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 فيما يرويه عن ربه: )صل هللا عليه وسمل(قال رسول اهلل 

ذإ مل تشكر من أ جريت كل إمنعمة عىل يديه(  حديث قدسي شريف. )عبدي مل تشكرين إ 

 حديث شريف. يشكر إمناس مل يشكر هللا()من مل وقال أيضا: 

كل الشكر هلل الذي زيننا وسهل لنا ذلك وخص أحد نهج جنته لطالب العمم 
فنسأله ذلك بحوله وقوته، فنشكر اهلل عز وعال عمى توفيقه لنا وعونه حيث 

 رزقنا الصحة والعافية والصبر فال حول وال قوة إال به.

، فقد د. عبد الحفيظ بكيس المؤطرنا ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان ألستاذ
رشاداته.  أكرمنا بإشرافه لنا وجاد عمينا بنصائحه وا 

كما نتقدم بالشكر لكل األساتذة والمعممين الذين أوصمونا لهذا، ونشكر كل 
كمية الحقوق من ساعدنا في هذا العمل من قريب وبعيد. والى كل طمبة 

الجميع. ان أصبنا فمن اهلل وكل من أحبنا، ونستسمح والعموم السياسية 
 وان أخطأنا فمن أنفسنا. والسالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

 

 شكرا لكم  



 

  

 

اهدي جخسجي هرا وثمسة جهدي وذزوة شىام دزاشتي واجتهادي وفسحتي التي 

اهخظستها طوال حياحي، إلى مً جسبيذ على ًديها ومً علمخني الليم واملبادئ 

إلى الصدز الدافئ  مصدز الدعم والعطاء و ًيبوع ألامل،وألاخالق ، إلى 

الحىون إلى مً ال جيصاوي بالدعاء في ليلها ونهازها، إلى مً ال أجد لها كلماث 

 حعبر عنها أو جوفيها حلها إلى

” أمي الغالية“   

أطال هللا لىا بعمسها وكخب هللا لها دوام الصحت والعافيت، أدامها هللا جاجا 

دائما و أبداعلى زأس ي  على  زأس ي دائما و أبدا   .  

"محمد"و  "هشام" إلى هجوم شمائي املخأللئت وشىدي في الحياة  إخوحي    

زحمهم هللا "وجدتي ""جدي"و  "أبي "زوح  إلى   

 إلى جميع أصدكائي و أحبتي و أشاجرحي آلافاضل 

 

 

 فاًزة



 

 أهدي ثمسة عملي املخواضع هرا الى مً كال فيهما السحمان  

 "وقض ى ربك أال تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا"

مين أكسمهما هللا وأطال عمسهما. والى أول مً زأتها  الى الوالدًً الكٍس

عيىاي، الى أول مً ابدصمذ لسؤٍاي الى مهجت الللب ومىبع الحىان وصفاء 

الحب ومصدز ألامان الى هبت هللا وأعز الىاس الى أول كلمت هطلها لصاوي 

 دام هللا عزها وعمسها.أ "أمي"

الى مً كان دوما ٌشد على ٌصازي الى مً كان ٌصدد خطاي شىدي في 

حياحي ودهياي الى اللمس الري هوز لي ظالم شماي الى الري لم ًبخل علي 

بش يء وكان شترا وغطاء إلي ومسشدا وهاصحا، الى مً غمسوي بالحب 

 ل في عمسه.زعاه هللا وأطا "أبي العزيز"والحىان والعطف وألامان 

الى وزود حياحي وزوح كلبي الرًً شازكووي أفساحي وأحزاوي أعز مً هفس ي 

 ."وأخواتي" "إخوتي"وعيووي 

الى أوشمت الشسف على كخفاي وشىدي ومأواي وعزحي وعيىاي ومصدز كواي 

ب أو  أصدقائي والرًً شازكووي طفولتي وصباي وكل مً عسفني مً كٍس

 ولم ًركسهم كلمي. بعيد. والى كل مً احصع لهم كلبي

 وشام 



 قائمة المختصرات 

 ص :  صفحة 

 ط : طبعة 

 ج ر : جريدة الرسمية 

 ع : عدد 

 م ر :  المرسوم الرئاسي 
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تمتمك الدول مجموعة من األمالك والحقوق العقارية والمنقولة التي تستعمميا                
اما لحاجياتيا الخاصة أو تضعيا تحت تصرف الجميور، اما بصفة مباشرة أو بواسطة 

 عمييا "األمالك الوطنية او أمالك الدومين العام".المرافق العمومية، يصطمح 

ىذه األمالك يرتبط نظاميا القانوني بالنظام السياسي واالقتصادي لمدولة ارتباطا        
وثيقا، فبينما يتقمص حجم األمالك الوطنية في الدول الرأسمالية التي تقدس الممكية 

تقدم الممكية العامة عمى الممكية  الفردية، يتسع نطاقيا في األنظمة االشتراكية التي
 الفردية.

أما في الجزائر فان شساعة مساحتيا وتنوع تضاريسيا ساىم في إيجاد أمالك        
وطنية كبيرة من حيث حجميا ومتنوعة من حيث محتواىا، وقد ساىم في إثرائيا الموقع 

الحقب الزمنية  الجغرافي لمبالد، ىذه األمالك خضعت ألنظمة مختمفة ومتغيرة باختالف
 التي مرت    بيا البالد.

فأقامت الجزائر أجيزة إدارية لتنفيذ سياستيا العامة، حيث تعتمد ىذه األجيزة في       
تسيير نشاطيا اإلداري عمى العنصر البشري لممارسة وظائفيا وتأدية مياميا وواجباتيا 

عنصر الذي يتمثل في وتحقيق كافة أغراضيا وأىدافيا العامة. باإلضافة الى ىذا ال
الموظفين العموميين فيي تحتاج الى العنصر المالي وىو المال العام الذي يمثل العنصر 

 األىم     الذي ال يستيان بو في تحريك كافة مياميا المخصصة لممنفعة العامة.

وبما أن المال العام يعتبر من الموارد األساسية لتحقيق الدولة لمياميا وأنشطتيا      
مختمفة، فانو يزداد حجم المال العام الذي يستعممو عامة الناس وبالتالي يكون عرضة ال

لالعتداء سواء من الموظف نفسو أو من عامة الناس، وتتنوع صور وأساليب االعتداء    
 من االختالس، التبديد، استغالل الوظيفة من أجل التربح والرشوة وما في حكميا.

ى إحاطة األموال العامة بحماية تستطيع أن تكفل ومن ىنا حرص المشرع عم     
المحافظة عمييا وحمايتيا من كل اعتداء أو تطاول. وعميو فان موضوع ىذه الدراسة 
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ينصب بشكل محدد عمى حماية المال العام التابع لمدولة فقط عمى وجو الخصوص دون 
ال عامة أو التعرض لدراسة المال الخاص. ونشير الى أن استعمال المصطمحين )أمو 

 أمالك وطنية( سيأتيان بمعنى واحد في ىذا البحث.

 تكمن أىمية موضوع بحثنا في النقاط تالية الذكر:    

  باعتباره ركيزة من ركائز الدولة ولكونيا أىم وسيمة من وسائل اإلدارة لمقيام بمياميا
 عمى أكمل وجو، إلشباع حاجات الجميور العامة.

 فساد ونيب األموال العامة في الجزائر الذي ييدد كيان االنتشار الرىيب لظاىرة ال
 الدولة.

  بيان مسؤولية ودور الدولة في حماية المال العام الذي يعتبر حجر األساس في
 بناء التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية في حياة الفرد والمجتمع.

  حمايتو المقررة من اطالع القارئ أو الباحث عمى ماىية المال العام وكذا آليات
 قبل المشرع الجزائري.

 تيدف ىذه الدراسة الى:

 .اثراء المكتبة القانونية ببحث جامع لآلليات المكرسة لحماية األمالك العمومية 

  ابراز أىم الجيود المبذولة ألجل توفير الحماية الالزمة لممال العام، سواء كانت
 وقائية أو ردعية.

 بحثنا: ومن أسباب اختيار موضوع 

 .تنوير الباحث بالطبيعة القانونية لممال العام والتمييز بينو وبين المال الخاص 

 .الوقوف عمى األنظمة القانونية الوطنية لحماية المال العام ومكافحة جرائمو 
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  ،سقوط أسماء ثقيمة في الدولة الجزائرية الرتكابيا جرائم تمس المال العام
 م. 9102سنة

 مجال مكافحة الفساد والسيما تمكم الماسة بالمال العام.اىتماماتنا الخاصة ب 

لقد تنوعت الدراسات السابقة والتي سمحت لنا الفرصة االطالع عمييا والتي تعرضت   
لموضوع الدراسة ولكن من زوايا مختمفة، وقد جاءت في إطار دراسات مخصصة كرسائل 

 الدكتوراه والماجيستير وبعض الكتب.

ا واجيتنا عراقيل وصعوبات جراء ظيور وانتشار فيروس كرونا ونحن نقوم ببحثن   
(covide-19 الذي حال بيننا وبين التنقل والبحث عن المادة العممية، فالكميات ،)

والمكتبات أغمقت في كامل التراب الوطني، الذي ألزمنا االعتماد عمى المراجع المتوفرة 
حالة النفسية السيئة جراء الحجر . إضافة الى ذلك الPDFعمى شبكة االنترنت بصيغة 

 الصحي     الذي أعطى لنا الوقت اإلضافي دون أن نحسن استغاللو.

 وبناء عمى مما سبق تتمحور إشكالية الدراسة حول:     

ما مدى نجاعة األحكام التي وضعها المشرع الجزائري من أجل حماية المال العام       
 من الجرائم الماسة به؟

المنهج التحميمي إلشكالية المثارة في دراستنا اعتمدنا بشكل كبير عمى لمعالجة ا    
 المنهج التاريخي. وبدرجة أقل عمى الوصفي 

يظير من خالل تحميل النصوص القانونية وبيان ما استيدفو المنهج التحميمي:    
 المشرع من القواعد واألحكام المتعمقة بالمال العام. 

ا في عرض المفاىيم العامة لمموضوع واآلراء الفقيية يبرز جميالمنهج الوصفي:    
  ومواقف كل من التشريع والقضاء.
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استيضـــاح تطـــور النظـــام القـــانوني لؤلمـــوال العامـــة عمومـــا وتـــأثره  المنهج التاريخي:
 باألوضاع السياسية واالقتصادية السائدة في الدولة.

ضوء اإلشكالية المطروحة، اعتمدنا عمى خطة ثنائية من أجل دراسة ىذا الموضوع عمى 
 تتكون من فصمين.

الذي تطرقنا فيو     بالنظام القانوني لممال العام في التشريع الجزائري، عنونا األول      
معايير والثاني درسنا فيو ماهية المال العام، الى ثالث مباحث: األول كان تحت عنوان 

 .طرق تسيير المال العام، والثالث بينا فيو العام والخاصالتمييز بين المال  وأسس

الحماية التشريعية لممال ونفس التقسيم أخذنا بو في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان      
الحماية ، حيث عالجنا فيو الحماية المقررة في التشريع الجزائري بالترتيب اآلتي: العام

 .جزائيةفالحماية ال الحماية اإلدارية، المدنية
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 الفظل األول

 النظام القانىنٍ للمال الؼام فٍ التشزَغ الجشائزٌ

لمطلكش ق حطكقين و نيوحؽلمحمش ىه في لمطمػلشو حخثفهخ و وظرمهخمهخ  لشىولوم حطق كطى     

ٍحٍحص لقوح صيمخظلطنو ح ن نيوحلقحفي  لططمػ نيشوقخن لٓخثن وم لهخ ىالر ،ؿهل وكمأػلى  لؼخمشح

 لٓخثوو نمييولؼمن حفيوظلمم حهو لش ىولوحن حػأفي  لططمػ يشٍرش لٓخث، و ويشىحٍإلوى حلؼقوح

 ٓيغوط ػلى نشؤطهخ ًمنحليولش ص ػمل كلًل ،هخؽنشخىحٍس إل مشُلالوحل حألمحفي  لططمػ يشىمخ

لش ىولحلى آش ٍلكخحلش ىولن حم هخٍ ىوٍطغيأن ى رؼ كلًػلى  طهخٍكحُىحى ،ولملكيشحه ًه مكؿ

 ىوللس حكيخ في ٍسػإلمُ حكخثٍلى حكأهخ ٍرخػطرخ لملكيشحه ًله لرخلغشحلألهميش  ظَحنو  هلشىلمطح

 لملكيشحه ًله لطكفأن ػلى  ػؼيشولن حنيوحلقص حطٍك ىفق ،يشىحٍإلو حيش ىالقططخحلنخكيش ن حم

  حألفَحى ، وحلمأيؼخلؾ  ًيلك حلن ًػ فيهطل صهخ نيوقخن مخظرن هخؽطكي، و أن فؼخلش كمخيش

ٍيثُحلؿٍع حلمشح ره ممخقخ ًحهو 
1
. 

في هٌح حلفظل رليغ ٓوف نظطَق لمفهوم حلمخل حلؼخم في وهٌح مخ ٓنلخول حرَحُه        

 حلمزلغ حألول ، كمخ أننخ ٓنظنخول موظلف حلمؼخييَ حلظي ميِص حلمخل حلؼخم ػن حلمخل حلوخص

 ، مغ طلييي ؽَق طٔييَه وًلك في حلمزلغ حلؼخلغ. في حلمزلغ حلؼخني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مؼش دمحم روػيخف حلمٔيلش ، كليش حللقوق وحلؼلوم خكليظيم حلؼمَي ، حألموحل حلؼخمش ومؼخييَ طمييِهخ ، مٌكَس مخٓظَ ، ؿ -1

 .01، ص 2016-2015  ،حلٔيخٓيش ، قٔم كقوق
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 المثذث األول

 ماهُح المال الؼام

طٔؼى حإلىحٍس الى طقييم هيمخطهخ لـمهوٍ حألفَحى، وٓي كخؿيخطهم حلمظنوػش، وهو مخيظطلذ 

ش حلظي طمكنهخ من أىحء مهخمهخ رـيحٍس كفخءس ؿهخُهخ حإلىحٍي فؼال ػن ملكيظهخ للوٓخثل حلمخىي

 واطقخن، وطظمؼل هٌه حلوٓخثل هخطش في حألموحل حلظي طملكهخ، وهٌه حألموحل ريوٍهخ طنقٔم 

الى قٔمين: قٔم مملوك لليولش ملكيش هخطش، وقٔم آهَ مملوك لهخ ملكيش ػخمش، وهٌح حلقٔم 

حألول ممخ ؿؼله يوؼغ لنظخم حألهيَ ريوٍه يظميِ روظخثض وٓمخص لئض مظوفَس في حلقٔم 

 قخنوني هخص.

ولقي حهظلفض وؿهخص حلنظَ في طلييي مفهوم حلمخل حلؼخم، هٌح حالهظالف أىى الى حهظالف آٍحء 

حلفقهخء في كؼيَ من حلمٔخثل حلوخطش رخلمخل حلؼخم وقزل حلظطَق الى أوؿه حللمخيش حلظي ػني 

 وحل ـونليى حألم  هـؼخم، ونلم روظخثظحلمخل حلرهخ حلمخل حلؼخم، كخن والري أوال أن نؼَف 

طلييي وأن نميِهخ ػن نظيَطهخ حألموحل حلوخطش، ورؼي ًلك نلخول  ،حلظي طشملهخ هٌه حللمخيش

كيفيش طٔييَ حلمخل حلؼخم
1
. 

في هٌح حلفظل الى مفهوم حلمخل حلؼخم ) حلمزلغ حألول( ومؼخييَ طمييِه  لٌلك ٓوف نظطَق 

 ) حلمزلغ حلؼخلغ (. طٔييَهمزلغ حلؼخني( و كٌح ؽَق )حل

 المطلة األول

 مال الؼاملل اإلطار المفاهُمٍ

  خ ػلى أككخمه فؤىهلضلألموحل حلؼخمش  ػلى حلمفهوم حلظقلييي حلَأٓمخليشػَ ططوٍ حلنظم أ     

حلقخنونيش حلكؼيَ من حلقوحػي وحلمؼخييَ حلمٔظليػش، ورَُ ًلك في ظهوٍ أنمخؽ ؿيييس من 

 لألشوخص حإلىحٍيش حلؼخمش طظميِ رؼيم هؼوػهخ لقوحػي حلمخل حلؼخم حلظقليييش،حألموحل حلمملوكش 

 ونوػيظهخ. وهؼوػهخ لقوحػي قخنونيش مظميِس طظنخٓذ مغ أهيحف طشغيلهخ

لؼيم  َحيخ وحٓؼخ، نظمٔؤلش مفهوم حلمخل حلؼخم ؿيال فقهوقي أػخٍص نظَيش حألموحل حلؼخمش و     

ى حهظالف حلفقهخء كول طلييي حلكؼيَ من حلمٔخثل حلظي  وؿه حليقش، ممخ أىى ال كظَهخ ػلى

 طظؼلق رخلمخل حلؼخم في حللخالص حلظي لم يليى حلمشَع حطـخههخ موقفخ وحػلخ.

 : رهٌح حلمـخل همخ وقي ػَفض حلـِحثَ منٌ حالٓظقالل نظخن حهظمخ     

  ، حلمظؼلق رقخنون حألمالك حلوؽنيش 1984ؿوحن  30حلظخىٍ في  84/16حألمَ  -

 رمفهومه حلموٓغ لألمالك حلوؽنيش. وحلٌي طميِ

                                                           

ؿَحثم حلظوَيذ  –حلـنخثيش للمخل حلؼخم في قخنون حلؼقورخص حلـِحثَي مقخٍنش رخلفقه حالٓالمي مٔؼوىي ػمَ ، حللمخيش   -1

 .17،ص 2010-2009شَيؼش، حل، كليش حلؼلوم حالؿظمخػيش و حلؼلوم حالٓالميش  ، قٔم ، ؿخمؼش  نموًؿخ ، مٌكَس مخؿٔظيَ
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حلٌي طؼمن أيؼخ قخنون حألمالك  1990ىئمزَ  01حلظخىٍ في  90/30حلقخنون  -    

، وميِ رين حألمالك  2008يوليو  20حلمئٍم في  08/14حلوؽنيش،  حلمؼيل و حلمظمم رخألمَ 

حلوؽنيش حلؼموميش  و حلوخطش.
1

 

 تالمال الؼام التؼزَفالفزع األول : 

طملكهخ حليولش أو حلـمخػخص حإلقليميش حلظخرؼش لهخ، ٓوحء حألموحل حلظي يقظي رخلمخل حلؼخم       

خٍ وحلطَق و خمش، ومن أمؼلش ًلك حألنهمنفؼش حلؼحص وحلموظظش للٍكخنض منقوالص أو ػقخ

 .حلليحثق حلؼخمش

  .ي وحلقخنونيق الى حلظؼَيفين حلفقهحلؼخم، وؿذ حلظطَ حُ حألهميش حلظي يكظٔزهخ حلمخلَوإلر     

 الؼام للمال الفقهٍ التؼزَف أوال:
 الؼام فٍ اللغح:ل تؼرُف الما -1

 مخ يملكه حإلنٔخن من مظخع  وكلزه حلنخّ من نقى ل مخ يظؼخمل (: ")ـمغ أموحل حلمخ "     

أو ٔلغ أو ػقخٍ أو ليوحن أو غيٍه
2
. 

 أيخ زؼمن يقوم حلوـوه من وـه أي ػلى زه ينظفغ مخ كل ػلى حللغش في لمخ كلمش كٌلك وظؽلق

 شيء كل من حإلنٔخن يملكه مخ كل ػلى كٌلك ويؽلق أومنفؼش ػينخ كخنض حءٔو ،قيمظه كخنض

آهَ شيء أوأي أوليوحن أوػقخٍ نقىح كخن حءٔو مخال ئمى ويملكه يلوُه مخ لفك
3
. 

 مخ كل زهخ ويٍيىون حءحلفقه ئظؼملهخ مظؽللخص "حلؼخمش لأو"حألموح حلؼخم" لحلمخ"     

 ،حلؼخمش مظخللهم ومظٍفه منهم مخلكيه يظؼين ولم مشٍوع زؽٍيق لخُوه حلمٔلمون ئظلقه

حألمٍأونخجزه ولي ػنهم نيخزش وظٍفه ـمؼه ويظولى
4
. 

 :تؼزَف المال الؼام اططالدا -2

ويكون ملال شيء نخفغ لإلنٔخن يظق أن ئظؤؼٍ زه ىون غيٍه كل  " : زؤنهل ف حلمخػَ      

 ؼخزظش ومنقولش زخلنظٍ ل فهي ظقٔم الى أموح، الى أقٔخم ػىيىسل وظنقٔم حألموح" لللقوق

ػخمش وخظش ول وموقوفش زخلنظٍ الى ظؼلق حللقوق زهخ الى أموح مملوكشل أموح، الى ؽزيؼظهخ

مملوك للىولش أو ألى ل مخ كلزؤنه  كٌلكحلؼخم حظؽاللخ يؼٍف ل وحلمخ، زخلنظٍ الى مخلكهخ

حألشوخص حلمؼنويش حلؼخمش حلمٍفقيش أو حإلقليميش وموظص لظلقيق منفؼش ػخمش زموـد قخنون 

ٓوحء أيؼخ زؤنه حلمملوك للىولش ل ػٍف حلمخكمخ ،    أو مٍٔوم أو قٍحٍ من حلوُيٍ حلموظص

مملوكخ خمش أو مملوك ملكيش ػخمش ظمخٍّ ػليه حلىولش ٔلؽظهخ زظفظهخ ظخلزش حلٔلؽش حلؼكخن 

.حلقخنون حلوخصلهخ ملكيش وخظش وظوؼغ لقوحػى 
5

 

 حلٌي يمؼل حلؼقخٍحصحلؼخم ل حلؼخم هو حلمخل أن حلظؼٍيف حإلـمخلي للمخل ويمكن حلقو     

                                                           

يش حلؼموميش في حلظشَيغ حلـِحثَي ، مٌكَس مخٓظَ ، ػنخن دمحم حلنوٍ و لقَيِ حلموظخٍ ، قوحػي كمخيش حألمالك حلوؽن -1

 .06، ص  2017-، 2016قٔم  قخنون حلوخص ،ؿخمؼش دمحم روػيخف حلمٔيلش ، كليش حللقوق و حلؼلوم حلٔيخٓيش ، 

 .4102جوزيف الياس ،معجم المجاني ،الطبعة الثامنة ،دار المجاني ، لبنان،  - 2

 .01،الشبكة العربية لألبحاث والنشر، لبنان، ص 0حدود السلطة في حق األمة، طخالد الماجد، التصرف في العام،  - 3

  .401المرجع نفسه ،ص - 4

رخلو أكالم ، كمخيش حلمخل حلؼخم في حلظشَيغ حلـِحثَي ، مٌكَس مخٓظَ ، ؿخمؼش حكلي ملني حوللخؽ حلزويَس ، كليش حللقوق  - 5

 . 7، ص  2016، ، قٔم حلقخنون حلؼخم و حلؼلوم حلٔيخٓيش 
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 حلـمهوٍ.الٓظؼمخل أو زمقظؼى نص قخنوني ل و حلمنقوالص حلظي ظوظص زخلفؼ

 الؼام التؼزَف القانىنٍ للمال: ثانُا

 يظَكم و نظخمه  حلقخنوني و لم لؼخم حلمخل حومفهحلمشَع حلـِحثَي لظلييي طيهل       

 لٓزي نظنخولهخ ػلى ٓخٓيشع نظوص أػال فيء، وقي طولى ًلك لقؼخوحلفقه ىحص حالؿظهخَألمح

ن حلميني ، حلقخنون ولقخنحهي و حلـِحثَييغ َلظشح فيووُنهخ  ألهميظهخنظَح  حللظَ حلمؼخل ال

ك حلوؽنيش.ألمالوقخنون ح ميشولؼمص حٓٔخئلمحؿيهي ولظح
1

 

لم يظم حلظطَق الى حلظؼَيف رخلمخل حلؼخم وحألمالك حلوؽنيش اال من روحرش حلقخنون كيغ أنه       

حلٌي ؿخء  1990 و يليه قخنون 1984 ن حألمالك حلوؽنيش حلظخىٍ في ٓنشحلميني  وكٌح قخنو

حططلق ػلى طٔميظه رخإلطالكخص حالقظظخىيش كيغ طم وػغ مؼخييَ لظمييِ حألمالك  خرؼيم

حلوؽنيش ػن غيَهخ من حألموحل مغ طلييي ػنخطَهخ وكيفيش اللخق هيه حلؼنخطَ رخألمالك 

 30-90 حلٌي قخم رظؼييل قخنون 14-08، ػم طيٍ رؼي ًلك قخنون حلوؽنيش وهَوؿهخ منهخ 

ؽنيشرقخنون حألمالك حلو حلمظؼلق
2
. 

 فٍ القانىن المذنٍ -1

طولى حلمشَع  حلـِحثَي ًلك في نظين أٓخٓيين من نظوص حلقخنون حلميني، فقي نض      

: "طؼظزَ أموحال لليولش حلؼقخٍحص وحلمنقوالص حلظي طوظض رخلفؼل أو  ػلى حنه 688في حلمخىس 

لهخ ؽخرغ اىحٍي أو رمقظؼى نض قخنوني لمظللش ػخمش أو إلىحٍس أو مئٓٔش ػموميش أو لهيجش 

 لمئٓٔش حشظَحكيش أو لوكيس مٔيَس ًحطيخ أو لظؼخونيش ىحهلش في اؽخٍ حلؼوٍس حلِحٍػيش".

أو لش ويــــلحل حوـــــمأ فيف َظـــلظح منه ػلى أنه " اليـوُ 689كمخ نض في حلمخىس      

 حلمئٓٔخص إلكيى حألموحل هٌه طوظض حلظي حلقوحنينأن  غيَىم رخلظقخ طملكهخأو هخ   ِــــــك

فيهخف َلظظح ػيموؽ َشء القظؼخح وػنيطهخ اىحٍ طليى شَوؽ 688 حلمخىس يفليهخ ا حلمشخٍ
3
  

رخٓظقَحء هٌه حلنظوص يمكننخ حلقول رؤن حلمشَع حلـِحثَي لم يؼؾ طؼَيفخ ىقيقخ وموكيح       

 : وشخمال للمخل حلؼخم وحنمخ أػطى له مفهومخ رخػظمخى مؼيخٍين همخ

و  خٍ كالٓيكي ظهَ في حلفقه حلفَنٔي: هو مؼيخٍ حلظوظيض و حلٌي هو مؼي األول لمؼُارا  -

وامخ ػن  ٓظؼمخل حلـمهــــوٍ امخ مزخشَسك حلوؽنيش هي حألمالك حلموظظش المفخىه أن حألمال

فق حلؼخمشؽَيق حلمَح
4
. 

 شللقوق طمليكيوهو مؼيخٍ ػيم قخرليش حألمالك حلوؽنيش للظملك حلوخص و ال  : الثانٍ المؼُار -

 حألمالك حلوؽنيش رلكم حليٓظوٍ أو مخ يطلق ػليه  "ك مؼيخٍ كييغ وهو مؼيخٍ "حلظؼيحىوهنخ

                                                           

ىغو حألهؼَ،حللمخيش حلـنخثيش للمخل حلؼخم ، مٌكَس مخؿٔظيَ ، ؿخمؼش حللخؽ لوؼَ رخطنش ، كليش حللقوق و حلؼلوم  -1

 .17، ص  2000-1999حلٔيخٓيش ، قٔم حلؼلوم حلقخنونيش ، 

رخلوقخيش من حلفٔخى و مكخفلظه ، حلمظؼلق  01-06رن طخلق مظطفى ، حللمخيش حلـنخثيش للمخل حلؼخم في ظل حلقخنون ٍقم  -  - 2

-2018مٌكَس مخٓظَ ، ؿخمؼش ػزي حللميي رن رخىيْ مٔظغخنم ، كليش حللقوق و حلؼلوم حلٔيخٓيش ، قٔم حلقخنون حلوخص ، 

 .12، ص 2019

، 2007، 31ع  -و حلمظؼمن حلقخنون حلميني حلـخُثَي، ؽ.ٍ 13/05/2007حلمئٍم في  05-07حنظَ حلقخنون ٍقم - - 3

 .3ص

 .12رن طخلق مظطفى ، حلمَؿغ نفٔه ، ص  - 4



الجشائزٌ التشزَغ فٍ الؼام للمال القانىنٍ النظام                             األول الفظل  
 

 
9 

 

من قخنون حألمالك  16 و 15  ، و حلمخىس 1996من ىٓظوٍ  17حلمنظوص ػليهخ في حلمخىس  و

حلوؽنيش
1
. 

 التىجُهٍ للمؤسساخ االقتظادَح الؼامحنىن قاالفٍ  -2

 من حألمَ 02 حلـِحثَي حلمئٓٔخص حلؼموميش حالقظظخىيش في حلمخىس َف حلمشَعػ     

 حلمظؼلق رظنظيم حلمئٓٔخص حلؼموميش حالقظظخىيش وطٔييَهخ وهوطظظهخ، 04-01

حلمئٓٔخص حلؼموميش حالقظظخىيش هي شَكخص طـخٍيش طلوُ فيهخ حليولش أو شوض " كمخ يلي: 

وهي  مزخشَس  حالؿظمخػي مزخشَس أو غيَمؼنوي آهَ هخػغ للقخنون حلؼخم أغلزيش ٍأّ حلمخل 

"طوؼغ للقخنون حلؼخم
2
. 

ظض كي أموحال ػخمش وقي نحَٔخص حلؼموميش في ظل حلنظخم حالشظكخنض كل أموحل حلمئٓ      

كيش هي ملك حليولش  حَرقولهخ أن: " حلمئٓٔش حالشظ  74-71ػلى ًلك حلمخىس حلؼخنيش من حألمَ

"مَح حألحكي حلمليىس في هٌَمزخىة حلظٔييَ حالشظش وطٔيَ كٔذ طمؼل حلـمخػش حلوؽني
3
. 

غيَ أن حلوػغ قي طغيَ وأطزلض هٌه حلمئٓٔخص طٔيَ وفق قوحػي حلقخنون حلظـخٍي       

هخطش مغ حنفظخف حلٔوق وحنؼمخم حلـِحثَ الى حلمنظمش حلؼخلميش للظـخٍس لٌلك طقلض كـم 

لظي طٔخوي مقخرل قيمش ٍأٓمخلهخ  حألموحل حلؼخمش ليشمل ؿِءح فقؾ من حالموحل حلظخفيش ح

 20 يظزين من نض حلمخىسح مخ موحل فهي قخرلش للظظَف وحللـِ وهٌحلظؤٓئي، أمخ رخقي حأل

خنون حلظوؿيهي للمئٓٔخص حلؼموميشحلمظؼلق رخلق 01-88فقَطهخ حألولى من حلقخنون 
4
. 

وحلمظؼلق رظنظيم  20/08/2001حلمئٍم في  01-04ٍقم غيَ حنه ورظيوٍ حألمَ      

حلمئٓٔخص حلؼموميش حالقظظخىيش وطٔييَهخ وهوطظظهخ أطزلض كل أموحل حلمئٓٔش حلؼخمش  

 حلظؤٓئي. ٓمخلهأٍ حالقظظخىيش أموحال هخطش رمخ في ًلك طلك حلظي طشكل مقخرل

 فٍ قانىن األمالك الىطنُح -3

 حَططوحٍص منٌ حالٓظقالل نظػيس ِحثَ حلقخنوني لألمالك حلوؽنيش في حلـ حلنظخمقي ػَف      

 لالٍطزخؽ حلوػيق رين نظخم حلملكيش رظفش ػخمش وحلنظخم حلٔيخٓي وحالقظظخىي حلمطلق 

في حلزالى.
5

 

من  12لمخىس حلمؼيلش وحلمظممش ل 14-08من قخنون حألمالك حلوؽنيش  06 كيغ نظض حلمخىس     

ق و حلوؽنيش حلؼموميش من حللقومالك ػلى حنه: " طظكون حأل 30-90قخنون حألمالك حلوؽنيش 

امخ حلموػوػش طلض حلظظَف حلمزخشَ للـمهوٍ حلمٔظؼمل حألمالك حلمنقولش و حلؼقخٍيش 

ه حللخلش رلكم ؽزيؼظهخ أو طهيجظهخ ٓطش مَفق ػخم شَيطش أن طكيف في هٌمزخشَس وامخ روح

"وكٌح حألمالك حلظي طؼظزَ من  ح حلمَفقلقخ أو أٓخٓيخ مغ حلهيف حلوخص لهٌحلوخطش طكييفخ مط

قزيل حلملكيش حلؼموميش وموػوع طمليك هخص أو موػوع كقوق طمليكيش ، وؽزقخ لهٌه حلمخىس 
                                                           

حلمئٍم  438-96حلمؼيل وحلمظمم، حلظخىٍ رموؿذ م. ٍ ٍقم  1996من حليٓظوٍ حلـخُثَي لٔنش  17حنظَ حلمخىس -- 1

 .6، ص  1996، 76،ؽ ٍ،ع  07/12/1996في

حلمئٓٔخص حلؼموميش حالقظظخىيش وحلمظؼلق رظنظيم  20/08/2001حلمئٍم في  04-01ٍقم  -من حألمَ  2حنظَحلمخىس  - 2

  .09،ص  2001، 47ع  -وطٔييَهخ وهوطظظهخ، ؽ.ٍ
 ،حلمظؼلق رخلظٔييَ ححلشظَحكي للمئٓٔخص. 74-71من حالمَ ٍقم  02حنظَ حلمخىس - 3

 حلمظؼمن حلقخنون حلظوؿيهي للمئٓٔخص حلؼموميش حالقظظخىيش حلمؼيل وحلمظمم.. 01-88من حلقخنون ٍقم  20حنظَ حلمخىس  -4

 .13-12رن طخلق مظطفى ،حلمَؿغ حلٔخرق، ص ص  -5
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فظؼظزَ أموحال ػخمش حألموحل حلموظظش الٓظؼمخل حلـمهوٍ مزخشَس أو ػن ؽَيق مَفق 

ػخم
1
. 

مهوٍ روحٓطش  هٌح غيَ حنه يالكع أن حألموحل حلموظظش لمَفق حليفخع ال ئظؼملهخ حلـ     

" 06حلمَفق رل يمنغ ػليه حٍطيخى حلؼكنخص وحٓظؼمخل أموحلهخ ورخلظخلي فخن طيخغش حلمخىس "

طوَؽ حألموحل حلؼٔكَيش من نطخق حالموحل حلؼخمش وكخن يمكن طيخغظهخ ػلى حلنلو 

وػش حلظخلي:"طظكون  حألمالك حلوؽنيش حلؼموميش من حللقوق وحألمالك حلمنقولش وحلؼقخٍيش حلموػ

طلض  حلظظَف حلمزخشَ للـمهوٍ أو حلموظظش لمَفق ػخم"
2
. 

ورهٌه حلظيخغش هنخك أموحل موظظش للمَفق حلؼخم ومنهخ مَفق حليفخع حلوؽني حلٌي ال       

ئظؼمل حلـمهوٍ أموحله رؤيش ؽَيقش كخنض
3
. 

 حألمالك حلوؽنيش من قخنون  "06لموظظش لمَفق ػخم طشظَؽ حلمخىس "ورخلنٔزش لألموحل ح      

أن طكون مطخرقش رطزيؼظهخ أو رظهيجظهخ هخطش لهيف حلمَفق، غيَ أن حلظهيجش حلوخطش ال طالُم 

فقؾ حألموحل حلموظظش للمَحفق حلؼخمش رل طؼظزَ ػَوٍيش كظى رخلنٔزش لألموحل حلموػوػش 

طلض حلظظَف حلمزخشَ للـمهوٍ
4
. 

