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ملخص

يتنا ا ال احث م ااث تسا ا حل تس ااايص اح ااصت ت اح ااميل ح ت ا ا ثين ثفي ااصاو واصانا ا احتس اات ص ()COVID-19

و ما ااص تس ا ااتتثا ت

ما اال انتاا ا ا ص يا ااصاو واصانا ا ا ( )COVID-19اييا ااص

إح ا ااح تلا ااصيم احم ا ااال احا ا ااص يل

ااحتا ح ا ت احتن سااثل لاااو حيل اصتف ا ع أسااا ص اح ااصت ت اح ااميل احتلصتاال ح ت ا ثين ثفيااصاو واصان ا احتساات ص

( )COVID-19تن قثل احتستافي ت اح

ل ااحلض ء اح اساتل ل أاقا ت ااتتا ت ااااث ال تثاص است ساال

احفلو الس تي ااتاحو ااستيا ثو حو ل احظصا

ااحنااتل.

ا ص احث مث :إحح اات احتسايص تن قثل احي ااتص أا تن ينيثاو تااس ثاين ااصحال اساصاس ح م ال

ااق ت اال ح ا ااصل اتمليلا اس ح ت ا ا مل احا ت اال اتطثيلا اس ح ل ااصة احا ااص يل (ت ااص التا ا م
ث حت ا مل) ايا ااي احث مااث ث ا ن يوااان تسااايص اح ااصت ت اح ااميل تسااايص ااصل

ي اص ي ت

مل تيع ااط اص .

ااح احص ي اال تن اااط

اوااو يااو ا اااطط

الكممات المفتاحية :احفلو الس تي احتسايص اح صت ت اح ميل احفيصاس ت واصان احتست ص

(.)COVID-19

Pricing of Health Services to COVID-19 Infected Persons:
An Applied Juristic Study
Abstract
The researcher deals with the question of pricing of health services rendered to COVID19 infected persons as one of the consequences of COVID-19 pandemic, and aims at
finding legal solutions and proper remedies for the problem of rise in the prices of
health services rendered to COVID-19 infected persons by private hospitals and to fight
cashing on crises and epidemics, highlighting the vastness of the Islamic jurisprudence,
its inclusiveness and absorption of all circumstances and crises.
The researcher concludes to the legality of pricing by the ruler or his delegate, by
collectivity of evidences, to satisfy need, constitute fairness, attain public interest and apply

* أست ذ تا صك قسم احصصاس ت الس تيل و يل احا ام ااحصصاس ت الس تيل

تال الصاء – احتت ول احاصثيل احسااصيل.
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Sharia rule (The action of the ruler on his subjects is for interest). He recommends that pricing
of health services must be fair, without any excessiveness and observing the interest of all
parties.
Key words: Islamic Jurisprudence – Pricing-Health Services-Viruses –COVID-19.

املقدمة.

احمتص هلل ااح

ة ااحس م

ح صسال اهلل ا ح آحو اأ م ثو اتن اىتصى ثيصاه  ...أت ثاص:

لااص انتاااص مااال احا ا حم يااصاو واصان ا احتساات ص ( )COVID-19ااحااذه ظيااصت تاااو ن اااتل اتساات صات اتس ا ؤ ت
لييل اتن ىذه احناااتل تا يتا اا ث حتساايص اان و نات قضايل احتساايص ثماات قاصيتس اي احتاصان ت احفلييال إ أن نااتحيا

تاتال تت ااصص اتاان ذحااك تا ظيااص ا ل ىااذه اح ماال ميااث ت ا ص اح ااصل ثااين احتستااافي ت اح
ثاض احصال مال تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

اال اا اتصات اح اامل ااي

ثين ثفيصاو واصان احتست ص ( )COVID-19ميث ط حب احتتضاصصان

تاان ىااذه اح ماال ث حتااص ل احا اال تاان قثاال احصاحاال حتسااايص اح ااصت ت اح ااميل احتلصتاال حياام اتا قث ال احتستااافي ت احت حفاال
اتن ىن ت تي أىتيل ىذا احثمث مال ىذا احتاضاع احتيم اياص –مسب
اح صت ت اح ميل ح ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

تاي -أال ثماث

تاي لياي اي قضايل تساايص

أهنية البحح.

تثصت أىتيل احثمث ي اآلتي:

ٔ -إن تاضاع احثمث حو أىتيل ث حلل؛ حتا لو ثمفظ احنفو ا ي نتي احذه ىا تن أ ظم تل
ٕ -إن تاضاع تسايص اح اصت ت اح اميل اااتصت احم ال إحياو تاع ماصاث

ص احاصيال احوثصى.

مال ياصاو واصانا احتسات ص ()COVID-19

ن سب إ صاصه ثيذه احصصاسل.
ٖ -إثصات سال احفلو الس تي ااتاحو ااستيا ثو حو ل احتست صات ااحنااتل.
أسباب اختيار موضوع البحح.

تن أسث ب ا تي ص تاضاع احثمث ت ي ي:

ٔ -أىتيل اح صت ت اح ميل ي مي ة احن و اغ ؤى ي ما احضصص ث صاص احت تتاع اياؤاص اي اح يااص احتثذاحال حتو مال
مل يصاو واصان احتست ص (.)COVID-19
ٕ -أىتيل احتسايص اصاصه ي تنع اصتف ع ااسا ص ااستل ل أاق ت ااتت ت ااحوااصث ااااث ل.

ٖ-

اصم ا ااص ص اصسال لييال ااي قضايل تساايص اح اصت ت اح اميل ح ت ا ثين ثفياصاو واصانا احتسات ص ( )COVID-19تتا

يستص ي احم ل إحح إ صاصه ث حثمث.
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مشكلة البحح.

يتواان تمصيااص تاااو ل احثمااث تاان ا ل احساؤال احصيسااي احتا حي :ىاال يمااا اااص س ح صاحاال تتا اال ااي ا اتصة اح اامل أن ت ااتم
ل ثتسايصة تاينل ح صت ت اح ميل احتلصتل ح ت

احتستافي ت اح

أهداف البحح.

يساح ىذا احثمث إحح إن ت صص تن ااىصا

ٔ -ثي ن تاصي

ثين ثفيصاو واصان احتست ص ()COVID-19؟

وت ي ي:

تسايص اح صت ت اح ميل.

ٕ -ثي ن أىتيل تسايص اح صت ت اح ميل.
ٖ -تاص ل ت

صص تسايص اح صت ت اح ميل.

ٗ -تاص ل نا ة يصاو واصان اتطاصه احت صي ي.

يصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

٘ -ثي ن تاصي

ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

 -ٙصصاسل موم تسايص اح صت ت اح ميل ح ت
 -ٚثي ن ضااثط تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

 -ٛتاص ل ويفيل تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

 -ٜثي ن م ت ا اب تسايص اح صت ت اح ميل ح ت ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19
ٓٔ -صصاسل لاثل ت حفل تسايص اح صت ت اح ميل ح ت ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19
تساؤالت البحح.

يساح ىذا احثمث إحح ال ثل ن ااس ل اآلتيل:

ٔ -ت تاصي

تسايص اح صت ت اح ميل؟

ٕ -ت موم تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

ٖ -ت ضااثط تسايص اح صت ت اح ميل ح ت
ٗ -ت ويفيل تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص ()COVID-19؟

ثين ثفيصاو واصان احتست ص ()COVID-19؟

ثين ثفيصاو واصان احتست ص ()COVID-19؟

٘ -ت م ت ا اب تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص ()COVID-19؟

 -ٙت لاثل ت حفل تسايص اح صت ت اح ميل ح ت ثين ثفيصاو واصان احتست ص ()COVID-19؟
حدود البحح.

يلت ااص احثمااث ااح تسااايص اح ااصت ت اح ااميل ح ت ا ثين ثفيااصاو واصان ا احتساات ص ( )COVID-19ااي احتستااافي ت
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اح

ل اذحك تن ِقَثل احصاحل تتا ل ي ا اتصة اح مل.

الدراسات السابقة.

قضيل احتسايص ثماي احفلي ء قصيتس ي تصان تيم احفلييل إ أن نااتحي

تاتال تت اصص اتان ذحاك ظيااص احم ال إحييا اي

اح ااصت ت اح ااميل تااع ن تحاال يااصاو واصانا احتساات ص ( )COVID-19اثاااص احثمااث ااي ت ا صص احتا اتا ت احت ت فاال حاام أ ااص
تن أ صص قضيل تساايص اح اصت ت اح اميل ح ت ا ثين ثفياصاو واصانا احتسات ص ( )COVID-19ثثماث لياي تساتلل اغ يال تا
ا صتو ت تا ل تن ااثم ث ااحصصاس ت احتي تن احت احتسايص ثا و

م اتني ت ي ي:
حح ت ل احثماث الس تيل احاصص (ٗ) ٖٜٔٛىا.

ٔ)

احتسايص ي نظص احاصيال الس تيل ص .تمتص ثن أمتص اح

ٕ)

موم احتسايص حتا ح ل احل ء ح ث مث :مسان ثان أمتاص احل اتحاي ت ال و يال احااصيال ااحلا نان

تاال أم صصتا ن السا تيل

احاصص (ٔ) ٕٓٓٛم.
ٖ)

ا متو ص ااحتسايص ي احاصيال الس تيل ح ث مث :تمتص
و يل احملاا

ٗ)

ي ت ل احصين ت ل احثماث احل نانيل اا قت ا صيل

تال احتن اصة احاصص (ٕٕٕٓٓ )ٚم.

تسااايص احت تين ا ت احينصساايل ح ث مااث :ااااقي سااي
احتن اصة ت ص ()ٔٙ

احن ااص احت اال احت اصيل ح ص اصس ا ت احت صياال و ياال احت ا صة

تااال

صص (ٖ) ٕٜٜٔم.

٘)

تسايص اح صت ت احت ص يل ثن سء
الصاصيل و يل احصصاس ت احت صيل

)ٙ

است صام احتو فل احتستيص ل ح تموم ي تسايص اح صت ت اح ميل ح ث مال :أست ء مثاي أطصامال صوتااصاه اي احتم ساثل
و يل احا ام ا قت

صيل ااحت صيل

ح احتو فل ح ث مث :أمتص

حص احفايل صس حل ت ستيص اي احتوا حي

ااحتم ساثل

تال احساصان ح ا ام ااحتوناحا ي ٕٓٓٙم.
تال تمتص يضص ثسوصة ٕٜٓٔم.

