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  والوضعي اإلسالمي االقتصاد بین المعاصرة ھوتطبیقات االحتكار

  واآلثار والعالج لألسباب دراسة

   :صـملخال

واق  تغلغل االحتكار في كافة میادین اإلنتاج ، وأصبح المحتكرون یسیطرون على األس
ارات وقد . بالغة ةمما أدى إلى حدوث أضرار اقتصادی ن االحتك مالي الحد م حاول النظام الرأس

وسائل والطرق لم تسھم ال ولكن جمیع ھذه ،جراءات وقوانین إوتنظیمھا من خاللوالرقابة علیھا 
واع. ھًفعلیا في الحد من ان أن ى بی ة إل ار وھدفت الدراس شرع االحتك ي ال ي والمجرم المحرم ف  ف

صادیین الفقھاء بین المشتركة المساحة ھيوما  ، الوضعي االقتصاد ا  حول واالقت ار، وم االحتك
ع ، وبیان كافة آثاره السلبیة وافع وراء ظھور وانتشار االحتكارھي األسباب والد ى المجتم ،  عل

ى ات باإلضافة إل ن التطبیق اذج م رض لنم ي  ع ة ف ار والممارسات االحتكاری المعاصرة لالحتك
  . االقتصاد الوضعي وحكمھما من الناحیة الشرعیة

ار وتوصلت الدراسة إلى أن مفھوم د االحتك صادیین عن ع االقت ر أوس ن بكثی ھ م  مفھوم
افعیجري في  وأن االحتكار ،الفقھاء عند المحرم .  كل ما یحتاج إلیھ الناس من مال وأعمال ومن

ي اعتباره یمكن في سعرھا ال وإغالء إجحاف دون معینة سلعة إنتاج في وأن االنفراد  احتكارا ف
س النظام اإلسالمي؛ االقتصاد ى عك ا أن. الوضعي عل ار بعض الخدمات كم ة احتك ل العام  مث

ا ال والكھرباء الماء الم یحرمھ ل اإلس شجع ب ى أن ی ة تبق ة مملوك ة أو للدول ة مملوك ھ لجھ  معین
ن الدولة عنھا مسئولة ات األساسیة مباشرة؛ لك ضروریات أو الحاجی ن ال سلعة م ون ال  مجرد ك

ًوحده مبررا اقتصادیا صحیحا الحتكار الدولة إنتاجھا أو تسال یكفي لجمھور الناس  ً أن  إذ ، ویقھاً
 واأللبسة وكثیر منالخبز  تقدیمھا بطریقة تنافسیة مثلویمكن مع ذلك السلعة قد تكون ضروریة 

   . األدویة
ام ا النظ شأ فیھ ي ن ة الت ك الحقب ى تل ة إل ارتالت االحتكاری شأة الك ة ن ت الدراس  وأرجع

 إلى یمتد ضررھا ألن الحدیثة االحتكارات صور تعتبر أسوأ الدولیة الكارتالت ، وأن الرأسمالي
ر ة،  وأ ،األرض شعوب أكث تراكیة القاتل ة واالش مالیة الطاغی و الرأس ار ھ باب االحتك م أس ن أھ

ةالرغبة في ووغیاب البعد الدیني واألخالقي،  واد األولی ى الم ار .  السیطرة عل ار أث وأن لالحتك
ة آثار أمنیة إلىیؤدى  عدیدة سیئة، كما اجتماعیةاقتصادیة و روسیاس ة  غی ھ مرغوب ا أن د  ، كم ق

ھولم.   بسببھع الحروبلندت ة ل ار ووضع اإلجراءات الوقائی ریم االحتك ل ؛ یكتف اإلسالم بتح  ب
ك ي ذل ع ف ة ،توس ى الدول ر( وأعط ي األم ي ول ة ف اة ) متمثل ي الحی دخل ف ائل وأدوات للت وس

ار وأ ن آث ك م ن . ضراراالقتصادیة لمنع االحتكار وتوجیھ االقتصاد وعالج ما ینتج عن ذل  وم
زر، ھذه الوسائل إجبار المحتكر على بیع ما احتكره ھ یع ي حال امتناع سعیرب ، أو  وف ھ الت  علی

ادلبشرط سعر الع د ال سلع، أو ب  أن یلتزم الحاكم بالضوابط في تحدی وفیر ال ار ت ا بإجب ل ، إم  أھ
صناعات  ادةال ى زی اجھم عل ارجإنت ن الخ تیرادھا م ى اس ستوردین عل شجیع الم ع  أو،  أو ت  من

 .  لزم األمراالتصدیر منھا إذ
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Monopoly and its modern applications between Islamic and secular 
economics: Causes, Effects and Treatment. 

Abstract : 

Monopolists seem to prevail largely within different areas of 
production and marketing. The capitalist system has developed various 
measures and regulatory means to minimize the damages of monopoly, 
but all of these remedies proved to be ineffective.                          

This study aims to identify the nature of prohibited monopoly both 
in Shari’a and the secular system, as well as defining the concept of 
monopoly as shared by economists and Islamic jurists. It also aims to 
explain the causes and motivations underlining the emergence and spread 
of monopolistic practices, showing its malign social impact. This 
includes the demonstration of monopolistic models in the modern 
practice and its evaluation from Shari’a perspective. It has been have 
proved that the economists’ understanding of monopoly is much wider 
than that of the jurists in the sense that economic monopoly applies to all 
types of wealth and goods and services. 

Contrary to the capitalist concept, this implies that a single 
producer of a good is not necessarily a monopolist so long as it does not 
capitalize on prices or quantities. It also implies that the monopolization 
of public goods water and electricity is not Shari’a-prohibited. Rather, it 
is recommendable that such produce goods be owned by the state or any 
other agency controlled by the state. On the other hand, it is not a 
sufficient economic justification that the good should be a necessity or 
basic need in order to be monopolized. A good can be a necessity and 
nonetheless it can be produced competitively, such as, bread, clothes and 
drugs. 

The paper relates the advent of cartel monopoly to the historical 
stage when e-capitalism first capitalism emerged. Indeed, international 
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cartels are the worst versions of modern monopoly because their damages 
extend to a large section of the world’s population. Vulgar capitalism and 
lethal socialism are the primary causes of monopoly and the desire to 
control the supply of primary resources in addition to the absence of 
religious inhibitive. Monopoly causes many serious damages socially, 
economically and politically and it may as well lead to the eruption of 
war.                          

Islam goes beyond the mere prohibition of monopoly to the 
formalization of curative and preventive anti-monopoly measures. The 
state is authorized to interfere in the economic system in the bid to fight 
monopoly and re orientate the economy towards the right direction. The 
monopolist is thereby forced to sell out his goods at competitive market 
price. If he fails to abide by this rule the state must interfere with the 
appropriate "fair" pricing or the provision of goods, either through 
imposing production targets on the producers, encouraging more imports, 
or banning exports if need arises. 
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  والوضعي اإلسالمي قتصادإلا بین المعاصرة وتطبیقاتھ االحتكار
  والعالج واآلثار لألسباب دراسة

   :ةــمقدم
واق  افة میادین اإلنتاجتغلغل االحتكار في ك ، وأصبح المحتكرون یسیطرون على األس

صادی رار اقت ى حدوث أض ا أدى إل دوة واجتماعیةمم م ال ي معظ عیة .  ل ف نظم الوض ر ال وتعتب
ا  ره محرم الم یعتب ا اإلس دول بینم نفس ال سات أم ل راد أم للمؤس ان لألف واء ك ا س ار مباح ًاالحتك ً

