة
تسلسلياً وفق َّناذج حمددة .ومتضمنة اسم احملل وصاحبه وكمية البضاعة وسعرها ومصدرها والصفة
اليت مت هبا البيع.
ويتوجب مبوجب املادة األوىل القرار  251لعام  2008على كل من يقوم بتعبئة املواد الغذائية
التقيد مبا يلي:
أ -احلصول على سجل جتاري وسجل صناعي أو حريف عدا تعبئة السكر والرز حيث يتم
االكتفاء ابلسجل التجاري.
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ب -ذكر رقم السجل التجاري والصناعي أو احلريف على بطاقة البيان إضافة للبياانت اليت تتطلبها
هذه البطاقة.
ج -التقدم إىل مديرية التجارة الداخلية ابحملافظة املعينة ببياانت تكاليف التعبئة لدراستها أصوالً،
على أن ال تتجاوز نسبتها  %7من قيمة الشراء مضافاً إليها نسب األرابح احملددة أصوالً ،وحتديد
السعر النهائي قبل طرحها يف السوق.
د -التزام أصحاب الفعاليات بقرارات حتديد األوزان ،وتداول الفواتري بني كافة احللقات.
ومنحت املادة الثانية من القرار املذكور ألصحاب الفعاليات مهلة ثالثة أشهر لتسوية أوضاعهم
من اتريخ صدوره.
ثانياً :يف حتديد األسعار:
جاء يف القرار رقم  1434لعام  :1994تعترب أسعار منتجات القطاع العام اليت تصدر بقرارات
عن السيد وزير الصناعة حداً أقصى َلذه املنتجات عند تداوَلا يف األسوق.
مث صدر القرار  719لعام  1996مبواده الثمانية ،عن وزير التموين بناءً على املرسوم رقم 153
لعام  1992واملرسوم  123لعام  1960وتعديالته ابملرسوم  158لعام  ،1969ليوجب على
منتجي ومستوردي القطاع اخلاص لكافة السلع ،عدا السلع اليت يتم حتديد أسعارها من قبل املكاتب
التنفيذية جملالس احملافظات ومن قبل اجلهات األخرى املخولة بتحديد األسعار قبل طرحها يف السوق،
أو تعديل سعرها التقدم إىل مديرية التموين والتجارة الداخلية اليت تقع مركز نشاطهم يف نطاق عملها
ببياانت تكاليف اإلنتاج ،واالسترياد وفق َّنوذج مرفق ابلقرار متضمناً كافة املعلومات املطلوبة ،موقعاً
وممهوراً خبامت املنشأة ،وتودع نسخة عنه يف ديوان مديرية التموين املعنية ،ويتعهد صاحب املنشأة ِبن
املعلومات والبياانت صحيحة ومن واقع تكاليف اإلنتاج واالسترياد الفعلية .وحيفظ يف دائرة األسعار.
مث بينت املادة اخلامسة منه مهمة دوائر األسعار بسرب السوق والتدقيق ،والتأكد من صحة األسعار
للسلع املطروحة ،ووفق القرارات النافذة ،ووفق التكاليف املعيارية للسلع كاأللبسة واألحذية،
واملنظفات ...وذلك ابلتنسيق مع اللجان املختصة.
مث جاء القرار  1619لعام  2000ليحدد السلع املتوجب على التاجر فيها بيان أسعارها أو
تعديلها ،وابلتقدم إىل مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكاليف إنتاجها أو استريادها واملواد هي
(رز ،سكر ،شاي ،بن ،زيوت نباتية ،مسون نباتية ،حليب كامل الدسم اجملفف ،التجهيزات الطبية،
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العلف ،األدوية الزراعية ،أمسدة ،بذور زراعية) وفق استمارة معينة حتددها الوزارة أما سائر املنتجات