لي: " هي مـموػش حألموحل و حللقوق كمخ ي شحلؼخم حألموحلوػليه يمكن أن نؼَف       

حلؼقخٍيش و حلمنقولش و حلمليىس رموؿذ حلقخنون أو طلك حلظي طملكهخ حليولش و ؿمخػخطهخ حإلقليميش 

نيش و حلغيَ قخرلش للظملك امخ مزخشَس أو ػن ؽَيق مَفق ػمومي و رظفش ؿمخػيش و مـخ

 مخ رلكم ؽزيؼظهخ أو حلغَع منهخ".حلوخص ا

 خظائض المال الؼام الثانٍ:الفزع 

من حلقخنون حلميني حلـِحثَي ػلى مخ يلي :" اليـوُ حلظظَف في  689نظض حلمخىس        

حموحل حليولش أو كـِهخ أو طملكهخ رخلظقخىم غيَ أن حلقوحنين حلظي طوض حألموحل ربكيى 

 طليى شَوؽ اىحٍطهخ وػني حإلقظؼخء رشَوؽ ػيم 688حلمئٓٔخص حلمشخٍ اليهخ في حلمخىس 

فيهخ"حلظظَف 
5
. 

رخلَؿوع الى حلنض حلمٌكوٍ نـي أنه يقٍَ ػالع هظخثض أو مزخىة طلكم حلمخل حلؼخم       

 .حلمملوك لليولش ، طظمؼل في ػيم ؿوحُ حلظظَف فيه وحللـِ ػليه وطملكه رخلظقخىم

 أوال: ػيم ؿوحُ حلظظَف في حلمخل حلؼخم

ان هٌه حلوخطيش طؼي من أهم حلمظخهَ للمخيش حلمخل حلؼخم حلظي ؿخء رهخ حلقخنون حلميني        

ي هظض اليه أال وهو حلمخل حلؼخم يـذ طكَئه للغَع حلٌ، ويقظي أن  689في مخىطه 

حلمنفؼش حلؼخمش ، ويظم هٌح حلظوظيض لويمش حلمَفق حلؼخم ، ونظيـش لٌلك اًح مخ أٍحىص حليولش 
                                                           

 08/14، حلمؼيل و حلمظمم رخلقخنون  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30حلقخنون  ٍقم  - 1

 .2008حلظخىٍ ٓنش 

 .20-19رن طخلق مظطفى ، حلمَؿغ نفٔه ، ص ص  - 2

حلؼخم في ظل مكخفلش حلفٔخى ، مٌكَس لنيل شهخىس حلمخٓظَ ، كليش حللقوق و حلؼلوم  حليخّ هييـش ،حللمخيش حلـنخثيش للمخل -3

 .10، ص  216/2017حلٔيخٓيش ، ؿخمؼش موالي حلطخهَٓؼييس ، حلـِحثَ ، 

 .11حليخّ هييـش ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -4

، حلمظؼمن حلقخنون حلميني ، 1975ٓزظمزَ  26حلموحفق ل  1395ٍمؼخن  20حلمئٍم في  58-75حألمَ ٍقم  حنظَ-5

 حلمؼيل و حلمظمم.
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حلظظَف في حلمخل حلؼخم فيـذ ػليهخ اُحلش حلظوظيض لهٌح حلمخل كظى يمكن أكي حألشوخص 

 689قخنون أو قَحٍ من حلـهش حلموظظش حلمخىس لظظَف فيه وأن حنهخء حلظوظيض ال يظم  اال رح

نون حلميني حلـِحثَيخمن حلق
1
. 

 ثانُا: ػذم جىاس تملك المال الؼام تالتقادم

حالفَحى ييهم لفظَس مؼينش ػلى حألموحل حلؼخمش ال يمكنهم يقظي من هٌه حلقخػيس حن وػغ       

من حكظٔخد ملكيظهخ مهمخ ؽخلض حلميس ، وهٌه حلقخػيس طهيف حلى كمخيش حلمخل حلؼخم في موحؿهش 

حألفَحى وطؼخٍع هٌح حلفؼل مغ حلظوظيض للنفغ حلؼخم ، وطؼي هٌه حلقخػيس وٓيلش فؼخلش للمخيش 

ى حلظي كؼيَح مخطليع ويظؼذ حكظشخفهخ ، ٓوحءح كخنض حلمخل حلؼخم ػي حػظيحءحص حألفَح

.ػقخٍحص أم منقوالص
2
. 

وحلقخنون حلميني حلـِحثَي يقٍَ أن وػغ حليي ػلى حلؼقخٍ ولميس ؽويلش يمكن حألفَحى        

حالػظَحف لهم رخلملكيش غيَ حنه ال يمكن ططزيق هٌه حلقخػيس ػلى حألموحل حلؼخمش ، فال ئظطيغ 

، كظى ولو أقخم رنخء ، حلليخُس مهمخ طكن ميس وػغ حليي  ي حلشهَس وال شهخىسأن يلظل ػلى ػق

.وان كيع ونخل اكيى هخطين حلوػيقظين فهي رخؽلش
3

 

 ثالثا: ػذم جىاس الذجش ػلً المال الؼام

طؤطي هٌه حلقخػيس لظكملش حلقخػيطين حلٔخرقظين، كيغ يمنغ كـِ حلمخل حلؼخم وحلظنفيٌ حلـزَي      

ـوُ أيش ؼخمش ورنخءح ػلى هٌه حلقخػيس ال طرقي حلمخل حلؼخم موظظخ للمنفؼش حل ػليه ؽخلمخ

كقوق ػينيش طزؼيش ػلى حلمخل حلؼخم ػمخنخ للييون حلظي طشغل ًمش حليولش حو حكي أشوخطهخ ، 

وػلى ًلك يمنغ طَطيذ ٍهن ٍٓمي أو كيخُي أو كق حمظيخُ أو حهظظخص ػلى حلمخل حلؼخم ، 

حألفؼليش أو طظزغ مؼلمخ يليع في حألموحل حلوخطش ؿزَح ألن حلزيغ كظى ال يقٍَ كق  وًلك

غيَ وحٍى ػلى حلمخل حلؼخم.
4

 

مخ نشيَ اليه أننخ لم نكظف رخلوظخثض حلٔخرقش حلٌكَ واػخفش الى ًلك وؿينخ مـموػش من       

 حلوظخثض حألهَى حلظي  كخن الري منخ أن نقف ولو رشكل موظظَ أمخمهخ وفقخ لمخ يلي:

 المال الؼام مملىك للذولح  -1

طؼظزَ ملكيش حليولش  لألموحل حلؼخمش  حكي أهم حلوظخثض  حلمميِس   لهٌه  حألموحل ،       

 وملكيش حليولش هنخ طنظَف الى حلـهخُ حلمَكِي فيهخ  ممؼال رخلٔلطش حإلىحٍيش حلمَكِيش 

ل: حلزلييخص أو أشوخطخ  أو حألؿهِس حلالمَكِيش ، ٓوحء كخنض أشوخطخ المَكِيش اقليميش مؼ

 المَكِيش مَفقيش مؼل : حلمئٓٔخص، وحلهيجخص حلؼخمش  حلمظؼيىس .

وطشمل ملكيش حليولش كل مخ يكون في اقليمهخ من ػقخٍحص أو منقوالص ال طؼوى ملكيظهخ ألي       

 شوض من حألشوخص فؼال ػن حلؼَوحص حلطزيؼيش  حلموؿوىس  ػلى حليخرٔش  أو في رخؽنهخ 

                                                           

حلطخهَ ، حللمخيش حلـنخثيش للمخل حلؼخم ، مٌكَس لنيل شهخىس حلمخٓظَ ، ؿخمؼش قخطيي مَرخف ، وٍقلش ، كليش  رشوني دمحم -1

 .17، ص  2012/2013لقوق ، حللقوق و حلؼلوم حلٔيخٓيش ، قٔم حل

مولي حرَحهيم حلِغزي ، كمخيش حلمخل حلؼخم في ظل حلمٔئوليش حلـِحثيش لشوض مؼنوي ، حلطزؼش حألولى ، حليحٍ حلؼلميش  - 2

 .99، ص 2016حليوليش للنشَ و حلظوُيغ ، حألٍىن ، 

 .13حليخّ هييـش ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -3

 .18-17حلٔخرق ، ص ص رشوني دمحم حلطخهَ ، حلمَؿغ  -4
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 هو موؿوى في رخؽن حلزلَ، كمخ طشمل مخ يكون لليولش من ملكيش ػلى حلؼقخٍحص أو مخ  

ىوٍ حلٔفخٍحص وحلقنظليخص، و أٍطيطهخ في حلزنوك  أو حلمنقوالص هخٍؽ  كيوى اقليمهخ  مؼل :

ال طظؤػَ رظغيَ حلنظخم حلٔيخٓي حلقخثم فيهخ اػمخال لمزيأ وػليه فخن ملكيش  حليولش  ،حألؿنزيش 

وانمخ هي ػخثيس  ،حليولش، فخألموحل  لئض ملكخ   للنظخم حلقخثم  في وقض من  حألوقخصىيمومش 

رخػظزخٍهخ شوظخ حػظزخٍيخ مٔظمَ حلوؿوى
1
. 

: مخ هي حألؽَ  ل حآلطيحلظٔخإ حلؼخمش يؼوٍ ملكيش حليولش لألموحلوفي مؼَع طلييي       

 وكيوى ملكيش حليولش ؟

 من حليٓظوٍ يظٔنى لنخ طلييي ملكيش حليولش . 17رخلَؿوع الى نض حلمخىس       

وحلمظخىٍ   ،وحلمقخلغ  ،و طشمل هٌه حلملكيش ركيفيش ال ٍؿؼش فيهخ : رخؽن حألٍع، وحلمنخؿم

حألمالك حلوؽنيش  منخؽق موظلفحلطزيؼيش للطخقش، وحلؼَوحص حلمؼينيش و حلطزيؼيش، و حلليش في 

18طنض حلمخىس ، و وحلميخه وحلغخرخص حلزلَيش،
2

حألمالك حلوؽنيش  " غلى مخيلي:من حليٓظوٍ 

، طؼي أيؼخ  أمالكخ لليولش  رشكل ال ٍؿؼش فيه  كل حلمئٓٔخص وحلزنوك، حلقخنون يليىهخ

ومئٓٔخص حلظؤمين، و حلمنشآص حلمئممش، ومئٓٔخص حلنقل رخلٔكك حللييييش، وحلنقل حلزلَي 

لظلفِس و حإلًحػش، و حلوٓخثل وحلـوي وحلموحنت،  ووٓخثل حلموحطالص و حلزَق و حلهخطف و ح

حلَثئيش للنقل حلزَي، ومـموع حلمظخنغ وحلمئٓٔخص وحلمنشجخص  حالقظظخىيش و حالؿظمخػيش و 

أو حلظي حكظٔزظهخ أو طكظٔزهخ أي أن حلؼوٍس  حلؼقخفيش  حلظي أقخمظهخ  حليولش أو طقيمهخ أو ططوٍهخ

هخ  أو هَوؿهخ من ملكيش حلوؽنيش كلهخ في يي حليولش  مخ لم ينض طَحكش ػلى هوطظظ

 حليولش.

 المال الؼام متاح للجمهىر -2

ان حمكخنيش حٓظفخىس حلـمهوٍ من حألموحل حلؼخمش هي اكيى حلوظخثض حألهَى حلمنيَس       

لألموحل حلؼخمش، ًلك أن حألموحل حلؼخمش مظخكش لؼموم حلنخّ كي ينظفؼوح رهخ ىون وؿوى ػوحرؾ 

أو شَوؽ مظؼيىس أكيخنخ، وروؿوى مؼل طلك حلشَوؽ و حلؼوحرؾ في أكيخن أهَى وفقخ للقوحػي 

وحٍىس في حلنظخم حلقخنوني لليولش فخلمَوٍ رخلطَقخص حلؼخمش  أمَ مظخف للـمهوٍ حلوحألككخم 

وغخلزخ مخ يكون حٓظويحمهخ غيَ مَطزؾ رؤي  شَوؽ  أو ػوحرؾ  مليىس لالٓظفخىس  من هٌه 

 حلطَقخص.

فبنهخ طكون مظخكش له  ،الٓظويحم حلـمهوٍ مزخشَس طكون موظظشرل أن حألموحل حلظي ال       

حلزلخٍ حلمظقيمش منوحلمنخؽق  زش للظلخٍيكمخ رخلنٔ
3

، وػلى هالف ًلك نـي حألموحل 

 حلوخطش ال طكون مظخكش الٓظويحم حلـمهوٍ.

 

                                                           

كمخى دمحم شطخ ، ططوٍ وظيفش حليولش ، نظَيش حلمَحفق حلؼخمش ، ىيوحن حلمطزوػخص حلـخمؼيش ، رن ػكنون حلـِحثَ ، ىون  -1

 .71، ص 1984ؽزؼش ، 

 438-96حلمؼيل وحلمظمم، حلظخىٍ رموؿذ م. ٍ ٍقم  1996من حليٓظوٍ حلـخُثَي لٔنش  18و   17  حنظَحلمخىس  - 2

 . 1996، 76،ؽ ٍ،ع  07/12/1996ٍم فيحلمئ

دمحم ػزي حلملٔن حلمقخؽغ ، حلنظخم حلقخنوني لألموحل حلؼخمش في حلكويض ، مـلش حللقوق ، حلؼيى حلؼخلغ ، ىولش حلكويض ،  -3

 .133، ص 1994ٓزظمزَ 
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 المال الؼام َتمتغ تذماَح قانىنُح داخلُح وأخزي خارجُح  -3

حللمخيش حلظي طلظى رهخ حألموحل حلؼخمش طظؼيى حللمخيش  حلؼخىيش رخلنٔزش  لألموحل  حلوخطش       

الى أنوحع  هخطش  من حللمخيش )مينيش( مؼل: ػيم قخرليظهخ لللـِ أو ػيم طملكهخ رخلظقخىم هٌح 

حلؼخم  ػلى حلظؼيي حليحهلي أي في كيوى  اقليم  حليولش، أمخ هخٍؿيخ فخن قوحػي  حلقخنون  حليولي

ػليهخ، طمنق حليولش كق حلظمٔك رخللظخنش  في موحؿهش حلقؼخء حألؿنزي أو قيٍطه في حلظنفيٌ 

حليولش ألموحل حلؼخمش كٌلكحوهٌه حللظخنش طمظي لظشمل 
1
. 

طوؿي حلـنخثيش حلظي نلن  ؿخنذ حلمينيشمغ حإلشخٍس الى أن حللمخيش حليحهليش طوظلف، فبلى       

 .حلفظل حلقخىمرظيى   حلظؼَع لهخ في 

 المال الؼام مىقىف ػلً المظلذح الؼامح  -4

ق حلمظللش حلؼخمش من حلوظخثض حلمهمش حألموحل حلؼخمش ػلى طلقييش وقف ؼظزَ هخطط      

حلمخل من حؿلهخ  ىحثمخ وأريح هي طلقيق حلمخل، ًلك أن حلغخيش حلظي يـذ أن يوظف  لهٌح

 حلمظللش حلؼخمش رل أن هٌه حلمظللش هي حلظي طكون حلمزٍَ حألٓخٓي في رؼغ حألكيخن 

في منغ ؿؼل حلمخل حلؼخم مظخكخ أمخم حلـمهوٍ، وًلك كينمخ ئظؼمل حلمخل حلؼخم في كخؿخص 

ػخمش ىون حٓظفخىس ؿمهوٍ حلنخّ منه مؼل:  حلمنشآص حلؼٔكَيش
2

ه حلمنشآص ئظفيي منهخ هٌ ،

حلـمهوٍ رظفش غيَ مزخشَس، فزنخء حلمنشجخص  حلؼٔكَيش  ئخهم  في كفع حألمن،  وطلقيق  

 حلطمؤنينش وحالٓظقَحٍ لـمخهيَ حلموحؽنين.

 المال الؼام َمكن إدارته من قثل األشخاص القانىنُح الخاطح  -5

ٔمى هنخ مخنلش حالمظيخُ( أن طلـؤ يمكن لإلىحٍس حلؼخمش  مَكِيش كخنض أو المَكِيش )وط     

الى آنخى  و منق ػمليش  طٔييَ واىحٍس  مَحفقهخ حلؼخمش الى شوض أهَ )ػخىس مخ يكون  من 

ورؤموحله وػمخله نظيَ  أشوخص حلقخنون  حلوخص( ئمى حلملظِم كيغ يظولى ًلك ػلى نفقظه،

خص لهم في اكيى حلمـخالص مخ يظقخػخه ويؤهٌه من ٍٓوم من حلمنظفؼين مقخرل مخ يقيمه من هيم

حلووحص اىحٍس وطٔييَ مَفق  طمنق حلزلييش أو حلواليش الى اكيىمؼل : مَفؤ حلكهَرخء أو أن 

حلنقل حلؼمومي رهخ أو منق حكي حلووحص ػن ؽَيق حالمظيخُ، اىحٍس وطٔييَ حلويمخص 

حلـخمؼيش
3
. 

 الثانٍالمطلة 

 أنىاع المال الؼام
ظهخ أو مكونخظهخ و حملظوينظَح الهظالف  حلؼخمش ل حوظلف حلفقه في ظظنيف حألموح      

ى فقي وؿينخ حلكؼيَمن حلظقٔيمخص حلموظلفش للمخل حلؼخم ، اال أننخ كخولنخ حالػظمخى ػلػنخظٍهخ 

 قَهخ حلمشَع حلـِحثَي .أهم حلظقٔيمخص و حألنوحع حلظي أ

 

                                                           

 .234، ص  حلٔخرقدمحم ػزي حلملٔن حلمقخؽغ ، حلمَؿغ  -1

 .235، ص نفٔهدمحم ػزي حلملٔن حلمقخؽغ ، حلمَؿغ -2

 130حلمظؼمن قخنون حلزلييش ( و حلمخىس  7/04/1990حلمئٍم في  08-90من  قخنون حلزلييش ) حلقخنون  138حنظَ حلمخىس  -3

 حلمظؼمن قخنون حلواليش (. 07/04/1990حلمئٍم في  09-90من قخنون حلواليش )حلقخنون 
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 16/84 تذكم القانىنالؼامح  األمالك: الفزع األول

 ظى حلظشَيغ حلفَنٔي رؤن أوؿيطميِ هٌح حلقخنون ػلى هالف مخ ٓخى في حلفقه وحلقؼخء وك     

 منه الى : 11طقٔيمخ همخٓيخ لألمالك حلوؽنيش كيغ قٔمهخ في حلمخىس

 أمالك وطنُح ػامح  :أوال 

 ػلى حللقوق و حلممظلكخص حلمنقولش و حلؼقخٍيش حلظي طٔظؼمل  12/01 طشظمل ؽزقخ للمخىس     

من ؽَف حلـميغ وحلموػوػش طلض طظَف حلؼخمش حلمٔظؼملش لهخ امخ مزخشَس وامخ روحٓطش 

لش امخ رلكم ؽزيؼظهخ أو طهيجظهخ حللخ فق حلؼموميش شَيطش أن طكون في هٌهمَفق من حلمَح

ًلك  14حلمخىس هٌح حلمَفق " وقي أكيص حلوخطش مالثمش كظَح أو أٓخٓخ حلهيف حلوخص ر

ميش حلطزيؼيش وحألمالك حلؼموميش من حألمالك حلؼمو طظكونألمالك حلؼموميش ػنيمخ نظض أن ح

 ػلى حلظوحلي هٌه حألمالك . 16و  15 حلمخىطخن صحلظنيؼش، كمخ ػيى

 فَنٔخ اػمخالحلمشخٍ اليه أػاله مظؤػَح رمخ حٓظقَ ػليه في  12  ويالكع أن نض حلمخىس      

للنض حلوحٍى في مشَوع طؼييل حلقخنون حلميني حلفَنٔي حلٔخرق حإلشخٍس اليه، وقي ٍأينخ 

 حلظفقش حلؼموميش لليومين طظَطذ ػن فكَس حلظوظيض ػن ؽَيق حلقخنون وهو مخ أهٌ ره 

   91/84من حلقخنون  36هٌح وقي وٍى في حلمخىس  13حلمشَع حلـِحثَي كمخ وٍى في حلمخىس 

 أنه " يمكن أن يظَطذ طكون حألمالك حلؼموميش ػلى ػمليظين مظميِطين امخ طؼيين حلليوى

"وامخ حلظظنيف 
1
. 

 أمالك وطنُح اقتظادَح  :ثانُا

 طؼظزَ من حألمالك حإلقظظخىيش حلظخرؼش للمـموػش حلوؽنيش" 17وقي وٍى في حلمخىس       

خرغ حلظنخػي حإلنظخؽ وحالٓظغالل ًحص حلطحلممظلكخص ووٓخثل  ؼيش وكٌح مـموعيحلؼَوحص حلطز 

 لهخ".حلفالكي وحلمظؼلقش رخلويمخص حلظي طملكهخ حليولش وحلمـموػخص حلملليش حلظخرؼش وحلظـخٍي و

حلمالكع ػلى حلنض أنه ييمؾ هٌح حلظنف حلمٔظليع حلمٔمى حألمالك حلوؽنيش       

لؼَوحص حلطزيؼيش كخنض طؼي في حالقظظخىيش نوػين من حلممظلكخص موظلفي حلنظخم حلقخنوني فخ

 ، رينمخ طؼظزَ رخقي لقؼخء حلفَنٔي من حليومين حلؼخم رخػظزخٍ ؽزيؼظهخح وكٌح و حلظشَيغحلفقه 

طـني من وٍحء حٓظغاللهخ  في حلنض من حليومين حلوخص اً كخنض حليولشحلمممظلكخص حلمٌكوٍس 

 خمش اال أن هٌح حلقخنون ؿؼلهخ ، ورخلَغم من أن حلؼَوحص حلطزيؼيش طؼي من حلملكيش حلؼػخثيحص

 منه. 19و 17 من مكونخص حلملكيش حالقظظخىيش رظَيق حلمخىطين

ككخم حلوخطش رهٌه حألمالك نـي ػلى ٓزيل حلمؼخل مخ وٍى طلض حلزخد حألورخلَؿوع الى       

حلؼخني حلمؼنون " طٔييَ حألمالك حالقظظخىيش "في حلقٔم حألول منه ػن حلؼَوحص حلطزيؼيش 

" يكون حٓظغالل حلؼَوحص وحلموحٍى طنض ػلى حنه: 85/01 حلٔطليش وحلـوفيش أن حلمخىس

 ملل ىفغ الِحمي لألطخوى حلوخطش رزخؽن حألٍع لفخثيس حليولش، كمخ وٍى حلٔطليش و حلـوفيش

 يَهض حلقخػي رؤنه"  86في حلقٔم حلؼخني منه ػن غخرخص حألمالك حلوؽنيش نض حلمخىس 

 غخريش وكقوق حٓظؼمخل حألٍحػي حلغخريش أو ًحص حلمخل حلغخري رخٓظغالل حلموحٍى حل

                                                           

ـِحثَي ، مٌكَس لنيل شهخىس حلمخٓظَ ، ؿخمؼش ػزي حللميي رن شخشوس طزَينش ، آليخص كمخيش حلمخل حلؼخم في حلظشَيغ حل -1

 .21، ص  2015/2016رخىيْ ، مٔظغخنم ، كليش حللقوق و حلؼلوم حلٔيخٓيش ، قٔم حلقخنون حلؼخم ، 
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في اؽخٍحلقوحنين وحألنظمش حلمٔيَس للؼَوس حلغخريش حلوؽنيش وكمخيش حلطزيؼش  ويظَطذ ػلى ًلك 

"ميحهل مخليش ينظم طوظيظهخ ؽزقخ للظشَيغ حلمؼمول ره
1
. 

 ثالثا: األمالك الىطنُح المستخذمح

ييهل ػمن حألمالك حلوؽنيش  16/84من قخنون حألمالك حلوؽنيش  22ؽزقخ للمخىس       

حلمٔظوظش حلؼقخٍحص وحلمنقوالص رموظلف أنوحػهخ حلمملوكش لليولش وحلـمخػخص حلملليش غيَ 

حلوؽنيش، رخإلػخفش الى حلمظنفش وحلغيَ حلميٍؿش ػمن حألطنخف حألهَى من حألمالك 

 و أيؼخ حللقوق ح حلقخنون،من هٌ 60 حلمخىسحللقوق وحلقيم حلمنقولش حلمنظوص ػليهخ في 

يلش لليولش وؿمخػخطهخ حلملليش ولمظخللهخ ومئٓٔخطهخ ش ػن طـِثش كق حلملكيش حلؼخمش حآلحلنخطـ

حلؼموميش ًحص حلطخرغ حإلىحٍي، اػخفش الى حلممظلكخص حلمنهي طوظيظهخ أو حلموَؿش من 

ولش وحلـمخػخص حلملليش حلملظـَس أطنخف حألمالك حألهَى وحألمالك حلموظلٔش من أمالك حلي

 .أو حلملظلش من غيَ كق وال ػقي وحلمٔظَىس رخلوٓخثل حلقخنونيش 

كمخ أن هنخك أمالك مٔظوظش هخطش فقؾ رخلـمخػخص حلملليش طظمؼل في حلممظلكخص        

يلش لهخ رمطلق حلملكيش وخطش أو طلك حلمظنخُل ػنهخ أو حآلحلمكظٔزش أو حلمنـِس من أموحلهخ حل

 رموؿذ حلقخنون. 

نظخم حلقخنوني لألمالك حلميٍؿش ػمن حألمالك حلوؽنيش حلاً كخولنخ حلزلغ ػن       

َهخ يمكن حلقول هنخ يحلمٔظوظش ورخلنظَ الى حألككخم حلمظظلش رمشظمالص هٌه حألمالك وطٔي

حيؼخ أن حلمشَع أىٍؽ طلض هٌح حلظنف أمالك ػخمش هي من قزيل حلمَحفق حلؼموميش هو 

لمزخني حلمئٓٔخص حلؼموميش ًحص حلطزيؼش حإلىحٍيش مزخني مئٓٔخص حلظؼليم وحلظكوين  حلشؤن

وحلزلغ، وأمالك هخطش كمخ هو حلشؤن مؼال رخلنٔزش للؼقخٍحص حلمئؿَس للٔكن أو حلظـخٍس أو 

ومن ًلك  ن حليولش طـني من وٍحثهخ ػخثيحصحللَف وحلظي طنض حلكؼيَ من حلموحى ػلى أ

من هٌح حلقخنون رظفش طَيلش  94 وقي أهؼؼض حلمخىس،  120 -115 - 111- 110حلموحى 

و  طٔييَ حألمالك حلمٔظوظش لكل من حلقخنون حلؼخم وحلظشَيغ حلمظؼلق رؼالقخص حلقخنون حلوخص

، كمخ أن  106،   10 في هٌح حلظيى طـذ حإلشخٍس الى ططزيق أككخم حلقخنون حلميني في حلموحى

فيهخ كمخ هو حلشؤن ك حلمٔظوظش غيَ قخرلش للظظَف مالـؼل من رؼغ حألهٌح حلقخنون ي

 ،103وٍى في حلمخىس  رخلنٔزش لألمالك حلؼقخٍيش حلظي لم ينظهي طوظيظهخ رمفهوم حلموخلفش لمخ

118في كين يمكن حلظظَف في حلكؼيَ من حألموحل حلمٔظوظش كمخ وٍى في حلمخىس  
2
. 

 راتؼا: امالك وطنُح ػسكزَح

لم يوظض قخنون حألمالك حلوؽنيش لهٌح حلظنف من حألمالك اال مخىس وحكيس وهي حلمخىس       

حلظي نظض ػلى أنه "طظؼمن حألمالك حلؼٔكَيش وٓخثل حليفخع ومالكقخطهخ، وكٌلك  26

حلظالكيخص  حلممظلكخص حلمنقولش منهخ وحلؼقخٍيش حلموظظش لوُحٍس حليفخع حلوؽني في اؽخٍ

 ، طٔظمي حلقوحنين حلٔخٍيش ػلى حألمالك حلؼٔكَيش من حلمزخىة حلؼخمش لهٌح حلقخنون" حلموولش لهخ
                                                           

مؼمَ قوحىٍي دمحم ، ططوٍ مفهوم حالمالك حلوؽنيش في حلقخنون حلـِحثَي ، مـلش حألكخىيميش لليٍحٓش حإلؿظمخػيش و  -   -1

 .27، ص  05، ػيى 2011حإلنٔخنيش ، ؽزؼش 

روغِحلش دمحم نخطَ ، حلملكيش حلؼموميش في ظل طلوالص حلـِحثَ حالقظظخىيش و حلٔيخٓيش ، حلمـلش حلـِحثَيش ، ؿخمؼش  -2

 .64حلـِحثَ ، كليش حللقوق ، ػيى هخص ، ص 



الجشائزٌ التشزَغ فٍ الؼام للمال القانىنٍ النظام                             األول الفظل  
 

 
16 

 

مالكظش ػلى هٌح حلظنف أنه وروالف حألمالك حلوؽنيش حألهَى فبن حألمالك حلؼٔكَيش       

موظظش كظَيخ لوُحٍس حليفخع حلوؽني كمخ أن هٌح حلنض يشيَ الى هنخك قوحنين هخطش 

ن، لهٌح حلقخنو قوحنين طقوم ػلى حلمزخىة حلؼخمش ٔكَيش ػلى أن هٌه حلطَٔي ػلى حألمالك حلؼ

 وحلظي يمكن طلويظهخ في : 10 الى  01من  ى وهي حلمزخىة حلوحٍىس في حلموح

 مزيأ حلظٔييَ وحالٓظغالل لظخلق ولفخثيس حلمـموػش حلوؽنيش. -1

 مزيأ حللمخيش وحلملخفع .   -2

 مزيأ حلـَى.  -3

 وحلظقخىم.مزيأ ػيم حلقخرليش للظظَف وحللـِ  -4

 .مزيأ حلَقخرش في حلظٔييَ -5

ػلى ػوثه حٓظيؼخف حلنظخم حلقخنوني لهٌه  آهَ في هٌح حلقخنون يمكن وال يوؿي أي نض      

حألمالك من هالل ريخن كيفيش طكوينهخ ومشظمالطهخ وطٔييَهخ رمخ يوؿذ حلَؿوع في ًلك 

 ألمالك حلؼٔكَيش.للنظوص حلوخطش حلظي طلكم ح

 خامسا: أمالك وطنُح خارجُح 

لمخ ٓمخه حألمالك حلوؽنيش  27مخىس وكييس وهي حلمخىس  16/84 لقي هظض حلقخنون      

 : حلوخٍؿيش وحلظي ميِ فيهخ رين نوػين من حألمالك

يظؼلق رخلممظلكخص حلموظظش للزؼؼخص حليرلومخٓيش وحلمنخطذ حلقنظليش حلمؼظميس  حألول:

رخلوخٍؽ وحلمٔظؼملش من ؽَفهخ، وقي أهؼؼهخ من كيغ حلنظخم حلقخنوني وحلظٔييَ وحللمخيش 

 للمؼخهيحص حليوليش وحألػَحف حليرلومخٓيش وحلقخنون حلٔخثي في مكخن اقخمظهخ.

وق حلمنقولش وحلؼقخٍيش رموظلف أنوحػهخ حلوحقؼش هخٍؽ حلظَحد يظؼلق رخلممظلكخص وحللق حلؼخني:

 حلوؽني حلمملوكش لليولش أو حلموظظش لظمؼيليخص حلمئٓٔخص وحلمنشآص حلؼموميش في حلوخٍؽ

وحالطفخقيخص  خ مغ مَحػخس حلمؼخهيحص حليوليشوقي أهؼؼهخ للقخنون حلٔخثي في مكخن اقخمظه

حللكوميش حلمشظَكش
1
. 

يالكع ػلى هٌح حلقٔم من حألمالك أنه ال يؼظزَ من حألمالك حلوؽنيش اال لـهش حلمخلك ػلى       

حػظزخٍ أنهخ ال طوؼغ لقخنون حألمالك حلوؽنيش من كيغ نظخمهخ حلقخنوني وطٔييَهخ وحلملخفظش 

 أػَحف حليولش وقخنون حليولش مكخن طوحؿيهخ هخػؼش للمؼخهيحص وػليهخ مخىحمض رلكم 

 اقليمهخ.ى حلظي طوؿي ػل

 .وحلمالكع حيؼخ أن هٌح حلقٔم من حألمالك فَيي من نوػه في حلقخنون حلـِحثَي      

 08/14المؼذل و المتمم تقانىن  90/30الىطنُح الؼامح تذكم القانىن  األمالك الثانٍ:الفزع 

ػلى أنوحع  14وطنض حلمخىس  16و  15 ،14أوٍىهخ حلمشَع حلـِحثَي في نض حلمخىس       

 وهمخ:حألمالك حلوؽنيش حلؼموميش وقٔمظهخ الى قٔمين 

 األمالك الىطنُح الؼمىمُح الطثُؼُح  -أوال

وهي طلك حألمالك حلموؿوىس ىحهل اقليم حليولش وحلظي حنشؤطهخ حلطزيؼش ىون أن يظيهل       

 : وهي 90/30من حلقخنون  15حإلنٔخن في ًلك وقي ًكَطهخ حلمخىس 

                                                           

 .28مؼمَ قوحىٍي دمحم ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -1
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 :طشمل حألمالك حلوؽنيش حلؼموميش حلطزيؼيش هظوطخ ػلى مخ يؤطي

 حلميخه حلزلَيش حليحهليش، ؽَف حلزلَقؼَ حلزلَ حإلقليمي ورخؽنه،  شوحؽت حلزلَ، -1

حلمـخٍي وحلزليَحص وحلمٔخكخص حلمخثيش حألهَى وحلمـخالص مـخٍي حلميخه و، وملخَٓه

 .مظؼمن قخنون حلميخهحلموؿوىس ػمن كيوىهخ كمخ يؼَفهخ حلقخنون حل

حلؼَوحص وحلموحٍى حلطزيؼيش حلٔطليش وحلـوفيش حلمظمؼلش في  : حلمـخل حلـوي حإلقليمي -2

يش وحلؼَوحص حلمؼينيش خ وحلملَوقخص حلٔخثلش منهخ وحلغخُحلموحٍى حلمخثيش لموظلف أنوحػه

حلطخقويش وحللييييش وحلمؼخىن حألهَى وحلمنظوؿخص حلمٔظوَؿش من حلمنخؿم وحلملخؿَ 

مـخالص حلزَيش وحلزلَيش من حلوحلؼَوحص حلزلَيش وكٌلك حلؼَوحص حلغخريش حلوحقؼش في كخمل 

ىس منخؽق حلزلَيش حلوخػؼش للٔيخحلظَحد حلوؽني في ٓطله أو ؿوفه أو حلـَف حلقخٍي وحل

حلـِحثَيش أو لٔلطظهخ حلقخٍيش
1
. 

  91/454 من حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم 103 حلشخؽىء  )شوحؽىء حلزلَ (كٔذ نض حلمخىس -3

وحلٌي يليى شَوؽ اىحٍس حألمالك حلوخطش وحلؼخمش حلظخرؼش لليولش وطٔييَهخ ولؼزؾ كيفيخص 

ًلك فبن شخؽت حلزلَ هو ؿِء حلٔخكل هو حلٌي طغطيه أػلى ميخه حلزلَ طخٍس ويكشفهخ 

 أهفؼهخ طخٍس أهَى.