مالي . ًشرعا ام الرأس الل وقد حاول النظ ن خ ا م ا وتنظیمھ ة علیھ ارات والرقاب ن االحتك الحد م
ي الحد  ا ف سھم فعلی م ت ھًمجموعة وسائل وقوانین إال إن ھذه الوسائل والقوانین ل ع .من د وض  وق

ة  اإلسالم عدة وسائل وقائیة وعالجیة لمعالجة االحتكار حال وقوعھ، وجمیع ھذه الوسائل منوط
د المب ستخدمھا ض ي ی سلم لك اكم الم رینالح صادیة  ،حتك اة االقت ى الحی ار عل ار آث ولالحتك

ة  وارد الطبیعی اع أسعارھا وھدر الم واق وارتف سلع من األس واالجتماعیة حیث یساھم بفقدان ال
ى عدم  ع باإلضافة إل راد المجتم ین أف وتبذیرھا وحدوث تفاوت كبیر في توزیع الدخل والثروة ب

سب ا یت ات االستقرار بالمجتمع وعدم توفر األمن مم ور الطبق ھ وظھ رائم فی رة الج رةب بكث  .الفقی
اللوقد  ن خ ا م ا وتنظیمھ جراءات  إحاول النظام الرأسمالي الحد من االحتكارات والرقابة علیھ

ذه  ع ھ ن جمی وانین ولك اراتالوق ن االحتك د م ي الح ا ف سھم فعلی م ت رق ل ائل والط ن و ًوس م
ة  رقضیة االحتكا ھي  التي نظمھا اإلسالمالھامةالمواضیع  رة ومختلف شأ ألسباب كثی ي تن ، والت

  :ا منھ
درة عند اإلنسان، حیث نالحظ أن بعض الباعة یحاولون استغالل : وعـالبی - ون ن سلعة فیقوم  ال

 وھذا النوع من االحتكار یظھر األعلى، بغیة الحصول على السعر إخفائھا،بشرائھا و
   .البیوعفي معامالت 

شركات- ن ا:  ال وع م ذا الن شأ ھ ت  وین ي الوق ل ف و حاص ا ھ اق شركات كم سبب اتف ار ب الحتك
م  ى تقاس ر عل واقالحاض تحكم األس دة ت شركة واح دماج ب نھم، أو االن عار، بی  باألس

  . لصالحھاالمنتجةوتحتكر المادة 
  

  :الدراسة  مشكلة
ل  في أن االحتكار ظاھرة الدراسة مشكلة تتلخص سلمة تعم ات الم ي المجتمع شیة ف متف

واق،ا على عرقلة وتقیید ي األس سلع والخدمات ف ادل التجاري لل دار لتب ھ إھ ة وفی ارة لحری  التج
ن  ع م راد والمجتم ى األف ھ عل لبیة بالغ ار س ة آث ات االحتكاری ار والممارس صناعة، ولالحتك وال

مت وقد .الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة َّ  التفصیل تركت لكنھا االحتكار؛ اإلسالمیة الشریعة حر
صادیات لحرمتھ اشتراطھا مع ، لالجتھاد ھ االقت ذلك جرمت روطا، وك عیة ش ر  ؛ الوض ن تظھ لك

ار مفھوم من بكثیر أوسع االقتصادیین عند االحتكار مفھومأن  اإلشكالیة في د المحرم االحتك  عن
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ز حین في السوق، بنیة على یركز ألن االقتصاد الفقھاء، اء یرك ى الفقھ سلوك عل اري ال  .االحتك
ي م فھ ن ث شكلة وم اجت م ى حت ة ال ة دراس ا عمیق ان لحلھ ا وبی ا حقیقتھ شرعي وحكمھ ة ال  وتجلی

  .المجتمع في آثارھا
  

  :ة ـداف الدراسـأھ
   :ةتھدف الدراسة إلى تحقیق األھداف اآلتی

ان  -  واعبی ار أن رم االحتك رم  المح ر المح يوغی شرع ف واع و ال ذلك األن ي ةالمجرمك  ف
 .االحتكار حول واالقتصادیین الفقھاء نبی المشتركة المساحة وما ھي الوضعي، االقتصاد

 . االحتكاربیان ما ھي األسباب والدوافع وراء ظھور وانتشار - 
سلبیة -  ار ال ان اآلث ة  بی ن الناحی ة، وم ة واألخالقی ة الدینی ن الناحی ع م ى المجتم ار عل لالحتك

  .  من الناحیة السیاسیة واألمنیة والعسكریةكاالقتصادیة واالجتماعیة، كذل
ار بیان السی -  ياسات التي تحرم االحتك ھ ف ي تجرم صاد اإلسالمي، والت ي االقت صاد ف  االقت

 .الوضعي، وما ھي المعوقات التي تحد من فعالیة ھذا التحریم وذلك التجریم
ان -  ات بی ن التطبیق اذج م صاد  نم ي االقت ة ف ات االحتكاری ار والممارس رة لالحتك المعاص

 .الوضعي وحكمھما من الناحیة الشرعیة
 

  :ة ـة الدراسـأھمی
ل في توضیح خطورة االحتكار ألنھالدراسة  تكمن أھمیة ي یحم ھ ف ذور طیات الك ب  الھ

م من یسببھ لما والدمار للمجتمع ت ظل الء وعن الء وغ ا ، وب ھ ولم ن فی دار م ة إھ ارة لحری  التج
 مشكلتھلالمحتكرین، ومن ثم إیجاد حلول  غیر أمام الرزق وأبواب العمل لمنافذ وسد والصناعة،

سلمة شرعي المتفشیة في المجتمعات الم ھ ال ھ وحكم ان حقیقت ع  ، وبی ي المجتم اره ف ة آث ، وتجلی
  .، وعسكریا دینیا واقتصادیا وأخالقیا واجتماعیا

  

  :ة ـ الدراسجـمنھ
االستنباطي في استنباط األحكام . الدراسة على المنھج االستنباطي واالستقرائي اعتمدت

ن . حتكار وأحكامھ وشروطھ، وفیما یجري فیھ االحتكارالفقھیة المتعلقة بمفھوم اال واالستقراء م
ھ  ان تطبیقات ع وبی ى المجتم سلبیة عل اره ال ار وآث باب االحتك ة أس ع لمعرف تقراء الواق الل اس خ

ة المعاصرة ات االحتكاری د . ، وصور الممارس ھ عن اة أن ع مراع ان م ا بی سألة م ي م ام ف األحك
ت سألة وكان اق الفقھ موضع الم ذكر اءاتف ا فی ي حكمھ ع الفقھ سطة م صورة مب ق ب اق  توثی االتف

طً ااألدلة اعتمادب ث الصحیحة فق ا .  على اآلیات القرآنیة واألحادی الف ذكرن ا خ ان فیھ ا إذا ك أم
ھ  ، وذلك خشیة الممل والسأم فیھ بیان القول الراجح؛ مع الخالف ، وحتى یظل البحث یغلب علی

  . الطابع االقتصادي ال الفقھي
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  :دراســات السابقة ال
   :١٩٩٦، وریاض  الحمورى دراسة -١

، "الرأسمالي واالقتصاد اإلسالمي الفقھ بین االحتكار مفھوم ":  بعنوان الدراسة وكانت
 االحتكار مفھوم في واالختالف الشبھ أوجھ وبیان االحتكار موضوع دراسة إلى الدراسة وھدفت

  .النظریة الناحیة من اإلسالمي والفقھ الرأسمالي النظام بین
ى الدراسة وتوصلت ار أن إل ي االحتك ام ف و الوضعي النظ ن شكل ھ كال م سوق أش  ال