فيتم تنظيم استمارة وفق النموذج احملدد من الوزراة .ومن قبل املنتج أو املتسورد وعلى مسؤوليته ممهورة
خبامت املنشأة ،واالحتفاظ هبا حلني طلبها من قبل مديرية التموين.
واملتتبع للقانون السوري يلحظ التوجه حنو حترير األسعار فقد جاء يف التعميم رقم  21لعام
 2000يف املادة الرابعة منه :حيرر املنتج واملستورد واملوزع وابئع املفرق من نسب األرابح يف أصناف
النب منها (اكسربس – اجلافة والسريعة -العربية – الفرنسية.)...
ويف القرار  263لعام  :1969مت حترير منتجي ومستوردي املواد السكرية والبسكويت من نسب
األرابح .كما تواىل حترير أسعار السلع ولعل آخرها حترير أسعار األمسدة واإلجراءات اليت اختذُتا وزارة
الزراعة تعويضاً للفالحني ،وذلك بتسهيل منح قروض من قبل املصرف الزراعي التعاوين(.)1
املطلب الثالث :يف العقوبات واجلهات املسؤولة عن تطبيقها.
أوالً :العقوبات احملددة يف القانون:
لقد توالت القوانني احملددة للعقوابت املرتتبة عن املخالفات التموينية ،ولقد أثبت تطبيق هذه
القوانني «عدم مالئمة العقوبة للجرائم الواردة فيها ،وعدم تفصيل اجلرائم ،وتدرج العقوبة مبا ينسجم
مع جسامتها ،كما مل يلحظ إمكانية التسوية َلذه اجلرائم املستهدفة للربح مبا يتيح حتصيل الغرامة دون
إرابك اجلهات القضائية بعدد كبري من الدعاوى» وكذلك عدم وجود آلية إثبات صحة األفعال
املسندة يف الضبوط ،ومل تعد تعويضات العاملني يف وزارة التموين ذات أثر إجيايب خاصة مع التطور
االقتصادي .فقد مضى على املرسوم  123لعام  1960أكثر من أربعني سنة فجاء قانون  22لعام
 2000معدالً كثرياً من مواد القوانني السابقة له.
فلقد اختص الباب الثاين من املرسوم  123لعام ِ 1960بحكام أوامر االستيالء والتكاليف من
املادة  12إىل املادة 21منه« :يعني وزير التموين اجلهة اليت يتم تسليم البضاعة حمل املخالفة إليها،
ويتم ذلك بصرف النظر عن أي معارضة قضائية أو غريها ،وينتقل احلق يف األشياء املتسوىل عليها إىل
التعويض الذي تدفعه الوزارة ،وإن كان املستوىل عليه حمصوالً زراعياً مشروطاً يف عقد إجارة يتم دفع
( )1جريدة البعث ،دمشق ،الزراعة توضح كيفية تعويض الفالحني بعد حترير أسعار األمسدة ،األربعاء ،2009/4/22
العدد .14 ،13655
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األجرة .وقبل االستيالء يتم جرد البضاعة ِبضور ذوي الشأن فيها ،مع حتديد ما يلحق هبا من
أضرار .وتكون على سبيل األمانة يف يد من استوىل عليها حىت يتم حتديد كيفية االستالم والتوزيع من
قبل الوزارة .ويف حال مل يتم حتديد ذلك خالل  30يوماً يبطل االستيالء ويصبح احلائز عليها حراً يف
التصرف فيها».
وُيتلف التعويض تبعاً للسلع املستوىل عليها ،فبالنسبة إىل املواد والسلع ووسائط النقل يقدر
التعويض وفقاً للتسعرية الرمسية أو نسب الربح احملددة ،أما ابلنسبة إىل املؤسسات الصناعية والتجارية
فيقدر التعويض ِبدود ما يعادل أرابح املؤسسة على أساس مقدار اإلنتاج والسعر السائد على أن