 من حلمَٓوم حلٔخرق حلٌكَ وهي: 104أمخ ؽَوف حلزلَ وملخَٓه فقي طنخولظهخ حلمخىس  -4

هي حلقطغ حألٍػيش حلظي يظَكهخ حلزلَ مكشوفش ليى حنلٔخٍه ولم طزق حألموحؽ : حلملخَٓ

 طغمَهخ في أػلى مٔظوى طزلغه حألموحؽ.

يؤطي ره  فهي مخ يطَكه حلزلَ وهي قطغ حألٍع حلظي طظكون من حلطمي حلٌي :ؽَوف حلزلَ

حلٔخكل ويظهَ فوق أػلى مٔظوى طزلغه حألموحؽحلزلَ الى 
2

. 

مـخٍي حلميخه وٍقخق حلمـخٍي حلـخفش فهو مخ نض ػليه قخنون حلميخه حلظخىٍ طلض ٍقم  -5

حلملكيش منه ػلى مخيلي : طظكون  02حلمؼيل وحلمظمم كيغ نظض حلمخىس  1983 ٓنش 83/17

حلؼخمش للميخه من
3

: 

حلزلَ حلظي  ميخه حلينخريغ وحلميخه حلمؼينيش وميخه حللمخمخص وحلميخه حلٔطليش،ميخهـوفيش وحلميخه حل

 .أُيلض منهخ حلمؼينيخص من ؽَف حليولش أو للٔخرهخ من أؿل حلمنفؼش حلؼموميش

 حلموؿوىس ػمن حلغخرخصحألٍحػي  وكٌحمـخٍي حلميخه وحلزليَحص وحلزَك وحلٔيخؽ وحلشطوؽ 

 كيوىهخ.

من حلمَٓوم  108طه حلمخىس حلليوى حلمنظوص ػليهخ وهو مخ أكي حلطمي وحلَوحٓذ في -6

طلض ػنوحن حألمالك حلؼخمش حلمخثيش حلطزيؼيش حإلقليميش وهو مخ يؼزَ ػنه  91/454حلظنفيٌي ٍقم 

 .حلزلَي وحلزَي نحإلقليمي يرخإلقليم حلـوي وهي ؽزقخص حلـو حلظي ططو

 

 
                                                           

، حلمؼيل و حلمظمم  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30حلقخنون  ٍقم من  15حلمخىس حنظَ  -1

 .2008حلظخىٍ ٓنش  08/14رخلقخنون 

 ، حلمظؼمن طلييي شَوؽ اىحٍس حألمالك حلوخطش و حلؼخمش حلظخرؼش لليولش وطٔييَهخ. 91/454لمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم حنظَح -2

 حلمؼيل و حلمظمم  ، حلمظؼمن قخنون حلميخه. 1983ؿويليش  19، حلمئٍم في  83/17حلقخنون ٍقم حنظَ -3



الجشائزٌ التشزَغ فٍ الؼام للمال القانىنٍ النظام                             األول الفظل  
 

 
18 

 

 ثانُا : األمالك الىطنُح الؼمىمُح االططناػُح : 

من قخنون حألمالك  16نظض ػليهخ حلمخىس  وهي طلك حألمالك حلظي طنشؤ رفؼل حإلنٔخن وقي

 وهي : 90/30حلوؽنيش ٍقم 

هي طلك حألٍحػي حلظي نظـض ػن :  حألموحؽحألٍحػي حلمؼِولش حططنخػيخ ػن طؤػيَ  -1

 ػِل ميخه حلزلَ ػنهخ )طـفيف (من أؿل طلقيق غخيش مؼينش.

وٓخثل  :هي وٓيلش منحلٔكك حللييييش وطوحرؼهخ حلؼَوٍيش الٓظغاللهخ وحلٔكك حللييييش   -2

ًكَطهخ حلمخىس حلوخص أمخ طوحرؼهخ حلؼَوٍيش الٓظغاللهخ فقي  حلمخلحلظي طؼظزَ من حلنقل حلزَي 

رؼزخٍس )مشظمالص حلٔكش حللييييش ؿِء ال يظـِأ  454 /91من حلمَٓوم حلظنفيٌي  ٍقم  127

وهي طلظوي ػلى من حألمالك حلؼخمش حالططنخػيش (
1

: 

حألٍحػي حلظي طكون أٓخّ شزكش حلٔكش حللييييش حلَص،حلـوحنذ، حلونخىق، ؿيٍحن  -      

 وكهَرظهخ.حليػم، حلمنشآص حلظقنيش، حلمزخني وحلظـهيِحص حلظقنيش الٓظغالل حلشزكش وحنظشخٍهخ 

حلملطخص رـميغ طهيجظهخ، مٔخكخص حلوِن، أفنيش حلملطخص وحلطَق حلمئىيش لهخ  -      

 .للوقوفحلمٔخكخص حلمؼيس 

ربنشخء حلموحنت  حلموحنت حلمينيش وحلؼٔكَيش وطوحرؼهخ حلموظظش للَكش حلمَوٍ حلزلَيش : -3

حلمشَع طنخول وػيى طوحرغ حلموحنت حلؼٔكَيش حلظي طوؼغ لنظخم هخص رٔزذ ؽزيؼظهخ فبن 

ظمؼل هخطش فى حلمنشؤس وحلظي ط 91/454من حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم   144 حلمينيش في حلمخىس

َحفق حلالُمش للشلن وحلظفَيغ و طوقف حلٔفن وٍٓوهخ وحلمٔخكخص حلمخثيش وؿميغ وحلم

يخنش حلٔفن وغيَ حلمزنيش حلؼَوٍيش الٓظغالل حلموحنت أو ط حلمزنيشحلوٓخثل وحلمَحفق 

 وحلمنشؤس واطالكهخ.

   حلمئٍم في أكظورَ   76/80من حألمَ ٍقم  07 وهو نفْ حلشيء حلٌي طنض ػليه حلمخىس

:  طشظمل حألمالك حلؼموميش حلزلَيش  حلمظؼمن حلقخنون حلزلَي حلمؼيل وحلمظمم رقولهخ 1976

ػمن كيوى حلميخه حإلقليميش
2

: 

حلموحنت وحلظَكيزخص حلمزخشَس وحلؼَوٍيش وحألغَحع حلمٔظويمش ػخىس للظلميل وحلظفَيغ 

ظغالل وٍٓو حلٔفن وحلمنشؤس حلؼموميش ورظفش ػخمش حألمخكن حلمهيؤس و حلموظظش لالٓ

 حلؼمومي".

حلقوحػي  وحلٌي يليى  371/  92فقي نض ػليهخ حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم حلؼٔكَيش ءأمخ حلموحنى

نض لموظظش لوُحٍس حليفخع حلوؽني وًلك في طزقش في طٔييَ حألمالك حلؼقخٍيش ححلم

 رقولهمخ: 04و   03حلمخىطين

 يظـِأ من حألمالك حلؼخمش لليولش ..."طظكون حألمالك حلؼٔكَيش رخػظزخٍهخ ؿِء ال " :03لمخىس ح

" يؼي من حالمالك حلؼخمش حلؼٔكَيش ال ٓيمخ مخ يؤطي  :04 حلمخىس
3

: 

                                                           

 .حلٔخلف حلٌكَ ،  91/454حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم حنظَ -1

 77، حلمظؼمن حلقخنون حلزلَي حلمؼيل و حلمظمم ، حلـَييس حلَٓميش ٍقم  1996، حلمئٍم في أكظورَ 76/80حألمَ ٍقم  -2

 .1976ٓنش 

، حلمظؼمن حلقوحػي حلمطزقش في طٔييَ حألمالك حلؼقخٍيش حلموظظش لوُحٍس حليفخع  92/571وم حلظنفيٌي ٍقم حلمَٓحنظَ -3

 .1992، ٓنش  32حلوؽني ، حلـَييس حلَٓميش ٍقم 
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 ".حلقوحػي حلزلَيش وحلظَكيزخص حلمييحنيش حلؼٔكَيش ومللقخطهخ حلمزينش وغيَ حلمزينش

حلموظظش حلموحنت حلـويش وحلمطخٍحص حلمينيش وحلؼٔكَيش وطوحرؼهخ حلمزنيش أو حلغيَ مزنيش  -4

حلـويش وحألمن نيش وحلؼٔكَيش حلموظظش للمالكش لفخثيس حلمالكش حلـويش وهي حلمطخٍحص حلمي

يلي: " طؼي رمخ  91/454من حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم  145حلـوي وفي ًلك طنض حلمخىس 

حلمطخٍحص حلمينيش وحلؼٔكَيش في مفهوم حلظشَيغ حلمؼمول ره ؿِء ال يظـِأ من حألمالك 

 ...."ظخرؼش لليولشحلؼموميش حل

ػلى مخيلي " يؼي من  92/371من حلمَٓوم حلٔخلف حلٌكَ ٍقم   04/02وكٌلك طنض حلمخىس 

 : ألمالك حلؼخمش حلؼٔكَيش الٓيمخ مخ يؤطيح

 حلزلَيش حلؼٔكَيش ومللقخطهخ حلمزنيش وغيَ مزنيش". –وحلـوىس  – حلزَيش حلقوحػي 

 في حلمخىس  91/454حلطَق حلؼخىيش وحلَٔيؼش وطوحرؼهخ :وقي طنخولهخ حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم  -5

طلض ػنوحن حألمالك حلؼخمش حالططنخػيش في مـخل حلطَق وحػظزَهخ ؿِء ال يظـِأ من  117

حألمالك حلؼخمش حالططنخػيش حلظخرؼش لليولش في مـخل حلطَق وهي حلطَق حلَٔيؼش وكٔذ 

 : حلمظؼلق رظظنيف حلطَق ػلى أنه 85/36حلمَٓوم ٍقم  من 01نض حلمخىس 

طؼظزَ ؽَق َٓيؼش طلك 
1
  : 

 .حلطَق حلمظممش وحلمنـِس هظيظخ لمَوٍ حلٔيخٍحص

 حلطَق حلظي ال يمكن حليهول اليهخ اال من نقخؽ مهيؤس لٌلك.

 .حلطَق حلظي ال طئىي الى حلملكيخص حلمـخوٍس

شَيؾ  رؼغحلطَق حلظي طظمؼل في حطـخهي حلمَوٍ ػلى حلٔزيل مظمخيِس يفظل رؼؼهخ ػن 

 .طَحري غيَ موظض للمَوٍ أو وٓخثل أهَى حٓؼنخء

 ".حلطَق حلظي ال طظقخؽغ في مٔظوحهخ مغ أي ؽَيق أهَ أو ٓكش كييييش أو ممَ للَحؿلين

 حالططنخػيش ك حلؼموميشمن نفْ حلمَٓوم " طللق حلطَق حلَٔيؼش رخألمال 02 ًكَص حلمخىس

"أمخ حلطَق حلقخنونيش فهي طلك حلطَق حلظي كيىهخ قخنون حلمَوٍ
2
. 

 حلمنشآص حلفنيش حلكزَى وحلمنشؤس حألهَى وطوحرؼهخ حلمنـِس لغَع حلمنفؼش حلؼموميش  -6

          ألمخكن وحللظخثَ حألػَيش.حآلػخٍ حلؼموميش حلمظخكف، ح-7

                                                                 .حلليحثق حلمهيؤس -8

 .حلزٔخطين حلؼموميش  - 9

  .حألشيخء وحألػمخل حلفنيش حلمكونش لمـموػخص حلظلف حلمظنفش -10

  .حلمنشآص حألٓخٓيش حلؼقخفيش وحلَيخػيش -11

 حلملفوظخص حلوؽنيش. -12

  (:يلش الى حلمخل حلؼخم )حألمالك حلوؽنيش حلؼموميشحآلظؤليف وكقوق حلملكيش حلؼقخفيش كقوق حل -13

وػغ كقوق حلظؤليف في مظنخول حلـمهوٍ ورخلظخلي يظزق من حلمخل حلؼخم )حألمالك حلوؽنيش 
                                                           

حلٌي يليى حلقوحػي حلظي ططزق ػلى حلهيخكل حألٓخٓيش حلطَيقيش ، حلـَييس حلَٓميش ٍقم  85/36حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم  حنظَ-1

 .218، ص  1985، ٓنش  26

، حلٌي يليى حلقوحػي حلظي ططزق ػلى حلهيخكل حألٓخٓيش حلطَيقيش ، حلـَييس حلَٓميش  85/36حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم  حنظَ-2

 .1985، ٓنش  26ٍقم 
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و  فخلمشَع أهٌ رفكَس ػخمش وهي طؤقيض كقوق حلمئلف أي يئول الى حليولش، حلؼموميش (

رخلظخلي فبن حلمشَع قي منق ميس للمخيش  حللكمش منهخ هي حالنظفخع حلـمخهيَي رخلمئلفخص و

 ،حلمئلفخص من حالٓظؼمخل و رخنقؼخء هٌه حلميس يظزق حلمئلف ملكخ مشظَكخ و يئول الى حليولش

وقي طنخول حلمشَع حلـِحثَي ميس حللمخيش في حلقخنون حلمظؼلق رلقوق حلمئلف و حللقوق 

و هنخ نفَق رين كخلظين 60 الى 54حلمـخوٍس من حلمخىس  
1

: 

اًح كخن حلمئلف من انظخؽ مئلف وحكي فبن هٌح حلمئلف ئظفيي منه ؽوحل كيخطه و  لفخثيس ًويه 

ٓنش يئول حلمئلف الى حليولش و يظزق  50ٓنش حرظيحء من مطلغ حلٔنش حلميالىيش و رخنقؼخء  50

 (.54 من حألمالك حلوؽنيش حلؼموميش )حلمخىس

حللمخيش يزيأ كٔخرهخ من مطلغ حلٔنش حلميالىيش أمخ اًح كخن حلمئلف مشظَكخ ؿمخػيخ فبن هيه 

(54)حلمخىس  حلليخسخٍكين في حلمئلف حلزخقي ػلى قيي هَ حلمشوفخس آ حلظي طلي مزخشَس
2
. 

حلمزخني حلؼموميش حلظي طؤوي حلمئٓٔخص حلوؽنيش و كٌلك حلؼمخٍحص حإلىحٍيش حلمظممش أو  -14

 حلهيجخص النـخُ مَفق ػخم.

  .حليفخع للمخيش حلظَحد حلوؽني رَح، رلَح وؿوحص ووٓخثل حلمنشآ -15

 للملَوقخص. حلمؼطيخص حلمظَطزش ػن أػمخل حلظنقيذ وحلزلغ حلمظؼلقش رخألمالك حلملميش -16

 الثانٍالمثذث 

 مؼاَُز وأسس التمُُش تُن المال الؼام المال الخاص
وحلظمييِ رين هٌه وحل، حألموحل حلؼخمش و حألموحل حلوخطش، ألمن حمن ػيولش لهخ نىولح     

، رهص ني هخوقخنم خظمنهمخ يهػغ لنل كن ألىحٍي إلون حلقخنحٓخٓيش في فقه أمٓؤلش حألموحل  

وحل ألمع أن حكيوٍ، لؼخمش للؿمهص حلكخؿخم أو حلؼخؽ حططخلهخ رخلنشخحؿش ىٍلى ظَ ارخلنًح هو

ن ولقخنم حخظلهخطش فهي طهػغ لنوحل حألمحمخ ، أرهخص ني هخوقخنم خظلؼخمش طهػغ لنح

 ٍحى.ألفوحل حمم ألطي طككحنيش ولقخنى حػوحلقّ حلنفص أي لهخح

لطي ُس حلمطميحنيش ولقخنحلكمخيش حيهخ ؽيؼم لؼخون حلقخنم حلؼخمش ألككخوحل حألموع حهػو     

 ٍ،ولؿمهحمش  ىرقخثهخ في هو ى،لفٓخحن كمخيطهخ موػليهخ ظ للكفخًح هلهٌه حالموحل ،ويمنكهخ 

ٍ ألمحيقطػي ، لهخطشحلهخ وحموألؼخمش حلش ىولوحل حمن أريق يٍطفلم وحلؼخل حلمخوم حمفهى يىلطكو

لهخ وحمن ألش ػىوكش للولمملحلؼخمش وحل حألمُ حفي طمييىس لمؼطمٍ حلمؼخييحػق ونأن منخ 

مخال ًح هوحن لش ىومخال ػخمخ للًح هٍف أن نؼف لنخ كيين لطي طرحهي ٍ لمؼخييحه ًفه، لهخطشح

لقػخثيشحمنهخ ويؼيش ٍلطشحمنهخ ولفقهيش حمنهخ ىس  ىمطؼٍس وكػيٍ لمؼخييحه ًه، وهخطخ لهخ
3
. 

ٍ لمؼخييم حهول، ، وأألد حلؽلمحفي و ًلك  لفقهيش ٍ حلمؼخييم حهول أه ٓنطنخًٓطنخ هىٍحفي و 

 لػخني.د حلؽلمحفي ٍي ثُحلؿحيغ ٍلطشحرهخطش ويؼيش ٍلطشح
                                                           

، حلمؼيل و حلمظمم  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  -حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش   90/30من حلقخنون ٍقم  15لمخىس حنظَح -1

 . .2008حلظخىٍ ٓنش  08/14رخلقخنون 

 10،ص 2003، ٓنش  44حلمظؼمن كقوق حلمئلف و حللقوق حلمـخوٍس ، حلـَييس حلَٓميش ٍقم  03/07حلقخنون ٍقم  حنظَ-2

 (.60الى غخيش  54) حلموحى من 

 .31هخ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص كليظيم حلؼمَي ، حألموحل حلؼخمش ومؼخييَ طمييِ -3
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 المطلة األول

 المؼاَُز الفقهُح لتمُُش المال الؼام ػن المال الخاص
أن لفقه ن حمد ؿخنٍى يع كي، لؼخمشوحل حلألمُ لمميٍ حلمؼيخى حيىفي طكء لفقهخف حهطلح     

من ؽزيؼش  ح، ومنه حطوٌولهخطش وحل حألمن حريؼطهخ ػؽرف طهطلوحل مألؼخمش هي وحل حألمح

 ٍ هق آيٍفٍى ي، ولهخطشحلهخ وحموألش ىولؼخمش للوحل حألمن حريُ للطمييٍح نفٓه مؼيخحلمخل 

.ورخلظخلي ؿؼلوح هٌه حلفكَس صلطهطيٍس حلى فكاؿغ ٍيوحل ألمحه ًهن قش ريٍلطفحء أن لفقهخن حم

حألموحل حلوخطش  نلؼخمش ػوحل حلألمُ لمميٍ حلمؼيخح
1

، وطوؿي هنخك مؼخييَ أهَى كؼيَس 

 .ونلن في هٌح حلمطلذ ٓوف نٔلؾ حلؼوء ػلى حلمؼيخٍين حلٔخرقين حلٌكَ

 الفزع األول : مؼُار طثُؼح المال

وحل ألمو حلؼخمش وحل حألمن حريُ لطمييحنفٓه في ل لمخحريؼش ؽػلى ٍ لمؼيخًح حه ىيؼطم     

 و فهك لطملل حال يقرن كخًح فب، الص أم لهخك حلطملل حيقرل لمخل حه، لشىولطخرؼش للحلهخطش ح

لؼخمش.وحل حألمن حم
2

 

ل حلمخ حلًي يًهد حلى أن حلؼزٍس زؽزيؼش،في حلفقه حلفٍنٔي ص ٔخىحلظي حلمؼخييٍ ل أووهو       

وهو أقيم حلمؼخييَ حلظي ظهَص وأكؼَهخ طؤػَح ، حلؼخمش من حلوخظش ل لظمييُ حألموح زًحظه

 "  وحلفقيه دُكروكزهمخ حلفقيه : "ل فقه هًه حلمىٍٔش ٍأيخن قخل ويمؼرخلقخنون حلوخص 

ًحظه اال أنهمخ ل حلؼخم الى ؽزيؼش حلمخل منهمخ في ٍى ظفش حلؼموميش للمخل " اً يظفق كتزتلمٍ" 

وص لى نطٍ المؼيخًح حهّ في طؤٓيئظني  ٍوٍك يكى مخ فنـي أن نظٍيظهل ييوظالن في ظؤظ

فقى حػظمى ىيكٍوك في نظٍيظه ػلى  الى حلمنطق، طلميٍرٍي هنى رينمخ يٓطن، ني ىلمون حلقخنح

مٔظشهيح رين حلمخل حلؼخم لليولش وحلمخل حلوخص،  نظوص حلقخنون حلمىني لظلىيى مؼيخٍ حلظمييُ

، كيغ حٓظولض من هٌح حلنض ومخ طاله من نظوص قخنون ميني فَنٔي  538نض حلمخىس ر

حلظي ال يمكن وحألٍحؼي حلموظظش النظفخع حلـمهوٍ  ؿِحءأطؼَيف للمخل حلؼخم ػلى أنه"

".زؽزيؼظهخ أن ظكون ملال لملكيش وخظش
3

 

للظملك حلوخص أو ، ومخ اًح كخن قخرال طهل ًحلمخحريؼش ؽرٍس لؼرأن حلى ٍوك ايكد ىهًيو      

ص لهخك حقخرال للطملون ال يكًي لل حلمخ، و أن حػخمخأو مخال هخطخ ى منه يؼغيَ قخرل له، و

ٍ ألنهخوحٍع و حلشؽَق و حكخلٍس، مرخشوٍ لؿمهل حالٓطؼمخص يهطًي لو حريؼطه هؽر

م  وأن ػخق فٍمل الٓطؼمخص لمهطحال ، ريؼطهخؽرص لهخك حقخرلش للطملٍ فبنهخ غي، توحؽلشوح

ع يطه ػلى ػالظَفي نى ػطمى حقٍوك يكول أن ىلقن حيمك، و الوال منقٍح ػقخل لمخح ًحهون يك

 وهي :ه مخال ػخمخ ىػنلكي يمكل لمخحهخ مؿطمؼه في وىؿن ومى ال رٍ ػنخط

أن يكون حلمخل رطزيؼظه غيَ قخرل للملكيش حلوخطش، كخألنهخٍ وحلطَق و حلميخىين حلؼخمش  -1

 ...حلن.
                                                           

 . 88.87، ص ص ،  2006حرَحهيم ػزي حلؼِيِ شيلخ ، حألموحل حلؼخمش ، منشؤس حلمؼخٍف ، حالٓكنيٍيش ،  -1

في حلقخنون حلؼخم ،  ُحييي ػزي حلٔالم ، حلنظخم حلقخنوني للمخل حلؼخم في حلقخنون حلـِحثَي ، ٍٓخلش لنيل شهخىس حليكظوٍحه  -2

 .49،ص 2012ؿخمؼش حلـِحثَ ، كليش حللقوق ، 

نوفل ػلي حلظفو ، ؿَحثم حالنظفخع حلوحقؼش ػلى حلمخل حلؼخم ، مـلش حلزلوع حلمٔظقزليش ، كليش حلليرخء ، ؿخمؼش حلؼَحق ،  -3

 .203، 202، ص ص  2005،  263حلؼيى 



الجشائزٌ التشزَغ فٍ الؼام للمال القانىنٍ النظام                             األول الفظل  
 

 
22 

 

في ل هىال يو فهم، ػخق فٍمش مىال لهٍس مرخشوٍ لؿمهل حالٓطؼمخص هطى قون يكأن   -2

ٍ، لمرخشوٍ حلؿمهل حمهططش الٓطؼمخون ألنهخ ال طك، ميشولككحلمرخني حلؼخمش وحل حألمىحى حػ

( قخنون ميني 450ىس )لمخص حكمخ في نك لف ًيقػي رهالص ني هخوقخنص نى ؿاًح وال ا

ون و لكط، و حريشٍلكحلمرخني كخلمرخني ع حلؼخمش ػلى رؼحلطفش حػفى ًي ألفَنٔي ، ح

 هخ.وحٍٓو أقهخ ىهنخ، و خنهخؽكي

وئظولص هًح حلشٍؽ من نص حلفقٍس حألويٍس من ،الوال منقٍح ػقخل لمخًح حهون يكأن  -3

ك لًنه مغ أال ، الهخطشحمكال للملكيش ون طكن أن ريؼطهخ يمكؽرص الولمنقن حأل حلٔخرقش ،حلمخىس 

ملكقخطه م و لؼخل حلمخحرغ  وحط ، لطرؼيشحيش ظَلن ططزيقخلؼخمش وحل حرخألمق فيلكٍؽ لشًح حهوُ يطؿخ

صلمكطرخحفي د لكطأو حنيش وؽلف حلمطخكحفي ٍ كخآلػخص ،هخ مخال ػخمخ رخلطهطيىيؼو
1
. 

أمخ اًح فقى أي منهخ فبنه يظزق ، مخال ػخمخ ػىل فبًح وـىص هًه حلؼنخظٍ ـميؼخ في حلمخ     

 اال اًح وٍى نص والف زًلك.، مخال وخظخ

للملكيش حلوخظش ل وكونه قخزل ؽزيؼش حلمخػي لفقيه زٍظلمي ػن ىيكٍوك في وال يوظلف ح     

نظٍيظه الى نظوص ل اال أنه ال يٍـغ في ظؤظي، حلوخصحلمخل حلؼخم منل مؼيخٍ لظمييُ حلمخ

حلؼقلي هو ولىه حلًي ل فيٍى أن حالٔظىال، وحلمنؽقل الى حلؼقل زحلفَنٔي حلقخنون حلمىني 

حلؼخمش ل أنوحع حألموحل فقى ظنخو، حلوخظشل حألموحػن حلؼخمش  ليمكن أن يهىي الى ظمييُ حألموح

فٍحىهخ افوـى أنهخ ظوظلف من ـهش حلوحقغ ػن ملكيش حألفٍحى حوظالفخ يزٍُ ، حلظي ال والف ػليهخ

لًلك فمن حلؽزيؼي وؼوػهخ لقوحػى وخظش فال يـوُ حلظظٍف زهخ أو ، زؤلكخم قخنونيش وخظش

حلظي ال ظوؼغ لقوحػى ل حلؼخمش هي حألموحل ن حألموحًلك الى أل ظملكهخ زخلظقخىم ويولص من ك

وامخ زٔزد مخ يؽٍأ ػلى ؽزيؼظهخ ، امخ زلكم ؽزيؼظهخ، حلقخنون حلمىني وال ظكون قخزلش للملكيش

 ظوظيظهخ للنفغ حلؼخم.رٔزذ من ظغييٍ 

وحلفقيه زٍظلمي إليـخى ىيكَوك من حلفقيه ل وػلى حلٍغم من حلملخوالص حلظي يزًلهخ ك      

من اال أن هًح حلمؼيخٍ قى ظؼٍع لالنظقخىحص ، حلوخظشل حلؼخمش من حألموحل حألموحييِ طممؼيخٍ 

ؿخنذ حلفقه وًلك ػلى حلوؿه حآلطي
2

: 

أنه قي كظَ حألموحل حلؼخمش في نطخق ػيق ال يظٔغ اال للقليل من هٌه حألموحل فبن كؼيَح   -1

وحلمنقوالص حألػَيش وغيَهخ من حألموحل حلظي طؼي أموحال ػخمش كخلمزخني وحلٔكك حللييييش 

 طكون قخرلش للظملك حلوخص ولم يوَؿهخ أكيح من نطخق حألموحل حلؼخمش .

ينخفي هٌح حلمؼيخٍ ؽزيؼش حألشيخء فليْ ػمش أموحل طوَؽ رطزيؼظهخ من حلظملك حلوخص ، اال  -2

 طلك حلظي يؼم نفؼهخ كخفش .

حلظي ظؼى وفقخ للمؼيخٍ ل ألموحمن حلممكن ظظوٍ ملكيش حألفٍحى وحلشٍكخص حلوخظش لزؼع ح -3

حلؽٍق وحلشوحٍع حلؼخمش نـى ل ففي مقخز، للظملك حلوخص وفقخ لؽزيؼظهخلش حلٔخزق غيٍ قخز

وال يوـى ، حألنهٍ نـى مـخٍي حلميخه حلظي ال ظؼى ظخللش للماللشل حلؽٍق حلوخظش وفي مقخز

                                                           

مقـمش لنيل شهخىس حلمخؿئظَ ، ؿخمؼش رومِرَ رخىيْ ، حلنظخم حلقخنوني لألموحل حلؼخمش في حلظشَيغ حلـِحثَي ، مٌكَس  -1

 .18،19، ص  ص  2012منظوٍي قٔنطينش ، كليش حللقوق و حلؼلوم حلٔيخٓيش ، قٔم حإلىحٍس حلؼخمش و حقليميش حلقخنون ، 

 .19رخلو حكالم ، كمخيش حلمخل حلؼخم في حلظشَيغ حلـِحثَي ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -2
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لكؼيٍ من ان حل ز، مخ يمنغ ظملك زؼع حلشٍكخص حلوخظش أللى حلموحنت أو حلمؽخٍحص مؼال

حلموحنت ومنشجخص حلٔكك حللىيىيش وحلمؽخٍحص في حلوقص حللخؼٍ ظؼوى ملكيظهخ للشٍكخص أو 

 حألفٍحى.

ألن ؽٍيقش اؼخٍظهخ وػٍؼهخ للمٔؤلش لم ظكن ـىيىس ألنهخ ظٔظنى الى ، ظنظقى هًه حلنظٍيش كمخ -4

حلمنؽقي ال   يمكن ل ومن ـهش حالٔظىال، نظوص حلقخنون حلمىني حلظي ظؼٍؼص زىوٍهخ للنقى

 حلظلىع ػن قخزليش حلظظٍف زخلممظلكخص حلظي ال يمكن أن ظكون قخزلش للظملك زؽزيؼظهخ.

د طٍنمخ هي نطيؿش ططو ا ،ملؼخل حلمخحكنخ في ص ٍليٓص لهخك حيش للطمللقخرلىم حػأن كمخ  -5

 كمخيش له.ل لؼخمش للمخحلطفش وص حػلى ػر

حلشيييس حصولم طظمي هٌه حلنظَيش حمخم موؿش حالنظقخى     
1
ػن  زخلفقه للزلع أىىحألمٍ حلًي ،  

مؼيخٍ آهَ لظمييِ حألموحل حلؼخمش ػن حألموحل حلوخطش.
2

 

 مؼُار تخظُض المال الؼام الفزع الثانٍ :

م أن لهوق في ريؼيؽلحؿه ولطحٓش ىٍمٍنطخأمغ  لطهطيطيحؿه ولطحٓش ىٍمٍنطخق أاليطف      

ٍس فك في ٍوني لر ،لهخطشحللملكيش  قخرلشٍغي طهل ًحلمخحريؼش ؽفي  نيكمُلطمييحٍمؼيخ

 هًهٍنطخأن أالَ ، الهخطشوحل حألمن حػ لؼخمشوحل حألمُ حلطميي حىؿي ٓخٓخص ألطهطيح

ى ق مفبنه ،لؼخمشوحل حألمُ حلطميي ٓخٓخص ألطهطيٍ حمؼيخ ػلىوحطفقى حق وحكخنو ان ٓش ىٍلمح

ن ٍأى م مفمنه ن،يُمطمخي نطؿخهيحلى الؼخمش حللمنفؼش  صرخلطهطي وىلمقطى حيىطك في وحهطلفح

في ن ٍأى م ممنه، ويؿيُ و ىؿي لمػخألؼخمش حلمنفؼش ٍس حلفك كيخ ىحطؿٓي ملؼخق حفٍلمحفي 

 .ويوٍهن و فخلي ممنهم وػأٓمش  وحلألمحه ًه لهخ صطهط لطيحلؼخمش حش لمنفؼح

 أوال : مؼُار التخظُض للمزفق الؼام

 أنظخٍهخ الى أن حلمؼيخٍ م حلٌي يظوؿه لؼخق حفٍلمحٓش ىٍمٍ نطخألى ٍ المؼيخًح حهد ينٓ      

ٓخٓخ  م ألؼخق حفٍلمٍون أن حيم فهم، ػخق فٍلمل لمخًح حهص طهطين يمكم لؼخل حللمخُ لمميح

، كيوؿي  وؿيِ ، ورونخٍ  ككخمه و أه ىػوحقق ريؽلطٍح مؼيخو  ىحٍي،إلون حلقخنص حيخظَنل لك

ريؼطهخد ؽطهطيطهخ ال رٓرد رٓرص ني هخوقخنم خظػغ لهخ نولؼخمش يوحل حألمأن حو
3
. 

ّ ٓخم ألؼخق حفٍلمٍس حفك ٍىط لطيم حلؼخق حفٍلمحٓش ىٍم ىهػميٍؿي رخػطرخوى ىفخلؼمي      

 ملؼخل حلمخٍ حمؼيخٍى أن ي،يخطهظَنٍٓخث ػليهىطشيد أن يؿ ًيلُ حطكٍلمو ح ىحٍي،إلون حلقخنح

 هظَن في ػخمخ مخالٍيؼطر فال مػ نمق، و فٍحلمحه ًله ٍسمرخش يقشؽَر طهطيطه في نيكم

حليولش قفٍحم نم مػخقفٍمٍ و اىحٍس لطٓيي شمهطط ونطك لطيوحل حألمك حطل وىٓ
4
. 

                                                           

، حلؼخمشل حألموحىحثَس  أظلخد هًح حالظـخه أن يؤؼوح من نؽخق ل لخوهٌح حلمؼيخٍ ،  وأمخم هٌه حإلنظقخىحص حلظي وؿهض ل - 1

فئظطيغ حلمشَع رٌلك أن يوٓغ من ػخم زنص حلقخنون  ل حلؼخم زؽزيؼظه انشخء مخل الى أنه يـوُ الى ـخند حلمخكيغ ًهزوح 

، نوفل ػلي حلظفو ، ىحص حلؼىيىس حلظي وـهص اليههًح حلمؼيخٍ أمخم حالنظقخوػلى حلَغم لم يظمي اال أنه ، حلؼخمشل نؽخق حألموح

  203حلمَؿغ حلٔخرق ، ص 

 .203حلمَؿغ نفٔه  ، ص -2

ػزي حلؼِيِ حلٔيي حلـوهَي ، ملخػَحص في حألموحل حلؼخمش ىٍحٓش مقخٍنش ، ىيوحن حلمطزوػخص  حلـخمؼيش ، حلـِحثَ ، -3

 .9، ص  1983

 .64ص  ارخٍهيم ػزي حلؼِيِ شيلخ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، -4
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 ن :ػيون نري لؼخمشق حفٍحللم وحلألمحه ًهصطهطي يقشؽَر قيطؼل فيمخ َجٍدُ يميو       

إلىحٍطهٓيلش م ولؼخل حلمخحفيه  ونيك لػخنيو ح للمَفق حألول يكون فيه للمخل حلؼخم ملال
1
. 

، كظى ولو ملؼخق حفٍلمٍس حفك ٍؽهخ لللمخ لؼخمشحرخلطفش  يؿيٍف ىاليؼط ػمش نمو       

لمرخني ىٍؽ حطن كلًطؤٓيٓخػلى و وؿيص أموحل موظظش لالنظفخع حلمزخشَ للـمهوٍ، 

 طهطيطهخ درٓر لؼخمشوحل حألمن حػم يشىيىلكك حلٓكو حيش ٍلؼٓكون حلكطو حميش ولككح

ظَ رخلن لؼخمشوحل حألمق حخؽننم لؼخمشق حثىحلكؽَق و حلٍؽ حطه رينمخحلؼخمش  قفٍحلمحمش ىله

لؼخمشق حفٍحللم مهططشٍنهخغيوك لىا
2
. 