لعة بإنتاج واحد منتج ینفرد حیث زه س ا. ممی ار أم ي االحتك الم ف صد اإلس ھ یق سلع حبس ب  أو ال
 اإلسالمي والمجتمع المسلم الحاكم على ویقع حرام وھو غالءھا بقصد إلیھا الحاجة مع الخدمات

سؤولیة عام بشكل ب م ھ تجن ھ حدوث ى وأن. ومعالجت طالحي المعن ار االص ي لالحتك الم ف  اإلس
الیم االلتزام عدم على یدل المنتج أو للبائع سلوك ھو اإلسالم ففي. الوضعي في عنھ یختلف  بالتع

  .الوضعي االقتصاد في السوق تركیبة ھو األمة؛ بینما مصالح ومراعاة اإلسالمیة

   :٢٠٠٦ ، اـالزرقدراسة  -٢
ل  األسواق غیر التنافسیة: " جاءت الدراسة تحت عنوان  ھ والتحلی ین الفق المعاصرة ب

 األسواق أنواع أھم حول الفئتین بین ًحوارا تفتح مشتركة أرضیة وھدفت إلى توفیر،  " االقتصادي
شترك فھم لتكوین ما، بدرجة االحتكاریة أي التنافسیة، غیر سیاسات م ة لل  األسواق لتنظیم العام
 االقتصادي التحلیل من ویستفید المعیشي، االزدھار في ومقاصدھا الشریعة أحكام یوافق ما على

  .اإلنسانیة والتجارب
ا  ون فیھ وق تك ي س ة ف وتوصل الباحث إلى أن االحتكار المحرم تتحقق شروطھ الفقھی

ي رة ف ادة كبی ؤدي لزی ا ی ب معا، مم ي العرض والطل سعریة ضئیلة ف ة ال ة ًالمرون سعر نتیج  ال
ن . التصرف االحتكاري ر م ع بكثی صادیین أوس د االقت وأظھرت المقارنة أن مفھوم االحتكار عن

  .ًاالحتكار المحرم عند الفقھاء، مما یتطلب التأني في تحریم ما یسمیھ االقتصادیون احتكارا

   :٢٠٠٧ ، العتیبي دراسة -٣
 تأصیلیة دراسة: السعودي لمنافسةا نظام في االحتكار تجریم " عنوان تحت الدراسة جاءت

ان إلى الدراسة  وھدفت" مقارنة وم بی ار مفھ ھ االحتك اره وأنواع ع وآث س توضیح م ریم أس  تج
  .السعودي والنظام اإلسالمیة الشریعة من كل في وعقوبتھ االحتكار

لت ة وتوص ى الدراس ار أن إل ة االحتك ستقلة جریم ي م ا ف شریعة بأركانھ المیة ال ام اإلس  والنظ
ة أكثر الشریعة وأن. ى لسعودا ي دق د ف وم تحدی ار مفھ ن االحتك ام م سعودي النظ  والمصري ال

  . المشروعة غیر والمنافسة االحتكاریة الممارسات بین اخلط الذي
   :٢٠١٤  ،عثمان دراسة -٤
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مع تطبیقات  مقارنة فقھیة :أضرارهواالحتكار أحكامھ  ":  عنوان تحت الدراسة جاءت
س  إلى الدراسة وھدفت، "  معاصرة ھ، وتوضیح أس ا یجري ب ار وم وم االحتك ان مفھ تحقیق بی

دیم . تحریم االحتكار وأضراره في حیاة المجتمع كما یھدف إلى إظھار مدى نجاح اإلسالم في تق
سعة فتصور وقائي وعالجي لمكافحة االحتكار، وبیان ما یتص وة وال  بھ الفقھ اإلسالمي من الق

  . بھا المصالح وتندفع بھا المضارق وتقدیم الحلول التي تتحقواالستیعاب لمعطیات العصر

ات  أن إلى الدراسة وتوصلت تعددت تعاریف االحتكار بین الفقھاء نظرا الختالف وجھ
سبب  اس ب ق الن ذي یلح ضرر ال م وال و الظل ار ھ ى أن االحتك وا عل ن اتفق ھ، ولك رھم حول نظ

تكار وعالج مشكلتھ ھو رفع الظلم، وعدم المعامالت االحتكاریة، ومقصد الشریعة من منع االح
ار. السماح بالضرر لآلخرین ي أن االحتك ال یجري ف ال وأعم ن م اس م ھ الن اج إلی ا یحت ل م  ك

 اإلضرار ھي االحتكار منع من العلة وأن حرام، اإلسالمي الفقھ في االحتكار حكم وأن ،ومنافع
   . بالناس

  

   :السابقة  عن الدراسات الدراسةاختالف
  : السابقة في عدة أمور منھا الدراسات عن الدراسة تختلف

 علیھا غلب یالسابقة الدراسات حین في االقتصادي الطابع علبھا یغلبس الدراسة ھذه أن - 
  .ب المذاھ بین مقارنة فقھیھ فأغلبھا دراسات، الفقھي الطابع

 .بینھما، مع بیان أوجھ االتفاق واالختالف الوضعي االقتصاد مع بمقارنتھا تتمیز أنھا - 
  .االحتكاریة والممارسات المعاصرة االحتكار تطبیقات نطاق باتساع أیضا وتتمیز - 
ة انیبب تتمیز أنھا كما -  ار كاف سلبیة اآلث ار ال م لالحتك ى تقتصر ول ار عل صادیة اآلث  االقت

 .فقط واالجتماعیة
ا  -  اني منھ شكلة تع ي أصحبت م ذه الظاھرة الت الج لھ س الع دیم أس ى تق ھذا باإلضافة إل

  .كافة الشعوب واألنظمة االقتصادیة
  

  :  ةــالدراسـة خط
  

  . حثامب وخاتمة وأربعة  مقدمةفي الدراسة تنتظم ھذه  
  .منھ الحد االحتكار في االقتصاد اإلسالمي وسیاسات:  المبحث األول
  .االحتكاریة والممارسات لالحتكار السلبیة اآلثاراألسباب و:  المبحث الثاني
  .ھمن لحدا سیاساتوالوضعي حتكار في االقتصاد اال:  المبحث الثالث
  .وأحكامھا الفقھیة معاصرة لالحتكار تتطبیقا:  المبحث الرابع

  .وفیھا النتائج والتوصیات:   ةـــالخاتم

  املبحث األول
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  منه احلد وسياسات اإلسالمي االحتكار يف االقتصاد 
   :ةـمقدم -١

رة ا مباش ب فیھ ي كت وعات الت ن الموض ار م ن االحتك ل م صادیون ك اء واالقت ٌ الفقھ
ي یت١ھ،وجھ ارق زمن ع ف ین  م ى ٧٠٠راوح ب ي ١٠٠٠ إل سیة ف ة الرئی نة، ألن اآلراء الفقھی س

 ثم ظھرت اجتھادات مھمة الموضوع في المذاھب األربعة تبلورت قبل القرن الخامس الھجري،
ذا  .هللا مرحمھ الحقة في أوائل القرن الثامن الھجري البن تیمیة وابن القیم الل ھ وقد استجدت خ

اء  ن الفقھ ي زم ا ف سبق مثلھ م ی صادیة ل اة االقت ي الحی رى ف الفاصل الزمني وقائع وتطورات كب
ار ا ،الكب حیح منھ ي ص ف فقھ ورة موق ر لبل اد المعاص ن االجتھ د م    وال ب

ذا  ي ھ ستجدة ف صریة الم ائع الع ة الوق رعا لمواجھ ة ش صادیة المقبول سیاسات االقت ار ال ًوالختی
  ) ١٠، ٢٠٠٦ :الزرقا  (. الالمج