يكون التعويض السنوي ال يزيد على صايف األرابح السنوية آلخر ميزانية مقدمة ملصلحة الضرائب.
أما ابلنسبة للعقارات فيما يعادل متوسط أجره.
وعند توزيع اآلالت أو السلع املستوىل عليها مبعرفة الوزارة حيدد مثنها وفق جلداول التسعري أو نسبة
الربح احملددة فإن مل تكن مسعرة فيحدد من قبل وزير التموين.
كما حظر القانون السوري االحتكار وخص الباب الثالث من املرسوم األخري يف مواده  22إىل
 27لبيان ذلك:
فحظر إحداث أي أتثري على أسعار السلع سواء بنشر األكاذيب أو غري ذلك ،كما حظر على
التجار على اختالف صفتهم رفض بيع أي سلعة ،ما مل يكن الطلب غري اعتيادي ،أو ُيص يف
ساعات معينة من النهار ملنتجات معينة يف حني يظل حمله مفتوح لبيع بضائع أخرى ،أو يغلق بدون
سبب مشروع ،أو ُيفي بضائع معينة.
كما حيظر على كل اتجر أن حيوز بضاعة ال تدخل يف نطاق جتارته .وجتاوزت مؤونته العائلية،
وعليه االستغناء عن هذه البضاعة خالل مدة حيددها قرار من الوزير.
كما حظر املرسوم على كل منتج أو مستورد ،أو أي اتجر مهما كانت صفته أن ميلك أو حيوز
بغري ترخيص مقادير تتجاوز االحتياج العادي لتجارته أو صناعته من املواد اليت حيددها الوزير بقرار
يصدره.
وحدد املرسوم رقم  22لعام  2000يف املادة الرابعة منه العقوابت كل ِبسب خمالفته ابلغرامة
وقد تصل من  2000إىل  30000لرية سورية ،وابحلبس مع الغرامة اليت قد تصل إىل مئة ألف لرية
سورية يف حالة االحتكار أو املخالفات نظام التوزيع املراقب التقنني أو تصرف ابلسلع املباعة من قبل
الدولة ِبسعار خمفضة لغاايت متوينية .كما جاءت املادة  5من هذا املرسوم لتجيز يف حال ضبط
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الفاعل ابجلرم املشهود ،لرجال الضابطة العدلية إغالق احملل إدارايً ملدة ثالثة أايم ،وقد يستمر
اإلغالق مبوافقة الوزير ،وينتهي بصدور حكم قضائي.
أما يف حال إعاقة متوين منطقة ما إبحدى مواد التموين األساسية ،فال جيوز تنفيذ حكم
اإلغالق.
ويف مجيع األحوال تضبط السلع موضوع اجلرمية وحيكم مبصادرُتا ،أما يف تسوية اجلرائم بدفع
الغرامة ،فهذا يؤدي إىل وقف املالحقة القضائية.
كما يصدر ِبسب املادة  7من املرسوم السابق ،قرار من وزير التموين وابالتفاق مع وزير العدل،
قواعد وإجراءات تدقيق الضبوط قبل إحالتها إىل النيابة العامة ،وآلية االعرتاض عليها وحفظها ،إذا مل
يتضمن موضوعها جرماً.
ويف حال التكرار للجرمية يصار إىل احلبس والغرامة ،فإذا تكرر يضاف احلدان األدىن واألقصى
لعقوابت احلبس والغرامة واإلغالق.
غش الدولة
وتراوحت عقوبة من أقدم قاصداً على ختريب رأس املال الثابت أو املعدات ،أو َّ
مبناسبة تعاقده معها يف أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواءً يف كميتها أو مواصفاُتا ،كذلك من ارتكب
اجلرم بدسائس ترمي إىل إفساد عملية التحليل والرتكيب والوزن ....أو تقدمي بياانت مغشوشة
ابألشغال الشاقة من مخس إىل مخس عشر سنة.