 ىحجٍس من ؤغء ألنه حلفقهخ زؼع ػخٍؼه ليع ،حلنقى من زىوٍه ئلم حلمؼيخٍلم هًح     

كل  يؼظزٍمخالػخمخ ليع ،حلمؼيخٍحلٔخزق والف ػلى ،كزيَ لى الى حلؼخمش لحألموح

ًح ه يؿيى  ٍأي  ػلى دػي فلقي، حلقيمش لؼجيكخن  ولو لظى ػخم مٍفق لوىمش مخهوموظص

وحل ألمحفيهخ  رمخ ، لؼخمشق حفٍحلمحوحل مأرؿميغ  لؼخمشحلطفش ق حلكأ مخىػن خقهؽن عطٓخح

مألقالٍ و حلمكخرل حمػ ،لطخفهشح
3
. 

لؼيم اكظوحثه كخفش حألموحل حلظي حػظزَص  ُملالن حمٍكػق أخؽلنق حػي رؤنه ػليه دكمخػي      

 لهخوٍلؿمهح الٓظؼمخل لؼخمشحلطفش د حطكطٓحلظي وحل ألمن حم ٍحكػي كهنخأن  كلً ،أموحال ػخمش

، توحؽلشل حمػ ، لؼخمشق حفٍحلمن حم قفٍم يأل مهططش صليٓ نهخٍح، و أمرخش ٓطؼمخالح

لى ىٍس ػلمطخى حك لىاكيخنخ ق أيػيو  لمرخلغشحؿش ىٍل كيخنخأيطٓغ ٍمؼيخوفه ٍ،ألنهخٍ، حلركح

ق خؽن ٓيغوط في مرخلغش ىونر هىيىطكٍ و لمؼيخًح حه ؽػر دلؽط ًيلٍ حألمح حلمطلود،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         نم ُؿي لفقيهم حلهأمخ وهىون ىحع، ومنهخ  قلطػييحأو لؼخمشح وحلألمح

ٍ و لمؼيخًح حه ىيىطؿ ػخطقه ػلى ًه، و ألٓخرقشى حلنقحؿه ىحٍك أولط ىسيىؿ ٍسفك ٓشىٍلمّ حنف

للمَحفق حلؼخمش شَؽين يَحهمخ حٓخٓين  طهطيطه نفػالػ ملؼخح للمخحفي  ٍؽفخشط ،هؽػر

همخ
4
 : 

 ثيٓي.م ٍػخ  قفٍم مشىله مهططخ للمخحون يكأن   : ولألا رطلشا

 ق.فٍلمًح حهاىحٍس في  ثيٓيخل ىوٍح ٍلمخإىي حيأن  : لثانٍا رطلشا

 مغٍلؼخمش وحل حألمن حم لشىحلؼوص حريىحٍّ و لمٍحص و حلمؼٓكٍ حطؼطر ال ػمش نمو      

لمرخني حه ًهٍس اىحفي  دطلؼ ال هظَن في لمرخنيحه ًهونك ،لؼخمشق حفٍحلمحمش ىله طهطيطهخ

ىحٍّ وحلقؼخس لمحال  ًسألٓخطٍحص و حلمؼٓكحال  وىلؿنحره  وميقىوٍلًح حهو أن  ،ثيٓيٍلىوٍ حلح

 طهطيطهخ نم مغٍلحلؼخمشػلى وحل حألمن حم صالولمنقحيػخ ُ أؿي ىيٓطرؼ، و لشىحلؼال ىوٍ ح

ٍ ٓي ٍعيؼن أن اليمكٍمو أه دكطخ ىحنفقء أو هطفخحه ظَن ففي ،لؼخمشق حفٍحلمٍ حلطٓيي

 .ؽَلله لؼخمشق حفٍحلمح

ؿيِ  نيري مل عكي ىشىح أالنقاه ُىي مل ملؼخق حفٍلمٍ حلمؼيخ ُؿي دؿخن نم ىيىلطكًح حه نلك     

أن يغ ؽنٓط كطىك، لًك ٍاليؼطر مطىو ٓخٓيخ أي أيخ ٍهوؿ فقخٍم ملؼخق حفٍلمٍ حيؼطر مطى
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ىوٍ لٍؽ حشأن كمخ  ، ٍىألهىون حيش ٍهولؿق حفٍحلموحل حمأػلى  لؼخمشحلطفش حنػفي 

فمظى حليوٍ قش ىلوف و حػولحينقطه  قفٍلماىحٍس حفي  للمخحيه إىيد أن يؿ ًيلحثيٓي ٍلح

اليكٓرهخ.أو لؼخمش حلطفش ل حلمخد حيكٓ كطى ثيٓيخٍ ٍيؼطر ال مطىٍثئيخ و 
1

 

 ثانُا : مؼُار التخظُض للمنفؼح الؼامح 

 مغ زينهمخ حلـمغ ملخولش الى حلفقه حظـه حلمؼخييٍحلٔخزقش الى وـهص لظيح لالنظقخىحص نظيـش      

 للمنفؼش حلظوظيصٍزمؼيخ ػلىحألوًء وحلفقهخ حلفقه فخٔظقٍ اليهمخ حلمشخٍ حلنقى أوـه ظالفي

.حلؼخمش حلمظللش مقظؼيخص مغ وحظفخقخ وحنؼزخؽخ أكؼٍحلمؼخييٍوؼولخٍه زخػظزخ حلؼخمش
2

 

 لمهططشوحل حألمح)نخثفطيؽلحكلى  ميػ ملؼخح حلمخلٍ مؼيخ قي ٍأىحلفقه حن  فنـي     

الٓظؼمخل حلـمهوٍ ، وحألموحل حلموظظش للمَحفق حلؼخمش (
3
. 

ل لمخٍ حمؼيخأن لى طشَيؼخص حليول رهٌح حلمؼيخٍ، فٌهذ حألٓظخً هوٍيو اوقي أهٌص أغلذ     

، ًلك حلظوظيض حلٌي لؼخمش حفي طهطيطه للمنفؼش ن يكمص لهخل حلمخن حه ػُيميًي لم حلؼخح

ألطكخره ٍحءى كطىط، لشىولق حفٍحمن مم ػخقفٍلمٍس، أو مرخشوٍلؿمهل حالٓطؼمخيكون امخ  

 له.وى ػغ قيوه رىيىطكو ه ؽلى ػروح اػٍخقه فٓخؽٓؼش نىس ش

و و يوٍه نم لك قين ؽَػ لؼخمشحللمنفؼش  للمخص حطهطي ٍمؼيخ ؽػر لشومكخ ءصفؿخ     

ٍى ي عكيٍ،لمؼخطحنٓي ٍلفىحٍي حإلون حلقخنحفقه  في ٍلمؼيخًح حهٍنطخٍ أكرن أم همخن و فخلي

د لؽيط نمخ، و الؼخمشحللمنفؼش  طهطيطه ٍىلمؿ لؼخمشحلطفش د حاليكطٓ للمخو أن حيوٍه لفقيهح

ًح حلمخلػلىه لؼخمشحلطفش ء حربػفخ ىحٍسإلن حم يقٍطٍحٍ اىحٍي ق ىوٍط ودؿٍ وألمح
4

و  ،

وحل حلؼخمشألمق حخؽن نم للمخٍحؽ حهو الطفش حه ًه ءنهخٍ اػص ألطهطيٍحٍ ُوحل حلقأن 
5

و  ،

ًح ه لطكقيقه مخيٓؼىوهم، و لؼخل حلمخق حخؽن قطػيي لىاالمكخلش  إىيط لشولمكخحه ًهصكخناًح 

 مل نٓيٍلفء حلقػخء، اً أن حلفقهخن حم ىلنقن حمٍلكػي مكال صكخن لشولمكخحه ًهأن ال ، الفقيهح

أن كمخ  ػخمخ،مخال  للمخٍ حيؼطر كطى صرخلطهطي يقٍلطىحٍي حإلٍحٍ حلقىوٍ حط دلؽيط

ػليه  دطٍيط، حألمَ حلٌي هخٍحٍقىحٍطافيهخ  ىحٍسإلحػلى ديؿ يلطص حلكخالن حيري مل ويوٍه

 ٓؼشوحيش ٍيىطق شؽرٓل لهخ ملطٓليىحٍس، و حإلحمشيثش ع رمك هنخٍهخطخ أو ػخمخ  للمخٍ حػطرخح

كقيقطه  في ىحٍسإلن حمىٍلطخص حلطهطيٍحٍ حقن أن فػالػ ل،رخلمخ لؼخمشحلطفش ق حلكخافي 

 م.لؼخل حلمخن حكخن أٍ كنخمٍ ّليل، و رخلمخ لؼخمشحلطفش ق حإللكخ ٓيلشو

 قفٍحلمحمش ىله يخٍوٍػ نكخاًح ال الؼخمش حلطفش د حيكطٓ ال للمخح رؤن فيَى نفخلي مخأ     

أو ٓي حللخؿخص حلؼخمش، وال يمكن حالٓظغنخء ػنه رغيَه ،حلؼخمش
6

، فخلمخل حلؼخم في طقييَه 

ل ؿؼ، و ش لهٓطػنخثي كمخيحني وقخنم خظهػخػه لنالؼخمش حلمطلكش حطقطػي ًي لهوح
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ًح هأن لى اؿغ ٍفي كمخيطه يىى لطشىحٍي، و حإلء حلمطؼلقش ره للقػخص حػخُرخلمنخص الهططخح

 حالػظيحء نأل، أوهىفق، أو طالفهاكخلش  لؼخمش فيحلمطلكش حمش ىػنه فيهءالٓطغنخن حاليمكللمخح

ل طالكه مػو اطه ىػخافي  ٍحعإلٓحمؼهخ  ىحٍسإلحػلى  نيطؼي ،ؿٓيمش ٍحٍحػق أيلك ػليه

فيهخ  مطقي لطيحلمرخني ف حهال ػلىًحه، و لميخهٍي حمؿخو ميش ولؼمح ؽَقلوح ،يشىيىلكح كلٓكح

 ــقيٍلكم حلطهًح افب ،ػنهءالٓطغنخن حيمك الًيلوع حلنن حم صليٓ فهيحللكوميش، لمطخلق ح

ظَ ين وهو  ٍهآمرنى  لىل االنطقخحلمطلكش حه ًه ٓغور ونفيك ميشوكك مطلكش فيه مطقي مرنى

ن فخلي ٍفيؼًحػلىهأنهخ لئض من حألموحل حلؼخمش نظَح لٔهولش حٓظزيحلهخ وحالموحل ه ًه لىا

طهيثش  ػلى، أو ريؼيؽلحينه وطك ػلى دطٍيطص اىحٍي لشه وكممل لمخ لك رؤنه"حلؼخم  للمخح

م، أو ػخقفٍم مشىله يخٍوٍػ يطرقأن لؼلميش أو حيهيش ٍلطخحهميطه د أرٓر، أو له نإلنٓخح

ػنه رمخل آهَ في حلقيخم رهٌه حلوظيفش " الٓطؼخػشحن اليمك، و ػخمش كخؿش عإلشرخ
1
. 

 قي حنظقي هٌح حلمؼيخٍ ألن حألهٌ رفكَس حلمنفؼش حلؼخمش حلشخملش ػلى اؽالقهخ يئىي       

حلؼخمش، حً طيهل في ىحثَطهخ أشيخء، وأهٌ ػليه كٌلك انكخٍه للظفش ىحثَس حألموحل الى طؼويم 

الموحل ٍغم طوظيظهخ للنفغ حلؼخم حلؼموميش لزؼغ ح
2
. 

 يظمؼل في حٓظويحمه لؼزخٍحص ٍح ،خهظػيرخ  نفخلي رهخ ءؿخ لطيوى حللقيك أن ش نم مخو       

ػنه ءالٓطغنخن حيمك ال ًيلٍوٍي حلػء حلشيٍس حكؼرخ، هخىيىطك ديطؼ فػفخػشو ٓؼشوح

 م.إلرهخوع و حرخلغم رشومش هًه لطهومكخ صفكخن

ٍع لمشن حم لك طرنخه ًحله ٍ،لمؼخييل حفػٍ أيؼطر فبنه ىنق نمٍلمؼيخحًح له ؿهومهمخ و       

 ٍي. ثُحلؿٍي و حلمطو حنٓي ٍلفح

وحل مأ"رؤنهخ ،لؼخمشوحل حألمح 1847 نٓيٍلفحني ىلمون حلقخنحطنقيق  لؿنش صفٍَ ػىقو       

مخ و اه سٍمرخشوٍلؿمهل حالٓطؼمخ مخى اطٍط لطي، حلؼخمش ص حٓٓخإلمو حإلقليميش ص حألشهخح

قفٍلمًح حله صهخ ىحىربػأو ريؼطهخ ؽر سمهيؤ ونطكٍؽ أن رشلويمش مَفق ػخم، 
3
. 

 07في ىٍلطخحككمهخ  في لىوألٍس حللم ٍلمؼيخًح حه نٓيشٍلفع حلنقحمككمش  ىصػطمى حلقو 

.1950 لػخنين حيٍطش
4

 

منه  688 ىسلمخحفي  نيىلمون حلقخنص حن عكيٍلمؼيخًح حره ٍيثُحلؿٍع حلمشً حهأكمخ      

 صن رمقطػىل أو رخلفؼ صطهط لطيص حالولمنقٍحص و حلؼقخحلش ىولل الوحمٍ أ"طؼطرػلى أنه 

                                                           

 . 84حرَحهيم ػزي حلؼِيِ شيلخ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -1
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 ألٓخٓيشح يفشوظلح إىيلي هخطخ ىحىحػا للمخح ىحىػا  ٍؽرش ًصهأ كمخ لؼخمشح للمنفؼش صلطهطيح ٍمؼيخ فيه صطرناً  -4

 ٍلمؼيخح ًحه طرنى ىفق نٓيٍلفح لشىولح ّلمؿل مخرخلنٓرشأ ،لؼخمشح وحلألمح نم قفٍحلمح هًه وحلمأ ىػنيمك لكي ،لؼخمشح قفٍحللم

 لنفغح ىحفهأ ىألك رطهطيطهخاىحٍي  ٍحٍقٍ ىط لطيح كطل لؼخمشح وحللألم مطػ فال ،لفؼليح صلطهطيح ٍالػطرخح نرؼي ًحهآ

 ػلى لكمخيشح ءإلػفخ ككيلش ٓميٍلح صلطهطيح لىا طلؿؤ ىق ىحٍسإلح نأل ٍع،لغح كلًل ىسكوح ٍسلمولو  لطٓطغ مل مػ؛  ملؼخح

،  ملؼخح لنفغح قطكق مل لطيح لؼخمشح لطفشح ءػفخا لىا ػيىحلح فمخ رهخ وٍلؿمهح عنطفخىون ح طهخوُفيك طرقى لطيح ٍلؼنخطح عرؼ

 .23رومِرَ رخىيْ  ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص 
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ٓٓش إلماىحٍي، أو خرغ ؽلهخ  لهيثشأو ميش وٓٓشػمإلمىحٍس أو إل، أو  ػخمش لمطلكش ونقخن

"ػيشٍُحلوٍس حلػق حخؽن في هليشىحنيش ولطؼخأو طيخ ٍس ًحمٓي ىسكولأو كيش ٍحشطح
1
. 

 الثانٍالمطلة 

 المؼاَُز التشزَؼُح لتمُُش المال الؼام ػن المال الخاص

ى ق ٍأيلن أن حطري ، نٓيٍلفحهخطش و لفقه حفي  ملؼخل حلمخٍ حمؼيخ ٓشل ىٍحهال نم     

ٍؽ رش ، اال لؼخمشوحل حألمحفي  لهىط ال إلقليميشص حلؿمخػخو حلش ىولوحل حمأن أػلى ٍٓطقح

 لكخلشحه ًفيه فطكيأن ش ؽيٍشم، ػخقفٍم شؽٓوحرٍس أو مرخشوٍلؿمهٍف حطط صطك ػؼهخو

ىحف ألهحمغ  ٓخٓيشأو ألقش ؽم وٍسرط طظالءم هخطخ ىحىحػاهخ ىحىػانطيؿش أو ريؼطهخ م ؽركك

 ق.فٍحلمحه ًله لهخطشح

لؼخمش ق حفٍحللم لمهططشحلؼخمش ص حٓٓخإلمو حيش ىحٍإلص حألشهخوحل حمأن أكمخ      

ف يهخل ونقخن وىؿىم وػ ٍؽرش كل، و ًلؼخمشحوحل ألمق حخؽن في لهىالط لطنخػيشوح يشٍلطؿخح

يش ٍالػطرخص حألشهخى حألكأو لش ىولل كخوممل للمخون حيكُم أن يل ػخمخ للمخون حيك فلكيك لً

 .لؼخمشحللمنفؼش  مهططخ للمخًح حه ونيك، و أن لؼخمشح

 صهخلم و مخلهخ  حلؼخحلش ىولح لمخ نري ُيمي نٓيٍلفون حلقخنحفي  ملؼخل حلمخٍ حمؼيخ نكخو اًح 

 ًح حلمطلذ.ه في ٓنرينه مخح ًهوع و ػولمًح حه في صطنخقػخ ٍفػ ٍيثُحلؿون حلقخنن حفب

 التذذَذ التشزَؼٍ رمؼَا األول:الفزع 

في حلنظوص حلقخنونيش حلَٓميش، وحلمشَع  هرؤنوحػه وطؼيحى يقظي ره طلييي حلمخل حلؼخم      

حلـِحثَي رخإلػخفش الى حػظمخىه ػلى حلظؼَيفخص حلمٔظنيس الى حلمؼخييَ حلظقليييش لـؤ الى 

 ،أٓلود حلظلييي حلظشَيؼي لألمالك حلوؽنيش حلؼموميش وحلوخطش ٓوحء كخنض طخرؼش لليولش

 حلواليش أو حلزلييش.أو

حلمظؼلق رخألمالك حلوؽنيش، فخلمشَع حلـِحثَي   90/30من قخنون  14كٔذ نض حلمخىس       

ك حألمال من قخنون 15خ في حلمخىس قٔم حألمالك حلؼموميش لليولش الى أمالك ؽزيؼيش كيىه

 08/14من قخنون  07حلمؼيلش رخلمخىس  16في حلمخىس  حلوؽنيش، وأمالك حططنخػيش كيىهخ

ك  حلوؽنيش حلوخطش ورؼي طؼَيفهخ رؤنهخ طلمالك ، أمخ حألحلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش 

  19، 18، 17ش ػمن حألمالك حلؼموميش، فقي ػيىهخ حلمشَع في حلموحى حألمالك غيَ حلمظنف

من نفْ حلقخنون 20
2
. 

حلمظؼمن  01/ 16 ثَي حألمالك حلوؽنيش حلؼموميش في قخنونحِكمخ كيى حلمشَع حلـ      

حلظي طنض "... وطشمل رخؽن حألٍع  18 حلمخىس في حلفقَس حلؼخنيش منحلظؼييل حليٓظوٍي 

في  ،وحلؼَوحص حلمؼينيش حلطزيؼيش و حلليش طخقش،وحلمقخلغ، وحلموحٍى حلطزيؼيش لل وحلمنخؿم،

 .وحلميخه وحلغخرخص ف منخؽق حألمالك حلوؽنيش حلزلَيش،موظل

                                                           
 ، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم.0357سبتمبر  42الموافق ل  0937رمضان  41المؤرخ في  71-57األمر رقم انظر - 1

، حلمؼيل و  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم -حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش   90/30 ٍقم  قخنون 20الى  14حلموحى من حنظَ -2

 ..  2008حلظخىٍ ٓنش  08/14حلمظمم رخلقخنون 
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حلٔلكيش   و حلـوي، وحلزَيي وحلموحطالصو حلنقل حلزلَي  كمخ طشمل حلنقل رخلٔكك حللييييش،

كيش، وأمالك أهَى مليىس في حلقخنون"وحلالٓل
1
. 

فخلمشَع حلـِحثَي رظؼَيفه لألمالك حلوؽنيش أػطى ملظوى ؿييي لهٌه حألمالك يوحفق      

حؿيش وطولى رنفٔه طؼَيف ليييش حلقخثمش ػلى حالُىوحلنهؾ حلـييي حلمظزغ، وػخى الى حلنظَيش حلظق

نوػيهخ، رخالػظمخى ػلى مؼخييَ طقليييش كمؼيخٍ ػيم حلقخرليش للظملك ومؼيخٍ حلظوظيض للمنفؼش 

حلؼخمش،اػخفش الى حلوظيفش حلظي يقوم رهخ حلمخل،كمخ أىٍؽ أموحل أهَى في حليٓظوٍ مؼيفخ 

 ػليهخ كمخيش ىٓظوٍيش . 

ك حلوؽنيش رنوػيهخ مـخال وحٓؼخ الؿظهخى كل من و هكٌح لم يظَك حلمشَع رظؼَيفه لألمال      

حلقؼخء وحلفقه حلـِحثَيين،ػكْ حلمشَع حلفَنٔي حلٌي لم يظزنى فكَس حُىوحؿيش أموحل 

حألشوخص حلؼخمش اال رؼي طزنيهخ من ؽَف حلفقه ػم حلقؼخء حللٌحن طوليخ وػغ مؼخييَ لظلييي 

مكونخص أموحل حليولش
2
. 

 ئذ فٍ القضاء و القىانُن الىضؼُح الفزع الثانٍ : المؼُار السا

 لحألموح من حلؼخمش للظمييُحألموح مؼيخٍملىى ظلىيى للو حلفقهيشٍحء حآل ظزخينصرمخ أنه       

ػن موظلف حلمؼخييَ حلٔخرقش فقؾ رل طـخوُ رنخ حلزلغ ، فبننخ لم نكظف رٌكَ حلمؼخييَ حلوخظش

 : حلٔخثيس في حلقؼخء وحلقوحنين حلوػؼيش ًحكَين منهخ مخيلي

 فٍنٔخ  في أوال:

 من حلؼخمش لحألموح لظمييِ اليه حالٔظنخى يمكن ، وحؼلخ مؼيخٍ حلفٍنٔي حلمشٍع يلىى ال     

حلمٔؤلش هًه ظـخه حلفٍنٔي حلقؼخء مٍفق ػلى ًلك حنؼكّ وقى ،حلوخظش لحألموح
3

 كخنص اً ،

 ىون من لخلش كل في حلمظوحفٍس حلظفخص زبزٍحُ ظكظفي حإلىحٍيش أو منهخ حلؼخىيشء ٔوح حلملخكم

 حللخالص. ـميغ  في ظؽزيقه يمكن ػخمخ مؼيخٍح ظلىى أن

 حلًي زخلظؼٍيف ألوًح نلو يظوـه حلفٍنٔي حإلىحٍيء حلقؼخ أزى 1947منٌ ػخم  أنه اال     

 حلؼخم لللمخ ظؼٍيفخمشَوػهخ  في أوٍىص حلظي، حلفٍنٔي حلمىني حلقخنون ظنقيق لـنش وؼؼظه

 حلـمهوٍ ئظؼملهخ حلظي حلؼخمش وحلمإٔٔخص حلؼخمش حلـمخػخص لأموح مـموع نؽخقه في ينىٍؽ

 قى وخص اػىحى زمقظؼى أو ، زؽزيؼظهخ لحألموح كخنض اًح ػخم لمٍفق أوحلموظظش ،مزخشٍس

 أن حلظؼٍيف هًح ػلى وياللظ ،حلوخظش حلمٍفق أغٍحع ػلى أٔخٔيش زظفش أو كلهخ قظٍص

 :حللـنش 

 مزخشٍس حلـمهوٍ لالٔظؼمخ موظظخ كخن ٔوحء حلؼخمش للمنفؼش حلظوظيص مؼيخٍ ظزنص قى -1

 حلىولش.  مٍحفق من ػخم مٍفق لوىمش أم

 قى وخظخ اػىحى اػىحىهخ أوزمقظؼى ؽزيؼظهخ زلكم لحألموح هًه ظكون أن حشظٍؽص قى نهخأ -2

 يؼيق حلمؼيخٍ وهًح حلمٍحفق زهًه حلوخظش حألغٍحع ػلى أٔخٔيش زظفش أو كلهخ حقظظٍص

 من حلؼخمش للمٍحفق موظظش كخنص مخ اًح ، حلؼخمش لحألموح من ظؼى حلظي لحألموح نؽخق من
                                                           

 حلمظؼمن حلظؼييل حليٓظوٍي . 06/01قخنون  18حلمخىس َحنظ -1

كنخن مئخوي ، آليخص كمخيش حألمالك حلوؽنيش ، ٍٓخلش ىكظوٍحه ، ؿخمؼش أري ركَ رلقخيي طلمٔخن ، كليش حللقوق و حلؼلوم  -2

 .47، ص  2014/2015حلٔيخٓيش ، قٔم حللقوق ، 

 .22رخلو أكالم ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص -3
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 اػىحى  أوزمقظؼى زؽزيؼظهخ حلمٍفق ألغٍحع مهيؤس لحألموح هًه ظكون أن حشظٍحؽه لوال

 .وخص

 حلظخىٍفي لكمهخ في حألولى للمٍس هًححلمؼيخٍ حلفٍنٔيش حلنقع ملكمش وقىحػظمىص      

 اػىحى زشٍؽ أوًص كمخ حلؼخمش للمنفؼش حلظوظيص مؼيخٍ فيه ظزنص اً ،1950طشَين حلؼخني 

 حلمٍحفق هًه لأموح ػى يمكن لكي حلؼخمش للمٍحفق حألٔخٔيش حلوظيفش ليإىي وخظخ اػىحىح لحلمخ

 حلؼخمش.  لحألموح من

 قؼى فقى ، أظىٍهخ ػىيىس ألكخم في حلمؼيخٍ زهًح حألوً الى حلفٍنٔي حلىولش مـلّ وظوـه

رؼي حألٍعقؼيش  رشؤن  حلظخىٍ حللكم في
1

 حلمؼيخٍ هًح أن لحلقو يمكن لًلك، للمينخء حلظخزؼش

 .ٍحللخؼ حلوقص في فٍنٔخ في وقؼخء فقهخ حلمؼيخٍحلٔخجى ليمؼ زشقيه

 ثانُا : فٍ مظز  

 هًح في موظلفخ ظوـهخ ظوـه،فقي  حلمظؼخقزش حلمىنيشنخطه ظقني في حلمظٍي حلمشٍع يوظلف       

 فقى ،حلوخظش أموحلهخ من حلؼخمش حلىولش لمؼيخٍظمييُأموح حلظقنيخص هًه في أوٍى اً ،حلشؤن

 "حألمالك :أن ػلى 1875من حلقخنون حلميني حلموظلؾ حلظخىٍ في ٓنش  25نظض حلمخىس 

منه  26 حلمخىس أمخ، حلوخظش " للملكيش قخزلش غيٍ وغيٍهخ وحلموحنت الٔظلكخمخصكخ  حللكوميش

 يئٍ وغيٍهخ وحلشوحٍع لؽٍقكخ حلؼخمش للمنفؼش حلموظظش حألمالك: " أن ػلى نظص فقى

للظمييُ:  مؼيخٍين ظؼمنظخ قى أنهمخ حلنظين هًين ظمليص من فيظزين حلٔخزق " حللكم ػليهخ

 وهًح ،حلؼخمش للمنفؼش لحلمخ طوظيض هو وؼخنيهمخ ،حلوخص للظملك لحلمخ قخزليش هوػىم أولهمخ

 فيألكخم حالوظالف الى فؤىى ،حلمشٍع ظزنخه حلًي حلمؼيخٍ ظلىيى للو حلوالف الى أىى

 حلقىيم حلموظلؽ ظقنينه في حػظمى قى حلمظٍي أنحلمشٍع لحلقو الى حلزؼع ويظوـه حلقؼخء

 ايٍحى وزؤن للىولش حلوخظش لحألموح من حلؼخمش للظمييُحألموح حلؼخمش للمنفؼش حلظوظيص مؼيخٍ

 للظمييُ حمؼيخٍ ػليهخ حػظمى قى حلمشٍع أن يؼني ال حلوخظش للملكيش حلقخزليش ػىم لؼزخٍس حلمشٍع

 ل.للمخ حلؼخمش حلظفش ؼزوص ػلى مظٍظزخ أؼٍح أوٍىهخ لز ،

حلوالف  ظفخىى اً ، حلمٔؤلش هًه حظـخه وؼولخ أكؼٍ فكخن ، حألظلي حلمىني حلظقنين أمخ     

من حلظقنين حلميني حألطلي   9/10حلمخىس فقى لىىص  ،حلموظلؽ حلقخنون للو ىحٍ حلًي حلفقهي

وزًلك يكون ، حلؼخم زخػظمخىهخ ػلى مؼيخٍ حلظوظيص للمنفؼش حلؼخمشل حلمؼيخٍ حلمميُ للمخ

 وؼولخ من حلظقنين حلمىني حلموظلؽ.أكؼَ شموال وأكؼَحلظقنين حلمىني حألظلي قىـخء 

 فقى ،حلنخفً حلمظٍي حلمىني حلقخنون في حلؼخم لظمييُحلمخ مؼيخٍ زظلىيى يظؼلق فيمخ أمخ      

 حلؼخمش للمنفؼش حلظوظيص لمؼيخٍ ظزنيهخ ػلى زظٍحلش حلمىني حلقخنون من 87حلمخىس  نظص

 حلؼخمش للمنفؼش موظظش ظكون حلظي وحلمنقوالص ... حلؼقخٍحص ػخمش أموحال ظؼظزٍ"  فيهخ فوٍى

"
2
. 

                                                           

 .23، حلمَؿغ نفٔه ، ص  رخلو أكالم -1

 .24، ص  نفٔهرخلو أكالم ، حلمَؿغ  -2
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 زوؼغ مكظفيخ ،حلؼخمش لحألموح من يؼى كمخ أمؼلش ؼٍد ػن حللخلي حلقخنون لػى فقى      

 لحألموح من يؼى مخ ظلىيى ينظٍفيهخ لخلش كل في للقخؼيكخ ظخٍ حلؼخم للظمييُحلمخ مؼيخٍػخم

 شٍؽين:  ظلقق من زى ال ػخمخ يؼى لكي حلمؼيخٍ هًح ػلى ورنخءح ، حلؼخمش

 حألوٍى. حلؼخم حلقخنون أشوخص أوزؤلى زخلىولش وخظخ لحلمخ هًح يكون أن -1

 ل لمنفؼش ػخمش.حلمخ هًح يوظص أن -2

 )ػخمش لحألموح من نوػين وـوى الى أشخٍ قى حلمظٍي حلمىني حلقخنون كخن اًح أنه اال     

 حلؼخمش.  حلمؼنويش حألشوخص من أولغيٍهخ للىولش مملوكش ظكون ووخظش(

نظوص  لمؼ لحألموح من حلنوػين هًين زين حلظفٍيق أوٍى ظشٍيؼخص أغفلص فقى      

)حلوخص  1975ٓنش  63ونظوص حلقخنون ٍقم   1971حليٓظوٍ حلمظَي حللخلي  لٔنش 

ٓنش  35رظؼييل أككخم قخنون حلؼقورخص و حإلؿَحءحص حلـنخثيش حلٌي كل ملل حلقخنون ٍقم 

1972.) 

 ؽخجفظين ظؼم حلمظٍي حلمىني حلقخنون في حلؼخمش لحألموح زؤن ظقىم مخ كل من لحلقو يمكن لًلك

 ل:حألموح من

ينظفؼون   حألفٍحى كخن اًح كًلك وظكون ،للـمهوٍ حلمزخشٍ للالٔظؼمخ حلموظظش لحألموح -1

 ظكون حلظي لحألموح من وغيٍهخ حلزلٍ وشوحؽت وحلـٔوٍ كخلؽٍق مزخشٍ لزشك زهخ

 أم ،حإلنٔخن لظىو ىون حلؽزيؼش زٔزد لظلص ٔوحء،ٍ للـمهو حلمزخشٍ للالٔظؼمخ موظظش

 حإلنٔخن.   ظهيجش من كخنض

 ًلك اىحٍس في لحلمخ زه ئهم حلًي حلىوٍ كخنح أي، حلؼخمش للمٍحفق حلموظظش لحألموح -2

 حلممكن غيٍ من يكون أوأن ، حلَثئي زخلىوٍ لحلمخ ًلك قيخم حشظٍحؽ ىون من حلمٍفق

لالٔظغنخءػنه لقخز غيٍ أم، ػنه لالٔظغنخء قخزال كخن ٔوحء ػخمخ مخال فيؼى ، ػنهحء حالٔظغن
1
. 

 ثالثا: فٍاألردن

 من حلؼخمش لحألموح لظمييُ حلؼخمش للمنفؼش حلظوظيص مؼيخٍ ػلى حألٍىني حلمشٍع حػظمى     

      :من حلقخنون  حلميني حألٍىني ػلى مخ يؤطي   60 حلمخىس نظص فقى ، حلوخظش حلىولش لأموح

 حلؼخمش حللكوميش أوحألشوخص للىولش حلظي وحلمنقوالص حلؼقخٍحص ـميغ ػخمش أموحالطؼظزَ  "

 كخمملو يكون حلًي لحلمخ ػخمخ مخال يؼى فبنه وزًلك، ػخمش " زمنفؼش موظظش ظكون وحلظي

 حلؼخمش. حلمنفؼش لظلقيق موظظخ ويكون حلؼخمش حلمؼنويش حألشوخص أوأللى للىولش

 من حلؼخمش لحألموح لظمييُ زه لحلمؼمو حلمؼيخٍ حلمىني حلقخنون زه ـخء حلًي حلمؼيخٍ ويؼى     

 حلقخنون في حلؼخم لحلمخ لمفهوم طؼَػض قى أوٍى ظشٍيؼخص ظوـى أنه اال ،حلوخظش لحألموح

 لظمييُ ػليه ظؼظمى وحلى  مؼيخٍ أوظـىيى ،له مشظٍك ظؼٍيف ػلى ظظفق أن ىون من حألٍىني

 وقخنون  1952لٔنش  06 ٍقم حألميٍيش لحألموح لظلظي قخنون حلقوحنين هًهن وم حلؼخم لحلمخ

 وقوحنين أهَى.  1966لٔنش   20 ٍقم حلىولش لأموح ظيخنش

 ػنى حلوحٔغ زخلظفٔيٍ أوً قى حلمشٍع أن الى، حألٍىني حلفقه في حلٔخجى حلٍأي ويًهد     

 لحألموح كخنصء ٔوح حلظوظيص زًلك يظلقق زليع ، حلؼخمش زخلمنفؼش حلمقظوى ىه ظلىي

                                                           

 .25حلمَؿغ نفٔه ، ص   -1
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 ، ؼٍوٍيخ لحلمخ كخنء ٔوح ، حلؼخمش حلمٍحفق لوىمش أم مزخشٍس حلـمهوٍ لوىمش موظظش

ػنه حالٔظغنخء يمكن ال و حلمٍفق لوىمش
1
. 

 الثالثالمثذث 

 طزق تسُُز المال الؼام

و حلظشَيؼيش لمؼَفش نظخم اىحٍس و طٔييَ حألمالك حلوؽنيش يـذ حلَؿوع الى  حلنظوص 

حلظي ال طشكل موػوػخ  حلظنظيميش من ؿهش ، و من ؿهش ػخنيش الى حلمنشوٍحص و حلظؼليمخص 

وؿهش فقؾ رخلَٔيش ألنهخ طؼظزَ أػمخال ىحهليش رلظش لإلىحٍس مكظى اًح نشَص فظظٔم للنشَ و

ػليهخ و هٌح مخ يمؼل طؼورش في حللظولللموظفين و ليْ لهخ  أي أػَ حطـخه حلموحؽنين 
2
. 