   :مفھوم لالحتكار -٢
  :ةــاالحتكار لغ -١-٢

ام  : " جاء في لسان العرب ُ الطع ُ ادخار ر ِّالحك ْ ربصَ رللت تك ْ ٌ وصاحبُھ مُح ِ ارُ و. َ تك ْ ِاالح
ھ انتظار وقت الغالء بھ ِجمع الطعام ونحوه مما یؤكل واحتباسُ َ ِ ِ ن ّیتركب ةلغ االحتكار  أنأي. ْ  م

ع لو ما صورة االحتكار شملی ال ومن ثم .الغالء وإرادة ،لحبسا :جزئیین ام شخص جم  ال الطع
  .یعولھ من قوت كإحراز آخر بقصد بل ؛الغالء بقصد

 :ً اصطالحا االحتكار -٢-٢
اء كلمات دارت ي الفقھ ار تعریف ف دار االحتك ا م ره م ون ذك ي اللغوی ھ، ف دتعریف   وق

 أن على اتفقوا حولھ، ولكن نظرھم وجھات الختالف انظر الفقھاء بین االحتكار تعاریف تعددت
شریعة ومقصد ،"االحتكاریة المعامالت بسبب الناس یلحق الذي والضرر الظلم" ھو االحتكار  ال

 ومن مناقشة. لآلخرین باإلضرار السماح وعدم الظلم، رفع ھو مشكلتھ وعالج االحتكار منع من
  :ھي ثالثة أمور أنھم اتفقوا في نخلص إلى تعاریفھم یمكن أن

  .بالحبس یتحقق االحتكار -١
   .الغالء النتظار الحبس یكون أن -٢
  .علیھم  والتضییق بالناس اإلضرار ھي االحتكار علة أن -٣

  : أمرین وھما في واختلفوا

                                                
ام األول )١(  فالفقھاء یبحثون في المقام األول عن التصرفات التي ینطبق علیھا وصف االحتكار المحرم، بینما یبحث االقتصادیون في المق

  . عن أسباب نشوء االحتكارات وعن نتائجھا في الحیاة االقتصادیة
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القوت  ما یجري بھ االحتكار -١ ا(، منھم من قیده ب ین وإم ا لآلدمی ائم إم ین والبھ نھم ) لآلدمی وم
  .ل شيء وھو الراجحمن أطلقھ في ك

ار، -٢ ق االحتك شراء لتحقی د، ف شرط ال ي البل شراء ف ن اشترط ال نھم م إنم ا ف ان مجلوب  أي( ك
سھا البلد خارج من یستوردھا ده ویحب ب )عن ارا؛ ألن الجال د احتك د ال یع  إن المعروض یزی

شدةو الضیق حال في ًاحتكارا الفقھاء یعدونھ وبعض ،حبس لو ینقصھ لكن ال یبیع أن شاء  ال
ن.فقط اء ً وكذلك من حبس غلة أرضھ فال یعد احتكارا، وم ي الفقھ شراء ف شترط ال م ی ن ل  م

  )١٤، ٢٠١٤: عثمان. (البلد، وھو الراجح
   :االحتكار تعریف -٣-٢

ف ن تعری ھ یمك دم فإن ا تق ى م اء عل ار  وبن ھ االحتك ال أو "بأن ةحبس م ل، أو منفع  عم
عره  و س ى یغل ھ حت ھ وبذل ن بیع اع ع ر واالمتن شا غی الء فاح ًغ اد،ً سبب معت ھ ب    ، قلت

وده  دام وج يأو انع ھ، ف وان مظان اس أو الحی ة الن دة حاج ع ش ة  م ھأو الدول    " إلی
   : یليتعریف ما ھذا الیستفاد من و  ،) ٤١١ھـ، ١٤٢٩ :الدرینى (
و - أ  ار ھ ھ أن االحتك اج إلی ا یحت بس م اس، ح ون الن ا یك ره مم ا أو غی ان طعام واء ك يً س  ف

رارا احتبا ھ إض اس،ًس افع بالن اب ومن ة والثی ة واألدوی واد الغذائی ل الم شمل ك ھ ی ذلك فإن  ول
ن والحرف واألراضي، مبانيال ل المھ ال وأھ رات العم افع وخب شمل من صناعات كما ی  .وال

  . أن كل ما ال تقوم مصالح األمة إال بھ فھو واجب تحصیلھكلھ وأساس ھذا 
داخل ، من الخارجاستوردت السلعة قد  االحتكار بین كونفي لم یفرق أنھ -ب ن ال  أم اشتریت م

ً أو كانت إنتاجا ذاتیا من محل للغالء،ًوحبست انتظارا   .المحتكرً
  . الدولة أو الحیوان أوتعریف كل ما یضر حبسھ اإلنسان ال  شمل-ج 
ن الظروف ھي التي )الحاجة( التعریف ظاھرة  بین-د   على تحریم االحتكار فلیس كل ظرف م

ارا ًاحتكارا،ون فیھ حبس ھذه األشیاء یك ون احتك ا یك يً وإنم ة ف ذي ظرف الحاج ھ ال ع فی  یق
ار احتباسا   فإذا لمالضرر، ان االدخ ذا الظرف ك ھ تصرف ًمباحا؛ًیوجد مثل ھ ي ألن ق ف  ح

ًالملكیة بل قد یكون واجبا إذا كان اختزانا    )٤٦٣، ١٩٩٨: ةأبو رخی. (ً احتیاطیاً
  . )أنواع االحتكار(كار ما یجري فیھ االحت -٣

صنیف ار الت اختالف معی ف ب رة تختل واع كثی ار أن ن . لالحتك ي یمك اییر الت ن المع وم
ھا ى أساس ار عل صنیف االحتك ر،: ت شيء المحتك ة ال ار، نوعی لوب االحتك ر أس ة المحتك . طبیع

ھ ا سنتعرض ل  ویصنف االحتكار من حیث أسلوبھ إلى تلقي الركبان وبیع الحاضر للباد، وھو م
شيء  ة ال ث نوعی ن حی صنیفھ م ا ت المي، أم صاد اإلس ي االقت في السیاسات العالجیة لالحتكار ف

وال فقد اختلف الفقھاء فیما یجري فیھ االحتكار. المحتكر ة أق ى ثالث ر عل شيء المحتك : ، وھو ال
ط: األول اني .یجري االحتكار في قوت اآلدمیین فق ین، : والث وات اآلدمی ي أق ار ف یجري االحتك
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ث. لبھائموا ل شيء :أما الثال ي ك ار ف ل . یجري االحتك ي ك ون ف ار یك راجح أي االحتك و ال وھ
ي  .شيء؛ التفاقھ مع المنطق والمعقول، وقوة أدلتھ وسالمتھا ة ف ى أن الحكم وقد اتفق الفقھاء عل

ُ الضرر عن عامة الناس، فمتى أفضى االحتكار إلى إیقاع الناس في ضرر  تحریم االحتكار رفع
َ وعنتَومشقة ، قوتا كان  ، وجب أن یكون محرما؛ لذا كان القول بتحریم االحتكار في كل شيء َ

ا ا أم لباس شرعو .ً أم إدام صد ال ع مق ذي یتماشى م صحیح ال ول ال و الق ر ، ھ د نظ ھ بع  وألن فی
 واقعنا المعاصر الذي تعدى فیھ االحتكار األفراد إلىوعمق التفكیر في خصائص األمور بالنظر 

  )٢٦-١٩، ٢٠١٤: عثمان( . ؤسسات والشركات؛ بل وإلى الحكومات المإلى

رام،  وعلیھ فإن احتكار كل ما یحتاجھ الناس في حیاتھم ھ ح شتھم إال ب ستقیم معی ، وال ت
وه، أم  ، والسكر سواء في الطعام كاألرز والدقیق منت ونح د واالس اء كالحدی ي أدوات البن ، أم ف