وذلك ابملادة الرابعة من قانون العقوابت االقتصادية لعام  1966ويف املادة  33منه أضاف
الغرامة وتقدر بضعف الضرر احلاصل عن اجلرمية.
كما نص قانون العقوابت االقتصادية على جمموعة من العقوابت فاشرتطت املادة  34من القانون
املذكور لعام  1966على أنه يف حال كانت العقوبة املفروضة يف هذا املرسوم أدىن من العقوابت يف
قوانني أخرى جلرمية مماثلة تطبق العقوبة األشد .كما نصت املادة  37من املرسوم نفسه :حيال مباشرة
مرتكب إحدى هذه اجلرائم إىل احملكمة املختصة مث حتيل النيابة العامة امللف إىل اجملالس التأديبية
املختصة.
ويف حال عدم وجود جمالس أتديبية يف اجلهة اليت يعمل هبا مرتكب اجلرم تفرض العقوبة املسلكية
من قبل السلطات املختصة.
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تشهر خالصة األحكام على واجهة احملال ،ويعاقب على نزع هذه اخلالصات ،أو إخفائها
ابحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر ،فإذا كان من قام بنزعها مسؤوالً عن احملل حيبس ملدة ال تتجاوز
السنة.
ثانياً :اجلهات املخولة بتطبيق العقوبة:
ويتوجب على رجال الضابطة العدلية إثبات اجلرائم بعد أدائهم ال َقسم القانوين أمام رئيس احملكمة
البدائية .وحيق َلم الدخول إىل احملال واملستودعات .ومراجعة الدفاتر التجارية من فواتري ومستندات،
إال إن كان احملال مسكوانً فال بد من إذن النيابة العامة قبل التفتيش يف حال االشتباه ابلتخزين.
وختتص احملاكم العسكرية ،بقرار استثنائي ،ابلنظر يف املخالفات اليت نص عليها القانون 123
لعام  1960يف حال التعبئة اجلزئية أو العامة ،وتكون أحكامها قطعية ،إن مل يتم االعرتاض عليها
مخسة أايم وفق املادة  44من املرسوم  123لعام .1960
ومت إيقاف العمل به بناءً على األمر العريف رقم  1لعام  ،1990وإبقاء اجلرائم املعاقب عليها
مبقتضي أحكام القانون  123لعام  1960من اختصاص القضاء العادي.
مث جاء املرسوم التشريعي رقم  16لعام  ،2008ليلغي التعديل اجلاري مبوجب املادة  1من
القانون  47لعام  2001على املادة  23من القرار ابلقانون  158لعام  1960بشأن قمع الغش
والتدليس ،ليقرر مبادته الثانية استمرار اختصاص حماكم القضاء العادي ابلنظر يف القضااي القائمة
أمامها.
كما جاء يف املرسوم رقم  2لعام  :1990تصدر قرارات حماكم االستئناف بصورة مربمة بصرف
النظر عن العقوابت اليت تقضي هبا ،ويف مجيع القضااي اخلاضعة للمرسوم  123لعام .1960
وبني التعميم رقم  19لعام  1968كيفية حجز البضائع والتصرف هبا .كذلك القرار  371لعام
 ،1969مث القرار رقم  453لعام  1991حيث مت توزيع قيم املصادرات وفق نسب خمتلفة %70
خلزينة الدولة %18 ،للمصادرين %2 ،ألمني املستودع ،و %10للمخربين.
وابلعودة إىل اجلريدة الرمسية يف مكتبة األسد مل أجد تعديالت حديثة على هذه املراسيم والقرارات.
ويتوقع إجناز مجلة قوانني لدى االقتصاد والتجارة( ،تعديل قانوين التموين والتسعري ،وقمع الغش
والتدليس وتوحيدمها يف قانون واحد) (.)1
()1