و حٓظويحمهخ رمخ  لو طَمي ػمليخص اىحٍس حألمالك حلوؽنيش و طٔييَهخ الى طشغيل هٌه حألموح

رخطوخً حإلؿَحءحص و اطيحٍ حلقَحٍحص أو حلؼقوى  يلقق  أهيحف حلمظللش حلؼخمش، و يقوم

حلمظؼلقش رظٔييَ حألمالك حلؼموميش حلـهخُ حإلىحٍي حلمكلف رؼمليخص حإلىحٍس و يمؼله حلوُيَ كل 

في مييحن حهظظخطه رخلنٔزش لألمالك حلظخرؼش لليولش، أو حلوحلي مغ ىػم و مٔخػيس من قزل 

لألمالك حلظخرؼش  حلملليش حإلقليميش  رخلنٔزش مظللش و طكون لألؿهِس حلموظظش في حلـمخػخص

لهخ وحلظي يمكنهخ حالٓظؼخنش روزَس مظللش أمالك حليولش
3
. 

طكون للمئٓٔخص و حلمظخلق و حلهيجخص في كخلش طوظيض حألمالك لهخ و يقغ ػلى  حو حٓظؼنخء

َ هٌه حألؿهِس مٔئوليش حللفخظ ػلى هٌه حألمالك كخل حٓظؼمخلهخ و كمخيظهخ ػي أي موخؽ

 ملظملش طؼَػهخ  للهالك.

حلمطلذ حألول )ؽَق حكظٔخد حلمخل حلؼخم ( و  مطلزين،ولهٌح قمنخ رظقٔيم هٌح حلمزلغ الى 

 )قوحػي حٓظؼمخل حلمخل(.حلمطلذ حلؼخني 

 المطلة األول

 طزق اكتساب المال الؼام

 لأـ من وهًح لحلمنقو و حلؼخزص منهخ ،مظنوػش لأموح الى أشوخظهخ أو حلىولش ظلظخؽ      

 هًه ػلى حلىولش لظلظ أين من ولكن ، حلؼخمش حلمنفؼش لظلقيق زخنظظخم حلؼخمش حلمٍحفق ظٔييٍ

 ؟ حلؼخم لحلمخ حكظٔخد ؽٍق من ػليه حإلـخزش نلخول مخ وهو ؟ لحألموح

 لللمخ حلمنشجش حلؽزيؼيش حلظوحهٍ لزظكخم امخ حلوؽنيش زخألمالك لحألموح اللخق يظم     

 ..حلواليش. حلزلييش، حليولش،، حلؼخم حلشوص لقز من أوزخكظٔخزه

 حلؼخم حلقخنون )ؽٍق حٔظؼنخجيش زؽٍق وامخ أوظؼخقىيش ػخىيش زؽٍق امخ حالكظٔخد ويكون

حلوخص( حلقخنون أوزؽٍق
4
. 

                                                           

 .26رخلو أكالم ، حلمَؿغ نفٔه ، ص  -1

 .309، ص 1985مليو أكمي ، ملخػَحص في حلمئٓٔخص حإلىحٍيش ، حلـِحثَ ، ىيوحن حلمطزوػخص حلـخمؼيش ، -2

، حلمؼيل و  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30حلقخنون  ٍقم من ،  10، 9، 5حلموحى  -3

 .2008حلظخىٍ ٓنش  08/14حلمظمم رخلقخنون 

 .27، 26رخلو أكالم ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص ص  -4
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 الطزق الؼادَح أو التؼاقذَح  الفزع األول :

حلظزخىل، حلظقخىم  حلظزَع، ،من قخنون حألمالك حلوؽنيش وطظمؼل في حلؼقي  26 حلمخىس كيىطهخ     

 حألٔخليد زبلىى حالػظزخٍيش أوأشوخظهخ ،حلىولش ظملكظه اًح اال ػخمخ لحلمخ اليظزق ،وحلليخُس

  ،للىولش حلمخليش للًمش أيلولظه الى لحلمخ حلموـوىزهخ حلوؼؼيش ظإىي فقى ، حلقخنونيش لوحلؤخج

 لهًح حلمخلك وزين زينهخ ،ٍؼخجيش ػقوى زموـد حكظٔخزه يظم كمخ، حالػظزخٍيش أشوخظهخ أو

 ل.  حلمخ

 الؼقد أوال:

 اٍحىس حإلٍحىظين وظوحفق زخلظٍحؼي حلؼقى ؽٍيق ػن حألمالك ػلى لحللظو حإلىحٍس زبمكخن     

 ػنه لحلمظنخُ لحلمخ قيمش لزمقخز لإلىحٍس حلملكيش لنق ويكون حإلىحٍس واٍحىس حلملك ظخلد

حلؽٍفين حظفخق لٔد
1
. 

من حلقخنون حلميني )مؼيلش( يظم حللظول ػلى حألموحل   679 حلمخىس نظصػليه مخ وهًح     

 حلمنظوص وحلشٍوؽ حللخالص وفق ٍؼخجي زخظفخق حلؼموميش حلمٍحفق ٔيٍ لؼمخن وحلوىمخص

 حلقخنون. في ػليهخ

 ثانُا: التثزع 

 حلشٍوؽ مٍحػخس مغ حلموظلفش أوحلظنظيمخص حألفٍحى لقز من زهخ حلمظزٍع لحألموح حإلىحٍس لظقز    

 في وهي حلموظظش حلٔلؽش ظؼىه اىحٍي زؼقى حلظزٍػخص هًه ظؼزص أن : منهخ حلملىىس حلقخنونيش

 حالظفخقيخص أو حلمؼخهىحص أللكخم وحلهزخص حلظزٍػخص هًه وظوؼغ ،حلىولش أمالك مظللش حلؼخىس

 حلىوليش وحلهيجخص حلمإٔٔخص من ظخىٍس حلظزٍػخصكخنض  اًح فيهخ ؽٍفخ حلـُحجٍ ظكون حلظي

حألؽٍحف أومظؼىى حلؼنخجي أوحلظؼخون اؽخٍحلمٔخػىس في لظؼم حلظي
2
. 

 زخلمخليش حلوُيٍحلمكلف يظوًه قٍحٍ زمقظؼى للىولش ظقىم حلظي وحلهزخص حلظزٍػخص لوظقز     

 هًه ظوظيص زؼمخن وحلوُيٍحلمكلف وُيٍحلمخليش زين زقٍحٍمشظٍكحء حالقظؼ وػنى

حلظزٍػخص
3
. 

 حلظزٍػخص لقزو فيظم للىولش حلظخزؼش حإلىحٍي حلؽخزغ ًحص حلؼخمش للمإٔٔخص زخلنٔزش مخأ     

 حلمإٔٔش ػلى حلوظي وحلوُيٍ زخلمخليش حلمكلف حلوُيٍ زينمشظَكش  زٍوظش لفخجىظهخ

 زظوظيص أومقيىس وشٍوؽرؤػزخء  مؼقلش أوغيٍ مؼقلش حلظزٍػخص هًهٓوحء كخنض  حلمٔظفيىس

وخص
4
. 

حلشؼزيش  للمـخلّ ٍفؼهخ أو حلظزٍػخص لقزو فيوؼغ ،وحلزلىيخص حلواليخص وزوظوص     

حلمنظوزش
5

 حلشؼزيش حلمـخلّ مىحولش ػلى حلموحفقش فظظم وخظش وشٍوؽرؤػزخء  مؼقلشكخنض  واًح، 

                                                           

 .51رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -1

، حلمظؼمن حلقخنون حلميني ، حلمؼيل و 1975ٓزظمزَ  26حلموحفق ل  1395ٍمؼخن  20حلمئٍم في  58-75حألمَ ٍقم  -2

 حلمظمم.

 08/14، حلمؼيل و حلمظمم رخلقخنون  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30حلقخنون  ٍقم  -3

 .2008حلظخىٍ ٓنش 

 ،  حلمَؿغ حلٔخرق. 30-90من حلقخنون ٍقم  43حلمخىس  -4

 نفٔه، مَؿغ  30-90من حلقخنون ٍقم  44حلمخىس  -5
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و  أوحلزلىي حلوالجي حلشؼزي للمـلّ حلمخليش ووُيٍ حلوظيش حلوُحٍس زين زقٍحٍمشظٍك حلمؼنيش

حلمىحولش ؽٍيق ػن ظوفيؼهخ
1
. 

  التثادل: ثالثا

 حلقخنونمن  413حلمخىس  ًلك ػلى نظص آوٍ لزمخ لمخ مزخىلش زمقظؼخه يظمء اـٍح لحلظزخى     

 ملكيش لحلظزخى لٔزي وٍػلىآلح الى لينق أن حلمظؼخقىين من لك زه يلظُم ػقى حلمىني  "حلمقخيؼش

 حلنقوى". غيٍ لمخ

38الى  30في حلموحى من  454/ 91 حلظنفيًي فيحلمٍٔوم لحلظزخى ػلى حلظنظيص وظم     
2
 أمخ 

 حلؼقخٍحص. في وحلووحص حلؼخمش حألشوخص زين لحلظزخى لظٍػمليش فقى حلوؽنيش حألمالك قخنون

 أمالكمن قخنون حألمالك حلوؽنيش حلوخطش وحلظي طملكهخ حليولش مقخرل  92/02 حلمخىس نظص     

 حألمالك من حلقخنون نفٔه" يكون طزخىل 05/01 حلمخىس أيؼخ وظنص حلووحص يملكهخ ػقخٍيش

 قٍحٍظظوًه موؼوع حإلقليميش حلـمؼيخص ظملكهخ حلظي حلوخظش حلوؽنيش لألمالك حلظخزؼش حلؼقخٍيش

 حلموظظش. حلٔلؽش

"ػنيمخ طَى هيجش ػخمش أن ملك ػخم  أنه:حلظزخىل ػلى  (Deaubadereويؼَف حألٓظخً )     

 لم يؼى مفيى للمظللش نٔظؽيغ وزىون أي ظؼوزش قخنونيش حلظغييٍفي ظوظيظه".

 ػقذ التثادل -1 

 زؼى اال حلؼقى ازٍحم اليمكن لكن ػقى ظوٍس في ويكون ٍؼخجي ػقى لحلظزخىػقي      

 حلظخليش:   حلزيخنخص ػلى قٍحٍحلمزخىلش وينص وُيٍحلمخليش يظىٍػن حلًي ظىوٍقٍحٍحلمزخىلش

 منهخ.كل  وقيمش حلمزخىلش موؼوع حلؼقخٍيش حألمالك وظف -

 وٍ. آلح للؽٍف حلمظزخىلين حلؽٍفين ألى ػلى ظٍظد حلًي حلقيمش فخٍق لمؼى -

 والله.  لحلظزخى ػمليش ظلقيق يمكن حلًي لحألـ -

 حلؼقخٍحلوخص. لظنق حلظي حلملظملش حلٍهون لظظفيش لحألـ -

 اىحٍس ظقوم اىحٍي ػقى لشك فيكخن  فبًح ظوؼيقي أوػقى اىحٍي ػقى لشك لحلظزخى ويؤوًػقى     

 حلملك.  فيهخ يوـى حلظي حلواليش وحلي ويوقؼه حلىولش موؼق هخٍزخػظزخ زظلىيىه حلىولش أمالك

 حلوخظشكل حإلؿَحءحص  فيه وظظزغ حلموؼق ػقى يظم فبنه ظوؼيقي ػقى لشك فيكخن  اًح أمخ 

 حلظوؼيق مظخٍيف حلىولش مغ لحلمظزخى حلؽٍف لويظلم حلىولش مىيٍأمالك فيه لويمؼ ،زخلؼقوى

 طؼم حلؼقخٍيش زؼىهخ حلملخفظش في وحلشهٍ لحلظٔـيإلؿَءحص  حللخلظين في حلؼقى ويوؼغ

 زظوٍس وًلك لهخ حلظخزؼش حلوخظش حألمالك نؽخق في وظىمـه ًمظهخ الى حلوخص حلؼقخٍ حإلىحٍس

 في يفوق حلؼقخٍكخن  اًح أمخ ،حلموظظش حإلىحٍس ظٍحه لينمخ وظؽزيقه ظوظيظه يظم لظى مإقظش

 ئظفيى حلًي حلشوص فهوحلؼقخٍحآلوٍ من ئظفيى حلًي حلشوص فبن حآلوٍ حلؼقخٍ قيمش قيمظه

                                                           

 .51رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -1

حلمظؼمن طلييي شَوؽ اىحٍس حألمالك حلوخطش و حلؼخمش حلظخرؼش ، 454-91من حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم  38،  30حنظَ حلمخىس -2

 لليولش وطٔييَهخ.
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 وهًحمخ قيمش لحلؼقخٍحألق ػلى لظلظ حلًي حلشوص الى حلفخٍق يىفغ قيمشحألكزَ حلؼقخٍ من

منحلقخنون حلمىني 414حلمخىس  نظصػليه
1
. 

 ٍجيّ حوظظخص من يكون لفقٍحٍحلظزخى ،حلملليش حلهيجخص لظزخى زؼمليش حألمٍ ظؼلق اًح أمخ     

 لوظٔظكم حلزلىي حلشؼزي حلمـلّ مىحولش زؼى ل،حأللوح لٔد أوحلوحلي حلزلىي حلشؼزي حلمـلّ

 قخنون من 83و  55وحلموحى  لقٍحٍظزخى حلظيحظوًص حلٔلؽش من ظوؼيقي زبػىحىػقى حلؼمليش

وحلشهٍحلؼقخٍي لحلظٔـيإلؿَحءحص  حلؼقى يوؼغ وأويٍح، حلواليش
2
. 

 إجزاءاخ التثادل  -2

 حلمؼنيش. حلؼخمش أوحلمظللش حلووحص ألى زمزخىٍس امخحإلؿَحءحص  ظظم      

 حلمؼني يقىم ػخم شوص مغ لحلظزخى في يٍغد حلًي حلوخص حلمخلك ؽٍف من حلؼمليش ظظم      

 ظؼزص  وشهخىس حلموؽؽ حلملكيش ػقى ؽلد يظؼمن زخلمخليش حلمكلف حلوُيٍ الى ؽلزخ زخألمٍ

 حلمؼنيش. حلؼخمش للمظللش حلمزىجيش حلموحفقش

 حلموحليش حلؼالؼش حألشهٍ لوال حلؼقخٍ ػلى حلٍهون ٔـالصكل  لازؽخ حلمخلك وػلى     

 حلمظخلق زخلمخليش يؤمٍحلوُيٍحلمكلف زؼىهخ حلىولش أمالك مظللش ايخه يزلغه لإلشؼخٍحلًي

 ولقيقش حلوخص حلمخلك وؼؼيش من حلظلقق قظى حلملف زىٍحٔش حلوؽنيش زخألمالك حلموظظش

  حالقظؼخء. ماللقػنى حلقيمش فخٍق لومؼى حلؼقخٍحص ظقىيم

 الى ظليله حلظي حلوظيش للهيجش حلملف ظقىيم فيـد ػخمش مظللش من حلؽلدكخن  اًح أمخ      

لحلظزخى ظزٍٍػمليش ظوؼيليشرمٌكَس  مظلوزخ حلموحفقش فيلخلش وُيٍحلمخليش
3
. 

 سوحلليخُ :حلظقخىمٍحرؼخ

 ؽزقخ حلوخظش فيحألمالك وآليخ حلوؽنيش حألمالك نؽخق في وىووله لحلمخحكظٔخد  يظم     

فيحلقخنونحلمىني حلمنظوصػليهخ حلظقخىم لقوحػى
4

وقخنون حألمالك حلوؽنيش، 
5

فظيهل في  ،

 حلمخليش وحلمزخلغ وحلمنقوالص وحلٔنىحصللشَكخص  حلمإٔٔين ولظص حألٔهمحألمالك حلوؽنيش 

ـى وظ لم اً ـخٍ أولٔخد ايىحع لشك في وحألٍزخف حلفوحجى ومزخلغ فيحلزنوك حلنقىيش وحألٍظىس

 ٓنش. 15ظُيىػن  لمىس حللقوق ًوي من ألى أي زهخ يؽلد ولم ػليهخ ػمليش أيش

 الفزع الثانٍ : الطزق اإلستثنائُح 

 ًمش الى حلوخص حلقخنون أشوخص أللى حلمخليش حلًمش من حللخلش هًه في لحلمخ لينق      

وقى  ،ػنظٍحلظٍحؼي يغيد حلمؼنى وزهًح حلوخص حلمخلك موحفقش ىون حلمخليش حلؼخم حلشوص

                                                           

، حلمظؼمن 1975ٓزظمزَ  26حلموحفق ل  1395ٍمؼخن  20حلمئٍم في  58-75حألمَ ٍقم من   414حلمخىس  حنظَ-1

 حلقخنون حلميني ، حلمؼيل و حلمظمم.

 في حلظشَيغ حلـِحثَي ، ىحٍ حلوليونيش ريون ؽزؼش ، حلـِحثَ ،  ٓلطخني ػزي حلؼظيم ، طٔييَ و اىحٍس حألمالك حلوؽنيش  -2

 .191 -190ص ص، 2001

 .189 -188ٓلطخني ػزي حلؼظيم ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص ص  -3

، 1975ٓزظمزَ  26حلموحفق ل  1395ٍمؼخن  20حلمئٍم في  58-75 قمٍمن حألم322َالى  308ن حلموحى م حنظَ-4

 حلمظؼمن حلقخنون حلميني ، حلمؼيل و حلمظمم.

، حلمؼيل و حلمظمم  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30حلقخنون  ٍقم  من 49حلمخىس حنظَ -5

 .2008ٓنش  حلظخىٍ 08/14رخلقخنون 
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 زخلؽٍق ػنهخ وػزٍص حلوؽنيش حألمالك قخنون من 26حلمخىس  في أيؼخ حلؽٍق هًه وٍىص

 وهي:  حلٔلؽش ػنظٍ فيهخ يظهٍ حلظي ظلك أي حلوخص حلقخنون ػن حالٔظؼنخجيش

 وحلظؤميم. حالٔظيالء، وحلشفؼش حلؼموميش للمنفؼش حلملكيش نُع

 أوال : نشع الملكُح 

منه  52 حلمخىس نص فيٍ حلىٔظو زلكم حلملكيش للق حلممنولش حللظخنش من ػلىحلٍغم      

 من ظقلص ،قيوى ظٍىػليه قى حللق هًح أن اال ،مؼمونش حلوخظش حلملكيش أن ػلى ظنص حلظي

 لٍمخن شؤنه من اىحٍياؿَحء  فهو ،حلقيوى أهم من حلملكيش نُع ويؼظزٍ حللظخنش هًه لـم

ؼٍٍ من ينخله ػمخ ظؼويؼه لمقخز حلؼخمش للمنفؼش لظوظيظه ـزٍحػنه ملكه من حلمخلك
1

 وقى، 

 من ألى أي اليـوُلٍمخن : "ء فيهخـخ حلظي حلمىني حلقخنون من 677فيحلمخىس  ػليه حلنص ظم

 نُع في حللق لإلىحٍس أن غيٍ حلقخنون في حلمنظوصػليهخ وحلشٍوؽ لحأللوح في اال ملكيظه

 ظؼويع لمقخز حلؼخمش للمنفؼش حلؼقخٍيش حلؼينيش حللقوق أونُع ،أوزؼؼهخ حلؼقخٍيش حلملكيش

 ."لوػخى منظف

 حلمنفؼش ظلقيق وزهىف اؽخٍقخنوني في اال لألفٍحى حلؼقخٍيش حلملكيش نُع لإلىحٍس يـوُفال      

 ملكيظهم.  حلمنُوع لألشوخص يمنق ومنظف لظؼويعػخى لمقخز حلؼموميش

 وحللقوق لؼقخٍحصح لكٔد حٔظؼنخجي أٔلود حلؼموميش حلمنفؼش لأـ من حلملكيش نُعولهٌح فبن  

 لظخلق مقٍٍ وهو حلمنقوالص ملكيش لنُع حألٔلود هًح حٔظوىحم يـوُ فال ،حلؼقخٍيش  حلؼينيش

 حلؼخمش حلمنفؼش لألـ مهخمهخ في لظىو حلظي انـخُحلؼمليخص من ظظمكن لظى حلؼخمش حألشوخص

 91/11من حلقخنون ٍقم    02 حلمخىس نظص حلظىى وفيهًح حالقظظخىيش حلمنفؼش نٔظؼيى زليع

 لأـ من حلملكيش نُع مخيلي: " يؼى ػلىحلمظؼلق رقوحػي نِع حلملكيش من أؿل حلمنفؼش حلؼموميش 

 حنظهخؽ أىىح اً اال واليظم ػقخٍيش ولقوق أمالكالكظٔخد  حٔظؼنخجيش ؽٍيقش حلؼموميش حلمنفؼش

 اًح اال ممكنخ حلملكيش نُع يكون ال ،ًلك ػلى وُيخىس ،ٔلزيش نظيـش الى حألوٍى لحلؤخجكل 

 ًحصكزَى  لوأػمخ ومنشآص ـمخػيشاؿَحءحص  ظؽزيق ػن نخطـخ حلؼمليخصء طنفيٌ ـخ

منفؼشػموميش
2
. 

 :  ومراذلها الملكُح نسعإجزاءاخ   - 1

 حلؼموميش حلمنفؼش لأـ من حلملكيش زنُع حلمظؼلقش حلقوحػى يلىى حلًي زخلقخنون لىىص وقى     

حء يشمل إلـٍ حلؼموميش حلمنفؼش لأـ من حلؼينيش أوحللقوق حلؼقخٍحص ملكيش نُع يوؼغ زؤنه

 مخيلي:  مٔزقخ

 .حلؼموميش زخلمنفؼش حلظظٍيق -

 حلمخلكين هويش وظؼٍيف ملكيظهخ نُع حلمؽلود حلؼقخٍيش وحللقوق حألمالككخمل  ظلىيى -

 (.حلظلقيقحلـُجي) حلملكيش هًه منهم ظنظُع حلًين حللقوق وأظلخد

 نُػهخ .  حلمؽلود وحللقوق حألمالك ظقييم ظقٍيٍػن -

                                                           

 .53رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -1

، يليى حلقوحػي حلمظؼلقش رنِع حلملكيش من أؿل حلمنفؼش حلؼموميش ،  1991أفَيل  27، حلمئٍم في  11-91قخنون ٍقم  حنظَ -2

 .1991، لٔنش 21حلـَييس حلَٓميش ، حلؼيى 
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 .نُػهخ حلمؽلود وحللقوق حألمالك ػن لحلظنخُ يقخزله قٍحٍاىحٍي -

 حلملكيش نُع لظخلق نهخجي قؼخجي لكم ظىوٍ وزؼى حلمٔزقشحإلؿَحءحص  هًه وزؼى     

 وهي حلملكيش نُع لمٍحل من مٍللش آوٍ ظؤظي ملكيظهم حلمنُوع حللقوق أظلخد وظؼويع

 حلملكيش نُع مظؼمن اىحٍي قٍحٍ ؽٍيق ػن حلمنُوػش وحللقوق لألمالك حلملكيش لزنق مظؼلقش

حلؼقخٍي لحلظلو لمـخ في حلمؽلوزش حلقخنونيش للشكليخص يوؼغ حلؼموميش للمنفؼش
1
. 

 التظزَخ تالمنفؼح الؼمىمُح : -

قظى س حإلىحٍ زهخ ظقوم حلظي حألولى حلوؽوس ،حلؼموميش زخلمنفؼش حلظظٍيق مٍللش ظؼظزٍ    

حلملكيش نُع  حنـخُػمليش
2

 حلشٍوؽ لـميغ حلملكيش نُع حلمظؼمن حلملف حٓظيفخء لخلش، ففي  

 اػىحى في زخلشٍوع 93/189 من حلمَٓوم 03حلمخىس  نص ػلىرنخءح حلوحلي  يقوم

 حلهىف حلظلقيق فظق قٍحٍ من ظزين حلظلقيق لـنش طؼيينو حلمٔزق حلظلقيقحلمظؼمن فظق حلقٍحٍ

 زخلمنفؼش حلظظٍيق قٍحٍ يظىٍ، حللـنش وظشكيلش حنظهخجه و حلظلقيق زىأ ظخٍين ، حلظلقيق من

حلمليى لكيفيخص  93/189من حلمَٓوم حلظنفيٌي  10في حلمخىس حلملىىس  حلـهخص من حلؼموميش

 للقٍحٍحص زخلنٔزش حلٍٔميشحلـَييس  في حلقٍحٍ ئظنى أن يـد،  11-91ططزيق حلقخنون ٍقم 

 حألشوخص من وحلى لك الى يزلغ أن يـد ، للواليش حإلىحٍيش حلقٍحٍحص مىونش في أو حلوُحٍيش

ملكيظه نُع حلمؽلود حلملك فيهخ يقغ حلظي حلزلىيحلمقَ  في يؼلق أن يـد ،نيين حلمؼ
3

يـد أن  ،

 يزين حلقٍحٍظلص ؽخجلش حلزؽالن مخيلي:  

 ظنفيًه  حلمِػم حلمشٍوع وظلىيى حلملكيش نُع أهىحف. 

 وموحظفخظهخ. وموقؼهخ حلؼقخٍحص مٔخلش 

 ٍحلملكيش. نُع ػمليش ظغؽي حلظي حلنفقخص ظقىي 

 أن يمكن ال أنه حلؼلم مغ حلملكيش نُع ػمليش إلنـخُ حألقظى لحألـ حلقٍحٍ يزين أن والزى      

 ًحص كزٍى لزؤشغخ حألمٍ ظؼلق اًح وحلىس مٍس ظمىيىه يمكن ٔنوحص أٍزغ لحألـ هًح يظـخوُ

حلوؽني حلؽخزغ
4
. 

 ومنظف لػخى ظؼويع لمقخز حلملكيش نُع يكون      
5

 قٍحٍ مظىٍس حإلىحٍيش حلـهش ظلىىه، 

 حلظؼويع فيلىى قيمش ٍفع لخلش وفي حلمالك من ؼمني أو ظٍيق لقزو مغ حلملكيش نُع

قؼخجي زلكم مزلغه
1
. 

                                                           

ٌكَس لنيل شهخىس حليٍحٓخص حلؼليخ حلمظوظظش ، ؿخمؼش قٔنطينش ، فخٍس ػزي حللفيع ، طٔييَ و اىحٍس حألمالك حلملليش ، م-1

 .53، ص 2008حلـِحثَ ، 

رؼوني هخلي ، منخُػخص نِع حلملكيش للمنفؼش حلؼموميش في حلنظخم حلقخنوني حلـِحثَي ، ٍٓخلش ىكظوٍحه ، ؿخمؼش حلـِحثَ  -2

 .14، ص 2011، 1

، حلمئٍم في  11-91، يليى كيفيخص ططزيق حلقخنون ٍقم  1993ؿويليش  27، حلمئٍم في  186-93مَٓوم طنفيٌي حل حنظَ-3

 .1993، لٔنش 51، حلٌي يليى حلقوحػي حلمظؼلقش رنِع حلملكيش من أؿل حلمنفؼش حلؼموميش ، ؿَييس ٍٓميش ػيى 1991أفَيل  27

س لنيل شهخىس حلمخؿئظخٍ ، ؿخمؼش هخليي أكمي ، حلقيوى حلوحٍىس ػلى حلملكيش حلؼقخٍيش و حلمقٍَس للمظللش حلؼخمش ، مٌكَ-4

 .2014حلـِحثَ ، 

-96حلمؼيل وحلمظمم، حلظخىٍ رموؿذ م. ٍ ٍقم  1996من حليٓظوٍ حلـخُثَي لٔنش  ، 1996من حليٓظوٍ  20حلمخىس حنظَ -5

 1395ٍمؼخن  20حلمئٍم في  58-75من  حألمٍَقم  677وحلمخىس  ، 1996، 76،ؽ ٍ،ع  07/12/1996حلمئٍم في 438

 ، حلمظؼمن حلقخنون حلميني ، حلمؼيل و حلمظمم.1975ٓزظمزَ  26حلموحفق ل 
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 الى حلمٔزق حإلىحٍي حلظلقيق من زىحيش حلؼموميش حلمنفؼش لظلقيق حلملكيش نُعحء اـٍ يهىف     

 وظوال لحلظنخُ قخزليش وقٍحٍ حلـُجي حلظلقيق ػلى حلؼموميش زخلمنفؼش حلظظٍيق قٍحٍ ظىوٍ

 حلؼموميش. للمنفؼش حلملكيش زنُع ظىوٍقٍحٍاىحٍي وهي آوٍمٍللش الى

 ثانُا : دق الشفؼح 

 ٍوظشمن حلقخنون حلميني وهي  807الى  794حلموحى  في حلـُحجٍي حلمشٍع نصػليهخ      

 ػليهخ حلمنظوص وحلشٍوؽ لحأللوح ؼمن حلؼقخٍ زيغ في حلمشظٍي لمل لحلللو ظليُ

 لمل لحلللو للشفيغ حلقخنون منلهخ أؤلؽش امكخنيش أو مكنش ٔوى ظكون أن الظقىٍ فخلشفؼش

 زخلظوظيص حلؼقخٍحص أمخ زخلؽزيؼش هوحلؼقخٍ زخلؼقخٍهنخ وحلمقظوى ، حلؼقخٍ زيغ في حلمشظٍي

 .زه للؼقخٍحلمظظلش ظزؼخ زيؼص اًح اال حلشفؼش يـوُفيهخ فال

، رليغ ال يـوُ حألهٌ حلؼخملحألظ ػن ظؼظزٍحٔظؼنخء حلؼقخٍيش حلزيوع من أنوحع وهنخك      

 من 798 حلمخىس نص في ظٍحلشء مخـخ، وهو حألوً شٍوؽ فيهخ ولوظوحفٍصفيهخ رخلشفؼش 

 : شفؼش أنه :ال ػلى ظنص حلظي حلمىني حلقخنون

 حلقخنون.  ٍٔمهخ إلـٍحءحص وفقخ حلؼلني زخلمُحى حلزيغ لاًحلظ 

 حلىٍـش لغخيش حألقخٍد زين أو ،حلُوـين زين أو،وحلفٍوع لحألظو زين حلزيغ وقغ اًح 

 حلؼخلؼش.   حلىٍـش لغخيش حألظهخٍ وزين حلٍحزؼش

 ػزخىس لزمل ليللق أو ػزخىس لمل ليكون زيغ قى حلؼقخٍ كخن اًح ". 

 زخلنٔزش أمخ ،حلمىني حلقخنون في حلوحٍىس لأللكخم ؽزقخ زخلشفؼش حلمظؼلقش حأللكخم هي هًه     

حلؼخنيش حالٔظؼنخجيش حلؽٍيقش حلشفؼش فظؼظزٍ ، زخلشفؼش حألوً في حلىولش زلق حلوخظش لأللكخم
2

، 

 حلوخظش.   حلؼقخٍيش حلملكيش حلىولش زهخ ظكٔد حلظي

 لمل لحلللو حلملليش وحلـمخػخص للىولش ظـيُ ٍوظش هي حإلىحٍيش فخلشفؼش وػليه     

 حلميكخنيُم ػن ػزخٍس زؤنهخ فٍنٔخ في ظؼٍف كمخ ، مؼينش شٍوؽ وفق حلؼقخٍ زيغ في حلمشظٍي

 في حلظظٍف زمنخٔزش حلمشظٍي لمل لزخلللو ػقخٍي ملك رخكظٔخد حلؼخمش للٔلؽش ئمق حلًي

وظوظلف حلشفؼش حإلىحٍيش ػن ،  ٔيخٔظهخ وؼغ في حٔظؼمخله زغٍع وًلك حلمًكوٍ حلؼقخٍ

حلؼخم كخلىولش وحلـمخػخص ن ش هم أشوخص حلقخنوزليع أن حلمٔظفيى من حلشفؼش حإلىحٍي، حلمىنيش

 أمخ حلمٔظفيى من حلشفؼش حلمىنيش هم: ، حلملليش

 من حلقخنون حلميني كخلظخلي : 795أشوخص حلقخنون حلوخص حلًين ًكٍظهم حلمخىس 

 للٍقزش.  حلمنخٔد حالنظفخع لق من ـُء أو لك زيغ اًح، حلٍقزش مخلك 

 الىأـنزي. حلؼقخٍحلمشخع ءمن ـُ زيغ اًح حلشيوع في للشٍيك 

 زؼؼهخ أو كلهخ حلٍقزش زيؼص اًح حالنظفخع لق لظخلد
3
. 

                                                                                                                                                                                      

 .55رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -1

، حلمؼيل و حلمظمم  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30حلقخنون  ٍقم من  26حلمخىس حنظَ -2

 .2008حلظخىٍ ٓنش  08/14رخلقخنون 

 .57-56رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص ص  3-
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 لق منهخ: ظملكهخ حلظي حلؼقخٍيش حللقوق ػلى حلملخفظش حلؼخمش حألشوخص ػخظق ػلى يقغ      

 في زخألوً حلىولش زلق حلمظؼلقش، حلؼقخٍي حلظوـيه قخنون نظوص الى وزخلٍـوع ،حلشفؼش

 وألكخم حلفالليش حألٍحؼي ػلى حلممخٍٔش زخلشفؼش وخظش ألكخم الى مقٔمش نـىهخ حلشفؼش

 للظؼميٍ. وحلقخزلش حلؼمٍحنيش حألٍحؼي ػلى حلممخٍٔش زخلشفؼش وخظش

 حلؼخمٍس حألٍحؼي في زخلشفؼش حألوً لق للىولش حلؼقخٍي حلظوـيه قخنون منق وقى هًح      

 في حلملليش وحلـمخػخص حلىولش لق أن:" ينشؤ ػلى منه 71 حلمخىس  نظص ليع للظؼميٍ وحلقخزلش

 ػن حلنظٍ زظٍف حلؼموميش وحلمنفؼش حلؼخمش حلمظللش ًحص حللخـخص ظوفيٍ زغيش حلشفؼش

 .حلملكيش" نُع اؿَحء الى لحلملظم حللـوء

 ؽٍف من حلؼقخٍي حلظوـيه قخنون اؽخٍ في للىولش لحلموو زخلشفؼش حألوً لق ويمخٍّ       

 لألٍحؼي حلوؽني حلىيوحن في وحلمظمؼلش حلظنظيم ؽٍيق ػن ظلىى ػموميش وهيجخص مظخلق

حللؼٍيين حلؼقخٍيين وحلظنظيم للظٔييٍ حلملليش وحلوكخالص حلفالليش
1
. 