سیارات ار ال ع غی البنزین، وقط ره ك بس غی ذا بح ان ھ واء ك وه، وس ة، ونح یة، واألدوی  األساس
السلع، أم برفع سعرھا مع حاجة الناس إلیھا، فكل ما یعود بالضرر على عموم المسلمین في ھذا 

وت ك الق ي ذل ستوي ف م  الباب، فإنھ یجب أن یكون داخال في االحتكار المحرم، وی ره، ألنھ وغی
  )  ٧٣، م ٢٠١١ : الدوري  ( .یتضررون بالجمیع

   : أما تصنیف االحتكار من حیث طبیعة المحتكر فینقسم إلى

   :احتكار البیع والشراء -١-٣

ار  ضمن احتك شراء، ویت ي ال ون ف ن أن یك ع ویمك ي البی أي االحتكار یمكن أن یكون ف
الشراء أي ممارسات احتكاریة سلبیة مثل اتفاق طائفة من التجار على عدم شراء نوع من السلع 

شتمل إال بثمن معین سعر محدد ی سھا ب سلعة نف ع ال ى بی  مع البخس، وفي البیع یكون باتفاقھم عل
ھ الغ فی ح مب ن . في الغالب على ھامش رب ھ م صلون علی ا یتح سام مم ى اقت اق عل ان االتف وإذا ك

الى ال تع د ق دوان، وق : الزیادة سواء في البیع أو الشراء كان اتفاقھم بمثابة تعاون على اإلثم والع
َوت(....  وى َ ر والتق ى الب اونوا عل ٰع َّ َُ َ ِّ َ َ َْ ِ ْ وانۖ◌َ ْ د م والع ى اإلث اونوا عل ِ وال تع َ ُ َ ِ َ َ َ َْ ْ َ َِ ْ ُ َ (.....  

اون  ) ٢:  المائدة ( ، وال شك أن ھذا االتفاق سواء في البیع أو الشراء بھذه الطریقة ھو من التع
م ى اإلث ا رآه.عل ذا م ام وھ ة  اإلم و حنیف ھ - أب ال أن  -هللارحم ث ق س"حی سمون ّالق ذین یق امین ال

م أن األجرة ال یجوز لھ شتركوا العقار ب وا شركة واحدة( ی زادوا ) ّأي یكون و اشتركوا ل م ل ألنھ
االندماج بین   فيیتمثلوالشراء  البیع احتكار  أي أن )٢٨، ٢٠١٤: عثمان(".األجرة على الناس

وم  بالشكل الذيسواء في البیع أو الشراء ھابین  فیماالتواطؤأو  الشركات  یترتب علیھ ضرر لعم
  . الناس

   :احتكار الصنف -٢-٣
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 یُمنع الناس من  أن ھو-هللارحمھ -وصورة ھذا النوع من االحتكار كما ذكرھا ابن القیم 
ھ  ا یجلب ع م د أن یبی ث ال یجوز ألح ین بحی َبیع صنف معین من السلع ویُحصر بیعھ بأناس معین

ھ -یقول ابن القیم .  حسب ما یریدونمن تلك السلع إال لھم، ثم ھم یبیعونھا للناس ذا " -هللارحم فھ
  )١٤، ٢٠٠٦:الزرقا". (من البغي في األرض والفساد، والظلم الذي یُحبس بھ قطر السماء

ة  اكن المغلق ي األم ومن أمثلة احتكار الصنف إیجار أماكن بیع األطعمة والمشروبات ف
ة كالفنادق والمنتجعات السیاحیة واألندیة الریاضیة والم أجره معین ا ب ات وغیرھ طارات والجامع

ا خارج ھذه  غ ضعف مثیالتھ د تبل عار ق ا بأس ة والمشروبات وغیرھ ك األطعم ع تل ى أال یبی عل
اكن رام األم م وح ذا ظل یم . فھ ن الق راه اب ا ی ذا م ھ -وھ ؤجر  -هللارحم ى الم رام عل م وح ھ ظل أن

د  ھ ق یموالمستأجر، وھو نوع من أكل أموال الناس بالباطل، وفاعل ن الق ال اب عا، وق : تحجر واس
ال " ون، ف اس معروف ن األصناف إال أن ره م ام أو غی ع الطع من أقبح الظلم أن یلزم الناس أال یبی

ذا  ب، فھ ع وعوق سلعة من ك ال رھم تل تباع تلك السلع إال لھم، ثم یبیعونھا بما یریدون، فلو باع غی
سعیر من قبیل البغي والفساد في األرض، والظلم الذي یحبس بھ ق ب الت ؤالء یج سماء، وھ طر ال

   .علیھم، وأال یبیعوا إال بقیمة المثل، وأال یشتروا إال بقیمة المثل
صنف  ار ال ة احتك ن أمثل سؤولینإذا وم د الم ھ أح دا فبإمكان ابي أح ن ً أن یح دال م أن ب

ساءلة یعطیھ من المال العام سھ للم ار صنفھمنحی نأ؛ مباشرة ویعرض نف لعة  احتك ي س أو  ف
دخول ان حرمفيأوال تمثل وت  جسیمة،حتكارالا  ھذاراضرأو.  مانشاط ن ال ین م  منتجین محتمل

ر، و ال المحتك ي المج ي ف ا ف ادة ثانی اح زی در األرب اس بق ى الن شة عل ة المعی رتكلف ة غی  العادی
ر) االحتكاریة( ي  ،التي یجنیھا المحتك ا ف صنف أن وثالث ار ال ا یاحتك ا م ى  ويطنغالب  رشوةعل

  . أو مشاركة في ثمار االحتكار بصورة ماما صورة مال في   من المحتكر االحتكارمانحلتعطى 
ص  ر، أو رخ دة للمحتك صة وحی وقد یُمنح احتكار الصنف بطریقة ظاھرة بإصدار رخ

رة ة محتك دودة لقل ة.مع نح بطریق د یُم ة وق عب  خفی ع من اس جمی ن الن شاط م ین، ن دعوى مع  ب
 إزعاج دون المحظور النشاط بممارسة المحظوظ شخصلا قیام عن التغاضيو ،العامة المصلحة

  . یقلده بمن العقاب إیقاع مع ،
  :ة احتكار الخبر -٣-٣

ع  ي رف یھم ف ھو لجوء بعض المشتركین في مھنھ أو حرفة إلى استغالل حاجة الناس إل
ال لكيأجورھم بصورة مبالغ فیھا  صروا أعم أن یق احھم، ب ادة أرب رفھم وزی نھم وح  ینتفعوا بمھ

د ال  ه الحرفة في معینة من الناسھذ ى عدد محدود ق ة عل ة أو المھن ، أو قصر تعلیم ھذه الحرف
م لكي واألقاربیتعدى األبناء  ضمن والءھ  یضمن رفع السعر حسب رغباتھ، وفى الوقت ذاتھ ی

ن  ونھ م ا یفرض ضوع لم ى الخ ى األجورلھ، وعدم مخالفتھم ألمره لیجبر الناس عل الھم عل  أعم
لو تواطأ "أنھ  -هللارحمھ - ویرى ابن تیمیة . عدم توفیر من یقوم بھذه المھنة غیرھماعتمادا على
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ى  الخبازون أو صانعو األسلحة أو النجارون أو أصحاب مھنة معینة تشتد حاجة الناس إلیھا، عل
". أن ال یرضوا بالعمل إال بأجرة تفوق األجرة التي كانت معتادة، فإن ذلك من االحتكار المحرم