www.syrecon.gov.sy
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اخلامتة
يلحظ الدارس يف هذا املبحث اتفاق الفقهاء من املسلمني ،والقانون الوضعي ،واالقتصاديني،
على أن الوضع األمثل هو بقاء آليات السوق لتلعب دورها ِبرية واستقاللية عن تدخل الدولة ،وهذا
ما دعى خري اخللق  لالمتناع عن التسعري ،فحرية السوق تعين زايدة الكفاءة اإلنتاجية وتطور
السوق واتساعه .حىت الذين اجتهوا للقول ابلتسعري ،أوجبوا أن يكون دور الدولة مدروساً ابعتدال
كبري ،ومقيد بوقت وبقدر احلاجة ،ألنه ثبت عرب الزمن أن تدخل الدولة الكبري هو أحد عوامل زايدة
األعباء املالية ،وقد الحظنا ذلك مؤخراً عند املقنن السوري.
ولقد سعت املؤسسات الدولية إىل صياغة برامج إصالح اقتصادية يف الدول النامية من خالل
سياسة التثبيت؛ أي عدم االختالل الداخلي – امليزانية العامة -واخلارجي -ميزان املدفوعات -من
خالل إزالة التشوهات واالختالالت يف النظام املايل وفقاً آلليات السوق احلر.
ويكون ذلك بتطبيق سياسة نقدية متوازنة وحترير األسعار ،ومنها سعر الفائدة والصرف مع األخذ
بعني االعتبار معدالت التضخم ،مث االنتقال إىل تثبيت األسعار ،وجذب رؤوس األموال من اخلارج،
فتحرير التجارة يزيد القدرة التنافسية للصادرات.
كما عملت مؤسسة النقد والبنك الدوليني على تطبيق سياسة التكييف اَليكلي ،إلزالة
االختالالت االقتصادية من خالل تدنية دور الدولة يف الشأن االقتصادي ،وتعتين هذه السياسة
جبوانب العرض فتعمل على إدارة جانب العرض للوصول إىل معدل َّنو مرتفع وتنمية الصادرات،
وتعزيز دور القطاع اخلاص ،كما تسعى يف مقدمة إجراءاُتا إىل حترير األسعار للموارد والسلع من قيود
الدعم أو األجور من اجلمود .واَلدف من ذلك ختفيف العبء على ميزانية الدولة ،وإعطاء الفرصة
الكافية جلهاز األسعار لتحفيز النمو االقتصادي ،فإن الدول النامية تسودها الضبابية وعدم الشفافية
لعدم إمكانية إعالن رأس املال احلقيقي ،خوفاً من تدخل الدولة وفرض القيود ،وحتديد األرابح.
وقد القت هذه السياسات النجاح ،كالنجاح الذي حققته ماليزاي وحتوَلا إىل دولة مصدرة،
وكذلك  35دولة من أصل  46دولة عقدوا اتفاقيات مع الصندوق الدويل للنقد ،يف إطار برامج
«التثبت والتكييف اَليكلي» مع تباين معايري النجاح .فإن مؤشرات النجاح ال تلتفت إىل حماصرة
الفقر واخلدمات االجتماعية ،بقدر ما تلتفت إىل خدمة الديون اخلارجية وزايدة الصادرات ،وخفض
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عجز ميزان املدفوعات ،لكن هذه العقبات والتحفظات ،تزول يف حال رغبت الدول النامية بتحقيق
النجاح والتزمت ابلعمل اجلاد والشفافية واحملاسبة اليت تساعد على نزاهة األدوات وانضباطها.
هذا ما وفقين هللا إىل مجعه ،فإن أصبت فمن هللا ،وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.
الباجي ،أيب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 494ه 1101 -م ،كتاب
املنتقى شرح املوطأ إلمام اَلجرة مالك بن أنس ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط1332 ،1ه .
الباقالين ،أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل اجلعفي ،كتاب متهيد األوائل وتلخيص الدالئل 558
صفحة ،عماد الدين أمحد حيدر ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1407 ،1ه 1987م.
البخاري ،أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل اجلعفي ،صحيح البخاري ،مصطفى ديب البغا ،دار
العلوم اإلنسانية ،دمشق ،ط1413 ،2ه 1993 -م.
البهوقي ،منصور بن يوسف بن إدريس ،كشاف القناع عن منت االقناع ،حممد أمني الضنهاوي،
عامل الكتب ،بريوت ،ط1417 ،1ه 1997م.
ابن تيمية ،أيب العباس أمحد بن تيمية احلنبلي 728ه 1328 -م ،احلسبة يف اإلسالم وظيفة
احلكومة اإلسالمية ،مطبعة املؤيد ،د .ط1318 ،ه .
ابن جزي ،أبو القاسم حممد بن أمحد الكليب الغرانطي 741ه 1341 -م ،القوانني الفقهية ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،د .ط ،د .ت.
اجلمال ،حممد عبد املنعم ،موسوعة االقتصاد اإلسالمي دراسات مقارنة  708صفحة ،دار
الكتاب املصري دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط1406 ،2ه 1986 -م.
اجلويين ،عبد هللا امللك بن عبد هللا بن يوسف 478ه 1086 -م ،اإلرشاد إىل تواطع األدلة يف
أصول االعتقاد  434صفحة ،حممد يوسف على عبد املنعم عبد احلميد ،مكتبة اخلاجني ،مصر ،د.
ط1369 ،ه 1950 -م.
احلاجي ،حممد عمر ،دراسات يف فقه االقتصاد اإلسالمي ،دار املكتيب ،دمشق ،ط1427 ،1ه
 2006م.ابن حزم ،أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد ،احمللى ،جلنة إحياء الرتاث العريب ،دار اجليل دار
اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،د .ط ،د .ت.
احلصري ،أمحد ،السياسة االقتصادية والنظم املالية يف الفقه اإلسالمي  585صفحة ،دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط1407 ،1ه 1986م.