 ثالثا : اإلستُالء

 حألمالك قخنون نظوص ػن وغخد حلمىني حلقخنون نظوص في حألٔلود هًح وٍى      

حلوؽنيش
2

  وخظش ملكيش مملوك لمخ ليخُس لنق الى يإىي اىحٍي أٔلود ء ويؼظزٍحالٔظيال، 

حء ـٍا وئظهىف ،حلؼخم حلنفغ أهىحف ألى لظلقيق ًلك و حلمخلك ٍؼخ ىون حإلىحٍس الى

 حلؼقخٍحص ىون فقؽ للمنقوالص زخلنٔزش اال يكون ال وهًح لحلمخ ملكيش كٔذ الى امخء حالٔظيال

  وامخ حلملكيش نُع اـٍحءحص حظوخً ظملكهخ في حإلىحٍس غزشٍ ػنى حلقخنون ئظلُم حلظي

 لى ػلى حألشوخص ووىمخص حلؼقخٍحص أو لحلمنقو مغء اـٍح يمكن زليع فقؽ حٔظؼمخله الى

 مشٍوػخص وىمخص ػلى ينظد وقىٍ ػقخ أو لمنقو لمخ ػلى يٍىء اـٍح فهو لًلك ،ءٔوح

 حلؼقخٍ ػلى اـٍحءه يقظظٍ حلًي حلملكيش نُع أٔلود زؼكّ وًلك حألفٍحى لػم أو وخظش

فقؽ
3

زظفش فٍىيش أو ـمخػيش ويكون كظخزيخ يظىٍه حلوحلي ويوؼق فيه اًح حإلٓظيالء ويظم  ،

أو حلوىمخص كمخ يزين فيه مىس حلوىمش وكيفيش حلظؼويع ل يقظى منه حلملكيش أو حالٔظؼمخ كخن

زؼى حالظفخق ػليه وفي لخلش ػىم حالظفخق يلىى مزلغ حلظؼويع ػن ؽٍيق حلقؼخء.
4

 

 راتؼا: التأمُم

 ملكخ، حلليويش وحلمشٍوػخص حلىولش في حلؽزيؼيش حلؼٍوس مظخىٍ ظكون أن زخلظؤميم يقظى     

 مشخٍكش ظٔظزؼى حلظي حلؽٍق زبلىىح وحٔظغالله اىحٍظهخ ػنهخ نيخزش حلىولش ظظولى لألمش

 ؽٍيقش ظغييٍ مـٍى ظـوُحػلى حلظؤميم حظؽالف يؽلق وقى أوحإلىحٍس حلٍزق في حلٍأٔمخليين

 لحألظي لحلمىلو ولكن، حلمزخشٍس حإلىحٍس من نوع الى حالمظيخُ من موـوى ػخم مٍفق ساىحٍ

 زؽٍيق يىحٍ  ، ػخم مشٍوع الى حألهميش قىٍ ػلى وخص مشٍوع لظلوي في ينلظٍ للظؤميم

                                                           

 .58رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ نفٔه ، ص  -1

، حلمظؼمن حلقخنون 1975ٓزظمزَ  26حلموحفق ل  1395ٍمؼخن  20حلمئٍم في  58-75حألمَ ٍقم  -من 679حلمخىس حنظَ-2

 حلمظمم.حلميني ، حلمؼيل و 

 .59، 58رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص ص  -3

، 1975ٓزظمزَ  26حلموحفق ل  1395ٍمؼخن  20حلمئٍم في  58-75من حألمَ ٍقم  681الى  679حلموحى من حنظَ -4

 حلمظؼمن حلقخنون حلميني ، حلمؼيل و حلمظمم.
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 زين للظوفيق ملخولش هو وحلظؤميم ، أٔهمهخ لك حلىولش ظملك شٍكش لشك في أو حلؼخمش حلمإٔٔش

 حلمشٍوػخص اىحٍس أو لزخٔظغال يظؼلق مخ لك من حلٍأٔمخليين حٔظزؼخى أهمهخ موظلفش حػظزخٍحص

 وىمخص ظإىي وخظش أومشٍوػخص ػخمش حلمشٍوػخص ظلك كخنصء ٔوح حلىولش في حلليويش

 فقى، حلؼخنيش حلؼخلميش حللٍد ػقد اال حالنظشخٍ لهخ يقىٍ لم وان قىيمش حلفكٍس وهًه،  أٔخٔيش

 ولكنهخ للىولش حلهخمش حلفٍىيش حلمشٍوػخص ملكيش للنق مٔخلمش كؤيلش حالشظٍحكيون زهخ نخىى

 للنفوً وؼؼص حلظي لحلىو ـميغ في حلؼخنيش حلؼخلميش حللٍد ػقد وحٔغ نؽخق وػلى ؽزقص

ويوغٔالفيخ..حلن ٔلوفخكيخ وظشيكو سكزولنى حلٔوفييظي
1
. 

 أٔخٔيين : حػظزخٍين ػلى يقوم ػخمش زظفش وحلظؤميم      

 حلمشٍوػخص لخلش في اال اليظلقق حلؼنظٍ وهًح : الدولح إلً المؤمم المشروع ملكُح لنق -1

 زنك ظؤميم أو أوحلٔيخٍحص...حلن حلفوالً ظنخػش كظؤميم ، للـمخػش حلليوي حلنفغ ًحص حلوخظش

 الى حلشٍكش حلٍأٔمخليش أو حلشوص من حلملكيش لظنظق حللخلش هًه ففي  حلوخظش حلزنوك من

 ػىس زؽٍق للىولش حلوخص حلمشٍوع ملكيش لنق ويظلقق لفظ "حلظؤميم "ء ـخ هنخ ومن ،حألمش

 ظظم وانمخ حلملكيش لنُع حلظقليىيش حلظوٍس في ظظم ال ولكنهخ، حلمإمم حلمشٍوع ملكيش نُع أهمهخ

 حلمشٍوع مخلك ظؼويعكيفيش  ينصػلى زًحظه حلقخنون وهًح ،حلظؤميم يقٍٍ حلًي زخلقخنون ػخىس

 حلمشٍوع مظخىٍس ؽٍيق ػن حلظؤميم يظم وأليخنخ وٍآل مشٍوع من ظوظلف وهي،حلوخص

 ظؼخونهخ زٔزد زفٍنٔخ ٍنو حلمظخنغ ظؤميم لخلش في حلشؤن هو كمخ نخىٍء اـٍح وهًح ،حلوخص

 في أنفقه ػمخ ظؼويؼه مغ حلملظُم ػقى زبنهخء ًلك يكون وأليخنخ ، لحاللظال أؼنخء حأللمخن مغ

 حلؼخلميش حلشٍكش ظؤميم " في حظزؼص حلظي حلؽٍيقش هي ظلك و، حلمٍحفق واػىحى حلمنشآص اقخمش

 ." حلزلٍيش حلٔويّ لقنخس

 حلىولش اىحٍس ظلص حلمإمم حلمشٍوع لظـؼ ؽٍيقش حوظيخٍ هو : التأمُم فٍ الثانٍ الؼنظر -2

 ظؤميم لخلش في هوحلؼنظٍحلزخٍُ وهًح ، حإلمكخن قىٍ ػلى حلٍأٔمخليين مشخٍكش حٔظزؼخى مغ

 مغ ػخمش مإٔٔش ظوٍس امخ حللخلش هًه في حإلىحٍس ظوٍس وظظوً، لقز من موـوى ػخم مٍفق

                                                                                       شٍكشس ظوٍ وامخ وحلملخٔزش حإلىحٍس في حلؼخم حلقخنون قيوى من هخٍظلٍي

 حلظخىٍ حلقخنون ويوظخٍ للىولش ملكخ أٔهمهخ ـميغ ولكن، حلظـخٍيش لألوؼخع ظوؼغ مٔخهمش

حلمإمم حلمشٍوع فياىحٍس ظظزغ حلظي حلؽٍيقش زخلظؤميم
2
. 

 الثانٍالمطلة 

 الؼام قىاػذ استؼمال المال

ان حلهيف من حقظنخء حألمالك حلوؽنيش حلؼموميش وطكوينهخ هو طمكين حلـمهوٍ من حٓظؼمخل      

هٌه حألمالك وحالنظفخع رهخ وؿؼلهخ في هيمش حلمظللش حلؼخمش وطمكين حلمَفق حلؼمومي 

حلموظظش له من أىحء مهمظه، وقي كيى حلمشَع ؽَق حٓظؼمخل هيه حألمالك رموؿذ 

                                                           

 .390-389، ص ص  1975َ حلؼَري ، مظَ ، ٓليمخن  دمحم حلطمخوي ، حلوؿيِ في حلقخنون حإلىحٍي ، ىحٍ حلفك -1

 .391ٓليمخن دمحم حلطمخوي ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -2
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الى طلٔين حٓظغاللهخ وحالنظفخع رهخ، ويظم  حٓظؼمخل حألمالك  نظوص قخنونيش وطنظيميش طهيف

هخطخحلوؽنيش حلؼموميش امخ حٓظؼمخال ؿمخػيخ وامخ حٓظؼمخال 
1
. 

 الفزع األول : االستؼمال الجماػٍ للمال الؼام

يوػغ حلمخل حلؼخم في هٌه حلظوٍس طلض طظَف حلـمهوٍ ىون طلييي حألشوخص       

َى ػليهخ اال حٓظؼنخءحص قليلش، كيغ يظميِ هٌح حإلٓظؼمخل رظطخرقه مغ رؤنفٔهم كقخػيس ػخمش ال ي

أهيحف حلنفغ حلؼخم حلظي هظض لهخ حلمخل ططخرقخ طخمخ، و نظَح لهٌح حلظطخرق مغ أهيحف 

حلظوظيض فبن طوٍ  حإلٓظؼمخل حلـمخهيَي حلؼخم لألمالك حلؼخمش طَطزؾ في غخلذ حألكيخن 

 رممخٍٓش حللَيخص حلفَىيش حلؼخمش.

ويقظي رخإلٓظؼمخل حلـمخػي حإلٓظؼمخل حلؼخم و حلمشظَك لألمالك  حلؼموميش ربطخكظه       

لكخفش حألفَحى رال طمييِ في نطخق مخ هظض له
2
. 

أنه: " يمكن أن ئظؼمل حلـمهوٍ حألمالك   90/30من حلقخنون   61طنض حلمخىس كيغ       

 حٓظؼمخال مزخشَح أو ػن ؽَيق مظللش ػموميش في شكل  )حليومين حلؼخم ( حلوؽنيش حلؼموميش

"طٔييَ رخلوكخلش أو حٓظغالل رخمظيخُ ػلى أن طكون هيه حلمظللش قي حهظظض رظلك حالمالك
3
. 

 أوال: المثادئ الؼامح التٍ تذكم االستؼمال الجماػٍ للمال الؼام 

 الجماػٍ لألمالك" َخضغ االستؼمال  أنه:ػلى  نفْ حلقخنونمن  02/ 62 طنض حلمخىس     

الىطنُح الذٌ َمارسه الجمهىر لمثادئ الذزَح والمساواج والمجانُح، مغ مزاػاج تؼض 

الزخض االستثنائُح"
4
. 

يوول هٌح حلمزيأ للفَى حٓظؼمخل حألمالك رلَيش كيفمخ يشخء  مثذأ الذزَح فٍ االستؼمال : -1

مغ حلغَع حلموظض له حلمَفق ويشظَؽ أن  ووقض مخ شخء، مخىحم أن هٌح حالٓظؼمخل يظفق

يكون هٌح حالٓظؼمخل ػخىيخ، مغ ػَوٍس حكظَحم ػوحرؾ حالٓظؼمخل حلظي طليىهخ حلقوحنين 

وحلظنظيمخص، مؼل منغ حلٔزخكش في حلشوحؽت حلملوػش أو في غيَ أوقخص حلٔزخكش أو حلوؼوع 

الى اشخٍحص حلمَوٍ في حلطَق
5
. 

مخل في هٌه حلظوٍس، يظفق مغ حلهيف حلٌي هظض له حلمخل فلمخ كخن حلغَع من حالٓظؼ      

ظؼمخل ألي فبن حألطل هو أن حلفَى كَ في حالنظفخع ره وقض مخ شخء و ال يوؼغ هٌح حالٓ

حإلىحٍس حلظي ال طملك في هٌه حللخلش ٓوى ٓلطخص حلزوليْ أو  طَهيض أو طؼخقي مٔزق من

ىون أن طظل الى ىٍؿش حلمنغ، غيَ أن  حلؼزؾ حإلىحٍي ، رهيف طنظيم حإلٓظؼمخل و حإلنظفخع

ًلك ال يؼني أن هٌه حللَيش مطلقش، رل انهخ هخػؼش لؼوحرؾ طٔهَ حإلىحٍس ػلى حكظَحمهخ و 

                                                           

، حلمؼيل و حلمظمم  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30من حلقخنون  ٍقم  72حنظَ حلمخىس  -1

، حلمظؼمن طلييي شَوؽ اىحٍس  91/454نفيٌي ٍقم من حلمَٓوم حلظ 98 .و حلمخىس 2008حلظخىٍ ٓنش  08/14رخلقخنون 

 حألمالك حلوخطش و حلؼخمش لليولش وطٔييَهخ.

 .77رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -2

، حلمؼيل و حلمظمم  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30حلقخنون  ٍقم من  64حلمخىس  -3

 .2008ٓنش حلظخىٍ  08/14رخلقخنون 

، حلمؼيل و حلمظمم  52حلـَييس حلَٓميش ٍقم  –حلمظؼمن قخنون حألمالك حلوؽنيش  90/30حلقخنون  ٍقم  من  62حلمخىس  -4

 .2008حلظخىٍ ٓنش  08/14رخلقخنون 

 .36رخلو حكالم ، مَؿغ ٓخرق ، ص  -5
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أهمهخ أن يكون هٌح حالٓظؼمخل ػخىيخ ؽزقخ للغَع حلٌي هظض له حلمخل حلؼخم، كمخ طملك 

رخإلػخفش الى طيهلهخ  حإلىحٍس كق طغييَ طوظيض حلمخل حلٌي يـذ أن يمظؼل له حلمٔظؼملون

، حلظلش حلؼخمش و  حلٔكينش حلؼخمش و حللفخظ  للمخيش حلنظخم حلؼخم رميلوالطه حلؼالع :حألمن حلؼخم

ػلى حألمالك حلؼموميــش و ػلى كٔن حٓظؼمخلهخ
1
. 

ان مزيأ حللَيش في حٓظؼمخل حألمالك حلؼموميش يظؼلق أٓخٓخ رلَيش حٓظؼمخل حلطَق حلؼخمش      

أنوحػهخ، و رخلظخلي ػيم مشَوػيش حلموحنغ حلؼخمش حلظي طقخم لمنغ حلَحؿلين أو حلَحكزين رموظلف 

حلمٔظؼملين للطَق في حلمَوٍ، كمخ يؼني هٌح حلمزيأ كَيش ىهول حلـمـهوٍ للشوحؽــــت   و 

حٓظؼمخلهخ في حلمَوٍ و حلظنِه و ًلك وفقخ لغَع طوظيظهخ، فيلق لكل شوــض أن يمَ 

و يؼي وى حلقخنونيش ،ٔظؼمل منظوؿخص حلزلَ في كخؿخطه حلوخطش ػمن حلليفيهخ و ئزق و ي

منغ ممخٍٓش هٌح حالٓظؼمخل منؼخ مطلقخ أو اهؼخػه لظظَيق أو طَهيض قزليين هَقخ لمزخىة 

حليٓظوٍ
2
. 

من  29 هٌح حلمزيأ له أٓخّ ىٓظوٍي طؼمنظه حلمخىس مثذأ المساواج فٍ االستؼمال: -2

ٓوحٓيش أمخم حلقخنون، و هٌح ػمال ربػالن كقوق  حليٓظوٍ حلظي طقؼي رؤن كل حلموحؽنين 

لٌلك حلقخػي رمزيأ حلمٔخوحس أمخم حلقخنون ،  1876 أوص  26حإلنٔخن و حلموحؽن حلظخىٍ في 

فبن حٓظؼمخل حألمالك حلؼموميش يوؼغ لهٌح حلمزيأ رليغ يظمظغ ؿميغ حلَػخيخ رخلظٔخوي في كق 

أن  غيَ أنه يـذ أن ال يفهم من مزيأ حلمٔخوحس هٌح ،  ؼمخل حلمظؼلق رخألمالك حلؼخمش،حالٓظ

حإلىحٍس ملِمش رظطزيق حلمٔخوحس حلمطلقش رين ؿميغ حلمٔظؼملين، و انمخ طكون حلمٔخوحس رين 

ن أن نظظوٍ حلظمييِ حلمٔظؼملين حلٌين طظمخػل ظَوفهم و نوع حٓظؼمخلهم، كمخ يؼني أنه يمك

حطزــــهم و نوػيش حٓظؼمخلهم، مَآهَ في كخلش حهظالف ظَوفــــهم ول ورين مٔظؼم

ظمخيِ مشَوع ال يؼظزَ اهالال لمزيأ حلمٔخوحس في نظَ حلو هٌح حلمظللش حلؼخمش، الػظزخٍحص أو

 من حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم  160ػليه حلمشَع حلـِحثَي في حلمخىس حلفقهخء و هٌح مخ نض 

حألمالك حلوخطش و حلؼخمش لليولش ..." اىحٍسحلمليى لشَوؽ  454 /91 
3
. 

ومقظؼخه أن  حلٌكَ،من نفْ حلمَٓوم حلٔخرق  150وقي نظض ػلى هٌح حلمزيأ حلمخىس       

 حلـميغ مظٔخوون في حٓظؼمخل حألمالك حلوؽنيش حلؼموميش.

حلمٔخوحس غيَ أن حلمٔخوحس هنخ يـذ أن طفهم رمؼنخهخ حإليـخري وليْ حلٔلزي، رمؼنى أن       

لئض رين ؿميغ حلموحؽنين وانمخ رين ؿميغ من طظوفَ فيهم نفْ حلشَوؽ، أي رين نفْ حلفجش 

من حألفَحى، ومؼخل ًلك حلمٔخوحس ليهول حلـخمؼخص لكل من له شهخىس طمكنه من ًلك
4
. 

و ممخ ٓزق يمكن حلقول رؤن مزيأ حلمٔخوحس في حٓظؼمخل حألموحل حلؼخمش يظٔم رخلنٔزيش       

زخد طظؼلق رخلظخلق حلؼخم، و يئكي ًلك حهظالف حليول في شَوؽهخ، رل طظغيَ هٌه حلمٔخوحس ألٓ

من ُمخن الى آهَ كظى في حليولش حلوحكيس، رلٔذ حإليييولوؿيش حلمظزؼش و حألفكخٍ حلٔخثيس
5
. 

                                                           

 .77رومِرَ رخىيْ ، مَؿغ ٓخرق ، ص  -1

 .78رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ نفٔه ، ص  -2

 .78رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -3

 .36رخلو أكالم ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص -  -4

 . 71، ص  1995كمزلي كموى ، كقوق حإلنٔخن ، حلـِحثَ ،ى يوحن حلمطزوػخص  حلـخمؼيش،  -5
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اًح كخن حلـمهوٍ حلمٔظؼمل لألمالك حلؼموميش يمخٍّ كَيش  مثذأ مجانُح االستؼمال : -3

ػخمش، فبن ًلك يقظؼي مزيثيخ أن يكون حالٓظؼمخل مـخنخ،  فمزيأ حلمـخنيش هو ػخلغ مزيأ نض 

ػليه حلمشَع حلـِحثَي في قخنون  حألمالك حلوؽنيش الى ؿخنذ حللَيش و حلمٔخوحس ، فخألطل 

َك لألمالك حلؼموميش يظم ريون مقخرل، ألن ططزيق غيَ اًح هو أن حإلٓظؼمخل حلـمخهيَي حلمشظ

ًلك يئىي الى فَع قيوى ػلى كَيش حإلٓظؼمخل، اال أن ططزيق هٌح حلمزيأ أيؼخ ال يظم رظوٍس 

مطلقش، فوحؿذ حإلىحٍس في طيخنش مخلهخ حلؼخم و في حالٓظويحم حألمؼل و حالقظظخىي له، كل هٌح 

خنيش في طوٍس حٓظؼنخءحص، ٍغم مخ يالكع من ئظيػي فَع رؼغ حلقيوى ػلى مزيأ حلمـ

حلظوٓغ في هٌه حالٓظؼنخءحص نظَح للوظيفش حالقظظخىيش حلظي أطزلض من أهيحف حإلىحٍس في 

حٓظويحم أموحلهخ حلؼخمش رغَع حللظول ػلى مَىوى مخلي هخم، و هٌح مخ أؽلق ػليه  رخالطـخه  

إلىحٍس يـذ أن طلٔن حٓظغاللهخحالقظظخىي ، حلٌي يؼظزَ أن هٌه حألموحل ػَوس في يي ح
1
. 

من حلمَٓوم    159 وقي نض حلمشَع حلـِحثَي ػلى حلمزيأ و حٓظؼنخءحطه في نض حلمخىس      

حلظي نظض ػلى مخيؤطي : " طظطلذ مـخنيش حٓظؼمخل حألمالك حلؼخمش حلموظظش   91/454ٍقم 

أطخوى مخ ػيح حللخالص  لـميغ حٓظؼمخال مشظَكخ، أن ال يوؼغ هٌح حالٓظؼمخل ليفغ الٓظؼمخال

حلمنظوص ػليهخ في حلقخنون..."
2
. 

فخألطل أن حلموحؽن ال ييفغ اطخوحص ػلى حٓظؼمخله للمَحفق حلؼموميش، غيَ أن حلقخنون قي       

يـيِ فَع رؼغ حلَٓوم ػلى حٓظؼمخل رؼغ أنوحع حألمالك وال شك في أن هٌه حإلطخوحص 

ٔمق رظيخنظهخ وكٔن حٓظغاللهخطهيف الى كٔن ٓيَ حلمَحفق وطوفيَ موحٍى ط
3
. 

فخشظَحؽ حلنض لللخالص حالٓظؼنخثيش حلمنظوص ػنهخ قخنونخ يؼني أنه ال يمكن لإلىحٍس أن 

و من أمؼلش مخ نض ػليه  اال كخن ػملهخ غيَ مشَوع ،طفَع أي ٍٓم من طلقخء نفٔهخ، و 

في كظخثَ حلمشَع حلـِحثَي من حالٓظؼمخل حلؼخم حلمشظَك مقخرل ٍٓم وقوف حلٔيخٍحص 

حٓظؼمخل حلطَق ل حلظـمؼــــخص حلٔكنيش، و كٌلك طهيجهخ حإلىحٍس هظيظخ لٌلك حلظوقف ىحهـــ

حلَٔيؼش مقخرل فَع ٍٓوم ػلى ػخطق حلمَطفقين
4
. 

 ثانُا : االستؼمال الجماػٍ للطزق الؼامح

 اًح كخن حالٓظؼمخل حلـمخػي حلمزخشَ يَى أكؼَ ػلى حلطَيق حلؼخم كؼنظَ من ػنخطَ      

حألمالك حلؼموميش، فبن لهٌح حالٓظؼمخل رؼغ حلوظوطيخص حلظي طميِه ػن حٓظؼمخل غيَه من 

حلؼنخطَ، اً يظؼيى و يظنوع هيف حٓظؼمخل حلطَيق و ؽَيقظه، فئظؼمله حلَحؿلون و حلٔيخٍحص 

حلظي طٔظؼمله للٔيَ أو حلوقوف، و هنخك من ئظؼمله كمكخن لممخٍٓش حلظـخٍس رخإلػخفش الى 

طيش ػلى ص حلٔكخن حلمـخوٍين للطَيق حلؼخم كل هٌح أػفى نوػخ من حلوظوحٓظؼمخال

و نظَح لظِحيي حلنشخؽ حالقظظخىي و طِحيي ػيى حلٔكخن و حلٔيخٍحص في  حٓظؼمخل حلطَيق حلؼخم،

حلزالى هخطش رخلمين طيٍص حلؼييي من حلنظوص حلظشَيؼيش و حلظنظيميش حلظي طنظم حٓظؼمـخل 

حلطــَق حلؼخمـــش و كَكش حلمَوٍ هخطش و هٌه حلنظوص طفَع في مـملهخ قيوىح ػلى 
                                                           

 .79رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ نفٔه ، ص  -1

 .80رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -2

 .36، مَؿغ ٓخرق ، ص  رخلو أكالم -3

 .80رومِرَ رخىيْ ، مَؿغ نفٔه ، ص  -4
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خل حلؼخم من كَيش و مٔخوحس و مـخنيش، كمخ نـي أن حلمزخىة حلؼخمش حلمؼَوفش في حإلٓظؼم

حلنٔزيش حلظي طَى ػلى كَيش حلظنقل في  مـلْ حليولش حلفَنٔي يقؼي رمشَوػيش رؼغ حلقيوى

حلطَق حلؼخمش و من أمؼلش ًلك
1

:  

 يمنغ ػلى رؼغ أنوحع حلٔيخٍحص حلمَوٍ في رؼغ حلطَق .  -1

 وٓيخٍحص حإلٓؼخف .كـِ رؼغ حلممَحص لللخفالص وٓيخٍحص حألؿَس  -2

طوظيض رؼغ حلطَق للَحؿلين فقؾ  -3
2
. 

حلمظؼلق  1980أفَيل  6حلمئٍم في  80/99 وفي حلـِحثَ فقي طيٍ حلمَٓوم ٍقم     

من رظظنيف حلطَق ، ونض في مخىطه حألولى رؤن حلظظنيف يظم رمَٓوم رنخء ػلى طقَيَ 

ٍأي حلـمخػخص حلملليش حلمؼنيش ، وحإلٓظمخع الى حللـنش  وُيَ حألشغخل حلؼموميش  مغ أهٌ

شَوؽ طظنيف  5، 3،4حلوُحٍيش حلمشظَكش حلظي طنشؤ  لهٌح حلغَع  وطنخول في حلموحى  : 

  83/699 حلوالثيش أو حلزلييش  وكٌلك حلمَٓوم ٍقم ؽَيق مؼينش ػمن حلطَق حلوؽنيش ، أو

 .حلٌي يظؼلق رَهظش حلطَيق نوفمزَ  26حلظخىٍ في 

حلمؼيل و حلمظمم للقخنون  2009يوليو 22حلمئٍم في  09/03وأهيَح طيوٍ حألمَ ٍقم      

حلمظؼلق رظنظيم كَكش حلمَوٍ ػزَ حلطَق  2004نوفمزَ  10حلمئٍم في  04/16ٍقم 

 :يهيف الى مخ يؤطي حلٌي  وٓالمظهخ

 .طقليض وػؼيش حنؼيحم حألمن في حلطَقخص    -1

طلييي قوحػي حٓظؼمخل حلمٔخلك حلؼموميش وكيفيخص ػزؾ كَكش حلمَوٍ ػزَ حلطَق و   -2

 .طوفيَ شَوؽ ططويَ مظوحُن لنقل نوػي في اؽخٍ حلمظللش حلؼخمش

 .اقخمش طيحريَ ٍىػيش في مـخل ػيم حكظَحم حلقوحػي حلوخطش رلَكش حلمَوٍ ػزَ حلطَق -3

نظم حٓظؼمخل حلطَق حلؼخمش ليْ فقؾ رغَع ورٌلك يكون هٌح حألمَ قي طؼمن أككخمخ كؼيَس ط

فَع رؼغ حلقيوى ػلى حلمٔظؼملين و حلظي طؼظزَ في مـملهخ أككخمخ وقخثيش لؼمخن ٓالمش 

حمش حلمخليش وحللزْ وأمن مٔظؼملي حلطَق حلؼخمش ،رل أوٍى أككخمخ ٍحىػش طظَحوف رين حلغَ

حلؼخمشحللخالص كـِحء لموخلفش قوحػي حٓظؼمخل حلطَق  في كؼيَ من
3
. 

 الفزع الثانٍ : االستؼمال الخاص للمال الؼام

يؼي حالٓظؼمخل حلـمخػي لألمالك حلوؽنيش حلؼموميش هو حألطل وحالٓظؼمخل حلوخص هو      

حالٓظؼنخء، ويؼي هٌح حالٓظؼمخل غيَ ػخىي وال يظطخرق مغ أهيحف طوظيض حلملك
4

 ، غيَ أنه

حالٓظغالل امخ ػن ؽَيق ٍهظش أو ال يظؼخٍع مغ حلهيف من حلظوظيض، ويكون هٌح 

 رطَيقش طؼخقييش ويكون رمقخرل مخلي.

مقظؼى حالٓظؼمخل حلوخص لليومين حلؼخم هو حٓظلوحً شوض أو فجش مؼينش من       

حألشوخص ػلى ؿِء من حألمالك حلوؽنيش حلؼموميش وكَمخن رقيش حألفَحى من حٓظؼمخلهخ  

لؼخم وحلمظللش حلؼخمش وقي نض حلمشَع شَيطش أن ال يؼيق هٌح حالٓظؼمخل حالنظفخع ح
                                                           

 .74، ص  2002يليخوي أػمَ ، نظَيش حلمخل حلؼخم ، حلـِحثَ ،ىحٍ هومش للطزخػش  وحلنشَ و حلظوُيغ ،  -1

 .75يليخوي أػمَ ، حلمَؿغ نفٔه ، ص  -2

 .81رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -3

 .36حلٔخرق ، ص رخلو أكالم ، حلمَؿغ  -4
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من حلمَٓوم حلظنفيٌي   156 حلـِحثَي ػلى شَوؽ هٌح حلنوع من حالٓظؼمخل في حلمخىس

91/454
1
. 

يظميِ حإلٓظؼمخل حلوخص لألموحل حلؼموميش ركونه يمخٍّ من ؽَف شوض مؼين       
2
 

ئظلوً ػلى ؿِء من حلمخل حلؼخم وينفَى ره الٓظؼمخله حلوخص وال يظم ًلك اال رؼي موحفقش 

ظقييَيش حلٔلطش حلحإلىحٍس حلظي طمنله طَهيظخ مقخرل ػوع مخىي ييفؼه حلمَهض له ولإلىحٍس 

في منق هٌح حلظَهيض حلٌي ال يكون اال وقظيخ ، رمؼنى أنه يكون قخرال للٔلذ  كمخ يكون 

يم حلظـييي مظى قخم ليى حإلىحٍس ٓزذ حلمنفؼش حلؼخمش  وللمٔظفيي حلمطخلزش رخلظؼويغ مؼَػخ لؼ

حلمنفؼش حلؼخمش أو هطؤ حلمٔظفييهظش قزل حنقؼخء ميطهخ ريون ىحػي ػن ٓلذ حلَ
3
. 

وحنطالقخ من ؽزيؼش حلؼالقش حلظي طَرؾ حلشوض حلمٔظفيي من هٌح حالٓظؼمخل حلوخص لألمالك 

ل حلـمخػي ،رخإلىحٍس حلظي طؼطيه حلموحفقش ػلى ًلك  ٓنقوم رظقٔيم حلموظظش أطال لالٓظؼمخ

 .)ػخنيخ( وحٓظؼمخل ػن ؽَيق حلظؼخقي :حٓظؼمخل ػن ؽَيق حلظَهيض)أوال( هٌح حإلٓظؼمخل الى

 االستؼمال تناء ػلً رخظح االستؼمال ) االستؼمال الذٌ َتخذ طىرج تزخُض(أوال : 

ٍهظش طمنلهخ حإلىحٍس لشوض الٓظغالل ؿِء من يكون هٌح حالٓظؼمخل رنخء ػلى       

حألمالك حلوؽنيش حلؼخمش، وطكون هٌه حلَهظش مئقظش، وال طَطذ كقوقخ حمظالكيش للمٔظفيي منهخ 

ح في ٓلزهخ في كخلش لٔلطش حلظقييَيش في منق حلَهض وكٌوطكون رمقخرل مخلي، طكون لإلىحٍس ح

 90/30ػيم  وفخء طخكذ حلَهظش رخاللظِحمخص حلمظَطزش ػليه، ورخٓظقَحء نظوص حلقخنون 

نـي أن هنخك نوػين من حلَهض
4

: 

                                                                                                 رخظح الىقىف -1

ؼمخل حلٌي ال يظطلذ حطظخال ىحثمخ رخلمخل حلؼخم ، فيكون لظخكذ  وهي ٍهظش طمنق لالٓظ

حلَهظش مـَى حطظخل ٓطلي ال يظؼمن طؼزيض أي منشآص ػلى حلملك حلؼمومي ، وال كفَح 

ومن أمؼلش ًلك ػخء حلملك حلؼمومي وال من شكله ، وال اقخمش رنخء أي أنه ال يؼيل من و

من حلطَيق حلؼخم وكٌلك حلظَهيض ألطلخد حلظَهيض للٔيخٍحص رخلوقوف في أمخكن مؼينش 

و ؽخوالص ػلى حألٍطفش حلمقخهي روػغ مقخػي
5
. 

              حلظنفيٌمن حلمَٓوم  163، وػَفظهخ حلمخىس 90/30من حلقخنون  64 نظض ػليهخ حلمخىس

: " حلظَهيض رشغل قطؼش من حألمالك حلؼخمش  الٓظؼمخل حلـميغ شغال  ػلى أنهخ 454/ 91

"... اقخمش مشظمالص ػلى أٍػيظهخ وطٔلم لمٔظفيي مؼين حٓميخهخطخ ىون 
6
. 

وطوظلف حلٔلطش حإلىحٍيش حلظي لهخ طالكيش منق ٍهظش حلوقوف ، فئلمهخ ٍثيْ حلزلييش       

رقَحٍ رخلنٔزش للطَق حلوؽنيش وحلوالثيش حلوحقؼش ىحهل حلظـمؼخص حلٔكنيش وحلطَق حلزــلييش 
                                                           

 .37حلمَؿغ نفٔه ، ص  -1

، حلمظؼمن طلييي شَوؽ اىحٍس حألمالك حلوخطش و حلؼخمش لليولش  91/454من حلمَٓوم حلظنفيٌي ٍقم  162حلمخىس  -2

 وطٔييَهخ.

ن حلمطزوػخص دمحم أنْ قخٓم ؿؼفَ ، حلنظَيش حلؼخمش ألمالك حإلىحٍس و حألشغخل حلؼموميش ، حلطزؼش حلؼخلؼش ، حلـِحثَ ، ىيوح-3

 .465، ص  1992حلـخمؼيش ، 

 .37رخلو أكالم ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -4

 .83رومِرَ ، حلمَؿغ حلٔخرق ، ص  -5

 .37رخلو أكالم ، حلمَؿغ نفٔه ، ص  -6
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حلوالثيش حلموؿوىس هخٍؽ  ليمهخ رخلنٔزش للطَق حلوؽنيش ورظفش ػخمــش، ويوظض حلوحلي رظٔ

حلظـمـؼخص حلٔكــنيش ، ولإلىحٍس ٓلطش طقييَيش في منق ٍهظش حلوقوف أو منؼهخ حنطالقخ من 

حلنظَس حلـيييس حالقظظخىيش للمخل حلؼخم، حلظي طوؿذ ػلى حإلىحٍس كٔن حٓظغالل أموحلهخ  فيكون 

لؼخمش رخلمؼنى حلوحٓغ حلٌي يشمل حلملخفظش ػلى حلمخل رٌلك منق حلَهظش ملكوم رخلمظللش ح

ظقييَيش طكون قخرلش للطؼن في ، غيَ أن هٌه حلٔلطش حلحلمَىوىيش حالقظظخىيش له حلؼخم ًحطه، و

كخلش حالٓظؼمخل حلظؼٔفي للٔلطش أمخم حلـهخص حلقؼخثيش حلموظظش، ويالكع أن كل هٌه 

طزقى موظلفش ػنه كونهخ طظم رَهظش ورمقخرل  لكنهخحالٓظؼمخالص قَيزش من حالٓظؼمخل حلـمخػي 

مخىي يئىي الى حإلنفـَحى رـِء من حلملك حلؼمومـي من ؽـَف طــخكذ حلَهظش، وهٌح 

حالٓظلوحً حلفَىي ال يظل الى ىٍؿش حللـِ حلنهخثي للـِء حلمَهض رخٓظؼمخله، فظخكذ 

طخوالص يؼوى حلمخٍس أي حلمقهى ئظؼمل حلَطيف حٓظؼمخال مئقظخ، فزؼي ٍفؼه حلكَحٓي وحل

حلـمهوٍ الٓظؼمخل هٌح حلَطيف
1
. 