االز( یم ) ١١، ٢٠٠٦:رق ن الق رى اب ذلك ی ھ -وك ات  -هللارحم تغالل حاج م اس بح الظل ن أق أن م
ى  ي أجورھم، وعل ة ف ك بالمبالغ ر ذل الناس من قبل طائفة معینة كالفالحة والنساجة والبناء وغی
ن  ة م ولى األمر أن یلزمھم بأجر محدد، ألن استقامة مصلحة الناس ال تتم إال بذلك، وقالت طائف

 بأن تعلیم ھذه المھن والصناعات فرض على الكفایة لحاجة -هللا مرحمھ-أحمد والشافعي أصحاب
  ).٣٣، ٢٠٠٧:العتیبي( .إلیھا سالنا

  :م االحتكار في االقتصاد اإلسالمى تحری -٤
اس  رار بالن ن اإلض ھ م ا فی شروع لم ر م ار غی ى أن االحتك اء عل ور الفقھ ق جمھ اتف

ا. والراجح ھو الحرمة ة منھ ن األدل دد م ار بع ة االحتك ائلون بحرم الى: واستدل الق ول هللا تع  :ق
ِّوتعاونوا على البر { َ َ َ َِ ْ َ ُ َوالتقوى والَ َ َ َٰ ُتعاونوا َّْ ََ َعلى َ ِ اإلثم َ ْ ِ ْْ ُوالعد ِوانَْ أي أن التعاون على ). ٢: المائدة(} َ

و  اإلثم والعدوان منھي عنھ، وعلى ھذا ال یجوز فعلھ، واالحتكار یكون من ھذا الباب، ولذلك فھ
الى. منھي عنھ ومحرم فعلھ ل إال {: وقولھ تع ِ نكم بالباط والكم بی أكلوا أم وا ال ت َ آمن ین ِ ذ ا ال ا أیھ َّی ْ َ ُ َ َِّ ِِ َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ َْ ُْ َ ُ ُ َ َُ ْ َ

ْ نكم َأن راض مِ ْ ت ن ارة ع َ تِج ون ْ تك ُ ْ َ ُ ٍَ َ َ َ ًَ...{  
أي أن أكل المال عن طریق االحتكار ال یكون إال أكال بالباطل فیكون مشموال .  ) ٢٩: النساء (

ة ة الكریم و . لآلی سنة فھ ن ال دلیل م ا ال ولأم ي ق اطئ(  النب ر إال خ    )ال یحتك
واز؛ ألن قال اإلمام الشوكاني رحمھ هللا دم الج ادة ع ي إف  والتصریح بأن المحتكر خاطئ كاف ف

ار).٣٩-٣٤، ٢٠١٤: عثمان(.الخاطئ ھو المذنب العاصي ارض  كما أن االحتك ع یتع د م  قواع
دفع الخاص الضرر وتحمل المصالح، وجلب المفاسد درء كقاعدة اإلسالمیة، الشریعة ومبادئ  ل

باإلضافة إلى . ضرار وال ضرر وال األعلى، لضررا لدفع األدنى الضرر وتحمل الضرر العام،
  . الحتكارالسلبیة ل راثاآل  عنالناجمة  على المجتمعاألضرار

  :رم شروط االحتكار المح -٥
  : شرطان فیھ یجتمع أن بد ال ًمحرما االحتكار یكون حتىأنھ  الفقھاء رأى
شرط األول ضییق ع: ال اس والت ار اإلضرار بالن ى االحتك ب عل ى  أن یترت ي عل و مبن یھم، وھ ل

إزالة الضرر عن الناس، فشرط وقوع الضرر : الحكمة من تحریم االحتكار وھي
ا لكن .ھو الشرط األساسي في االحتكار المحرم ضرر م و ال ى المقصود؟ ھ  ومت

  ؟ للتحریم یؤدي
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اني اس:الشرط الث ة الن ضرورة وحاج شدة وال ت ال ي وق ار ف تم االحتك و . أن ی ا ول سیم ذكرن  التق
ى والخدمات للسلع الثالثي ھيالفق ة ضروریة إل ة، وحاجی ا وتكمیلی ول ألمكنن  الق
 ولیس الحاجیات أھم والضروریات تمثل فيی ،"حبسھ من العامة یتضرر ما "بأن

ات أما .كلھا الحاجیات ال التكمیلی ول ف د یق ان أح ار بجری ا المحرم االحتك   (. فیھ
  ) ١٢، ٢٠٠٦:الزرقا

ؤدي ما الفقھاء محص قدو ى دةعا ی ضییق إل ى الت اس عل صوا الن ھ فن وه علی ن وجعل  م
  : االحتكار تحریم شروط

الء وقت "ویحتبس المحتكر یشتري أن : انــالزم حیث من ت ال ،"الضرورة"و" الغ وفرة وق  ال
  .والسعة

 الخارج من یجلبھا أن ال المعروض، فتقلل المحلیة السوق من یشتریھا أن : السلعة مصدر حیث من
  .ضالمعرو فتزید

 والحظ .المعتاد من تضییقا أشد یكون أي بأھلھ، یشق بلد في االحتكار یقع أن : انـالمك حیث من
 والثغور المنورة والمدینة المكرمة مكة خصوصیة المكان شأن في الفقھاء من كثیر

ا المواصالت صعوبة حیث من الدولة، أطراف في القاصیة دم إلیھ ا وع  أو انتظامھ
رة مقارنا محليال نتاجھا قلة حیث من اكنیھا بكث وا س ن فمنع ار م ا االحتك ا فیھ م م  ل

  .ومصر كبغداد اإلسالمیة الحواضر من سواھا في یمنعوه
 حدوده في الذاتي لالستھالك ال للتجارة للحبس یشتریھا أن : السلعة على الحصول ھدف حیث من

  .المألوفة

   :شروط االحتكار المحرمل قتصادياال التبریر -١-٥
سلعة تكون أن شرط ننا أونالحظ ھ ن ال ضروریات م ن أو ال م م ات، أھ ق الحاجی  یتعل

ب ى بالطل سلعة، عل ي ال ھ ویعن ل أن ة قلی سعر المرون ا ةیال و كم وم ھ صادیا معل ي اقت أن ف  ش
ى التضییق  شرطأما .یدانیھا وما الضروریات اس عل رض الن ق بع سلعة فیتعل ا. ال  اشترطوا وم

ن ث م ي حی ان یعن رض أن المك ل الع ة قلی سعریة المرون ي أو ال ة ف ل معدوم صیر األج . الق
ى انتقال (العرض تعني انخفاض) والھدف والمصدر الزمان حیث من (األخرى والشروط  منحن
  .السلعة من ویحبسھا المحتكر یشتریھا التي الكمیة بمقدار) الیسار إلى العرض

ریمشروط ف ار تح قت االحتك ي تحق ل سوق ف ا یتقاب ى فیھ ب منحن ل طل ةا قلی ع لمرون  م
رض نقص أنً تحلیلیا ومعلوم .المرونة قلیل عرض منحنى سلعة ع دار ال ین بمق ساوي (مع ا ی  م
رض أقل، السعریة المرونة كانت كلما أكثر السوق سعر یزید ،)ویحبسھ المحتكر یشتریھ  أو للع
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ل كالھما أن وطالما. للطلب ة، قلی ن المرون ع فم ادة المتوق ر زی ي أكب سعر، ف ضییقا أي ال د ًت  أش
(  

ع إلى یؤدى وحبسھا السلع في شراء المتمثل بسلوكھ والمحتكر سعر رف ر؛  ال شكل كبی ب
ل طلب خلق إلى یؤدي ناحیة من ألنھ ى مفتع سلعة عل ا ال ع مم ن سعرھا، یرف ةنا وم رى حی  أخ