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الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي احلنفي ،تبني احلقائق شرح كنز الدقائق ،دار املعرفة ،بريوت،
ط ،2د .ت.
سابق ،السيد ،فقه السنة ،الفتح لإلعالم العريب دار الفكر ،القاهرة دمشق ،ط1947 ،1م.
السجستاين ،أيب داود سليمان بن األشعث األزدي 275ه 889 -م ،سنن أيب داود ،حممد
حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت ،د .ط ،د .ت.
السنهوري ،عبد الرزاق أمحد ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،منشورات احلليب احلقوقية،
بريوت ،د .ط1998 ،م.
الشافعي ،أيب عبد هللا حممد بن إدريس 402ه 1012 -م ،األم ،دار الفكر ،بريوت ،د .ط،
1990م.
الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد 1250ه 1835 -م ،نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار،
أمحد حممد السيد املوصللي – حممود بزال ،دار الكلم الطيب ،بريوت ،ط1419 ،1ه 1999 -م.
الشريازي ،أيب إسحاق علي بن يوسف الفريوز آابدي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،دار
الفكر ،دمشق ،د .ط ،د.ت.
ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،رد املختار على الدر املختار حاشية ابن عابدين ،إبشراف
حسام الدين فرفور ،دار الثقافة والرتاث ،دمشق ،ط1421 ،1ه 2000م.
غدير ،هيفاء غدير ،السياسة املالية والنقدية كأداة لتحقيق اإلصالح االقتصادي يف البلدان النامية
رسالة ماجستري  239صفحة ،إشراف :د .حممد صقر د .حممد معني ديوب ،جامعة دمشق  -كلية
االقتصاد ،دمشق ،د .ط1425 ،ه 2005م.
الفراء ،أيب يعلى حممد بن احلسني احلنبلي 458ه 1066 -م ،األحكام السلطانية 308
صفحة ،صححه حممد حامد الفقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د .ط1403 ،ه 1983م.
فرهود ،حممد سعيد ،مبادئ املالية العامة  387صفحة ،مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية،
دمشق ،د .ط1406 ،ه 1986م.
قاسم ،حممد حسن ،القانون املدين دراسة مقارنة ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،د .ط،
2001م.
اجلماءيلي ،املغين ،د .عبد هللا بن عبد
ابن قدامة ،أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي ه
احملسن الرتكي  -د .عبد الفتاح حممد احللو ،دار هجر ،القاهرة ،ط1408 ،1ه 1988م.
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ابن القيم اجلوزية ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية (الفراسة املرضية يف أحكام السياسة
الشرعية) ،شرح :إبراهيم رمضان ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط1991 ،1م.
الكاساين ،عالء الدين أيب بكر سعود احلنفي 587ه 1191 -م ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع ،حممد عدانن بن ايسني درويش ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1417 ،1ه
1997م.
املاوردي ،أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري ،األحكام السلطانية والوالايت الدينية
 ،388عصام فارس احلرستاين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1416 ،1ه 1996 -م.
جمموعة من املؤلفني ،اإلدارة املالية يف اإلسالم مقالة د .فتحي الدريين التسعري اجلربي يف الفقه
اإلسالمي املقارن ،اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية مؤسسة آل البيت – مآب ،-عمان ،د.
ط1989 ،م.
جمموعة من املؤلفني ،يف الرتاث االقتصادي اإلسالمي كتاب اخلراج للقاضي أبو يوسف يعقوب
بن إبراهيم – 182ه 799 /م ،تقدمي الفضل شلق ،دار احلداثة ،بريوت ،ط1990 ،1م.
ابن منظور ،مجال الدين أيب الفضل ،لسان العرب ،صححها أمني حممد عبد الوهاب حممد
الصادق العبيدي ،دار إحياء الرتاث العريب مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،ط1416 ،1ه -
1996م.
نظام ،ومجاعة من علماء اَلند األعالم ،الفتاوى اَلندية يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1400 ،3ه 1980م.
واتسن .دوانلس وهوملان ماري ،نظرية السعر واستخداماُتا ،ترمجة :ضياء جميد ،مؤسسة الشباب
اجلامعية ،د .ط ،د .ت.
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فهرس املراجع القانونية
 جركو حممد احلكم ،القانون  123لعام  1960اخلاص بشؤون التموين والتسعري وتعديالتهالقانون  -22لعام  90 – 2000صفحة ،دار الصفدي ،دمشق ،ط1421 ،1ه 1986م.
 اجلريدة الرمسية للجمهورية العربية السورية (مكتبة األسد) ،اجلزء األول العدد  29لعام2007م ،واجلزء األول العدد  12لعام 2008م ،واجلزء األول العدد  17لعام 2008م.
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فهرس املواقع االلكرتونية
www.mafhoum.com /syr/articles/baroudi/3htm
www.scr.bd.com/doc/7234112/
www.syrecon.gov.sy
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فهرس احملتوايت
احملتوى