ويالحظ أن ىذه الدراسات السابقة تختمف عن دراستي في اآلتي:
ٔ.
ٕ.

إن ثاضي ثمث تاضاع احتسايص ثا و م احم يتطاصا ح ناااتل احتتا لال ث حتساايص احتاي

تت

ل ي ضاء احااقع ا قت صه اا تت ي ااح مي احتتليص.

إن ثاضي

ءت ي إط ص اقت

تاتال تت اصص اتمتا ج إحاح ثمااث

صه ات صه احم تتاصض حألمو م احفلييل احاص يل.

اإلضافة العلنية.
ٔ-

ا ت ثماو احفلي ء قصيت س ي قضيل احتسايص تن احتطثيل ت احلض يل ااحتنظيص احفليي تيت ث غ تن احصقال إ أناو

يظل ثايصاس ان احااقاع احات اي؛ احياذا ن اص وايا اسص تان احتسا ل

تاصص اح احفلياو إ

ناص احاتال انظا اسص اىتيال احتطثيلا ت

احلض يل تن احن ميل احفلييل؛ لص ص تت ىذه احصصاسل ثتطثيا قض ي يتا ا ثتاضاع احتسايص ي احت ل اح مي.
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ااين ااي ت ا ل اح ااصت ت اح ااميل اىتياال تسااايص اح ااصت ت

ٕ -يتواان أن تسا ص نتا ج ىااذه احص اصساال ااي حفاات نظااص احتت

اح ميل اصاصى اي ا صتلا ء ثتساتاى اح اصت ت احتلصتال ح ت ا ثين ثفياصاو واصانا احتسات ص ( )COVID-19اتفا صه
مصاث اصتف ع حألسا ص ااستل ل ااق ت ااتت ت ااااث ل.
ٖ -ثي ن صأه احث مث ي تاضاع احصصاسل ثاص صض ااقاال اتن قاتي تع ااصحل.
تقسينات البحح.

قستت احثمث إحح تلصتل اتتييص اأصثال تث مث ا تتل

ح احنما احت حي:

المقدمةةة :اتتضااتن أىتياال احثمااث اأسااث ب ا تي ا صه اتاااو ل احثمااث اأىصا ااو اتس ا ؤ تو امااصاصه ااحص اصس ا ت احس ا ثلل

االض ل احا تيل اتني و اتلسيت تو.

تمييد :في التعريف بمفردات عنوان البحث ،وفيو مطمبان:

المطمب األول :تسايص اح صت ت اح ميل ا يو ا ال صاع:
احفصع ااال :تاصي

تسايص اح صت ت اح ميل.

احفصع احا ني :أىتيل تسايص اح صت ت اح ميل.
احفصع احا حث :ت

صص تسايص اح صت ت اح ميل.

المطمب الثاني :حقيقة فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19ا يو ص ن:
احفصع ااال :نا ة يصاو واصان اتطاصه احت صي ي.
احفصع احا ني :تاصي

يصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

المبحث األول :حكم تسعير الخدمات الصحية لممصابين بفيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19وفيو مطمبان:
المطمب األول :موم احتسايص.

المطمب الثاني :تصى صي ن احتسايص ي اح صت ت اح ميل.

المبحث الثاني :ضوابط تسعير الخدمات الصةحية لممصةابين بفيةروس كورونةا المسةتجد ( ،)COVID-19وكيفيتةو .وفيةو
مطمبان:

المطمب األول :ضااثط تسايص اح صت ت اح ميل ح ت ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19
المطمب الثاني :ويفيل تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

المبحةةث الثالةةث :حةةابت وجةةوب تسةةعير الخةةدمات الصةةحية لممصةةابين بفيةةروس كورونةةا المسةةتجد ( ،)COVID-19وعقوبةةة

مخالفتو .وفيو مطمبان:

المطمب األول :م ت ا اب تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

المطمب الثاني :لاثل ت حفل تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19
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المبحث الرابع :التطبيق القضائي لمتسعير في المجال الصحي.
الخاتمة :ا يي أثصت نت ج احثمث اتا ي تو.

متويد.

ي ىذا احتتييص تن احت تاصي

( )COVID-19ي تط ثين

تفاصصات نااان احثماث اىاي تساايص اح اصت ت اح اميل امليلال ياصاو واصانا احتسات ص

ح احنما احت حي:

املطلب األول :تسعري اخلدمات الصحية ،وفيى ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف تسعير الخدمات الصحية ،وفيو ثالث مسائل:

المسألة األولى :تعريف التسعير:

أوبً :التسةةعير لغةةة :ىااا تلااصيص احساااص ا تاااو أسااا ص تلااال :ساااصاا اأساااصاا احسا ال أه :مااصصاا قيتتيا ااتنيا ااتفلااا
تاين(ٔ).
ح ساص ّ

ثانياً :التسعير اصطالحاً :ص و احثياتي ثلاحو :احتسايص أن يساص الت م أا ن ثو ح احن و سا اسص اي ثصىم ح احتث يع ثو(ٕ).

ا ص و احااو ني ثلاحو :احتسايص أن ي تص احس ط ن أا نااثو أا ول تن احي تن أتص احتسا تين أتا اسص أىال احسااا أ

يثيااا أتتاتيم إ ثساص وذا يتنع تن احتي صة

يو أا احنل

ن إ حت

مل(ٖ).

ويستنبط من التعريفات السابقة ما يأتي:
ٔ -إن احتسايص إ صاء تن ِقَثل احي ااتص أا تن ِقَثل اح ي ت احت ت ل احتاي ينثييا اىاي اي ت ا ل تساايص اح اصت ت
اح ميل :ا اتصة اح مل ااحيص ىا تمليا احت مل احا تل.
ٕ -إن احتسايص
اياتصى.

م غيص ت

ص؛ يااتل ااتتاال ااحطاا م ااحتاااص اح ان يل ااح اصت ت اح اميل اغيصىا تتا يثا ع

ٖ -ي ب ا حتتام ث حساص احتمصص صان تي صة أا نل
ايا ب

ن متح تتملا احت

مل احتي تن أ ي اضع احتسايص.

احصاص؛ ميث ص اا احتسايص ث حساص اىذا يب ي احتاصيف ت؛ اقصب اي تاصيا
ح احتاصيف ت احس ثلل ّ

احتسايص ا ط م س أن يل ل :ىا تمصيص احصاحل أ ااض احس ع ااحتن ع ااا اص حت

(ٗ)

مل تاتثصة .

المسألة الثانية :تعريف الخدمات الصحية:

أوبً :تعريف مفردي (الخدمات) و(الصحية) لغة واصطالحاً:
ِ
الخ ْدمات لغة :تع ِ ْصتل اىاي ت اصص احفاال احا اايَ َ :اصم يلا لَ َ :اصم
ثم تو اتنو :اح صم اامص اح صم ذو اسص و ن أا أناح(٘).

نا س ي ِصتاو اي صتاو ِ ْصتال .أه :تيناو اقا م
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واصطالحاً :ىي احلي م ث حم ت اح
()ٚ

أما الصحية لغة :تن احسلم
واصطالحاً :تاصي

تاين(.)ٙ
ل حا ص أا أا ص أا تو ن صان غيصىم ي تتن ّ

ا ص ي احفيصا آتث صه ث ني  :ذى ب احتصض ااحثصاءة تن ول يب(.)ٛ

ت اصص

اح مل مسب تنظتل اح مل احا حتيل ث ني  :م حل تن اوتتا ل احسا تل ثاصنيس ا ل ياس اا تت ياس

اناصام احتصض أا احا ت(.)ٜ

ثانياً :تعريف (الخدمات الصحية) مركباً باعتباره عمماً:

الخدمات الصحية ىي :تيع احناا ط ت ااحات يا ت احتاي تملاا احصضا ااحلثاال حاصى احتساتي ك تل ثال اتان اصان أن يتضاتن
تلصيتي أه ط (ٓٔ).

المسألة الثالثة :تعريف تسعير الخدمات الصحية:
يتون تاصي

تسايص اح صت ت اح ميل ث تث صه تصوث س إض ي س ث نو :تمصيص احصاحل حتلصاص احااا ص احتي تم ال

احتناآت اح ميل نظيص احو فل احتي تتمت ي حتلصيم اح صتل(ٔٔ).

ييا

الفرع الثاني :أىمية تسعير الخدمات الصحية.
تسايص اح صت ت اح ميل يوتسب أىتيل

ل حت ي ي:

ٔ -م ل احن و إحح اح صت ت اح ميل ميث ياص احلط ع اح مي تيت س ي تمسين
احلط ع اح مي أواص تطا اسص اناوو ذحك إي ثي س

ا قت

ح

صه(ٕٔ).

مل أ صاص احت تتاع او تا وا ن

مل اا صاص اتي صة النت ج اث حتا حي تيا صة تااص ت احنتاا

ٕ -احل ء احف مش ي أسا ص اح صت ت اح ميل اااصايل ااحتست تت ت احطثيل مياث أ اذت ااساا ص اي ا صتفا ع تناذ ثاصء
مل يصاو واصان احتست ص ( )COVID-19ميث اصتفاات أساا ص احوت تا ت احطثيال ثساتل أضاا

تفاي

يت اصتفات أسا ص ااصصيل احطثيل ثتاصل احضا (ٖٔ).

أسا ص أقنال احتنفو تن ناع  N95ثتلصاص ا ال أضا
ٖ -نلص احتاصات احطثيل احتي تمتي تن واصان ااحت
ثمسب ت

اب اي أساا صى

صص ن تنظتل اح مل احا حتيل(ٗٔ).

الفرع الثالث :مصادر تسعير الخدمات الصحية.
يتون تمصيص تسايص اح صت ت اح ميل ثااسطل احت

ااصتفاات

احتتتياص ح فياصاو
اح تساتاى احاا حم اي ظال ا نتاا ص ا

صص اآلتيل(٘ٔ):

ٔ -أسا ص تمصص ثااسطل احصاحل تتا ل ي احيي ا ت احمواتيال ااحلاصض ىاا مت يال احتساتي ك أا حلاصض تاا يص احسا ع احتيتال
حو ات تم احيي ت احمواتيل احتناآت ث تث ع ىذه ااسا ص اضصاصة احتليص ثي اىا احتل اص تن
ٕ -أسا ص تمصص ثااسطل الصاصة صان احتص ل تن أه ىي ت
تو حي

ص يل

ل ىذه احصصاسل.