 رخظح الطزَق : -2

ويطلق ػليهخ حلزؼغ طٔميش  "ٍهظش حلظطَق"، وهي طوظلف ػن ٍهظش حلوقوف  رليغ     

أنهخ طؼطي لظخكزهخ حللق في شغل حلملك حلؼمومي شغال مٔظقَح ػن ؽَيق اقخمش منشآص 

حص في وػخء حلطَيق أو في شكله حلطزيؼي طئىي في حلغخلذ الى اكيحع رؼغ حلظغييَ

من قخنون  64ورهٌح حلظيى نظض حلمخىس  شخء  ملطخص حلزنِين وكفَ حألنفخق،كظَحهيض ان

ػلى مخيلي :"... وطوول ٍهظش حلطَيق حٓظؼمخال هخطخ ألمالك وؽنيش ػموميش  90/30

يظَطذ ػليه طغييَ أٓخّ حلطَيق حلؼمومي..."
2

من حلمَٓوم حلظنفييي  164، وػَفظهخ حلمخىس 

لموظظش الٓظؼمخل حلـميغ ح رؤنهخ : "حلظَهيض رشغل قطؼش من حألمالك حلؼخمش 91/454

شغال هخطخ مغ اقخمش مشظمالص في أٍػيظهخ، وطٔلم لفخثيس مٔظؼمل مؼين، كمخ طنـَ ػنهخ 

 أشغخل طغيَ أٓخّ حألمالك حلمشغولش".

طٔمق رموؿزه لشوض رشغل ؿِء من إلىحٍس اًح فَهظش حلطَيق هي طظَف من ح      

يَ في أٓخّ حألمالك ص مؼزظش ػلى حألمالك طئىي الى طغيحألمالك حلؼموميش واقخمش منشآ

ولإلىحٍس حلظي منلض حلَهظش أن طقوم رٔلزهخ
3
. 

 وطٔلم ٍهظش حلطَيق من ؽَف :

حلوالثي ، حًح كخن حلشغل حلطَيق حلوؽني أو  ل الؼمىمُح المختض:المذَز الىالئٍ لألشغا - أ

وطٔلم من ؽَف حلمييَ حلؼخم للوكخلش حلوؽنيش للطَق حلَٔيؼش اًح كخن حلشغل في كخفش ؽَيق 

 َٓيغ .

اًح طؼلق حألمَ رطَيق رليي ، أو رشزكش حلطَق  :رئُس المجلس الشؼثٍ الثلذٌ - ب

 حللؼَيش ىحهل حلظـمغ حلٔكخني .

                                                           

 .83رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ نفٔه  ، ص  -1

 .84رومِرَ رخىيْ ، حلمَؿغ حلٔخرق ،ص -2
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مخٍ رظَحد حلواليش ، أو حًح طؼلق حًح طؼلق حألمَ رـِء من حلطَيق حلوؽني حل :  الىالٍ -ج

 حألمَ رطَيق يشمل رلييظين أو أكؼَ من رلييخص حلواليش.

ولإلىحٍس كق ٍفغ  اًح كخنض حألشغخل طمْ ػيىح من حلواليخص وُيَ حألشغخل حلؼموميش: -ى 

طٔليم حلَهظش رٔزذ حللفخظ ػلى حلنظخم حلؼخم أو كمخيش حلمخل حلؼخم من حلظلف ، وهي أٓزخد 

طؼـــخٍع حلظَهيض مغ أهيحف  طقليييش، أمخ حألٓزخد حلظي طقزلهخ حلقؼخء فيمـخ رؼي فمـنهخ :

حلظوظيض، أو اًح كخن حلظَهيض يئىي الى حإلػَحٍ رلقوق حلمَهض لهم ٓخرقخ أورلقوق 

حلمالك حلمـخوٍين
1
. 

ؼى حلظنظيم  وطـكـون حإلىحٍس مـلـِمـش رـمـنـق حلـَهـظـش ، اًح كـخنض قـي حلظِمض رمقظ      

رمنلهخ مظى طوحفَص شَوؽ مؼينش ،   ففي هٌه حللخلش ػليهخ أن طنفٌ حلظِحمخطهخ حلالثليش رمنق 

حلَهظش لكل ؽخلذ حٓظوفى حلشَوؽ حلظي كيىطهخ مٔزقخ ،هٌح وقي أؿخُ حلمشَع لإلىحٍس 

مشَوع أو ريحفغ حلمنفؼش حلؼخمش أو رٔزذ كفع  حلنظخم حلؼخم ، وهنخك  ٓلذ حلَهظش لٔزذ

 كخالص طٔلذ فيهخ حلَهظش رلكم حلقخنون وهي ػلى حلنلو حلظخلي : 

 اًح لم طٔظؼمل في ظَف ٓظش أشهَ.  -

اًح طوقف ػن حٓظؼمخلهخ لميس شهَين مغ حكظمخل طوقيغ ػقورخص في هٌه حللخلش ، وفي مقخرل  -

هٌه حلٔلطش حلظقييَيش حلوحٓؼش حلممنوكش لإلىحٍس في منق وٓلذ ٍهظش حلطَيق،  فبن 

يكون في كيوى حألٓزخد حلظي كيىهخ حلمشَع واال كخن ػَػش لإللغخء  قَحٍهخ يـذ أن

 ريػوى طـخوُ حلٔلطش . 

ويمكن حلزيء ربنـخُ أشغخل في حألمالك حلؼموميش قزل حللظول ػلى ٍهظش حلطَيق        

 حٓظؼنخءح  من حألطل حلؼخم وًلك في كخلش حالٓظؼـخل حلظي طمليهخ ػَوٍس حللفخظ ػلى أمن

حألشوخص وحألموحل ، أو أمن حلويمش وػَوٍطهخ،  ففي هٌه حللخلش يمكن لإلىحٍحص وحلهيجخص 

حلؼموميش فقؾ ىون حلهيجخص حلوخطش أو حألفَحى أن طزخشَ حألشغخل ،  ػلى أن طوطَ حلمظخلق 

حلمؼنيش رخلَهظش في أؿل ال يظؼيى حليوم حلوحكي ، واال كخنض ملل طوقيغ ػقورخص
2
. 

 مخل حلوخص ًو حلطخرغ حلظؼخقيي )حالٓظؼمخل حلوخص ػن ؽَيق حلظؼخقي (ػخنيخ : حالٓظؼ

اًح كخن حألٓلود حألول لالٓظؼمخل حلوخص لألمالك حلؼموميش مزني ػلى حلٔلطش حلظقييَيش        

لإلىحٍس حلظي طمنق أو طَفغ حلَهض ممخ يـؼل أطلخرهخ في مَكِ طنظيمي الثلي  فبن 

كيغ طظقلض حلٔلطش حلظقييـَيش لإلىحٍس ويكون   ،حلظؼخقييحلوػغ  يوظلف رخلنٔزش للوػغ 

حلمظؼخقي مؼهخ في مـَكِ طؼخقيي ػلى حألقل في رؼغ رنوى حلؼقي ، ويطلق ػلى هٌح حألٓلود 

ن حإلىحٍس وأكي حألشوخص ريخق الك حلؼموميش "، وهو حطفـطٔميش  "حلشغل حلظؼخقيي لألم

ملك حلؼمومي حلموظض أطال لالٓظؼمخل خه يوظض هٌح حألهيَ رخٓظؼمخل ؿِء من حلرمقظؼ

ػقوى حلشغل حلوخص ػلى حمظيخُ حلمظللش حلؼموميش رخػظزخٍهخ طكملش لهخ  حلـمخهيَي، وطَطكِ
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أو ػلى مهمش مظللش ػموميش  ويمكن أن طنـَ هٌه حلؼقوى ػن مهمش منفؼش ػخمش طٔنيهخ 

حليولش الى اكيى هيجخطهخ أو مئٓٔخطهخ أو مقخوالطهخ حلؼموميش
1
. 

أي يقظي ره شغل ؿِء من حألمالك حلؼموميش رنخء ػلى حطفخق يزَم رين حإلىحٍس وأكي       

حألشوخص رهيف ممخٍٓش شغل غيَ ػخىي لقطؼش من حلمخل حلؼخم
2
. 

يوؼغ حٓظؼمخل حألمالك حلوؽنيش حلؼخمش في هٌه حللخلش الى حلشَوؽ حلوحٍىس في ػقي       

وفي هٌه حللخلش يكون حلمٔظغل فى وػغ أكٔن من  حالٓظغالل حلمزَم رين حإلىحٍس وحلمٔظغل،

كخلش حالٓظغالل روحٓطش ٍهظش، ألن شَوؽ حالٓظغالل هنخ طكون مليىس وفقخ ليفظَ حلشَوؽ، 

وهٌح يشكل كمخيش للمٔظغل من طؼٔف حإلىحٍس، ويـؼله في مؤمن من ٓلذ حلَهظش، ألن 

يَطذ  قخرل للٔلذ، ،ٍ اىحٍيحإلىحٍس يمكنهخ أن طٔلذ حلَهظش في أي وقض رخػظزخٍ أنهخ قَح

يلق لظخكذ كق حمظيخُ أو كق شغل ؿِء  ، ػقي حالٓظغالل هٌح للمٔظغل كقوقخ ووحؿزخص

أن يقوم رخالٓظغالل وفقخ لشَوؽ حلؼقي، ويلق له حالنظفخع رخلملك ىون ٓوحه  من حليومين حلؼخم ،

رخألمالك حلوؽنيش  وحالٓظفخىس من نخطـه وطلظيل حألطخوى من حلمٔظؼملين، واًح طؼلق حألمَ

، يمكن لظخكذ كق حالمظيخُ أو حالٓظغالل أن  حلؼموميش حلموظظش لمهمش مظللش ػموميش

يمنق لقخء ايـخٍ لمٔظؤؿَين مئقظين كق حنظفخع رخلمٔخكخص أو حلؼقخٍحص حلملـوُس كٔذ مخ 

فقي أمخ ػن حالػزخء حلظي طقغ ػلى ػخطق حلمٔظغل   ،30 /90من حلقخنون  65نظض ػليه حلمخىس 

قيش حلمظؼلق رخالطفخ 17/10/1989حلمئٍم في  89/195من حلمَٓوم  03كيىطهخ حلمخىس 

حلطخرغ حلظؼخقيي لألمالك حلوؽنيش حلؼموميش، وطظمؼل في  حلنموًؿيش لالٓظؼمخل حلوخص ًو

حلظِحم حلشخغل رظنفيٌ ؿميغ حألػزخء وحلشَوؽ حلظي طنض ػليهخ حالطفخقيش، ومنهخ حاللظِحم رؼيم 

حالػظَحع ػلى حلِيخٍحص حلظي يقوم رهخ حألػوحن حلمكلفون رخلمَحقزش، وكٌلك حاللظِحم رظيخنش 

حلملك حلموػوع طلض طظَفه
3
. 

ولظوػيق هٌح حلنوع من حالٓظؼمخل نوٍى نموًؿين همخ  :حمظيخُ حٓظغالل حلشوحؽت ،       

 وػقي شغل أمخكن في حألٓــــوحق.

 :امتُاس استغالل الشىاطئ -1

يمكن لليولش أن طمنق حمظيخُ حٓظغالل شوحؽت حلزلَ للزلييخص و حلمئٓٔخص حلؼخمش حلمكلفش       

 9أو  6، 3ويكون ًلك رقَحٍ يظوٌه حلوحلي حلموظض اقليميخ لميس   رخلنشخؽخص حلٔيخكيش ،

ويظـٔي حالمظيخُ في ػقي   ، ويظَطذ ػن هٌح حإلمظيخُ ىفغ مقخرل مخلي لظخلق حليولشٓنوحص

ينقٔم الى قٔمين :حطفخقيش وىفظَ شَوؽ ، طمؼل حالطفخقيش نظخ موؿِح نٔزيخ يظؼمن حلمزخىة 

 .نض مفظل وطقني حألٓخٓيش ، أمخ ىفظَ حلشَوؽ فهو

، فؼوع أن طؼي حإلطفخقيش رين مخنق  غيَ أنه يالكع حلؼكْ في حلقخنون حلـِحثَي      

نـي أن حالمظيخُ)حليولش( و حلملظِم )حلزلييش أو حلمئٓٔش حلمكلفش رخلنشخؽخص حلٔيخكيش( ،  

، وال  حألٓخٓيش لهٌح حالمظيخُ حالمظيخُ يمنق رقَحٍ ىون أن يشخٍك حلملظِم في وػغ حلمزخىة
                                                           

 .86-85حلمَؿغ نفٔه ، ص ص  -1
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يـوُ رؤي كخل من حألكوحل أن يلَم حالمظيخُ حلووحص من كقوق حلظيي، وحلوقوف    

واطالف حلِوحٍق وحلٔفن ، وحلظـول ، وحٓظويحم حلمٔخكـــخص حلمئؿَس  كوٓيــــلش 

وى فهم في هٌه حألكوحل يمخٍٓون كَيش ػخمش غيَ مقييس ٓوى رخلقي للمـوحطالص وحلٔزخكش،

وحلظي طٔظهيف طلقيق حلمظللش حلؼخمش حلظي يقٍَهخ حلقخنون
1
. 

 ػقذ شغل أماكن فٍ األسىاق: -2

، وهو ػقي يوول كق حٓظؼمخل  91/454من حلمَٓوم حلظنفيٌي  169لقي طنخولظه حلمخىس       

ػخىي للمخل حلؼخم ، ألن حلٔوق رطزيؼظهخ موظظش لؼَع حلٔلغ وريؼهخ ، وقي ؿخء في قَحٍ 

أو حٓظجـخٍ  حلملكمش حلؼليخ :"  يؼظزَ ايـخٍ حلزلييش للقوق حلوقوف للٔخكخص حلظخرؼش ألٓوحقهخ

اىحٍيخ ويوؼغ حلنِحع حلمظؼلق ره للغَفش حإلىحٍيش للمـلْ..." حلظخؿَ لهٌه حللقوق ػقيح
2
. 

كمخ  ،كل شغل هخص لألموحل حلؼخمش يظَطذ ػن هٌح حلؼقي ىفغ مقخرل للهيجش حلمٔيَسو      

ػلى حإلىحٍس أن طمنق كق حالٓظؼمخل حلوخص لكل ؽخلذ و ًلك في كيوى حألمخكن يظؼين 

حلمظوفَس وطَحػي ػني اػطخء حلظَهيض كفع حلنظخم وحللَص ػلى كٔن حٓظؼمخل حلمخل 

، وطلغى ؿميغ حلؼقوى ػني الغخء طوظيض حلمخل حلؼخم  )حلٔوق  حلؼخم وحكظَحم طَطيذ حألٓزقيش

.غلين رنخء ػلى ًلك أن يطلزوح حلظؼويغحلؼخمش( ويلق للشخ
3
. 
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 الفصل الثاني

 الحماية التشريعية المقررة لممال العام

تنفرد األموال العامة الممموكة لمدولة أو لغيرىا من األشخاص االعتبارية العامة      
الخاصة الممموكة لألشخاص بقواعد حماية خاصة تتميز بيا عن غيرىا من األموال 

السابقة أو لألفراد، ونظرا لألىمية الكبرى التي تحتميا ىذه األموال باعتبارىا ركيزة الدول 
في قياميا بوظائفيا عمى النحو المنشود، فقد حرصت ىذه الدول عمى النص في دساتيرىا 

رىا الحالي إذ عمى وجوب حماية ودعم ممكية ىذه األموال، وىو ما فعمتو الجزائر في دستو 
يجب عمى كل مواطن أن يحمي الممكية العامة، ومصالح منو عمى انو " 66نصت المادة 

 .1المجموعة الوطنية، ويحترم ممكية الغير"

كما أوجب المشرع الجزائري عمى كل مواطن حماية األمالك الدولة، ألزم أيضا      
 العامة المالكة لمال العام بحمايتيا مدنيا، إداريا وجنائيا.  األشخاص االعتبارية

واعتمدنا عمى النصوص القانونية بكثرة في ىذا الفصل، ألنيا تعالج التفاصيل      
 واإلجراءات المكونة لممال وطرق استعمالو، وكذلك كيفية تعامل الجيات اإلدارية معو.

منا ىذا الفصل الى ثالث مباحث عمى وإليضاح أوجو الحماية سابقة الذكر، قس     
 النحو التالي: 

 المبحث األول: الحماية المدنية لممال العام.      

 المبحث الثاني: الحماية اإلدارية لممال العام.      

 المبحث الثالث: الحماية الجزائية لممال العام.      
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 المبحث األول

 الحماية المدنية لممال العام

ماية المدنية لألموال العمومية تطبيق األحكام والقواعد التي نص عمييا يقصد بالح     
القانون المدني لضمان أداء المال العام لدوره في خدمة المنفعة العامة عمى الوجو 

، فنص المشرع الجزائري عمى ىذه القواعد في القانون المدني، وكرسيا بنصوص 1األكمل
خرى، وىذا النوع من الحماية يتمثل في مجموعة من المبادئ واألحكام في مجمميا تتفق أ

وطبيعة األمالك الوطنية العمومية، ومن خالل ىذه المبادئ تبرز جميا الفروق الموجودة 
 بين األمالك الوطنية العمومية وممكية الخواص. 

التصرف في أموال الدولة  ال يجوزمن القانون المدني عمى أنو: "689نصت المادة     
أو حجزىا أو تممكيا بالتقادم، غير أن القوانين التي تخصص ىذه األموال إلحدى 

 .2تحدد شروط عدم التصرف فييا" 866المؤسسات المشار إلييا في المادة 

أرسى ثالثة قواعد أساسية لضمان حماية ومن خالل نص المادة يتضح أن المشرع قد     
قاعدة عدم وىي: قواعد الحماية المدنية" األمالك الوطنية، يمكن أن يصطمح عمييا "

جواز التصرف في األمالك الوطنية، قاعدة عدم جواز تممكيا بالتقادم وقاعدة عدم جواز 
  3منو. 66و 04ن ، كما أكد قانون األمالك الوطنية ىذه المبادئ في المادتيعمييا الحجز

 سنتطرق ليذه القواعد في المطالب الثالثة اآلتية:      
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، 15عبد السالم يوسف وآخر، حماية األمالك الوطنية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة  -3
 . 19، ص2007الجزائر، 



  الفصل الثاني                                  الحماية التشريعية المقررة لممال العام

 

 
51 

 

 المطمب األول

 قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام

بر قاعدة عدم قابمية األموال العامة لمتصرف أحد الدعائم التي قامت عمييا تعت      
فمسفة الممكية العامة ان لم نقل أىميا عمى االطالق، فمبدأ عدم قابمية الممك العام 
لمتصرف يعد أساس التفرقة بين الممك العام والممك الخاص مع ما يميز كال من نظامييا 

الف أحد أىم الوسائل القانونية المقررة لحماية األمالك القانوني، كما يعد المبدأ الس
العمومية، وذلك أنو يضمن المحافظة عمى وحدة المركز القانوني ليذا الصنف من 
األمالك باعتباره يمنع تممكيا من غير اإلدارة بما يضمن بقاء تخصيصيا لالستعمال 

 .1الجماعي استعماال أفضل

 لفرع األول: مفيوم قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام    ا

إن ىذا المبدأ قد أقرت بو مختمف تشريعات الدول، ويقصد بو إخراج األمالك العامة     
ذا كانت العبارات المستعممة في نص المادتين  من القانون  689من دائرة التعامل فييا. وا 

يان بأنو ال يجوز التصرف بشكل مطمق في ، قد توح90/30من القانون  66المدني و
األمالك العمومية، إال أن المقصود في الحقيقة ىو عدم جواز إجراء التصرفات المدنية 
الخاضعة لمقانون الخاص كالبيع واليبة والتبادل، أما التصرفات األخرى التي تتالءم 

 .2ميا ىذا المبدأوطبيعة األمالك الوطنية العمومية مثل الترخيص باستغالليا فال يشم

فال يجوز لمشخص اإلداري ان يبيع الشيء العام، أو ييبو او يرىنو أو يجري فيو أي     
تصرف آخر يتعارض مع الغرض الذي خصص من أجمو، فإن ىذه التصرفات من شأنو 

                                                            
 .42بالو أحالم، مرجع سابق، ص 1

 .20عبد السالم يوسف وآخر، مرجع نفسو، ص 2
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بعد ذلك متابعة تخصصو  أن تزيل ممكية الشخص اإلداري لمشيء العام، فال يستطيع
 .1لممنفعة العامة

 الفرع الثاني: أساس قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام

تعددت وجيات النظر لدى شراح القانون في أساس قبول قاعدة عدم جواز التصرف     
في األموال العامة، وارتبط ذلك باختالف نظرياتيم في أسس ومعايير التمييز بين األموال 

 العامة والخاصة.

" أساس قبول القاعدة في نظرتو إلى األموال العامة باعتبارىا "بار تميميفقد وجد     
اال تخرج بطبيعتيا عن نطاق التعامل التجاري، وىي النظرية التي ىجرت في الوقت أمو 

 الحاضر.

ويتجو شراح القانون المعاصر إلى ربط أساس القاعدة بفكرة تخصيص األموال العامة،    
التي يسند عمييا معيار تميزىا الحالي، واعتبروىا بالتالي أحد نتائج التخصيص، واىم 

  ضمانات استمراره.

وال شك ان المنطق والضرورة العممية تؤكدان األساس السابق، فحتى يستمر تخصيص    
المال لتحقيق أىداف النفع العام البد من ان يبقى في حيازة الشخص اإلداري وتحت 
سيطرتو، وىو األمر الذي يستوجب بالتالي منعو من إجراء أي تصرفات تؤدي إلى خروج 

 .2ض تخصيصو لمخطرالمال العام من حيازتو وتعري

ال يجوز من القانون المدني: " 689ويرجع أساس ىذه القاعدة إلى نص المادة     
لوطنية: من قانون األمالك ا 04، وكذا نص المادة 3التصرف في أموال الدولة..."

 .1من ق. أ. و 66، ونص المادة4األمالك الوطنية غير قابمة لمتصرف...""

                                                            
نذير بن محمد الطيب اوىاب، حماية المال العام في الفقو اإلسالمي، أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، الطبعة 1

 . 76المممكة العربية السعودية، ص-، الرياض2001األولى، 

 . 82-81نذير بن محمد الطيب اوىاب، المرجع نفسو، ص  2

 . 58-75القانون المدني، من االمر  689انظر المادة 3

 . 90/30من قانون األمالك الوطنية رقم: 04انظر المادة4



  الفصل الثاني                                  الحماية التشريعية المقررة لممال العام

 

 
53 

 

 الفرع الثالث: نسبية قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام    

أبدية، اذ انيا مرتبطة بطبيعة المال وىدفو، فيي بالتالي نسبية، ىذه القاعدة ليست     
مادام أن أساسيا ىو التخصيص لممنفعة العامة، فإذا زال ىذا التخصيص عن المال فقد 

 .2صفتو العامة وعاد إلى األمالك الخاصة لإلدارة فجاز في ىذه الحالة التصرف

 عدم جواز التصرف في المال العام     : آثار قاعدةالفرع الرابع  

من اآلثار الناتجة عن مبدأ عدم جواز التصرف في األمالك الوطنية العمومية نذكر ما    
 يمي: 

  عدم خضوع األمالك الوطنية العمومية إلجراءات نزع الممكية من أجل المنفعة
 العامة مادام الممك لم يخرج عن طبيعتو.

  األمالك الوطنية العمومية إلنشاء حقوق عينية عمييا.عدم قابمية 

 .عدم قابمية األمالك الوطنية العمومية لمتبادل 

 3عدم إمكانية حصول األفراد عمى امتيازات عمى األمالك الوطنية العمومية. 

ة، وعدم جواز نزع الممكية، كأصل عام عدم جواز تكوين حقوق عينية عمى أمالك الدول  
 لكن تندرج استثناءات عن ىذا األصل، تتمثل في:  

 أوال: تحويل التسيير 

يعد ىذا التصرف من أعمال اإلدارة والتسيير فيبقى الممك في طائفة األموال العامة،    
فيو إذا كان يؤدي وظيفة ما فإنو يمكن أن يحول إلى تحقيق أىداف أخرى لكن يبقى 

صور في إطار تحقيق المصمحة العامة. مثال: تحويل مدرسة الى إيواء مصمحة دائما مح
 لمقطاع الصحي. 

                                                                                                                                                                                
 المتضمن قانون األمالك الوطنية. 30-90القانون  1

 .95بومزبر بديس، مرجع سابق، ص  2

 .21عبد السالم يوسف وآخر، مرجع سابق، ص 3
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 ثانيا: منح التراخيص )الشغل المؤقت(

عمى الرغم من أن األمالك العمومية ال يمكن ان تكون في أي حال من األحوال   
قوق موضوع تمميك خاص، إال أن ىذا ال يمنع من أن تكون ىذه األمالك موضوع ح

عينية لإلدارة كحق االستغالل وحق االستعمال بموجب الترخيص والتخصيص من طرف 
األشخاص العامة اإلقميمية المؤىمة قانونا الن تكون صاحبة حق ممكية عمى ىذه األمالك 
إال ان ىذه الحقوق مؤقتة وعارضة وقابمة لإللغاء وعميو فان االستعمال بموجب التراخيص 

 .1قرار إداري أو عقد إداري وىو عبارة عن استعمال خاصإما أن يكون في شكل 

الترخيص بموجب قرار إداري: قد ينتفع شخص ما دون شخص آخر بجزء من  .1
 ، تتمثل ىذه الرخص في: 2مال عام بناء عمى قرار إداري تتخذه السمطة المختصة

لطريق: ىي حق الشغل المؤقت ألحد األشخاص لجزء من الطريق العام رخصة ا.أ
قامة مشتمالت عميو.  إقامة شخص ما محطة لتوزيع البنزين في  مثال:بعد تغيير أساسو وا 

 حافة الطريق العمومي. 

رخصة الوقوف: ىي حق الشغل المؤقت ألحد األشخاص جزء من ممك عمومي .ب
قامة مخصص الستعمال الجميع ولكن دون ان  يكون لو تغيير أساس الممك المشغول وا 

وضع صاحب مقيى موائد في مرفقات الطريق العام، أو تمكين  مثال:مشتمالت عميو. 
 .3أحد الباعة من عرض سمعتو في كشك مقام عمى الرصيف

العامة يتم .الترخيص بموجب عقد إداري: وىو استعمال خاص لألمالك الوطنية 2
ترخيص بشغل جزء من الشاطئ او جزء من  ذلك: ومن أمثمةبمقتضى عقد إداري، 

من  02فقرة169.وقد حددت المادة 4األرض في األسواق العامة الستعمالو لبيع السمع 
نصت المتعمق بالجرد ىذا النوع من التراخيص حيث  91/454المرسوم التنفيذي 

                                                            
 . 46بالو أحالم، مرجع سابق، ص 1

 .107حميتيم العمري، مرجع سابق، ص 2

 . 47-46بالو أحالم، مرجع سابق، ص  3

 . 107حميتيم العمري، مرجع سابق، ص  4
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ويقتضي الطابع الخاص ليذه االستعماالت الحصول عمى رخصة إدارية قبمية وحيدة "
الطرف لشغل أماكن الطرق الحضرية، أو رخصة تعاقدية لشغل أماكن في األسواق 
ألنواعيا وامتيازات األضرحة، ويترتب عمى ىذا االستعمال الخاص دفع أتاوى ماعدا 

 الحاالت المنصوص عمييا في القانون".

 ثالثا: تقرير حق االرتفاق 

المشرع الجزائري أخذ بمبدأ جواز تقرير حقوق االرتفاق عمى األموال العامة، وفقا     
االرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة ما يمي: " 867لنصوص القانون المدني وقد نصت المادة 

 عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، ويجوز أن يترتب االرتفاق عمى مال ان كان ال
 يتعارض مع االستعمال الذي خصص لو ىذا المال".

 وىذا دون أن يفرق المشرع في ىذا الشأن بين األموال الخاصة والعامة.    

وانطالقا مما ذكر يتضح ان المشرع الجزائري أجاز تقرير حقوق االرتفاق لصالح     
ا كان ذلك ال األمالك العامة، كما أجازت أيضا تحميميا بارتفاقات الجوار الخاصة، إذ

 .1يتعارض مع االستعمال الذي خصص لو ىذا المال

 الفرع الخامس: جزاء مخافة قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام    

ان أصل القاعدة عدم جواز التصرف في المال العام والعمة في ذلك ىو تخصيص     
فعة العامة، وبالتالي يقع باطال أي تصرف بحرية الشخص ىذا المال العام الى المن

اإلداري المالك ليذا المال، وعمى ىذا الشخص المعنوي أن يحمي المال العام ألنو 
ذا أراد ذلك وألسباب مؤسسة يستمزم عميو أوال أن يقوم بنزع صفة  مخصص لمنفع العام، وا 

ال سوف يكون كل تصرف يقوم بو ىذا الشخص باطال.  العمومية عمى ىذا المال، وا 

                                                            
 .107حميتيم العمري، المرجع نفسو، ص 1
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والفقو انقسم الى فريقين األول يكيفو بطالنا مطمقا ولو في ذلك حججو وأسانيده وعمى 
 .1رأسيا النظام العام، والفريق الثاني ينظر إليو أنو بطالنا نسبيا 

 المطمب الثاني

 عدم قابمية امتالك المال العام بالتقادم

منطقيا يقترن عدم قابمية التصرف في األمالك العمومية بعدم قابميتيا لمتقادم، ويتعمق      
ومية من أي حيازة بالتقادم المكسب األمر ىنا بقاعدة تسمح بدورىا حماية األمالك العم

من  827باالستعمال المستمر ليذه األمالك من طرف األشخاص، وتطبيق أحكام المادة 
"من القانون المدني والمتعمقة بالتقادم المكسب عمى األمالك الوطنية الخاصة والتي تنص 

الكا لو أو خاصا حاز منقوال أو عقارا أو حقا عينيا منقوال كان أو عقارا دون أن يكون م
، بو صار لو ذلك ممكا، اذا استمرت حيازتو لو مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع"

وىذا التقادم غير مسموح بو عمى األمالك الوطنية العمومية، كما يحق لإلدارة في أي 
وقت المطالبة بالممكية والحيازة عمى الغير دون أن يحتج ضدىا بسقوط حقيا في رفع 

 .2دمالدعاوى بالتقا

 الفرع األول: مفيوم قاعدة عدم قابمية امتالك المال العام بالتقادم

ان ىذه بالقاعدة تمثل بالنسبة لألموال حماية أقوى من مبدأ عدم جواز التصرف في     
العام من خطر المال العام. وىذه القاعدة ليا أىمية كبيرة، وقررىا المشرع لحماية المال 

تعدي األفراد التي تيدف الى تمميك المال العام عن طريق وضع اليد لمدة معينة، وىذه 
 غريزة في نفس االنسان دائما يتطمع الى المزيد من التممك.

ونظرا ألىمية ىذه القاعدة فقد أكد عمييا المشرع الجزائري في القانون المدني شأنو     
الدول، ويكاد يجمع عمى أن ىذه القاعدة تتقدم في أىميتيا شأن التشريعات في العديد من 

                                                            
طروحة لنيل شيادة عبد العزيز شمالل، جرائم المال العام وطرق حمايتو في التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية، أ 1

 . 295، ص2017/2018، 1باتنة -دكتورا، جامعة الحاج لخضر

 .108حميتيم العمري، مرجع سابق، ص 2
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ذ يصعب تصور قيام اإلدارة  عمى قاعدة عدم جواز التصرف من الناحية العممية، وا 
بالتصرف في أمواليا بطريقة غير مشروعة، إنما المتصور في ىذا المجال قيام األفراد 

و وضع اليد عمييا خفية لمدة بالتعدي عمى ىذه األموال عن طريق اغتصاب أجزاء منيا أ
طويمة بغية اكتساب ممكيتيا بالتقادم، األمر الذي دفع بالمشرع الى النص عمى ىذه 

من القانون المدني، وذلك بغية ضمان رد مثل ىذه االعتداءات 689القاعدة في المادة
ء ومحافظة منو عمى استمرار تخصيص المال العام لتحقيق النفع العام، إضافة الى ما جا

من قانون األمالك الوطنية، وأقره القضاء الجزائري أيضا في العديد  66و 04في المواد
 .1من قراراتو

فاذا كان مبدأ عدم جواز التصرف في األمالك العمومية مقرر لحماية ىذه األمالك     
 .2ر أساسا لحمايتيا من تعديات األفرادمن تجاوزات اإلدارة، فان المبدأ الثاني مقر 

 الفرع الثاني: أساس قاعدة عدم قابمية امتالك المال العام بالتقادم

يكمن أساس قاعدة عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم في ضمان استمرار    
ى عدم استمرارية ذلك التخصيص لممنفعة العامة، حيث أن وضع اليد عميو يؤدي ال

 .3التخصيص، لذلك فيو يعد إخالال سافرا بمبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد

ويمتد نطاق ىذه القاعدة عمى كل األمالك العمومية عقارية أو منقولة اذ ال يجوز     
الممكية ألن ذلك يؤدي الى نقل الممكية، وىذا  االحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند

 يتعارض مع تخصيص المال ومع عدم جواز التصرف فيو.

ن اىمال اإلدارة أو سكوتيا أو تسامحيا عن عمل يقوم بو الغير في المال العام دون     وا 
موافقتيا ليس من شأنو أن يؤدي الى زوال تخصيص المال العام لممنفعة العامة، الن 

و السكوت من جانب اإلدارة ال يؤدي الى زوال الصفة العامة عن المال العام، الترك أ
ومن ثم عدم جواز تممك المال العام بالتقادم أو بوضع اليد لما في ذلك من تخصيص 

                                                            
 .304-303عبد العزيز شمالل، المرجع نفسو، ص 1

 . 96بومزبر بديس، مرجع سابق، ص2

 .308عبد العزيز شمالل، مرجع سابق، ص 3
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لممنفعة العامة، ويبقى دائما الحق في رفع دعوى االستحقاق عمى واضع اليد في أي وقت 
 .1سنة15حتى بعد مرور 

 الفرع الثالث: آثار قاعدة عدم قابمية امتالك المال العام بالتقادم

 يترتب عمى إقرار المبدأ وتطبيقو جممة من النتائج، نوجزىا في اآلتي:      

 .لإلدارة المالكة وضع اليد عمى الممك المحوز من الغير ميما طالت مدة حيازتو 

  استرداد الممك المحوز من الغير في أي يد كان وال تنتقل ممكيتو لإلدارة المالكة
 وال يتغير تخصيصو من قائمة األمالك الوطنية العمومية.

  عدم جواز االحتجاج قبل اإلدارة مالكة المال بقاعدة الحيازة في المنقول سند
الممكية، فاذا تمت سرقت الممكية العمومية المنقولة ونقميا لشخص آخر حسن 

 ية يكون لإلدارة المالكة استرداده دون التزاميا بالتعويض.الن

  يعتبر ىذا المبدأ مقرر لمصمحة الشخص المعنوي المالك لممال العام، وال يجوز
 بأي حال لمغير أن يحتج بو لرفع دعوى رفع اليد المرفوعة عميو.

  ك ق.م في تممي 780عدم جواز االحتجاج قبل اإلدارة المالكة بقاعدة االلتصاق
المال العمومي وتحويل تخصيصو، فحتى ولو كانت قاعدة االلتصاق في القانون 
المدني تقضي بأن الممك األقل أىمية ىو الذي يدرج في الممك األكثر أىمية، إال 
أن طبيعة األمالك العمومية تقضي بأن يدرج الممك الخاص في األمالك العمومية 

 وليس العكس.