سلوك ھذا یوضح)  ث. ال ان حی سعر ك د ال د) P0 (عن ر، وبع ل المحتك ن قب سلعة م راء ال ل ش  قب
ي ، وإذا كان العرض غیر مرن ك)P1(السعر ابتدأ إلى  فیرفع ست ف ة لی سلعة زراعی ون ال أن تك

ص  ضا نق وقت إنتاجھا فإن كل ما یشتریھ المحتكر ال یمثل زیادة في الطلب وحسب؛ بل یمثل أی
صبح  سار لی ل للی رض فینتق ي الع ى )S1(ف سعر إل اع ال ي ارتف ذا یعن ا . )P2(، وھ ى م وإذا أخف

دال یتغیر، ومن ثم یظل السعر مرتفعا ع العرض اشتراه من السلعة فإن ده؛ )P2(ن ا یری ذا م ، وھ
ى ى لكنھ لو قام بعرض ما اشتراه لزاد العرض وانتقل المنحن صبح  إل ین لی نخفض )S0(الیم ، وی

اض ). P1(السعر إلى المستوى األول  ي االنخف سعر ف ستمر ال ولیس ھذا فحسب؛ بل ممكن أن ی
سعر  ى ال صل إل ى ی ك، حت ن ذل ل م ستوى أق ى م صل إل ى ی سر،)P0(حت د یخ الي ق ھ  وبالت  ألن
ھ . )d0(سیكون قد توقف عن الشراء وعاد الطلب إلى مستواه األصلي  سلوك ال یفعل ذا ال ن ھ لك

المحتكر ألنھ ال یرید خسارة؛ بل یرید الربح والربح الكبیر، ومن ثم فإن الطبیعي أنھ إذا اشترى 
ا یعرضھ  ون م ار، ویك ن التج ره م ساوي لن یبیع إال إذا ارتفع السعر، ونفذ المخزون لدى غی م

ستواه  د العرض عن م ى ال یزی ل حت تماما لنفس مستوى ما كان یعرضھ غیره من التجار أو أق
  . )P2( لیحافظ على السعر الذي یریده وھو)S1(الذي أراده 

 إذ المحتكر سلوك عن یختلف للسلعة من خارج السوق، فسلوكھ) المستورد (الجالب أما
إلى ناحیة العرض  منحنىفینتقل السلعة،  عرض من یزید فالجالب. علیھم ویوسع الناس ینفع أنھ

ذا ،)S1(الیمین لیصبح  ن یخفض وھ شكل. سعرھا م م وال ین) 2 (رق ل یب ك، فقب ب ذل ان الجل  ك
سعر ا)Po (ال د ؛ أم ب بع د الجل رض یزی نخفض الع ى وی سعر إل ذا،)P1 (ال سھم  وھ ي ی ع ف  رف

 المحتكر ورفع السعر

1  

   
  

1 
1

1 

S1

d0 

P2 

P1 

P0 

d1 

  )١( الشكل رقم 
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  ؟ للتحريم يؤدي ومتى ؟ المقصود الضرر ما هو -٢-٥

 

                                                
ائض)2( ع  ف و: المجتم و ھ ائض عمجم ستھلك ف ائض الم تج، وف ا المن وً وبیانی ساحة ھ صورة الم ین المح ى ب ب منحن  الطل

 العرض ومنحنى

D 

 )٢(الشكل 
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  :ة اإلسالمي الشريعةريم االحتكار في حسس تأ -٦

:   

  :التحريم الحكمة من  -١-٦
:  

.  

.  

  

   :ما يشمله االحتكار -٢-٦

.  

.  
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.  

.  

.  

  :بشكل مضر  العرض إنقاص -٣-٦
  

.  
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.  

  :االحتكارية  والممارسات االحتكار منياسات االقتصاد اإلسالمي للحد س -٧
  

  

   :الوقائية لمنع االحتكارالسياسات  -١-٧

   :تلقى الركبان عن يالنه -١-١-٧
  

  : النهي عن بيع حاضر لباد -٢-١-٧
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  :ر  االحتكالمكافحة عالجيةالالسياسات  -٢-٧
  

   :إجبار المحتكر على بيع ما احتكره -١-٢-٧
  

   :تعزير المحتكر -٢-٢-٧

                                                
 .كفارة وال حد فیھا لیس معصیة كل في آلدمي أو تعالى  حقا تجب مقدرة غیر ھو التأدیب، وإصالحا ھو عقوبة: لغة  التعزیر )٣(



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٣٤( 

  

   :التسعير -٣-٢-٧
  
  

  

  

  

  

                                                
 .لعلم والراجح جوازهوالتعزیر بالغرامة المالیة فیھ خالف بین أھل ا  )٤(



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٣٥( 

  

  

   :العمل على توفير السلع -٤-٢-٧
  

   :المحتكرة المادة التشجيع على استيراد -٥-٢-٧
  

   :التصدير منع -٦-٢-٧
  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٣٦( 

  : االحتكار في الشريعة اإلسالمية مالمعوقات التي تحد من فاعلية سياسة تحري -٨
:   

.   

  

.  

.  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٣٧( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   املبحث الثاني

  االحتكارية واملمارسات لالحتكار السلبية األسباب واآلثار
   :ةــمقدم -١

HYPERLINK "http://www.arab-



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٣٨( 

  

  
  
  :قاتلةالرأسمالية الطاغية واالشتراكية ال -١-٢
  

  

 : غياب البعد الديني واألخالقي -٢-٢



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٣٩( 

  

 : الصهيونية العالمية -٣-٢
  

 :عوب  استعباد للش-٤-٢



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٠( 

  

   :ضخامة رأس مال المشروع -٥-٢
  

  :واقتصاديات الحجم الصناعي  التركز -٦-٢
  

  :ـى  التطور التقن-٧-٢
  . التجارية والمصارف الصناعة أقطاب بين

  : السيطرة على المواد األولية -٨-٢
  

   :قانونية أسباب -٩-٢

                                                
ار )٥( ي وإن كنا ال نتفق مع ھذه التسمیة حیث یعرف االحتك ھ الطبیع ة بأن سوق حال ي ال د الت ا یوج تج فیھ وم واحد من اج یق لعة بإنت  ال س

ش لھا یوجد ى م ق عل األولى أن نطل الي ف اء زمزم، وبالت دیل إال م ا ب یس لھ دة ل روع بدیل، ألنھ في الواقع العملي ال یوجد سلعة واح
 .تمیزا لھ عن السابق" الطبیعي االحتكار"فقط أما المنتج الواحد الذي لیس لھ بدیل نطلق علیھ لفظ " االحتكار"المنتج الواحد لفظ 



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤١( 

  

  : سياسية أسباب -١٠-٢
  

   :اآلثار السلبية لالحتكار والممارسات االحتكارية -٣
:  

  

.  
  

  

  . الدينية واألخالقية لالحتكاراآلثار -١-٣
 

  . الشريعة مقاصد مع الحتكارا تعارض -١-١-٣
  

  .تعارض االحتكار مع شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٢-١-٣



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٢( 

  

  : نشر الفساد في األرض -٣-١-٣
  

  : انتشار الظلم والبغـى -٤-١-٣
  

  

  : االقتصادية لالحتكار اآلثار -٢-٣
  

  .األسعار  رفع بهدف العرض تقيد -١
  

  . السوق من السلع فقدان -٢



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٣( 

  

  .  مــلتضخا-٣
  

  
  . شباعاإل مستوى انخفاض -٤
  

  . المعيشة الرفاهية مستوى تدني -٥
  

  . الكامل التوظف تحقيق  وعدم، إهدار الموارد -٦
  

  . وعدم تطويره انخفاض جودة اإلنتاج -٧
  

  .واالختراعات لالكتشافات االفتقار -٨
  

   . السوداء السوق ظهور -٩



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٤( 

  

  . وةوالثر الدخل سوء توزيع -١٠
  

  .  الفاحشاإلثراء -١١
  

   : االجتماعية لالحتكاراآلثار -٣-٣
  

  

   

 



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٥( 

  

  . لالحتكار األمنية اآلثار -٤-٣
:  

.  