ن طصيا ت مظل أساا ص احتن ساين أا امتسا ب

النت ج أا ث ه طصيلل تصاى تن سثل.
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ٖ -أسا ص تمصص ثااسطل تا تل قاى احاصض ااحط ب ي احساا ا ي ىذه احم حال تاتثاص احلااى احو يال ح ااصض ااحط اب
ي احساا ىي احتسؤاحل ن تمصيص ااسا ص احس صة.
املطلب الجاىي :حقيقة فريوس كوروىا املستجد ( )COVID-19وفيى فرعان.
الفرع األول :نشأة فيروس كورونا وتطوره التاريخي.

اوتاا افت يصاسا ا ت واصانا ا ااي ا ا م ٜٓٔٙم اأال احفيصاسا ا ت احتوتا اافل وا ا ن ي ااصاو احتيا ا ب احل ااث ت احتا ااصه ااي

احص ج ا يصاس ت تن اا اانا

حتصضاح ثااص ت ا ثين ث حتوا م اساتي ياصاو واصانا احثااصه  E224ا ياصاو واصانا

احثاص  OC43اتنذ ذحك احمين ام تمصيص ن
ٔ-

يصاو واصان س صو

ٕ-

يصاو واصان احثاصه NL63

ٖ-

ص أ صى تن ىذه احا ل اتن ذحك:

م ٖٕٓٓم.

يصاو واصان احثاصه NKU1

م ٕٗٓٓم.

م ٕ٘ٓٓم.

م ٕٕٔٓم.

ٗ-

يصاو واصان تيصو

٘-

يصاو واصان احتست ص ( )COVID-19ني يل

م ٕٜٓٔم ي تصينل ااى ن اح ينيل.

()ٔٙ

اتاظم ىذه احفيصاس ت حي صاص ي إمصاث صاى اح ي ت احتنفسي اتلضي إحح احتات غ حث س

.

الفرع الثاني :تعريف فيروس كورونا المستجد (.)COVID-19

ص اات تنظت اال اح اامل احا حتي اال ي ااصاو واصانا ا احتس اات ص ( )COVID-19أن ااو تتا اصة ااس ااال ت اان احفيصاسا ا ت تا ااتل

يصاس ت يتون أن تتسثب ي ت تا ل تن ا

ت

ت ي احثااص تتا اصاح تا ثاين نتحال احثاصص احا صيال ااحتت تتال احتنفسايل احما صة
()ٔٚ

احا يتل احتي تسثب تصض يصاو واصان احتست ص ()COVID-19
اا سم الن يته ح تصض تاتا و حت حي(:)ٔٛ



 COىت أال مص ين تن و تل واصان .Corona



 VIىت أال مص ين تن و تل يصاو .Virus



 Dىا أال مص تن و تل تصض ث لن يته .Disease

.

اىااذا احفيااصاو تاان احفيصاس ا ت احت ياال اقااص سااتيت ثااذحك نتي اال ا اااص نتاااءات ااح سااطح احفيااصاو ياااثو آ صى ا اااول
احت ا ج اىااا تااصض تاا ماص اتتتااال ت تااو ث ا صاض تنفساايل؛ ميااث إن احت اصيض يا اات اان احتاانفو ثاااول طثياااي اي ا ب

ث حم اصصة ااحسا ل احصثت سثب ذحك احتي ث ت صايل ي م ت أاص اط ة اقص يتسثب ث حفال احو اه ايؤصه إحح احا ة(.)ٜٔ
اينتلل ىذا احفيصاو ثص ا ت

ل احتث اص ث حصذاذ احتنفسي اح

احاطو ات تسل ااسطح احت اال ث حفيصاو(ٕٓ).

صص تن ا ص ت

ب احذه ينا

ن احسا ل أا
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املبحح األول:

حكه تسعري اخلدمات الصحية للنصابني بفريوس كوروىا املستجد (.)COVID-19
نظا ا اسص ان مو اام تس ااايص اح ااصت ت اح ااميل ح ت ا ا ثين ثفي ااصاو واصانا ا احتس اات ص ( )COVID-19ينثن ااي

احتسايص تاتس ا ح تصى ص ال اح اصت ت اح اميل تمات اا ان

ااح مو اام

احتاي ي اصه ييا احتساايص سايتم تلسايم ىاذا احتثماث

إحح تط ثين:

املطلب األول :حكه التسعري.

اتفااا احفلي ا ء ااح ااصم ااات احتسااايص ااي اام ااال احا صياال احتااي

احت ص؛ ان اا ل مصيل احت حك ي احت ص

غ ا ء حألسااا ص يي ا أا و ا ن احل ا ء ثليااص سااثب تاان

يت يت ك ا ي ات تلييص مصيتو إ ثما(ٕٔ).

تاين ثسثب احل ء تن احت ص أا حا اص احم ل إحح ذحك
اا ت فاا ي موم إحتام احي ااتص ح ت ص ثساص ّ
القول األول :إن احتسايص تمصم تط ل س اىا قال تياص احفلي ء(ٕٕ).

القول الثاني :إن احتسايص

(ٖٕ)

ت نص احم ل إحيو اىا قال احمنفيل

(ٕٗ)

اقال حت حك

(ٕ٘)

اا تي ص اثن تيتيل

ح قاحين:

ااثن احليم(.)ٕٙ

األدلة والمناقشات:

أدلة القول األول:

استصل أ م ب ىذا احلال ث صحل تن احوت ب ااحسنل ااحتالال.
َن تَ ُك َ ِ
ين آم ُنوا َب تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
الدليل األول :قاحو تا حح :يا أَي َِّ
ةارةً َع ْةن تَ َةراض ِمة ْن ُك ْم َوَب
اط ِةل إَِّب أ ْ
َْ ْ َ ْ َ
َ َ
ةون ت َج َ
ُّيا الذ َ َ
ِ
يما[احنس ء.]ٕٜ:
س ُك ْم إِ َّن المَّ َو َك َ
تَ ْقتُمُوا أَ ْنفُ َ
ان ِب ُك ْم َرح ً
وجو الدبلة :إن اآليل أط لت احمصيل ح ث ع ااحتسايص م اص

احذه نيت نو اآليل احوصيتل(.)ٕٚ
نوقش :إن إ ث ص احث ع

ياو ا يواان اصضاي س اىاذا تان أوال احتا ل ث حث طال

ح احثيع ي ىذه احم حل إوصاه ثما اىا تن نو إوصاه احتصين ح ثيع ت حو حا ء صينو(.)ٕٛ
ل ل« :إن اهلل ىا

ساص حن
الدليل الثاني :مصيث أنو  ق ل :غ احساص ح يص صسال اهلل  ل حاا :ي صسال اهلل ّ
احتساِّص احل ثض احث سط احصاتا ااني اص ا أن أحلح صثي احيو أمص تنوم يط ثني ثتظ تل ي م
صم ا ت ل»(.)ٕٜ
است ا ثيم إحيو(ٖٓ).

يساص اقص س حاه ذحك احا و ن احتسايص
وجو الدبلة :إن احنثي  حم ّ
نوقش :إن احنثي  حم يمصم احتسايص اانت اتتنع نو؛ حاصم احم ل إحيو اىذا

ي تم تنو احتمصيم(ٖٔ).

الدليل الثالث :إن احتسايص يؤصه إحح ا تف ء احس ع تن احساا احظ ىصة إحح احساا اح فيل اىذا يؤصه إحح تي صة ااسا ص أواص(ٕٖ).
نوقش :ث ن صااج احساا احساصاء حيو ثساثب احتساايص احاا صل احاذه

أا احتصت ل غيص احتصصاو؛ تت يؤصه إحح ال م

ث حت ص اىذا تمصم أ

اواو ياو ا ااطط ثال ثساثب احتساايص احظا حم
س(ٖٖ).
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أدلة القول الثاني:

استصل أ م ب ىذا احلال ث صحل تني :

الدليل األول :مصيث اثن تص  أن احنثي  ق ل« :تن أ تا اصوس حو ي ثص او ن حو تان احتا ل تا يث اغ اتان احاثاص ق ّاام
يو قيتل صل

(ٖٗ)

اأ طح اصو ءه م

اوو ا اطط

يم ا تا

يو احاثص(ٖ٘).

وجةةو الدبلةةة :إن احا ا صع احمواايم حَ ّت ا أحااتم احتاتااا حن اايثو ثتمتاال قيتاال احاتااا قا ّاصص احم ااص اا ااصى ح اااصو ء ثاااتن
احتال اىذا ىا مليلل احتسايص(.)ٖٙ
نوقش :ثاصم احتس يم ث مل ىذا احلي و؛ ان ت مل احاتاا ىنا ظا ىصة ث ا

اصثت يوان سثث س ح ل ء(.)ٖٚ
أجيب :ث ن ت

مل احتس تين احا تل أاحح ث

تث ص تن ت

مل اصيك

احتساايص

حت ا مل ياو غياص ظا ىصة

ص(.)ٖٛ

الدليل الثاني :احلي و ح الوصاه ثما يت حا أ ثص احلصيم ح ثياع ت حاو حا ا ء صيناو ح لصتا ء ي ثاص احثا ع اح احثياع ثسااص
تمصص حت

مل احتاتصه(.)ٖٜ

احتسايص

نوقش :ث نو قي و تع احف صا إ ث ص احتصين إنت ىا حما احصا ن ث

(ٓٗ)

ما تا اص يو

أجيب :ثا اص احما ي احتسايص اىا ما تل احتس تين ي اصاء ت ي يصه ثاتن احتال ث استل ل ا إ م

.

(ٔٗ)

.

الدليل الثالث :إن صم احتسايص قص يؤصه إحح ا ستل ل ااح اع ااحظ م ااحتموم ثضصاصي ت احن و؛ يساص ييم سصاس ح ذصيال(ٕٗ).
نوقش :ث ن احتسايص يو تلييص حمصيل احت ص ي احثيع اىذا يو ضصص ييم ااحضصص

أ

أجيب :ث ن احضصص احم

احضصصين تن أ ل ص ع أ

يتال ث حضصص(ٖٗ).

ل تن صم احتسايص أ ظم اأاص تن احضصص احنا تج ان احتساايص ااحل اصة احااص يل أناو يصتواب
ىت

(ٗٗ)

.

الترجيح:

ثاص احنظص ي أصحل احلاحين يتص ح احلال احا ني اىا احلال ث اات احتسايص نص احم ل إحيو حآلتي:

ٔ -قاة أصحل احت يتين ااح ااب ن أصحل احت حفين.
ٕ -إن ي ىذا احلال تاس ثين ااصحل ايتفاا تاع تل

اص احااصيال السا تيل احتاي تلتضاي ااات احتساايص ناص احم ال إحياو؛

تمليلس حت مل احت تتع؛ اص اس ح ضصص ن احن و.

