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 اخلتام: الباب اخلامس

ففي ختام ىذه الدراسة وبعد متام ىذا اجلهد، ال بد من تسجيل أبرز ما توصلت إليو من نتائج، 

. وخالصة ما ذكرت فيها من أمور، كما ال بد من تقدمي التوصيات هلذه الدراسة

النتائج واخلالصة : أوال

 :مفهوم املنافسة التجارية املشروعة يتمثل فيما يلي .1

أهنا املنافسة الشريفة ذات اجلدوى، اليت : التعريف األمشل واألدق للمنافسة املشروعة ىو -

ال بد منها من أجل العمل الدؤوب وعدم الًتاخي والكسل، واليت تقوم على مجلة من 

  .األخالق واملبادئ الشرعية، ذات مصلحة ألطراف كثرية، مبا فيها العاملني واجملتمع

التجارة أعم من البيع إذ البيع نوع منها فالتجارة يراد هبا كل عمل يقصد بو الربح بصفة  -

  .عامة

أابح اإلسالم املنافسة التجارية ودل على ذلك الكثري من األدلة الشرعية من الكتاب  -

 .والسنة وكذلك إمجاع األمة

حترمي الغش، وحتري احلالل، : أحاط الشرع املنافسة التجارية ابلعديد من الضوابط منها -

 . وحترمي التطفيف يف امليزان

 ىناك صور عديدة وكثرية .أضرار أخالقية، ومالية، وصحية: كما للغش أضرار كثرية منها -

 .املزايدة، والتقسيط، والدعاية واإلعالن، وتقدمي اجلوائز: للمنافسة التجارية املشروعة، مثل

 :أما مفهوم املنافسة التجارية غري املشروعة فيتمثل فيما يلي .2
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القيام أبفعال ال تتفق مع : لتعريف املنافسة غري املشروعة خصائص عامة يتميز هبا، منها -

 .قواعد األمانة والشرف، وإحلاق الضرر ابآلخرين

 .الغش التجاري، والراب، والقمار: طرق الكسب غري املشروعة قدميا متعددة ومتنوعة، منها -

اإلساءة إىل مسعة التاجر، وإاثرة : ىناك صور حديثة ومتنوعة للمنافسة غري املشروعة، مثل -

 .أعمال تؤدي إىل اضطراب التنظيم الداخلي للمتجر، وغريىا

لالحتكار آاثر سيئة ومدمرة على السوق، فهو يؤدي إىل إىدار حرية التجارة حيث  -

يتحكم احملتكر يف السوق، ويقتل روح املنافسة البنائة، فيكون ذلك سببا يف عدم إتقان 

 .وحتسني وتطوير املنتجات

بيع احلاضر للبادي منهي عنو ملا فيو من الضرر أبىل البلد، وملا فيو من غنب يلحق  -

صاحب السلعة كونو جيهل مثن السلعة احلقيقي، مما يؤدي إىل إضرار ابملشًتين، وارتفاع 

 .األسعار

أما عن كيفية محاية املنافسة التجارية لتكون منافسة شريفة، ففي اإلسالم نظامان كفيالن يف  .3

 :ذلك، أال ومها نظام احلسبة ونظام التسعري، وذلك ألن

نظام احلسبة يضمن على صحة املعامالت يف السوق، ومراقبة التصرفات وسلوك البائعني  -

 .واملشًتين والتأكد من سالمتها، وتصحيح االحنرافات اليت قد حتصل

نظام التسعري كافل ألن يضبط استقرار األسعار يف السوق، بعيدا عن التعسف يف  -

استعمال احلقوق، وال سيما يف حق الفرد ألن حيدد األسعار كما حيلو لو دون أدىن مباالة 

كما أن نظام التسعري حيد من تالعب التجار بعضهم . منو على قوة الشراء لدى املشًتين

 .    على البعض يف األسعار، حيث تكون املنافسة منافسة شريفة وصحية
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التوصيات : اثنيا

 :إىل رجال الدولة من مشرعني وتنفيذيني وقانونيني .1

حىت يؤدي نظام التسعري الغرض الذي من أجلو فرض، ينبغي على الدولة أن 

مراقبة األسعار مراقبة دقيقة، ومعاقبة كل من : تقوم مبجموعة من التدابري الوقائية، منها

 .يثبت خمالفتو لنظام التسعري

ونظرا للتطور السريع الذي حيدث يف شىت جماالت احلياة، والسيما جمال التجارة 

واملنافسة فيها، كان البد من سن القوانني والتشريعات الكفيلة بضبط مجيع األمور 

 .املتعلقة بذلك، ومراقبة تطبيقها

: ىناك فوائد تتحقق من سن قوانني تنظم وحتمي املنافسة التجارية، منها

تشجيع املنافسة التجارية املشروعة، وتعزيز كفاءة اإلنتاج، توزيع أفضل للموارد 

 .االقتصادية

 :إىل الباحثني .2

من اإلنصاف القول أبن ىذا البحث ليس إال لبنة صغرية لبناء رؤى متجددة 

فهذا البحث يقدم فقط النظرايت اجملردة، . ومتأصلة يف قضااي اقتصادية شرعية

وىذا يفتح جماال . وينقصها خطوات عملية دقيقة إلنزال تلك النظرايت إىل عامل الواقع

.  وهللا املستعان. للباحثني اآلخرين إلثراء مكتبتنا اجلامعية أبحباثهم
 