الصفحة

مقدمة

1

املبحث األول :املبادئ العامة للبيوع يف الشريعة والقانون

3

املطلب األول :أركان عقد البيع وشروطه يف الشريعة والقانون

3

أوالً :أركان عقد البيع

4
6

اثنياً :الشروط يف العقد

املطلب الثاين :مفهوم السعر وكيفية حتديده عند االقتصاديني

8

أوالً :يف الدول االشرتاكية

9
11

اثنياً :يف الدول الرأمسالية

املطلب الثالث :دور الدولة يف تنظيم السوق

13

أوالً :يف الشريعة اإلسالمية

13
16

اثنياً :يف القانون الوضعي

املبحث الثاين :دور الدولة اإلسالمية يف التسعري

20

املطلب األول :مفهوم التسعري لغة وشرعاً واقتصاداً وقانوانً
أوالً :يف اللغة والشرع

20
20
21

اثنياً :يف االقتصاد والقانون

املطلب الثاين :أقوال املانعني للتسعري وأدلتهم ومناقشتها

22

أوالً :أقوال املانعني للتسعري وأدلتهم

22
25

اثنياً :مناقشة أدلة املانعني

املطلب الثالث :أقوال الذين أوجبوا التسعري وردهم على املانعني ومن قال
ابجلواز والقول الراجح من الفقهاء
أوالً :أقوال الذين أوجبوا التسعري وردهم على املانعيني
اثنياً :القائلون ابجلواز والراجح عند الفقهاء

املبحث الثالث :التسعري يف القانون الوضعي السوري
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احملتوى

الصفحة

املطلب األول :اجلهات املخولة بتحديد األرابح وتنظيم الضبوط

37

أوالً :اجلهات احملددة لألرابح واألسعار

37
40

اثنياً :اجلهات املخولة بتنظيم الضبوط

املطلب الثاين :حتديد أسعار السلع وبدل اخلدمات وكيفية إعالهنا

41

أوالً :تنظيم إعالن األسعار وبدل اخلدمات

41
43

اثنياً :حتديد األسعار.

املطلب الثالث :يف العقوابت واجلهات املسؤولة عن تطبيقها

44

أوالً :العقوابت احملددة يف القانون

44
47

اثنياً :اجلهات املخولة بتطبيق العقوبة

49

اخلامتة

فهرس اآلايت

50

فهرس األحاديث

51

فهرس املصادر واملراجع

52

فهرس احملتوايت

57

إشراف
الدكتور :علي ندمي احلمصي
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