املطلب الجاىي :مدى جريان التسعري يف اخلدمات الصحية.
ا ت

احفلي ء احذين أ تاا احتسايص يت ي صه يو احتسايص

ح قاحين:

(٘ٗ)

ايضص احا تل تصوو .اىاا قاال تيااص احمنفيال
القول األول :إن احتسايص ي صه ي ول ت تام احم ل إحيو
ّ
تيتيل( )ٗٙااثن احليم(.)ٗٚ

اا تيا ص اثان
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()ٗٛ

القةةول الثةةاني :إن احتسااايص ا ص ث ا حلاتَْين –قااات اآلصتااي اقااات احثي ا م -اىااذا قااال حااثاض احمنفياال
اتنيم تن يصى أن احتسايص

()ٜٗ

اثاااض احا ا ايل

ص ث حتويل ااحتاتان سااء أو ن ت وا س أا غيص ت وال .اىذا قال اثن مثيب تن احت حويل(ٓ٘).

األدلة والمناقشات:
أدلة القول األول:

الةدليل األول :إناو ي اات احتساايص إذا ا ضم احضاصص تان غياص تمصياص حاو ث
ااحتو صه احتف و ااحطثيب اح ىل(ٔ٘).

الةةدليل الثةةاني :ا

ان

تاينال وتا ي اات احم اص اح احتفتاي احتا ن
ّ

تث ا ص ثمليلاال احضااصص؛ اذحااك أن احضااصص إنت ا يم اال ااي إغ ا ء ساااص واال ت ا تااام إحيااو م اال احن ا و تاان

ااقاات اغيصى (ٕ٘).

أدلة القول الثاني:

الدليل األول :إن ضصاصة احن و إحح احلات أاص تن غيصه ي اات احتساايص ا لاس ح ضاصص احاذه ي مليام تان اساتل ل ما تيم إحاح
ىذين احلاتين(ٖ٘).

الدليل الثاني :إن احتويل احتاتان تت يص ع يو إحح احتال؛ يا اب أن يمتال احنا و ياو اح سااص ااماص ث ا
تتت ا س؛ يص ع يو إحح احليتل ا ي ح أن يمتل احن و يو

ح ساص اامص(ٗ٘).

غياصه ايو

نوقش الدليالن :ث ن احضصص اح ما ث حن و تان غا ء ااساا ص يتملاا اي غياص ااقااات ااحتا وا ت ااحتواي ت ااحتاتانا ت

وت يتملا ييا ثال قاص يواان أ ظام ما تيم إحاح ااصايال ااح صتال اح اميل تفااا ما تيم إحاح احتواي ت ااحتاتانا ت ااحتساايص
اصع لتاحل احضصص ا يتملا تاال احضصص إ ثاتاحو تيع ت يمت و احن و ي مي تيم(٘٘).
الترجيح:

يتص ح احلال ااال حلاة أصحتيم؛ ااتف قاو تاع تل

اص احااصيال؛ اان اام صياث احتاي ا ءت اي احتساايص تط لال غياص

تليصة ث اقاات ا احتوي ت ا احتاتان ت تلييصى ثت ذوص

صحيل

يو.

اثن سء ح ت تلصم إن احتسايص ي اصه اي اح اصت ت اح اميل احتلصتال ح ت ا ثين ثفياصاو واصانا احتسات ص (COVID-
تاينال اواو ييا ا ااطط ي اص اح ييا
 )19إذا غ ساصى غ سء مااس؛ ااحي ااتاص إحاتام احتستاافي ت اح
ال ثتساايصة ّ

ت

مل تيع ااط اص

ايتنع احتستافي ت اح

ل تن استل ل اح مل اأاق ت ااتت ت.
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املبحح الجاىي:

ضوابط تسعري اخلدمات الصحية للنصابني بفريوس كوروىا املستجد ( ،)COVID-19وكيفيتى.
ا يو تط ث ن:
املطلب األول :ضوابط تسعري اخلدمات الصحية للنصابني بفريوس كوروىا املستجد (.)COVID-19

تثاين ااي احتثمااث ااال أن تساايص اح ااصت ت اح ااميل ح ت ا ثين ثفيااصاو واصانا احتسات ص ( )COVID-19ا ت حواان

ىن ك ضااثط ي ب ت اص تي حت مل تيع ااط اص

اتن أىتي :

أوبً :أن تكون ىناك حاجة لمتسعير:

ح احل ء اا ستل ل إن أتون اح اء حاس ل أ صى تمفظ احملاا يا أاحاح؛ ان

يتاين احتسايص ح لض ء
ثن ّ
اا ل ي احتسايص احتنع ا ي ات إ حضصاصة أا م ل(.)٘ٙ

ثانياً :أن يكون التسعير محققاً لممصمحة العامة:

إن تصتب يو ضصص أوثص وإغ ا تياع احتاا ي اي أاقا ت ااتتا ت أا ان فا ض تساتاى ااصة اح اصت ت اح اميل

إنو يتنع تنو(.)٘ٚ

ثالثاً :أن يكون التسعير عادبً:

ااطص  .ق ل اثن احليم -صمتو اهلل" :-ا ت ع ااتص أن ت مل احن و إذا حام تاتم إ ث حتساايص
ا
ث ن ي اص ي ملاا تيع

ساص ييم تسايص صل
ّ

اوو ا اطط ااذا انص ات م تيم أا و نت ت متيم صانو حم يفال"(.)٘ٛ

بناء عمى دراسات واستشارة ألىل ابختصاص:
رابعاً :أن يتم التسعير ً
يتاااين أن ي اصص احتسااايص ح ااصت ت اح ااميل إ ثاااص ص اصساال اا ياال تستفيضاال ااستاا صة اىاال ا ت ا ص تاان ااطثا ء

اأىل ا قت ص اثليل اح ي ت ذات احا قل ث ح صت ت اح ميل؛ اذحك حت ي احتسايص احاااا ي تن احتض ص احوثصى(.)ٜ٘
خامساً :أن يكون ابرتفاع في األسعار فاحشاً بحسب رأي أىل الخبرة والنظر:
احذين يليتيم احي ااتص .ق ل اثن

ييم ثتااصة أىل احصأه"(ٓ.)ٙ

ثصين –صمتو اهلل" :-إذا تاصى أصثا ب احطاا م ان احليتال تااصي س ماا س يس ّااص

سادساً :أب يكون سبب الغالء طبيعياً كقمة العرض وزيادة الطمب:
إذا و ن احسثب طثياي س

ن إصاصة احت ص يتنع احتسايص؛ ان احل ء

(ٔ)ٙ

صج إصاصة احت ص

.
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اثن سء ح ت تلصم ياصى احث ماث أناو يتا ّاين اا اذ ثياذه احضاااثط ناص تساايص اح اصت ت اح اميل احتلصتال ح ت ا ثين ثفياصاو
واصان احتست ص ( )COVID-19متح تتملا احت مل تن احتسايص اتنتفي احتفسصة.
املطلب الجاىي :كيفية تسعري اخلدمات الصحية للنصابني بفريوس كوروىا املستجد (.)COVID-19
يتون ثي ن ويفيل تسايص اح صت ت اح ميل ح ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص ()COVID-19

ح احنما احت حي:

أوبً :أن يوان احتسايص ن طصيا الت م أا ن ثو اااتصط احت حويل أن يوان الت م ص س(ٕ.)ٙ

ا ي ت ل صصاستن ىاذه يواان احتساايص تنااط ثاا اتصة اح امل اثليال اح يا ت احمواتيال ذات احا قال تساتنيصة ثاآصاء

احت ت ين تن ااطث ء اغيصىم ي ىذا احا ن.
ثانياً :أن يوان احتسايص ت اص يس ح تو فل احمليليل ح صت ت اح ميل تاع اضاع ىا تش صثاح تن ساب ياتم ثياذا مفاظ ملااا تياع
ااطص (ٖ.)ٙ
ا

ق ا ل اثاان احلاايم –صمتااو اهلل " :-ي ااات نااص أمااص تاان احا ت ا ء أن يلااال حياام:
سصتم تن غيص أن ينوص إحح ت يااتصان ثاو ا أن يلاال حيام يتا قاص اااتصاه:

تثيا ااا إ ثوااذا أا وااذا صثمااتم أا
تثياااا إ ثواذا أا واذا تتا ىاا اتان

احتال أا أقل تنو"(ٗ.)ٙ
ثالثةاً :ي اص اي ااي تسااايص اح اصت ت اح ااميل أن يوااان تثنياس اح تاا ييص ااضاامل اأنظتال تص ياال اقااص ا ء ااي احتا صة احسا ثال
تن نظ م احتؤسس ت اح ميل اح
" ح ول تؤسسل

ل ت ي ي:

ميل

ل تمصيص أساا ص اح اصت ت احتاي تلاصتي اتان ا ّام تاتتاصى احاا اتصة ثااص ت اص اتيا ااحت واص

تن تن سثتي ا ل س ح تا ييص احتي تضاي ا ي ات تاصيل ىذه ااسا ص إ ثاص تاا لل احا اتصة ات تتم احتؤسسل ثت ي ي:
ٔ -أسا ص اح صت ت اح ميل احتاتتصة.

ٕ -اضع ااسا ص ي تو ن ث صت اث ط ااضح.
ٖ -تلصيم تلصيص تلصيثي ح ت اص ع ن تو فل احا ج قثل ثص و ااح صت ت احتي ستلصم حو.
ٗ -تلصيم ثي ن تف ي ي ني ي ح ت اص ع ن ناع احا ج ااح صت ت احتي قصتت حو اتو فل ول تني (٘.)ٙ
رابعاً :تلام ا اتصة اح مل ث حتا ان تع اح ي ت احتانيل ثت اص ال ااسا ص ثين تاصة اأ اصى تاع الاا صة إحاح أن اا ال اي

احتسايص احتاقيت

احصاام اا ستتصاص تتح و نت احم ل صا يل إحيو تل ثو ااذا انااصتت احم ال أا قّات إناو ي اب احااصال

نو ااط ا احمصيل ح ت حك ي احت ص

()ٙٙ

ي ثض تو ث حاتن احذه يصيص

.
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املبحح الجالح:

حاالت وجوب تسعري اخلدمات الصحية للنصابني بفريوس كوروىا املستجد ()COVID-19
وعقوبة خمالفتى.