.  

  

   :لالحتكار العسكرية اآلثار -٥-٣



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٦( 

  

 

 

  

   :لالحتكار السياسية اآلثار -٦-٣

:  

.  

.  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٧( 

.  

.  

.  

.  

  

  
  
  
  
  

  املبحث الثالث
   وسياسات احلد منهالوضعي  النظاماالحتكار فى

   :ةــمقدم -١

                                                
استخدم الباحث لفظة النظام الوضعي في مقابل االقتصاد اإلسالمي على أساس أن األسس التي قام علیھا األول ھي من  ) ٦(

  .  التي مصدرھا رب البشراإلسالمیةاألسس التي قام علیھا الثاني مصدرھا الشریعة وضع البشر؛ في حین أن 



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٨( 

  

  

  

  

Pure Competition.  
Monopolistic Competition.  

 
Pure Monopoly  

Oligopoly.  
 

  : صور االحتكار في االقتصاد الوضعى -٢
  . االحتكار سوق -١-٢
: 

 Price Maker. 

  

  
  
  . القلة احتكار سوق -٢-٢



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٤٩( 

 :  
  

   

  :لمصرى ا القانون في االحتكار -٣
.  

  

.  

.  

.  

.  

.  

.  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٠( 

  

   .االحتكار من الوضعي للحد االقتصاد سياسات -٤
:   

  

:  

.  
.  

.  

.  

  

  
)٧(  

.  

.  

                                                
 .٢٠١٤الوزراء في  مجلس تعدیلھا وفق التعدیل الصادر من بعد) ھـ د، ب، أ،( البنود )٧(



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥١( 

.  

  

  

.  
  

.  
  

  . ىالوضع النظام يسس تجريم االحتكار فأ -٥
  

  

  . ضرار بالمستهلكين اإل١-١-٥

  

.  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٢( 

.  

   

  . اإلضرار بالتجار -٢-١-٥

:  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

  

  . ضرار بالسوقاإل-٣-١-٥
:   

.  

.  
  .  المشروعةالمنافسةغياب عوامل  -٢-٥
  

   .الهيمنة والسيطرة -١-٢-٥



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٣( 

   

                        

  .ة الشفافي انعدام -٢-٢-٥
  

  .األسواق  والخروج من الدخول حريةعدم توفر  -٣-٢-٥
:  

  

  .المشروعة الممارسات غير  -٤-٢-٥
  

.  

.  
  

.  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٤( 

.  

.  

.  

  :ريم االحتكار في االقتصاد الوضعى المعوقات التي تحد من فاعلية سياسة تج -٦
  .اد السياسي وتزاوج السلطة بالمال الفس -١-٦
  

  . التحايل على القوانين -٢-٦
  

  . السوق لحرية الداعمة الرقابية السلطة ضعف -٣-٦



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٥( 

  

   
  .السوق  في المنافسة حرية كفالة عدم -٤-٦
:  

  

.  

  

  :يلي ما عليها ترتب والتي العام والقطاع الحكومية للشركات الممنوحة االستثناءات -٥-٦
   

  

 مـواد  تتـضمن  باعتبارهـا  المنافسة نظام بنود مع التجارية الوكاالت نظام تعارض -٦-٦

.  

  :أهمها من عوامل عدة على يتوقف ذلك الن السلع؛ بعض احتكار مراقبة صعوبة -٧-٦

.   
.  
.  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٦( 

.  
  
.  
.  
.  
  

  

مـن آثـار     يهاعل يترتب وما  ، متطلباتها توفير دون الخصخصة تطبيق نحو االتجاه -٨-٦
  :ا أهمه

.   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الرابع
  حكامها الفقهيةأ معاصرة لالحتكار وتتطبيقا

  :ة ـمقدم -١



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٧( 

  

  

  

  .ـى  واالحتكار اإلنتاج التجارياالحتكار -٢
  

 . احتكار الضروريات -٣



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٨( 

  

  

 
  

  

d 
٦ 

٣ 

٤ ٥ 

B 
d

A 

 

0 

)٢(الشكل   
  مرنغیرطلب 

 لسلعة كمالیة 
 

٤ ٨ 

٥ 

B 

 

d 

d 
A 

٤ 

0 

)١(الشكل   
  لسلعة كمالیةنمر طلب



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٥٩( 

  

  

  

  .  احتكار السلع المؤثرة في المجتمع -٤

 

 . سمنتألوتوزيع ا



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٠( 

  

  

  
  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦١( 

  

   .والمرافق العامة الخدمات احتكار -٥
  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٢( 

  

  

  
  

)٨(  

   

   

  

  .الحكومياالحتكار -٦
  

  

:  
  :ا ومنه العامة لألهداف تحقيقا السعري التمييز ممارسة:  أوالً

                                                
سي كوال شركتي استخدام الصدد ھذا في تذكر أن یمكن التي الحدیثة األمثلة ومن) ٨( وال وبیب احق العالمیتین ك انوني ھم ي الق  ف

شركتین طرح إیان الشراء عن المنافسین إلبعاد كوسیلة المركزة والمادة-التجاریة العالمة استخدام تراخیص منح  للبیع، ال
ة شیراتون شركة استبعدت للبیع شبرد وفندق القاھرة شیراتون فندق طرح وحال ستثمرا العالمی ھً م ن بعین راء م  الجزء ش
 .القاھرة شیراتون فندق من األكبر



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٣( 

.  

  

 فـي  نادرة موارد معينه خدمة أو سلعة إنتاج تطلب إذا خاصة اإلنتاج في اإلفراط عدم : ثانياً
  . المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٤( 

  

  

  
  

  

  

  

 



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٥( 

   

  . بين الشركاتاالندماج -٧
  

  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٦( 

  

  

   

  :الحصرية 



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٧( 

  

  .  االختراعبراءات -٩
  

  

  . الطبيعي االحتكار -١٠



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٨( 

  

  . ةــالقل تكاراح -١١
  

.  

  

.  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٦٩( 

  

  .حتكار التقنية الحديثة في الدولة ا -١٢
  

  

  

  

  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧٠( 

.   

  

  
  

  
  ةــــــــاخلامت

   :جــالنتائ -١
  

  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧١( 

  

  

  

  

  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧٢( 

  

  

  

  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧٣( 

  

  

  

  

  

١٠٠%   



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧٤( 

  

  : اتــالتوصي -٢

  يــــا َأيهــــا الَّــــذين آمنُــــوا ادخُلُــــوا فــــي الــــسلْمِ        
  

  

  

  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧٥( 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عـــالمراج
net.alukah.www 

  

 

  

  

 



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧٦( 

  

  

 

.  

  

  

  

 

 

  

  

 



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧٧( 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عىض                                                      االحتكار وتطبیقاتھ المعاصرة بین االقتصاد اإلسالمى والوعصـام عمـر منـدور/ د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیــوالعدد الثانى   )١٧٨( 

  

  

.  

 

 

 لمـشكلة  الحقيقيـة  األسـباب  على للوقوف دراسة سياسات؟ أزمة أم إسكان أزمة "
  

 بـين  رنةمقا دراسة: السوق كفاءة رفع في ودورها واألخالقية الشرعية الضوابط "
 

  

 

 
 