ا يو تط ث ن:

املطلب األول :حاالت وجوب تسعري اخلدمات الصحية للنصابني بفريوس كوروىا املسـتجد (COVID-

.)19

تثين ي احتثمث ااال تن ىذه احصصاسل أن تساايص اح اصت ت اح اميل ح ت ا ثين ثفياصاو واصانا احتسات ص ()COVID-19

ت نص احم ل إحيو؛ حون ىن ك م ت ذوصى أىل احا م ي ب يي احتسايص اىي:
أوبً :حالة الحاجة:

مل يصاو واصان احتست ص ( )COVID-19اوااصة احت ا ثين

اح تساتاى احاا حم اااتصت م ال

ي ظل انتا ص

احن و ح صت ت اح ميل إذا ظيص حاحي ااتص أن ىن ك استل ل تن قثل احتستافي ت اح

ل حيذه اح مل ثتيا صة أساا ص

اح ااصت ت اح ااميل يتاااين

يااو أن يسا ّااص سااصاس حم اال احنا و ح ااصت ت اح ااميل اص ااس ح ضااصص اانيم ا ااي ذحااك يلااال اثاان

تيتياال –صمتااو اهلل" :-حاااحي ااتااص أن يواصه احنا و
طا م

ااح ثيااع تا

يمت ج إحيو ااحن و ي ت ت ل إنو ي ثص

نااصىم ثليتاال احتااال نااص ضااصاصة احن ا و إحيااو تااال تاان نااصه

ح ثياو ح ن و ثليتل احتال احيذا ق ل احفلي ء :تن اضطص إحاح طاا م
()ٙٚ

احليص أ ذه تنو ثليص ا تي صه ثليتل تا و احا اتتنع تن ثياو إ ث واص تن ساصه حم يستما إ ساصه"
ثانياً :حالة التواطؤ:

احتااطؤ يوان تن صة أاا ص أا ااصو ت أا تستاافي ت ا يا تي اي

ح ص ع أسا ص اح صت ت اح ميل ح ت

ااصة صصيال أثاصاس

ثين ثفياصاو واصانا احتسات ص ( )COVID-19اساتل س ح

.

اا تااطا ت اصة تستاافي ت
مال يتا ّاين

اح احاي

ااتااص أن يسا ّااص ح ت ا مل احا تاال ا ااي ىااذه حم حاال يلااال اثاان تيتياال –صمتااو اهلل" :-احيااذا تنااع غيااص اامااص تاان احا تا ء وا ثي
منيفاال اأ اام ب احلس ا م احااذين يلسااتان احال ا ص اغي اصه ث ا ا ص أن ياااتصواا ااإنيم إذا ااااتصواا ااحن ا و تمت ا ان إحااييم أغ ااا
ييم اا ص تنع احث اين احذه تااطؤاا

ح أن

قصصاه أاحح اوذحك تناع احتااتصين إذا تااطاؤاا
يثيااا إ ثاتن ّ
()ٙٛ

ياتصواا يت ياتصيو أمصىم متح ييضتاا س ع احن و أاحح"
ثالثاً :حالة ابحتكار:

()ٜٙ

ابحتكار لغة :تن احم ْو َصة اىي اح تع االتس ك
اصطالحاً :مثو ت يتضصص احن و ثمثسو تصث س ح ل ء
(ٔ)ٚ

اقص اتفا احفلي ء

.

(ٓ)ٚ

اح أن

.

.

ح تمصيم ا متو ص اصحل وايصة تني قاحو « :تن امتوص يا

(ٕ)ٚ

طئ»

.
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طئ و م ي إ صة صم اح اات؛ ان اح طئ احتذنب احا

وجو الدبلة :احت صيح أن احتمتوص
إذا مثست احتستافي ت اح

ي(ٖ.)ٚ

ل اح صت ت اح ميل أا اا يتة احطثيل و يتة احتانفو اح ان يل ان احت ا ثين ثفياصاو

واصان احتست ص ( )COVID-19اغا حاا اي ااساا ص غا سء مااس تا ّاين اح احاي ااتاص تانايم تان ذحاك ااحتساايص اييم؛
ص اس ح ضصص ن احن و؛ ان احن و يستلنان ن اح صت ت اح ميل ثل إن م ل احن و حياذه اح اصت ت اح اميل أ ظام تان
ما تيم اناااع تاان احطاا م ااحااصاب قا ل اثاان تيتياال -صمتااو اهلل" :-إن احتمتوااص ىااا ظا حم ح ااا احتاااتصين اي ثااص ااح ثياااو
ح ن و ثليتل احتال"(ٗ.)ٚ
رابعاً :حالة الحصر:

تاينال اي ثااض احظاصا
ثاض احصال إحح م ص تلصيم اح اصت ت اح اميل اي تستاافي ت ّ

ت

ااامااال تتا يناا

تنو تموم ىذه احتستافي ت اي أساا ص اح اصت ت اح اميل؛ يتااين اح احاي ااتاص احتساايص؛ ص ااس ح ضاصص ان احنا و ااي ا ب
احتسااايص ااي ىااذه احم حاال يا اال ث نااو ات ا ذ تا ي ااتم حتفا صه احظ اام اص اااو ايتااّاين ااح احصاحاال ااي ىااذه احم حاال أن تلااصن تااال ىااذا
احتص يص ثتسايص ثصه؛ ص اس متت ت ا ستثصاص ث حتستي وين تن

نب

مب ا تتي ت أا احتص ص حو(٘.)ٚ

ا ي ذحك يلال اثن تيتيل -صمتو اهلل" :-اأث غ تن ىذا أن يوان احن و قص احتتتاا أن
تث ع احس ع إ حيم ام يثيااني ىم

تاصا ان

يثيع احطاا م أا غياصه إ أنا و

ا ث ع غيصىم ذحك تنع ...ي ىن ي ب احتسايص
()ٚٙ

إ ثليتل احتال ا ياتصان إ ثليتل احتال ...حتسايص ي تال ىذا اا ب ث نتاع"

ييم ثمياث

يثيااان

.

املطلب الجاىي :عقوبة تسعري اخلدمات الصحية للنصابني بفريوس كوروىا املستجد (.)COVID-19

ح احلال احذه ص من ه ث اات تسايص اح صت ت اح ميل نص احم ل حذحك اإن ت حفال احتساايص احاذه صضاو التا م

يتصتب

يو لاثت ن حف و:

ااو أا تان تسااثب ث حت حفاال؛ ثساثب ت حفاال أتااص التا م احااذه ت ااب
األولةةى :عقوبةةة آخرويةةة ،اىاي الااام احاذه ي مااا
ِ
ِ
سو َل َوأُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم[احنس ء.]ٜ٘:
يعوا َّ
ُّيا الَِّذ َ
ط تو حلاحو تا ححَ  :يا أَي َ
الر ُ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
آم ُنوا أَط ُ
ين َ
الثانية :عقوبة دنيوية ،اىاي احتاتياص مياث اتفاا احفليا ء( )ٚٚاح أن التا م حاو أن يااتص تان ا ح احتساايص احاذه صساتو؛ حتا
يااو تاان احت ا ىصة ث حت حفاال .اىااذا احتاتيااص اص ااع إحااح الت ا م ااي ويفيتااو اتلااصاصه .ق ا ل اثاان تيتياال -صمتااو اهلل" :-إن لاثاا ت

احتا تيص ت ت
اقص

تل صيصى ا ف تي ثمسب وثص احذناب ا لصى اثمسب م ل احذنب ي قّتو اواصتو"(.)ٚٛ

ء ي نظ م احتؤسس ت اح ميل اح

احاصثيل احسااصيل ت ي ي(:)ٜٚ
"يا قب ول تن ي ح

ٔ -غصاتل ت حيل

ل اح ا صص ث حتصساام احت واي صقام (م )ٗٓ/اتا صي ٖٕٖٔٗ/ٔٔ/ى ث حتت وال

أه موم تن أمو م ىذا احنظ م ثالاثل أا أواص تن احالاث ت اآلتيل:

تلل ن اصة آ

لاير ا تتيص ن ت ل أح

لاير.
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اال حتااصة

ٕ -إغا ا احتؤسساال اح ااميل اح

تتيااص اان سااتين ياتاس ا ااح احتؤسساال ات ا ذ احتصتيثا ت اح تتاال حنلاال احتصضااح

احتناتين ح ا ج يي إحح تؤسس ت أ صى قثل الغ ا.

ٖ -سمب احتاص يص ا ي اات ح ا مب احتاص يص احتلاصم ثط اب تاص يص صياص إ ثااص تضاي سانتين اح ااقال تان تا صي
تنفيذه قصاص احسمب.

اياصى احث ماث أن ىااذه احالاثا ت تتفاا تااع قاا اص احااصيال؛ مياث إنيا

لاثا ت تاتيصيال تلاصيصى إحااح احاي ااتااص أا

تن يلام تل تو تن اح ي ت احتانيل وا اتصة اح مل اغيصىا تان اح يا ت احمواتيال احت ت ال اذحاك ثتا يملاا احت ا مل
ايصصع احت ح .
املبحح الرابع:

التطبيق القضائي للتسعري يف اجملال الصحي.
(ٓ)ٛ

ي ىذا احتثمث س اصص تطثيلس قض يس ح تساايص اي احت ا ل اح امي تان أموا م صيااان احتظا حم احساااصه

صقم ٗ/ٔ/ٕ٘ٙا حا م ٖ٘ٗٔىا اثتصا ي ااحتست ن

ثصقم ٘/ٕٕٙا حا م ٖٔٗٚىا ااحتلضي يو ث سل ٕٖٓٔٗٚ/ٔٓ/ىا.

أطراف النزاع:



احتص ي :اصول (( ).....توت ت غذا يل /تنت ت

احتص ح

اي احاص اى

ميل).

يو :يل إصاصيل تتا ل ي احيي ل احا تل ح لذاء ااحصااء.

موضوع الدعوى:

إحل ء قصاص احتص ح

يي احتتضتن تسايص احتنت ت احي

احتنت ت تمل احص اى تستمضصات

ايص نيل

اح ا

ل ثي ث تث صى توت ت غذا يل استن صاس تني إحح وان

تا تلاال ثاو احتص يال ثا ن احتنت ا ت تمال قاصاص احطاان ىاي

توت ت غذا يل.
الوقائع:



أق م احتص ي ص ااه أت م احتموتل ط حثس ي ت تي احموم ثإحل ء قصاص احتص ح يي تمل تاضاع احص اى ااحتذواص آنفس.
ثتا صي ٕٖٓٔٗٚ/ٔٓ/ى ا
اس تل قصاص احتص ح



اثاص است ن

ااصص احمواام ثااص ض احااص اى احتل تاال تاان اااصول ( ).....ضااص احيي اال احا تاال ح لااذاء ااحااصااء

يي ثتسايص احتنت ت تمل احص اى.

احموم أيصت احتموتل موم احتموتل ا ثتصا يل يت انتيح إحيو تن قض ء.

ابدعاءات:

ح احا و احذه أا صه احتص ي:
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ااإن احتص ياال اااصول ( ).....تااصى أن احتس اايص حاام يلاام ااح ساانص نظ ا تي ساااى ت ا ا تتااص يااو اىااا قاا ااص تسااايص ااصاياال
صص نظ م احتنااآت ااحتستمضاصات اح ايص نيل ث حتصساام احت واي (م )ٖٔ/اي ٕٔٔٗ٘/ٙ/ى ا اقاص اص احاصااء ث ناو( :أه

اميث

تنااتج ي اانع ثا ااول

اايص ني يمتاااه ااح تا ا صة أا أوا ااص تسااتاتل ت اان احظا ا ىص أا احثا ا طن ااي ا ا ج النسا ا ن أا احميا ااان ت اان

ااتاصاض أا احاق ياال تنيا ) ا يااو ااإن (احتوتا ت احلذا ياال  /احتنت ا ت اح ااميل) غيااص صا اال يااو تتا

ينطثااا يااو ااصم تسااايص

(احتوتا ت احلذا ياال  /احتنت ا ت اح ااميل) تتا يتثااين ت حفاال احتااص ح ييا ح تاتااال ثااو ...اقا ل اوياال احتص ياال :إنااو مسااب احلاصاص
إنااو تاام تطثيلااو ا تثا اسص تاان ٖٓٔٔٗٙ/ٔ/ى ا وتا أنااو تاام إيلا

احيي ل اأض

سااح احتستمض اصات إ ثاااص طث اال احساااص اح صيااص احتفااصاض تاان

أن تنفيذ احلصاص سي ما احضصص ثتاو تو ...إح .

وقد أجابت المدعى عمييا مفصمة الموضوع شكالً وموضوعاً.
مااصياي

اان احاااول :أاصصت أن احتااص ي ح ام يااتظ م تاان احل اصاص ح ياال الصاصياال احتااي أ ااصصتو اىااا أتااص ا اااثي قثاال ص ااع

احص اى ااح اء ح لض ء اىذا ت نف ه احتص ي اق ل إنو تظ م ح يي ل احا تل ح لذاء ااحصااء ي ٕٔٗ٘/ٖ/ٛىا.
أت

اح احتا صة (اااحاح) تان نظا م احتنااآت ااحتستمضاصات اح ايص نيل اح ا صص ث حتصساام احت واي

ن احتاضاع :إنو ثنا ء

(م )ٖٔ/ي ٕٔٔٗ٘/ٙ/ىا لاص ص ات احاصااء ث ناو(" :أه تناتج ي انع ثااول

ايص ني يمتااه

اح تا صة أا أوااص تساتاتل

تاان احظا ىص أا احثا طن ااي ا ج النسا ن أا احميااان تاان ااتاصاض أا احاق ياال تني ا ) ميااث اااتل احتاصي ا

تيااع اااااو ل

اح ا اايص نيل احتا ااي تسا اات صم ح ا ا ا ج أا احاق يا اال تا اان اات ا اصاض أا تاطا ااح ا ا اال اسا ااتا صة أا ت ا ااميح أا تاا ااصيل احاظ ا ا
احفسااياحا يل ا حتوت ت احلذا ياال تنااصصج تماات احتستمض اصات اح اايص نيل  ...اأن احتستمض اصات احتمتاياال
ااحتاا صن تا ىااي إ تستمضاصات
ميااث تاام اضااع أنظتاال اح ااا ح

اايص نيل تاان احن مياال احنظ تياال احواان احيي اال تلااام

ااح تساايل إ اصاءات احتسا يل لااط

اال ثت ااك احتستمض اصات تتضااتن س ا تل ات تانياال اساات صاتي اأن ااصاياال اح ا اافيل

( )OTCو ااذحك تؤ ااذ صان ا اافل طثي اال وتا ا ى ااا ااي احاصي ااص ت اان احتستمضا اصات اح اايص نيل احتمتاي اال
ااحتا صن  ...ا تم ثاص قثال احص اى او س اص ضي تاضا س حاصم استن صى
المحكمة:

ثاص اط ع احتموتل

ااح احفيت تين ا ت

ح تذوصات احتص يل ااحتص ح

ااح احفيت تينا ا ت

ح أس و نظ تي أا تثصص تاضا ي.

يي اصصاصىتا أ يتات أطا اص

احاص اى ث نيا ساتوتب إحاح و يال

اح اايصحل ث تااال احت ااك سااااص ح ا صة اان تاضاااع احااص اى ااصصت إ ا صة و ياال اح اايصحل آنفاال احااذوص ث ا ن احتنت ا ت تماال
احص اى تاتثص تستمضصات

يص نيل ات ضع آلحيل احتسايص.

اقص استنصت احتموتل ي أسث ب موتي ااصتوتت

ح احت صة (اااحح) تان نظا م احتناا ت ااحتستمضاصات اح ايص نيل

س ا حفل احااذوص ث لض ا ل إحااح احت ا صة (ٗٔ) تاان نفااو احنظ ا م احس ا ثا ااحتااي ن اات

ااح أن( :ت تااتم احتنا ا ة اح اايصحيل ثيااع

احتستمضصات احسيص نيل احتس ل ي ثاات تمصصى احا اتصة ايمظص ثياي قثل تسايصى تن اح يل احت ت ال) وتا اصتواتت
احتموتل

حت

ء ث حتلصيص احطثي احتناه نو آنفس.
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الحكم:



قضت احتموتل ثص ض احص اى احتل تل تن اصول ( ).....ضص احيي ل احا تل ح لذاء ااحصااء.
احموم يت انتيح إحيو تن قض ء.

اأيصت تموتل ا ست ن

التعقيب عمى الحكم:

احتسااايص تاان احاسا ل ا سااتان يل احتااي ت ا إحييا احصاحاال أمي نا س ااي ااناااطل ا قت ا صيل حمت ياال احتسااتي ك اتلااام

احصاحل ثاضاع احضاااثط احنظ تيال حتساييل ت يال احتساايص؛ مت يال ح تساتي وين تان امتوا ص احت ا ص ا

ال اي احظاصا ا ساتان يل

و حمصاب ااحوااصث.
انماان ث ااصص ىااذا احمواام اثيا ن أن احتسااايص

يوااان إ ثيااص احااي ااتااص أا تاان اضااو ن ااص أن احتسااايص ىنا حت ا مل

احتساتي ك اأن احسا ال ثثيا ن تلصيااص و يال اح اايصحل تاان احسا ع احصا اال اي ا ساات صام احااصاا ي ح تاصيض اتاان اا اب ىي اال احلااذاء
ااحصااء أن تضع حو سا اسص تاين س؛ متح
اتن

أنن أت م ظصا
ااحوااصث حت

يوان صضل ح ت صة ث حتستي وين.

ل احاصض ااحتف يل احس ثا اثإنتال ت

ء ث حموم

ح ت أحَ ضم ث حا حم ثساثب

مال واصانا يظياص حاي

ط ص ل اقاة ق ىصة تص ع ث حصاحل حسن أنظتل اات ذ تصاثيص تمال ثين اصتف ع ااسا ص ااساتل ل ااتتا ت
مل احتستي وين.

اخلامتة.

ثاص ا نتي ء –ثمتص اهلل -تن إ صاص ىذا احثمث أ صض يت ي ي أىم احنت ج ااحتا ي ت احتي تا ت إحيي :

أوبً :النتائج:

ٔ -سال احفلو الس تي ااتاحو ااستيا ثو حو ل احظصا

ااحنااتل.

ٕ -إن قضاايل احتسااايص ثمااات قااصيتس ااي احتااصان ت احفليياال إ أن نااتحيا
اح ميل ح ت

تاتال تت ااصص اتاان ذحااك قضاايل تسااايص اح ااصت ت

ثين ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

ٖ -إن ول ت يتا ا ثمفظ احنفو ا ي نتي ىا تن تل

ص احاصيال احوثصى.

ٗ -أىتيل اح صت ت اح ميل ي مي ة احن و اأن احم ل إحييا أااص تان احم ال إحاح ثااض أناااع احطاا م ااحااصاب اغ ؤىا
ي ما احضصص ث صاص احت تتع.
٘ -إن يصاس ا ت واصان ا اوتااافت ا م ٜٓٔٙم اتنااذ ذحااك احمااين تاام تمصيااص ن

ااص أ ااصى تاان ىااذه احا اال اآ صى ا يااصاو

واصان احتست ص ( )COVID-19ي أاا ص م ٕٜٓٔم ي تصينل ااى ن اح ينيل.

 -ٙاح اص ح تن أقاال احفلي ء اات احتسايص نص احم ل إحيو؛ تمليل س حت

 -ٚإن احتسايص حيو

مل احت تتع؛ اص ا س ح ضصص ن احن و.

اس ثا اقاات أا احتواي ت ااحتاتانا ت ثال ي اصه اي وال تا تاام احم ال إحياو اتان ذحاك اح اصت ت
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اح ميل.
 -ٛحاااحي ااتااص تنااع احتستااافي ت اح
صت تي اح ميل احتلصتل ح ت
أىل احصأه ااح ثصة تن ذاه ا

اال تاان اسااتل ل

ماال يااصاو واصان ا احتساات ص ( )COVID-19ثص ااع أسااا ص

تاينال
ثين ث حفيصاو ن طصياا إحتاتيا ثتساايصة ّ
ت

اواو ييا ا ااطط ثااص استاا صة

ص.

 -ٜحتسااايص اح ااصت ت اح ااميل ح ت ا ثين ثفياصاو واصانا احتساات ص ( )COVID-19ضاااثط يتااّاين اا ااذ ثيا متااح تتملااا
احت مل تن احتسايص أاصصتي ي احثمث.
ٓٔ -تسايص اح صت ت اح ميل ح ت ا ثين ثفياصاو واصانا احتسات ص ( )COVID-19ا ت ناص احم ال إحياو؛ حوان ىنا ك ما ت
ذوصى أىل احا م ي ب يي احتسايص أاصصتي ي احثمث.

ٔٔ -ت حفال احتساايص احاذه صضاو التا م يتصتااب ياو لاثال آ صايال اىاي الاام احااذه ي ماا

او اصنيايال اىاي احالاثا ت

احتاتيصيل احتي يص ع تلصيصى إحح احي ااتص أا تن يلاام تل تاو تان اح يا ت احتانيال واا اتصة اح امل اغيصىا تان اح يا ت
احمواتيل احت ت ل اذحك ثت يملا احت مل ايصصع احت ح .
ٕٔ -احتساايص ااي احت ا ل اح اامي حااو ناب ت ااي؛ احيااذا لاص ص تاات ىااذه احص اصسال ثتطثيااا قضا ي يتا اا ثتاضاااع احتسااايص
ي احت ل اح مي.

ثانياً :التوصيات:
ٔ-

مال ياصاو واصانا احتسات ص ( )COVID-19تليااصت ثساثثي واياص تان احتفا ىيم ااي تياع احت ا ت اتنيا احت ا ل

ا قت

صه ااح مي يا ي احث مث ثص ص ىذه احتليصات اصصاستي اتم احل ا ستف صة تني .

ٕ -أا اي احثا ماين ث ساتوت ل تسايصة احثماث احا تاي اي احناااتل احتتا لاال ثياذه اح مال مياث تااص ىاذه احص اصسال تاا صول ااي
ىذا احت ل اتن احتمتتل ا اص نااتل طثيل صيصة تتا ا ثفيصاو واصان احتست ص (.)COVID-19

ٖ -أىتيل ا حتتام ث انظتل ااحتا يت ت اح

صصة تن اح ي ت احت ت ل؛ مت يل ح مل احت تتع.

اهلوامش.
(ٔ) تمتااصثن تمتااص احمساايني احتثيااصه (تٕ٘ٓٔى اا) تةةاج العةةروس مةةن ج ةواىر القةةاموس تملي اا :ت تا اال تاان احتمللااين صاص
احيصاي اال (ص.ط) جٕٔ ص ٕٛاتمت ااص ث اان أث ااي ثو ااص احا اصاته (تٙٙٙىا اا) مختةةةار الصةةةحاح ثي ااصات صاص توتث اال ىا ا ل

ٖٜٔٛم (طٔ) جٔ ص ٕٔٙت صة (ساص).

(ٕ) تن اص ثن يانو احثياتي (ت ٔ٘ٓٔىا) كشف القناع عن متن اإلقناع صاص احوتب احا تيل (ص.ط) جٖ ص.ٔٛٚ
(ٖ) تمتص ثن

صٓ.ٕٙ

ي احااو ني (ت ٕٓ٘ٔىا) نيل األوطار تمليا :أمتص احسيص اتتي يو صاص احو م احطياب ٜٔٗٔى ا (طٔ) ج٘
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(ٗ) تمتص ثن ثصاهلل اح اصاط تسعير الةدواء مةن منظةور فقيةي ت ال احت تاع احفلياي السا تي صاثطال احاا حم السا تي احااصص
(ٖٔ) ٖ٘ٗٔىا ص٘.

(٘) ت ااص احااصين تمتااص ثاان يالاااب احفيصاتآث ا صه (تٛٔٚى اا) القةةاموس المحةةيط تؤسساال احصس ا حل ٕٔٗٙىا ا (ط )ٛصٜٜٔٓ
ااحتثيصه تاج العروس من جواىر القاموس جٕٖ ص٘٘ ت صة ( صم).

( )ٙىي ل ثنت ثصاحصمتن احي ثو أحكام الخدمة في الفقو اإلسالمي صاص طيثل ٕٓٔٓم (ص.ط) ص.ٕٙ
( )ٚاحصاته مختار الصحاح صٓ٘ٔ ت صة ( ح).

( )ٛاحفيصاتآث صه القاموس المحيط صٔ ٕٜت صة ( ح).

( )ٜتنظتل اح مل احا حتيل.https://www.who.int/about/ar/ :
(ٓٔ) ا تص ي سص احثوصه إدارة المستشفيات صاص احي تاصه ٕ٘ٓٓم (ص.ط) ص.٘ٛ
(ٔٔ) ن ة احا تصه تسويق الخدمات الصحية صس حل ت ستيص ي احا ام احت صيل
(ٕٔ) تص احاصقي اآ صان اقتصاديات الخدمات الصحية

تال سويوصة اح ات ص ٕٜٓٓم صٔ.ٛ

ااصتم احا تيل ٖٕٔٓم (ص.ط) صٔٔ.

(ٖٔ) تنظتل اح مل احا حتيل.https://www.who.int/about/ar/ :
(ٗٔ) احتص ع احس ثا.
(٘ٔ) اس م تمتص

حح قتات تأثير أسعار شركات األدوية عمى درجة حساسةية الزبةائن صسا حل ت ساتيص اح تاال السا تيل غاتة

ٕٓٔٓم ص٘ٔ.

( )ٔٙتظيص أمتص اح اصغاب التدابير الوقائية والشرعية لمحد من انتشةار فةروس كورونةا المعاصةر فةي الشةريعة اإلسةالمية ت ال
و يل احاصيال ااحل نان ثتفين ااا اص

صقي يل

تال ااتىص احت ص (ٕٕ) احاصص (ٕ) ٕٕٓٓم ص.ٕٔٔٙ

( )ٔٚتاقع تنظتل اح مل احا حتيل.https://www.who.int/about/ar/ :

( )ٔٛتاقع احيانيسي .https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19/ :
( )ٜٔتنظتل اح مل احا حتيل فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19صحيل

مي تا اه ا تل ٕٕٓٓم صٖ.

(ٕٓ) تاقع احيانيسي .https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19/ :
(ٕٔ) ات ن ثن

ي احتي اي (تٓٗٚىاا) تبيةين الحقةائق شةرح كنةز الةدقائق احتطثاال ااتيصيال احوثاصى ٖ٘ٔٔى ا (طٔ) جٙ

ص .ٕٚاتمتااص ثاان أمتااص ثاان ااته احتا حوي (تٔٗٚىاا) ق ةوانين األحكةةام الشةةرعية صاص احا اام ح ت يااين ٜٜٔٚم (ص.ط)
جٔ ص .ٜٔٙااث ا اصاىيم ثا اان

ا ااي احاا اايصاته (تٗٚٙى ا اا) الميةةةةذب تطثاا اال ت ا ااطفح احم ثا ااي ٖٜٔٙىا ا ا (طٖ) جٔ

صٕ .ٕٜا ي ثن س يت ن احتصصااه (ت٘ٛٛىا) اإلنصاف فةي معرفةة الةراجح مةن الخةالف عمةى مةذىب اإلمةام أحمةد بةن
حنبل تمليا :تمتص م تص احفلي صاص إمي ء احتصاث احاصثي (ص.ت) (طٔ) جٗ ص.ٖٖٛ

(ٕٕ) ياسا

ثاان ثااصاهلل احلصطثااي (تٖٗٙى اا) الكةةافي فةةي فقةةو أىةةل المدينةةة تمليااا :تمتااص احااص ت صيااك صاص احيااصى ٖٜٜٔىا ا

(ص.ط) جٕ صٖٓ .ٚاتمتص احاصثيني اح طيب (تٜٚٚىاا) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج تطثاال ت اطفح
احث ثي احم ثي ٖٔٚٚىا (ص.ط) جٕ صٕ .ٖٜااحتاصصااه اإلنصاف في معرفةة الةراجح مةن الخةالف عمةى مةذىب اإلمةام
أحمد بن حنبل جٗ ص.ٖٖٛ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محود الدعجاىي
(ٖٕ) احاي نظ م ا ت ل الفتاوى اليندية احتطثال ااتيصيل ٖٔٔىا (طٕ) جٖ صٕٗٔ.

(ٕٗ) ثصاهلل ثن أثي تيص احليصااني (تٖٛٙىا) النوادر والزيارات صاص احلصب الس تي (ص.ت) (طٔ) جٔ ص٘ٗٗ.
(ٕ٘) أمتص ثن ثصاحم يم ثن تيتيل (ت ٕٚٛىا) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
ق سم توتثل احتا ص

ٕٔٗٔىا (ص.ط) ج ٕٜصٖ.ٜٔ

( )ٕٙتمتص ثن أثي ثوص احتاصا

تع اتصتيب :ثاصاحصمتن اثان تمتاص ثان

ث سم (اثن احلايم اح اتيال) (تٔ٘ٚىاا) الطةرق الحكميةة فةي السياسةة الشةرعية تملياا :تمتاص

م تص احفلي صاص احوتب احا تيل (ص.ط) صٕٗٗ.

( )ٕٚاحااو ني نيل األوطار ج٘ ص.ٕٗٛ
( )ٕٛص .أمتص ثن ياس
صٖ.ٖٚ

احاصصايايش أحكام السوق في اإلسةالم وأثرىةا فةي ابقتصةاد اإلسةالمي صاص ا حم احوتاب ٜٔٗٓى ا (طٔ)

( )ٕٜس يت ن ثن ااااص احس سات ني (تٕ٘ٚىاا) سةنن أبةي داود احصيا ض صاص احسا م ٕٓٗٔى ا (طٔ) وتا ب احثيااع ثا ب اي
وسااص احااصصاىم ح صقاام (ٖٔ٘ٗ) ص .ٜٜٗاتمتااص ثاان يسااح احتصتااذه (تٕٜٚى اا) سةةةنن الترمةةةذي احصي ا ض صاص احس ا م

ٕٔٗٔىا (طٕ) وتا ب احثيااع ثا ب تا
ثاان

ا ء اي احتساايص ح صقام (ٖٗٔٔ) ص .ٖٜٔىاذا ماصيث مسان

اميح اقا ل أمتاص

ااي ثاان م ااص احاساال ني (تٕ٘ٛى اا) التمخةةيص الحبيةةر فةةةي تخةةريج أحاديةةث الرافعةةةي الكبيةةر احل ا ىصة توتثاال احو ي ا ت

ااتىصيل (ص.ط) جٖ صٗٔ "ااسن صه ح اصط تس م".

(ٖٓ) ثااصاهلل ثاان أمتااص ثاان قصاتاال احتلصسااي (تٕٓٙىاا) المغنةةي تمليااا :ص .ثااصاهلل احتصوااي ا ص .ثااصاحفت ح احم ااا احل ا ىصة صاص
ى ص ٔٗٓٙىا (طٔ) ج ٙصٕٖٔ.

(ٖٔ) ص .ثصاحصمتن ثن ثاصاهلل آل مساين التسةعير ومكانتةو فةي السياسةة الشةرعية احصيا ض صاص اح اتياي ٕٜٔٗى ا (طٔ)
ص .ٜٚااتسيل تمتص إست يل الربح في الفقو اإلسالمي

(ٕٖ) ص .ثصاهلل ثن ثصاحاتيت احت

ت ن صاص احنف و ٕٓٗٔىا (طٔ) صٖٕٔ.

ح قيود الممكية الخاصة احصي ض صاص احتؤيص ٘ٔٗٔىا (طٕ) ص.ٕٗٚ

(ٖٖ) اتسيل إست يل الربح في الفقو اإلسالمي ص.ٕٔٙ
(ٖٗ) احاااوو :ىااا احاانلص ااحاااطط :ىااا اح اااص تمتااص ثاان توااصم ثاان تنظاااص لسةةان العةةرب ثيااصات صاص إميا ء احتاصاث احاصثااي
(ص.ت) (طٖ) ج٘ٔ ٗ.ٖٛ

(ٖ٘) تمتص ثن إسات يل احث ا صه (ت )ٕ٘ٙصةحيح البخةاري احصيا ض صاص احسا م ٜٔٗٔى ا (طٕ) وتا ب احاتاا ثا ب إذا أ تاا
ثصاس ثين اانين أا أتال ثاين احااصو ء ح صقام (ٕٕٕ٘) ص .ٗٓٚاتسا م ثان احم ا ج احلاايصه احنيسا ثاصه (تٕٔٙىاا) صةحيح

مسمم احصي ض صاص احس م ٕٔٗٔىا (طٕ) وت ب احاتا ث ب تن أ تا اصوس حو ي ثص ح صقم (ٔٓ٘ٔ) صٖ٘.ٙ

( )ٖٙاحصصيايش أمو م احساا صٖ .ٖٛاآل مسين التسعير ومكانتو في السياسة الشرعية صٕٕٔ.
( )ٖٚثصاهلل ثن تث صك آل ساي
ص٘.ٖٜ

اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقيية احصيا ض صاص وناات إااثي ي ٖٓٗٔى ا (طٔ) جٙ

( )ٖٛاثن احليم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص٘.ٕٙ
( )ٖٜآل سي

اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقيية ج ٙص.ٜٔٚ
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(ٓٗ) احتص ع احس ثا.
اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقيية ج ٙص.ٜٔٛ

(ٔٗ) آل سي

(ٕٗ) احتص ع احس ثا.
(ٖٗ)

ل احصين ثصاحصمتن ثن أثي ثوص احسياطي (تٜٔٔىا) األشباه والنظةائر فةي قواعةد وفةروع فقةو الشةافعية ثياصات صاص

احوت ب احاصثي ٔٗٓٚىا (طٔ) ص.ٔٚٙ

(ٗٗ) احسياطي األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعية ص .ٔٚٛاآل سي
ص.ٜٔٛ

(٘ٗ) تمتص أتين ثن

ا تي صات اي الس م اثن تيتيل احفلييل

ثصين (تٕٕ٘ٔىاا) رد المحتار عمى الدر المختار (حاشةية ابةن عابةدين) ثياصات صاص احفواص ٖٜٜٔى ا

(طٕ) ج٘ ص.ٕ٘ٚ

( )ٗٙاثن تيتيل ت تاع احفت اى ج ٕٛص.ٛٚ
( )ٗٚاثن احليم الطرق الحكمية صٕ٘ٗ.
( )ٗٛاثن

ثصين حاشية ابن عابدين ج٘ ص.ٕ٘ٚ

( )ٜٗثصاحوصيم ثن تمتص اح اص اي (تٖٕٙىاا) فتح العزيز شةرح الةوجيز تملياا:
احوتب احا تيل ٔٗٔٚىا (طٔ) ت ٛص.ٕٔٚ

(ٓ٘) س يت ن ثن
(ٔ٘) اثن

اي تاااض ا ا صل ثاصاحتا اص ثياصات صاص

احث ي (تٜٗٗىا) المنتقى شرح الموطأ احل ىصة تطثال احسا صة ٕٖٖٔىا (طٔ) ج٘ ص.ٔٛ

ثصين حاشية ابن عابدين ج٘ ص .ٕ٘ٚااثن احليم الطرق الحكمية ص.ٕٗٙ

(ٕ٘) احصصيايش أحكام السوق صٗ.ٖٜ
(ٖ٘) احتص ع احس ثا صٖ.ٖٜ
(ٗ٘) احث ي المنتقى شرح الموطأ ج٘ ص.ٜٔ
(٘٘) آل مسين التسعير ومكانتو في السياسة الشرعية ص.ٖٜٔ
( )٘ٙص .تمتص و ت القيود الشرعية الواردة عمى حرية التجارة وأثرىا في التنمية ابقتصادية الساونصصيل صاص احفواص اح ا تاي

ٕٓٓٛم (طٔ) ص .ٖٔٙاتمت ااص تمت ااص أمت ااص حمايةةةة المسةةةتيمك فةةةي الفقةةةو اإلسةةةالمي ثي ااصات صاص احوت ااب احا تي اال
ٕ٘ٗٔىا (طٔ) ص٘ٗٔ.

( )٘ٚص .تمتص اح يص ي سياسات تسعير الدواء السونصصيل صاص احا ء ٕٓٓٛم (طٔ) ص.ٕٛ
( )٘ٛاثن احليم الطرق الحكمية صٗ.ٕٙ

( )ٜ٘ص .ت ص تمتص أثا ص يل حكم التسعير في اإلسالم
(ٓ )ٙاثن

ت ن صاص احنف و ٔٗٔٛىا (طٔ) جٔ ص.ٖٛٙ

ثصين حاشية ابن عابدين ج٘ ص.ٕ٘ٙ

(ٔ )ٙأثا ص يل حكم التسعير في اإلسالم جٔ ص.ٖٛٙ
(ٕ )ٙتمتاص ثان ياسا
صٓ.ٖٛ

احتاااا (تٜٛٚىاا) التةاج واإلكميةةل لمختصةر خميةةل ثياصات صاص احوتااب احا تيال ٔٗٔٙى ا (طٔ) جٗ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محود الدعجاىي
(ٖ )ٙص .تمتاص تمتص احتيني جرائم التسعير الجبري السونصصيل صاص اح تال اح صيصة ٕٗٓٓم صٓ.ٚ
(ٗ )ٙاثن احليم الطرق الحكمية صٕ٘٘.

(٘ )ٙاحت ا صة ( )ٚمةةن نظةةام المؤسسةةات الصةةحية الخاصةةة اح ا صص ث حتصسااام احت وااي صقاام م ٗٓ/ثت ا صي ٖٕٖٔٗ/ٔٔ/ىا ا ا متااو
احتنفيذيل اح

صصة ث حلصاص احاتاصه صقم ( )ٜٖٔٓٔٚٚات صي ٖٜٔٗ/٘/ٕٛىا.

( )ٙٙاحصصيايش أحكام السوق صٓ.ٖٜ

( )ٙٚاثن تيتيل مجموع الفتاوى ج ٕٛص٘.ٚ
( )ٙٛاحتص ع احس ثا ج ٕٛص.ٚٛ

( )ٜٙاحتثيصه تاج العروس من جواىر القاموس جٔٔ صٕ.ٚ

(ٓ )ٚص .تمتاص ثصاحصمتن ثصاحتنام معجم المصطمحات واأللفاظ الفقيية احل ىصة صاص احفضي ل (ص.ط) جٔ ص.ٚٙ
(ٔ )ٚحم ي ح

ي ذحك إ ثاض احمنفيل اثاض احا ايل احذين ذىثاا إحح احوصاىل ايل صان وصاىل احتمصيم.

أثا ثوص ثن تسااص احو س ني (ت٘ٛٚىا) بدائع الصنائع في ترتيةب الشةرائع ثياصات صاص احوتاب احا تيال ٔٗٓٙى ا (طٕ) ج٘
 .ٕٜٔاتمتااص ثاان ثااصاحصمتن احمط ا ب (تٜٗ٘ىاا) مواىةةب الجميةةل شةةرح مختصةةر خميةةل ثيااصات صاص احفوااص ٕٔٗٔىا ا

(طٖ) جٗ ص .ٕٕٚاتمتص احاصثيني اح طيب (تٜٚٚىا) مغنةي المحتةاج إلةى معرفةة ألفةاظ المنيةاج احلا ىصة تطثاال
ت طفح احث ثي احم ثي ٖٔٚٚىا (ص.ط) جٕ ص .ٖٛااحتصصااه الن

جٗ ص.ٖٖٛ

(ٕ )ٚتس م صحيح مسمم وت ب احتس ق ة ث ب تمصيم ا متو ص ي ااقاات ح صقم (٘ٓ )ٔٙصٕٓ.ٚ
(ٖ )ٚاحااو ني نيل األوطار ج٘ ص.ٕ٘ٚ

(ٗ )ٚاثن تيتيل مجموع الفتاوى ج ٕٛص٘.ٚ
(٘ )ٚص .يسصه أثا احا

سياسات التسعير في التشريع اإلسالمي السونصصيل صاص احفوص اح تاي ٕٓٓٛىا (طٔ) صٓ.ٛ

( )ٚٙاثن تيتيل مجموع الفتاوى ج ٕٛص.ٚٚ

( )ٚٚاحو س ني بدائع الصنائع ج٘ ص .ٕٜٔااحليصااني النوادر والزيةادات جٔ ص٘ٗٗ .ااحااصثيني مغنةي المحتةاج جٕ
صٕ .ٖٜااثن تيتيل مجموع الفتاوى ج ٕٛص٘.ٜ

( )ٚٛاثن تيتيل مجموع الفتاوى ج ٕٛص.ٔٓٚ

( )ٜٚاحتا صة (ٕٔ) مةةن نظةةام المؤسسةةات الصةةحية الخاصةةة اح ا صص ث حتصسااام احت وااي صقاام م ٗٓ/ثتا صي ٖٕٖٔٗ/ٔٔ/ى ا ا متااو
احتنفيذيل اح

صصة ث حلصاص احاتاصه صقم ( )ٜٖٔٓٔٚٚات صي ٖٜٔٗ/٘/ٕٛىا.

(ٓ )ٛمجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية احصي ض ناص صياان احتظ حم ٖٔٗٚىا .ت ص (ٗ) ص.ٖ٘ٙ-ٖٗٚ
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