  عام لمدولة وجماعتيا الحصول عمى عقد شيرة وال ال يمكن لواضع اليد عمى ممك
 .2شيادة حيازة، وىي باطمة في جميع األحوال

                                                            
 .109-108عمري، مرجع سابق، صحميتيم ال 1

-توابتي إيمان ريمة سرور، قانون األمالك الوطنية، محاضرات ممقاة عمى طمبة الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين 2
 .105-104، ص 2015/2016، 2سطيف
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 المطمب الثالث

 المال العامعدم قابمية الحجز عمى 

ان الوفاء بااللتزام بعد صدور حكم أو قرار، واجب التنفيذ الجبري المقررة في قانون       
اإلجراءات المدنية، ولو في سبيل ذلك أن يقوم اما بحجز ما لممدين لدى الغير أو حجز 

" من قانون 721، 687، 667المنقول أو حجز العقار حسب ما نصت عميو المواد "
المدنية، لكن ىذه الحمول المقرة لوفاء الدين ال تجد صدى في مجال األموال اإلجراءات 

 . 1العامة ألنيا تتعارض مع المنفعة العامة لممال

 الفرع األول: مفيوم قاعدة عدم قابمية الحجز عمى المال العام  

تقرر من معنى ليا في الفقو. فقد نص  ال يختمف المراد بيذه القاعدة في النظام مما    
شراح القانون عمى منع كافة سبل التنفيذ الجبري عمى الدولة، أو األشخاص اإلدارية 
األخرى، ويمتنع عمى دائنييا من األفراد االلتجاء الى إجراءات التنفيذ الجبرية المعروفة في 

اء اتصل ذلك بإجراءات القانون الخاص إلجبار الشخص العام عمى الوفاء بمديونيتو، سو 
 الحجز عمى ىذه األموال أو البيع الجبري لعناصرىا.

ىذا وتعتبر قاعدة عدم حواز الحجز مكممة لقاعدة عدم جواز التصرف في األموال     
العامة، والتي بمقتضاىا يحرم التصرف الرضائي في األموال العامة، حيث يسفر تطبيقيا 

عمى األموال العامة، والتي تفضي في النياية الى  عن تحريم كافة صور التنفيذ الجبري
 .2خروج األموال العامة من ذمة وحيازة الشخص اإلداري العام المالك ليا

ان ىذه القاعدة تطبق عمى جميع مفردات األموال العامة وميما تباينت أو تعددت     
ء كانت منقولة أو غير منقولة. وىي تطبق عمى جميع صور الديون أوجو تخصصيا وسوا

اذ ال يوجد دين يتم بمقتضاه مطالبة اإلدارة بو عن طريق التنفيذ الجبري خروجا عن 
نطاق القاعدة العامة. وىذا يعتبر من أوجو الحماية القانونية لممال العام ميما كان نوعو 

                                                            
 .35بن صالح مصطفى، مرجع سابق، ص 1

 .146-145نذير بن محمد الطيب اوىاب، مرجع سابق، ص 2



  الفصل الثاني                                  الحماية التشريعية المقررة لممال العام

 

 
60 

 

لك ألن الدولة المالكة ليذا المال قادرة عمى عقار او منقول، فال يجوز الحجز عميو وذ
الوفاء بالتزاماتيا المالية ميما كانت قيمتيا، وأيضا التنفيذ يمس بييبة الشخص اإلداري 

 .1وكذا الدولة ككل

 الفرع الثاني: أساس قاعدة عدم قابمية الحجز عمى المال العام    

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 636قاعدة أساسيا في نص المادة تجد ىذه ال   
فضال عن األموال التي تنص القوانين الخاصة عمى عدم جواز الحجز التي تنص: "

 عمييا، ال يجوز الحجز عمى األموال التالية:

 .األموال العامة الممموكة لمدولة أو لمجماعات اإلقميمية أو لممؤسسات ذات الصيغة1
 اإلدارية ما لم ينص عمى خالف ذلك.

 . 2.األموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ماعدا الثمار واإلرادات"2

ال يجوز التصرف في أموال الدولة أو من القانون المدني: "689وأيضا في نص المادة   
حجزىا أو تممكيا بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص ىذه األموال إلحدى 

تحدد شروط إدارتيا، وعند االقتضاء شروط  866المؤسسات المشار إلييا في المادة 
 .4من قانون األمالك الوطنية 66و 04المادة. وأيضا في 3التصرف فييا"

 وتؤسس ىذه القاعدة عمى أصل فكرتين:

تستند الى القاعدة العامة التي تعترض مالءة الدولة، وقدرتيا عمى الوفاء األولى: 
اع الدائن ألساليب التنفيذ الجبري بالتزاماتيا المالية، أيا كانت قيمتيا دون ما حاجة الى اتب

المدنية مع صعوبة تصور الدولة فضال عن أن أمانتيا وشرفيا شيء مفروض وحرصيا 
 عمى أداء التزاماتيا ال يكون موضع شك.

                                                            
 .299عبد العزيز شمالل، مرجع سابق، ص 1

، مؤرخة في 21، ج.م. 2008فبراير 25يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مؤرخ في  09-08القانون رقم  2
23/04/2008. 

 .58-75قانون المدني، من األمر  689انظر المادة  3

 .90/30قانون األمالك الوطنية،  66-4انظر المادة  4
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أن السماح بإمكانية توقيع الحجز عمى األموال العامة يؤدي الى خروج المال  الثانية:
صمحة العامة التي يمثميا تخصيص المال العام العام من حيازة الدولة مما يعارض الم

ألوجو النفع العام لمخطر، وال يمكن في مثل ىذه الحالة التضحية بالمصمحة العامة مقابل 
 .1المصمحة الخاصة لمدائن

 الفرع الثالث: آثار قاعدة عدم قابمية الحجز عمى المال العام  

 م جواز الحجز عمى األموال العامة الممموكة لمدولة او ألحد األشخاص عد
المعنوية العامة وتخرج من مبدأ عدم تقرير أو ترتيب أية حقوق عينية، وذلك ضمانا 
لمديون التي تكون عمى كاىل الدولة أو أحد األشخاص اإلدارية األخرى. ومن ىنا ال 

ىن رسمي أو حيازي أو حتى امتياز أو يصح أن يترتب أو تكون ىذه األموال محال لر 
اختصاص، ضمانا لمديون التي تشغل ذمة اإلدارة لصالح األفراد ووفقا لذلك فال يجوز أن 
يكون المال محال لمحقوق العينية التبعية السابقة الذكر، وحتى ألي حق من حقوق 

 يتمتع بيا االمتياز العامة أو الخاصة. ذلك أن مثل ىذه الحقوق تمنح ألصحابو حقوق ال
غيرىم من الدائنين العاديين مثل: حق األفضمية، وحق البيع عند بيع األموال المحممة 

 .2بيا، وىو شيء غير منطقي بشأن المال العام اذ ال يجوز بيعو أصال

 أي  تعتبر ىذه القاعدة من النظام العام، أي لكل ذي مصمحة التمسك بيا وفي
مرحمة كانت عمييا الدعوى كما يجب عمى القاضي أن يثيره من تمقاء نفسو في أي مرحمة 
من مراحل الدعوى، بحيث يقع الحجز عمييا جميعا باطال بطالنا مطمقا لتعمقو بالنظام 

 العام.

  .عدم جواز فرض الحراسة القضائية عمييا حماية ليا 

                                                            
 .150نذير بن محمد الطيب اوىاب، مرجع سابق، ص  1
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 ة عمى تمك األموال وذلك حتى تبقى عدم سريان أحكام نزع الممكية لممنفعة العام
 .1مخصصة لمنفع العام

 المبحث الثاني

 الحماية اإلدارية لممال العام

تشكل الحماية اإلدارية لممال العام امتدادا طبيعيا لمحماية المدنية لممال العام وذلك ألن    
جانب التزاميا باستمراريتو ودوامو مادام  اإلدارة ممزمة بالحفاظ عميو وصيانتو الى

 مخصصا لمنفع العام.

وفي ىذا اإلطار خول القانون الجيات اإلدارية سمطة الحق في إصدار قرارات إدارية     
واجبة النفاذ، تيدف الى إزالة أو التصدي لمعدوان الذي يقع عمى المال العام من قبل 

. حيث 2ن في حكمو وذلك بالطرق اإلداريةاألفراد، أو من يتصف بالموظف العام أو م
تتمتع اإلدارة المكمفة باألمالك الوطنية في إطار اختصاصاتيا بحق الرقابة الدائمة عمى 
استعمال األمالك الداخمية في األمالك الوطنية الخاصة واألمالك الوطنية العمومية 

 أو غير مخصصة.التابعة لمدولة المخصصة 

وتطبق ىذه األحكام أيضا عمى رقابة الظروف التي تتم فييا استعمال المحالت التي    
 .3تشغميا المصالح العمومية التابعة لمدولة بأية صفة كانت

ن تتعرف عمييا وحتى تستطيع اإلدارة أن تحافظ عمى األمالك العمومية يجب عمييا أ  
وذلك عن طريق جردىا والمحافظة عمييا وصيانتيا، ومراقبتيا كوسيمة من وسائل الحماية. 

 وىذا ما سنتطرق اليو في المطالب اآلتية.

 

 

                                                            
 .113حميتيم العمري، مرجع سابق، ص 1

 .313عبد العزيز شمالل، مرجع سابق، ص 2

 .90/30قانون األمالك الوطنية،  134انظر المادة3
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 المطمب األول

 الجرد العام لألمالك الوطنية

 الفرع األول: تعريف عممية الجرد  

المؤرخ في اول ديسمبر سنة  90/30من القانون  25الى  21و 8عمال بأحكام المواد   
والمتعمق بقانون األمالك الوطنية. يعني الجرد العام لألمالك الوطنية، التسجيل  1990

الوصفي والتقييمي لجميع األمالك الخاصة والعامة التابعة لمدولة والوالية والبمدية والتي 
التي تخصص تحوزىا مختمف المنشآت والمؤسسات واليياكل التي تنتمي الييا أو 

.فالتسجيل الوصفي يتمثل في بيان كافة مكونات الممك 1لممؤسسات واليياكل العمومية
 .2لمالالعام وخصائصو والتسجيل التقويمي لو يثبت قيمة ىذا ا

وييدف ىذا الجرد ضمان حماية األمالك الوطنية والحرص عمى استعماليا وفقا    
. واستثنى 3لألىداف المسطرة ليا، ويبين حركات ىذه األمالك ويقوم العناصر المكونة ليا

 ما يأتي: من ىذا الجرد 

 .األشياء القابمة لالستيالك باالستعمال األول 

  األشياء الغير القابمة لالستيالك باالستعمال األول، التي ال تتجاوز قيمتيا الشرائية
 الوحدوية مبمغا يحدده الوزير المكمف بالمالية في القرار.

يمكن استعماليا اال واألشياء القابمة لالستيالك باالستعمال األول ىي األشياء التي ال    
مرة واحدة ومنيا عمى الخصوص الورق، والمواد الغذائية والمواد المخبرية والمحروقات 
والزيوت وأنواع الوقود. وال تنطبق أحكام ىذا المرسوم عمى األمالك المنقولة والعقارية 
التابعة لوزارة الدفاع، يكون جرد ىذه األمالك واإلجراءات المتعمقة بو موضوع نص 

                                                            
، 60المتعمق بالجرد العام، ج. ر  23/11/1991، الصادر في 91/455من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة 1

 .24/11/1991بتاريخ: 

 .314عبد العزيز شمالل، مرجع سابق، ص 2

 .90/30قانون األمالك الوطنية، 08انظر المادة  3
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. وفيما يخص األمالك العقارية الموجودة بالخارج تقوم الممثميات الدبموماسية 1خاص
والقنصمية تحت رقابة وزير الشؤون الخارجية بإحصاء األمالك العقارية قصد ادراجيا في 

عقارات في الممثميات الدبموماسية والقنصمية وكذلك األمالك األمالك الوطنية وتتمثل ىذه ال
 .2العقارية التابعة لمدولة وغير المخصصة

 الفرع الثاني: أنواع عممية الجرد

نستنتج نوعين  91/455باستقرائنا لمتعريف في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم   
 الجرد، األول يختص بجرد العقارات والثاني يختص بجرد المنقوالت.أساسين من عممية 

 أوال: جرد العقارات

يتعين عمى المنشآت والمصالح والييئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،    
التابعة لمدولة والجماعات المحمية اإلقميمية، سواء كانت تتمتع باالستقالل المالي و/ أو 

ية أو ال تتمتع بيما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمي لعقارات األمالك الشخصية المعنو 
الخاصة أو العمومية التي خصصت ليا. وكذلك بالنسبة لممؤسسات والييئات العمومية 
المسيرة عمى الشكل التجارية باعتبارىا مجرد مستفيدة من التخصيص أو المنح فيما يتعمق 

 وطنية.بالممتمكات العقارية التابعة لألمالك ال

ذا تبين أن مثل ىذا الجرد لم يتم ضبطو ألسباب معقولة، تعين المنظمات والمصالح   وا 
والمؤسسات والييئات العمومية، المذكورة أعاله أن تقوم بعممية الجرد، حسب الشروط 

، وأن تستكممو خالل سنتين عمى األكثر، ابتداء 12و 9المنصوص عمييا في المادتين 
 .3مرسوم في الجريدة الرسمية لمجميورية الديمقراطية الشعبيةمن تاريخ نشر ىذا ال

                                                            
 .91/455المرسوم التنفيذي المتعمق بالجرد العام،  43، 21-20انظر المادة 1

 .72بالو أحالم، مرجع سابق، ص 2

 .91/455المرسوم التنفيذي المتعمق بالجرد العام،  08انظر المادة  3



  الفصل الثاني                                  الحماية التشريعية المقررة لممال العام

 

 
65 

 

( أن 91/455من المرسوم التنفيذي  08ويجب عمى كل مؤسسة المذكورة أعاله )المادة   
أسند الييا تسييره، أو  تعد بطاقة تعريفية بكل عقار تابع لألمالك الوطنية خصص ليا أو

 تحوزه بأي صفة كانت. وتتعمق المعمومات التي تدون في ىذه البطاقات بما يأتي:

المنشأة أو المصمحة أو الييئة أو المؤسسة التي خصص ليا العقار أو -1   
 تحوزه، وتشتمل ىذه المعمومات عمى ما يأتي: 

 .تسميتيا 

 .مرجع النص الذي أنشأىا 

  التي تنتمي الييا )الدولة، الوالية، البمدية(.الجماعة العمومية 

 العقار، وتتعمق معموماتو بما يأتي :-2

 ،نوعيتو، ومحتواه ومكان وجوده 

 .أصل الممكية ونوعية الحقوق 

 .قيمتو 

.في 1ويحدد الوزير المكمف بالمالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكيفيات إعدادىا 
األخير يكتب أسفل البطاقة تاريخ اعداد البطاقة وذكر اسم ولقب العون الذي قام 
بإعدادىا، وتحتفظ الييئة المخصصة ليا العقار الحائز لو بالبطاقة الوردية وترسل 

ذه الييئة البطاقتين البيضاء والخضراء حسب األحوال الى إدارة أمالك الدولة إذا كانت ى
تابعة لمدولة، الى الوالي عندما تكون تابعة لموالية، الى رئيس المجمس الشعبي البمدي في 

 .2حالة خضوعيا لمبمدية

 ثانيا: جرد المنقوالت
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يجب أن تجرد األمالك المنقولة  91/455من المرسوم التنفيذي رقم  17وفقا لممادة    
منشئات والمصالح والييئات والمؤسسات العمومية التابعة لمدولة والجماعات التابعة لم

اإلقميمية، أن يبين الجرد بأمانة تسجيل األمالك المنقولة التي تحوزىا المصالح المعنية 
وحركتيا، كما يتضمن البيانات التي تتعمق بإصالحيا وتحطيميا أو فقدانيا، كما يتمتع 

ان الرقابة السيما فيما يتعمق بحيازة األمالك المنقولة واستعماليا الجرد بقوة االثبات في ميد
 وتسييرىا.

ويتم ىذا الجرد تحت المسؤولية الشخصية المباشرة لألعوان العموميين المخولون قانونا    
ليتولوا في إطار وظائفيم المختمفة إدارة تسييرىا حسب القواعد اإلدارية وقواعد المحاسبة 

في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر ىذا المرسوم في الجريدة العمومية، وذلك 
 .1الرسمية

والبد من جرد كل شيء في المنقوالت بشكل واضح وكامل مع بيان الرقم الممنوح لو،     
ذا تعمق األمر بالسيارات دونت كل واحدة مع تجيي زىا العادي تحت رقم واحد، لكن قد وا 

تتعرض ممحقات السيارة أو مكوناتيا من محرك وبطاريات.. الخ لمعطل، ففي ىذه الحالة 
يبين الغاء استعماليا في ىامش سجل الجرد الذي دونت فيو السيارة. أما عن قطع الغيار 

. وفيما يخص الكتب في 2والممحقات األخرى المستبدلة، فتسجل تحت رقم متميز
المكتبات، فيتعين عمى مسؤول المكتبة أن يفتح لكل كتاب رقما خاصا مع بيان عنوانو 

 ومؤلفو ودار النشر وكل ما يمكن التعرف عميو بدقة.

اال أنو قد يحدث أن تتعرض األشياء لمتحطيم أو الفقدان أو السرقة، ففي ىذه الحالة    
ضر أو تقرير يوضح فيو ظروف ذلك، ويشار الى ىذه الوثيقة في سجل يجب تحرير مح

الجرد وعميو يشطب من الجرد الشيء المحطم أو المفقود أو المسروق أما إذا كان الشيء 
 . 3غير قابل لالستعمال فعندئذ يقترح الغاء استعمالو

                                                            
 .91/455انظر المرسوم التنفيذي المتعمق بالجرد العام،  1

 .104-103ج سابق، صبومزبر بديس، مر  2

 .74بالو أحالم، مرجع سابق، ص 3
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 المطمب الثاني

 المال العام االلتزام بمحافظة وصيانة

حتى يقوم المال العام بدوره المطموب ومن أجل استعمالو بشكل رشيد، يراعي     
استمراريتو وعدم تمفو وىالكو، لذا أوجب القانون عمى المستعممين والمنتفعين من كل 
ذا  األمالك العامة أن يراعوا في استعماليم ليا القوانين والتنظيمات الجاري العمل بيا، وا 

ي سبب كان تمتزم اإلدارة بصيانتيا لضمان المحافظة عمييا من جية، وعدم تضررت أل
اإلضرار بالغير من جية أخرى. لذا فإنو يستوجب عمى اإلدارة المالكة لممال العام أن 

 .1تصونو وتحافظ عميو من كل أنواع االعتداءات سواء من اإلدارة نفسيا أو من األفراد

 الفرع األول: أساس االلتزام بصيانة األمالك الوطنية

التي تنص عمى:  67يرجع أساس ىذا االلتزام   الى ما جاء في نص المادة        
االلتزام بصيانة األمالك الوطنية العمومية. وتفرضو القواعد القانونية الخاصة التي "

اعة العمومية المالكة في حالة تخضع ليا الييئة أو المصمحة المسيرة، وكذلك الجم
القيام بإصالحات كبيرة. ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عمييا في التخطيط الوطني 

ويعتبر االلتزام بصيانة األمالك الوطنية العمومية أحد . 2وحسب اإلجراءات المتعمقة بيا"
ترتبة عمى حماية األمالك الوطنية، ويستمد ىذا االلتزام أىميتو من كون أىم التبعات الم

صيانة األمالك العمومية تؤدي الى المحافظة المادية عمييا بما يضمن استعماليا 
 .3استعماال طويال وآمنا

 الفرع الثاني: الوسائل المتبعة لصيانة األمالك الوطنية

 األولىيتسنى لإلدارة أن تحافظ عمى المال العام الذي بحوزتيا فإن ليا وسيمتان حتى      
 .قانونية والثانية مادية

                                                            
 .317صعبد العزيز شمالل، مرجع سابق،  1

 .90/30قانون األمالك الوطنية،  2الفقرة 67انظر المادة 2

 .74بالو أحالم، مرجع سابق، ص 3
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 أوال: الوسيمة القانونية

تتمثل ىذه الوسيمة في حق اإلدارة في إصدار لوائح تنظيمية وتسمى بموائح ضبط    
يمحق بو من طرف  الصيانة، وتيدف لممحافظة عمى الممك العمومي من الخطر الذي قد

المستعممين. وتختمف ىذه الموائح عن لوائح الضبط اإلداري العام التي يقتصر دورىا عمى 
حفظ النظام العام بمدلوالتو الثالث: األمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، دون 

ضبط امتداد ىذا الدور ليشمل صيانة األموال العامة. لذلك يحكم بعدم مشروعية قرارات ال
العام التي تمنع سير السيارات في شارع معين بحجة تجنب نفقات إصالحيا وصيانتيا 

إذا كانت تستيدف الى جانب  -لوائح الضبط العام-عمى أنو يجوز تطبيق ىذه الموائح
 تجنب نفقات الحفظ والصيانة تأمين سيولة المرور.

أنيا تحد من الحريات وتشبو لوائح ضبط الصيانة لوائح الضبط اإلداري العام في    
الفردية )حرية االستعمال(، كما أنيا تحدد المخالفات والعقوبات الجزائية التي توقع عمى 

 .1مرتكبي ىذه المخالفات الواقعة عمى الممك العام

الممك  ولقد خول قانون األمالك الوطنية الجية اإلدارية المكمفة بالمحافظة عمى   
 .2العمومي صالحية سن قواعد تنظيمية في ىذا المجال

وتطبق العقوبات عمى الفاعل مرتكب المخالفة والمستفيد إذا كانت المخالفة نتيجة    
لية تقع لألشغال، أما إذا كان المتسبب في المساس بالمال شيء أو حيوان، فإن المسؤو 

 .3عمى حارسييا وفقا لمقواعد العامة

من قانون  09تخضع المخالفات المطابقة لممخالفات المنصوص عمييا في المادة  
(، وفي ىذه الحالة ال تسقط بالتقادم سوى 2اإلجراءات الجزائية لمتقادم المحدد بسنتين )

                                                            
 .106-105بومزبر بديس، مرجع سابق، ص 1

 .90/30قانون األمالك الوطنية، 2الفقرة 68انظر المادة 2

 .75/58القانون المدني، 140الى  134انظر المواد من  3
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الجنائية، أما دعوى تعويض الضرر الذي لحق باألمالك الوطنية يبقى خاضعا الدعوى 
 .1لقواعد التقادم طبقا لمقانون المدني

 ثانيا: الوسيمة المادية

مال التزام الشخص اإلداري القائم عمى إدارة المال العام بصيانة مخصصة ليذا ال    
 . وتتبع اإلدارة احدى الطريقتين:2وذلك ضمانا الستمراريتو في أداء وظائفو األساسية

تنفذ اإلدارة أشغال الصيانة بواسطة عماليا لكن ال تمتجأ الى ىذه  الطريقة األولى:    
سباب تتعمق بالسرية أو عند الطريقة اال نادرا، وتفعل ذلك إذا كان ىناك استعجال أو أل

 عدم وجود مقابل يقوم باألشغال.

وتتمثل في األسموب التعاقدي األكثر شيوعا وعميو تبرم اإلدارة  الطريقة الثانية:    
صفقات عمومية إلنجاز األشغال مع متعاممين مواطنين أو أجانب، وينفي التوضيح أن 

صوص اإلصالحات الكبرى أو األشغال المجوء الى المتعاممين األجانب ال يكون اال بخ
 التي تتطمب تقنيات متطورة غير متاحة في الجزائر.

لكن عندما يتعمق األمر بصيانة الطريق السريعة، فإن األشغال تمنح بامتياز لشخص    
 عام أو خاص وتتوج العممية باتفاقية بين وزير النقل وصاحب االمتياز.

قد يعقد مسؤوليتيا تجاه االفراد إذا ما أصابتيم إن إىمال اإلدارة لواجب الصيانة    
أضرار من جراء ذلك، ولعل أحسن مثال في ىذا الجانب مرور احدى السيارات عمى 
جسر ثم ينيار بسبب امتناع اإلدارة عن صيانتو فتسمى ىذه المسؤولية في القانون 

 .3اإلداري "المسؤولية اإلدارية القائمة عمى الخطأ"

 

 

                                                            
 .90/30قانون األمالك الوطنية، 3الفقرة 69انظر المادة  1

 .318عبد العزيز شمالل، مرجع سابق، ص 2

 .76-75ع سابق، صبالو أحالم، مرج 3
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 المطمب الثالث

 االلتزام بواجب الرقابة عمى األمالك الوطنية

"تتولى أجيزة الرقابة الداخمية  نص المشرع قي قانون األمالك الوطنية عمى أنو:      
التي تعمل بمقتضى الصالحيات التي يخوليا إياىا القانون، والسمطة الوصية معا رقابة 

لألمالك الوطنية وفقا لطبيعتيا وغرض تخصيصيا. وتعمل االستعمال الحسن 
المؤسسات المكمفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منيا وفق الصالحيات التي 

نستنتج من خالل ىذا النص أن المشرع أقر رقابة عمى كيفية . 1يخوليا إياىا المشرع"
ك الوطنية، وكذا كيفية المحافظة عمييم ىذا من جية ومن جية أخرى تتنوع تسيير األمال

ضافة الى الرقابتين سالفتا الذكر سنتطرق  ىذه الرقابة الى رقابة داخمية وأخرى خارجية، وا 
لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو باعتبارىا ىيئة إدارية مستقمة أحد مياميا 

 لفساد. الرقابة واآلخر مكافحة ا

 الفرع األول: الرقابة الداخمية 

إن الرقابة الداخمية لألمالك الوطنية ىي تمك الوسيمة القانونية التي خوليا المشرع    
لمييئات اإلدارية عن طريق موظفين تابعيين ليا مكمفين بالرقابة عمى كل النفقات العمومية 

 134الوطنية والسيما في المادة لكل الييئات العمومية، ونذكر ما جاء في قانون األمالك
منو التي تعطي الحق لإلدارة المكمفة باألمالك الوطنية بالرقابة الدائمة عمى استعمال 

 أمالك الدومين العامة أو الخاصة واالمالك العمومية التابعة لمدولة.

لحصول وتتجمى الرقابة الداخمية في ىذا المقام لمراقبة اقتناء الحقوق العقارية وكيفية ا   
عمييا، وحتى من حيث تأجيرىا أو تمك االتفاقيات التي تبرم وىدفيا استئجار المصالح 

 العمومية التابعة لمدولة.

                                                            
 .90/30قانون األمالك الوطنية،  24انظر المادة 1
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تخضع األمالك الوطنية التابعة لمجماعات المحمية أيضا لمرقابة الداخمية والممارسة من   
 .1الية تراقب البمدية وىكذاالسمطة الوصية التي تمارسيا اإلدارة، فالوزارة تراقب الوالية، والو 

 الفرع الثاني: الرقابة الخارجية

تتم الرقابة الخارجية بمقتضى القوانين والتنظيمات ومن طرف ىيئات رسمية     
متخصصة بالتفتيش والرقابة، وتكون رقابتيا بعدية أي الحقة، ونذكر عمى سبيل المثال ما 

والمعنون بالرقابة والسيما  1996لفصل األول من الباب الثالث من دستور جاء في ا
"المؤسسات الدستورية وأجيزة الرقابة البعدية ألموال الدولة التي تنص:  162المادة 

والجماعات اإلقميمية والمرافق العمومية يعد مجمس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعو الى 
 .2رئيس الجميورية"

ونضيف في ىذا المقام المفتشية العامة لممالية والتي تراقب بدورىا استعمال الموارد      
المالية لممؤسسات اإلدارية، وكذا تقوم بميام التدقيق أو الدراسات والتحقيقات والخبرات 

 .3الدورية ذات الطابع االقتصادي والمالي والمحاسبي

 الفرع الثالث: الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو

تم انشاء ىذه الييئة في إطار الجيود الرامية لموقاية من الفساد بموجب القانون رقم     
"تنشأ ىيئة وطنية مكمفة بالوقاية من منو عمى ما يمي: 17والتي تنص المادة  06-01

بيدف ذ االستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد"، الفساد ومكافحتو قصد تنفي
 .4التصدي لظاىرة الفساد عموما والفساد المالي خصوصا

وأولى المشرع الجزائري أىمية بالغة لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو       
وذلك من خالل إعطاءىا تكييفا قانونيا صريحا عمى أساس اعتبارىا ىيئة إدارية مستقمة 

                                                            
 .319عبد العزيز شمالل، مرجع سابق، ص 1

 .1996دستور  170و 162انظر المادة 2

 .320رجع سابق، صعبد العزيز شمالل، م 3

حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتو في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في  4
 .192-191، ص2016/2017سان، تمم -القانون الجنائي لألعمال، جامعة أبو بكر بمقايد
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ة الوطنية "الييئعمى أن:  01-06من القانون  18بصريح العبارة، وذلك بنصو في المادة
لموقاية من الفساد ومكافحتو سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية 

 .1واالستقالل المالي وتوضع لدى رئيس الجميورية"

يعتبر ادراج المشرع الجزائري لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو ضمن      
الييئات اإلدارية المستقمة تأكيدا عمى صرامة اإلدارة السياسية وصيانة لممطالب الشعبية 
وتفعيل مشاركة الشرائح المنادية لنيضة قوية لإلصالح، فيو دليل عمى الرغبة في الوقاية 

لفساد كون ىذا النوع من األجيزة في الدولة المنوط ليا ميمة الرقابة ومكافحة الفساد من ا
 .2بوجو عام

 المبحث الثالث

 الحماية الجزائية لممال العام

الحماية الجنائية لممال العام تعتبر الحماية التي يقررىا المشرع الجنائي لمحفاظ عمى       
األموال العامة، ذلك بتجريم تجاوز األفراد عمى ىذه األموال وتعريضيم لمعقاب، فحماية 
المال العام عن طريق التشريع الجنائي يعتبر اجراء استثنائي خارجا عن القواعد العامة 
ذلك ألن العقوبات الجنائية ال توقع إال إذا تم التجاوز عمى الممكية تجاوزا متعمدا ولكن 

 موال العامة كل اعتداء مادي يستوجب فرض عقوبات جنائية.بالنسبة لأل

ورغم أن الجزائر تبنت قانونا لمحاربة الفساد ومكافحتو إال أن حماية األموال العامة      
نما نجدىا مبعثرة في القانون المذكور وقانون العقوبات وغيره من  ال يجمعيا قانونا واحد وا 

. ولدراسة ىذا المبحث قسمناه لقسمين الجرائم التي يقوم بيا الموظف 3القوانين والقرارات
 العام، والجرائم التي يقوم بيا الشخص العادي.

                                                            
زطيوط حورية، اآلليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماستر، جامعة  1

 .56، ص2013/2014بسكرة،  -محمد خيضر

 .57زطيوط حورية، المرجع نفسو، ص 2

سوق أىراس،  -، الحماية القانونية لممال العام، مذكرة لنيل شيادة الماستر، جامعة محمد شريف مساعديةسيرين كمال 3
 . 122-121، ص2018/2019
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 المطمب األول

 العام من قبل الموظفاالعتداء عمى المال 

 الفرع األول: تعريف الموظف

مفيوم الموظف في القانون اإلداري يختمف عن مفيوم الموظف في القانون الجنائي     
 لكن الموظف بصفة عامة ىو يد اإلدارة في ممارسة نشاطيا.

نما اكتفى      والمشرع الجزائري لم يضع تعريفا محددا لمموظف في القانون اإلداري وا 
من  04بيان األشخاص الذين تنطبق عمييم صفة الموظف، وىذا ما نصت عميو المادة ب

يعتبر موظف كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة  والتي نصت: " 06/03األمر 
ورسم في رتبة السمم اإلداري، الترسيم ىو اإلجراء الذي يتم من خاللو الموظف في 

 .1رتبتو"

من قانون العقوبات والتي 141أما الموظف في القانون الجنائي فقد نصت عميو المادة    
كل قاضي أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفتو قبل أن تنص: "

دج الى 000المطموبة ليا يجوز معاقبتو بغرامة مالية من  يؤدي بفعمو اليمين
"كل قاضي أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو : 142والمادةدج" 1000

 .2وقف أو حرم قانونا من وظيفتو.."

" يقصد في مفيوم ىذا القانون تنص عمى:  06/01من القانون  02كما نصت المادة  
 بما يأتي: 

 " الفساد": كل الجرائم المنصوص عمييا في الباب الرابع من ىذا القانون.-أ

 "الموظف العمومي": -ب

                                                            
، مؤرخة 46، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، ج. ر .2006ويولي 15المؤرخ في  06/03األمر  1

 . 16/07/2006في 

يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم  1966يونيو  08المؤرخ في  66/156من  األمر  141انظر المادة  2
 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15قم بالقانون ر 
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إداريا أو قضائيا أو في أحد كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو  -1
المجالس الشعبية المحمية المنتخبة، سواء أكان معينا او منتخبا دائما أو مؤقتا، 

 مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر، بصرف النظر عن رتبتو أو أقدميتو.

كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساىم  -2
ئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى بيذه الصفة في خدمة ىي

 تممك الدولة كل أو بعض رأسماليا، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

كل شخص آخر معرف بأنو موظف عمومي أو من في حكمو طبقا لمتشريع والتنظيم 
 .1المعمول بيما"

ونالحظ من المادتين السابقتين أن المشرع وسع من مفيوم الموظف العام في القانون     
الجنائي منو في القانون اإلداري حيث شمل أشخاصا وفئات ال يعدون موظفين عموميين 

 بمفيوم القانون اإلداري.

ئري في جرائم االعتداء عمى المال العام، قد قصد في التوسع ويبدوا أن المشرع الجزا    
في تحديد مدلول الموظف العام لتوفير أكبر قدر من الحماية الجنائية لممال العام، 

 والمحافظة عميو من اإلىمال او التبديد أو اإلتالف أو التخريب أو غير ذلك.

قانون الوقاية من الفساد وجرائم الفساد بمختمف صورىا ومظاىرىا قد نص عمييا     
، باإلضافة إلى قانون العقوبات، وىكذا فإن الموظف 08/01ومكافحتو الذي يحمل رقم 

 العمومي حسب قانون الفساد وفي مجال تطبيقو انما يسري عمى أربع طوائف وىي:

 شاغمو المناصب التنفيذية والقضائية واإلدارية. -1

مس الشعبي الوطني ومجمس األمة ذو الوكاالت النيابية وىم كافة أعضاء المج -2
 والمنتخبون في المجالس الشعبية.

                                                            
 08، مؤرخة في 14لفساد ومكافحتو، ج. ر .يتعمق بالوقاية من ا 2006فبراير 20مؤرخ في  06/01القانون رقم  1

 .2006مارس 
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كل من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأس  -3
 مال.

كل من في حكم الموظف، وينطبق مفيوم من في حكم الموظف عمى المستخدمين  -4
 .1العسكريين والمدنيين لمدفاع الوطني والضباط العموميين

 الفرع الثاني: جرائم العدوان عمى المال العام من قبل الموظف 

أبرز جرائم االعتداء عمى المال العام التي يقوم بيا الموظف العمومي، ونص عمييا    
قانون العقوبات والقانون المتضمن لموقاية من الفساد ومكافحتو وبعض القوانين الخاصة، 

  وىي:

 .جريمة اختالس األموال العامة واستعماليا عمى نحو غير شرعي 

 .جريمة االستيالء عمى األموال العامة 

 .جريمة الغدر 

 .)جريمة تربح الموظف من أعمال وظيفتو )الرشوة 

 .جريمة اإلىمال الواضح لممال العام 

رقة لممال وىناك جرائم أخرى منيا المتعمقة بالصفقات العمومية وجرائم التخريب والس  
. وسنتناول جريمتين جريمة االختالس، 2العام. وجرائم عدم اإلبالغ عن الجرائم وغيرىا

 وجريمة الرشوة في صورتيا المستحدثة. 

 أوال: جريمة االختالس

 تعريفيا :-1

 اختمس اختالسا أي الشيء استمبو وأخذه في سرعة ومخادعة.لغة: .أ

                                                            
 .115حميتيم العمري، مرجع سابق، ص 1

 .116حميتيم العمري، مرجع سابق، ص 2



  الفصل الثاني                                  الحماية التشريعية المقررة لممال العام

 

 
76 

 

اختالس المال العام وفقا لمنص الوارد في قانون الوقاية من الفساد اصطالحا: .ب
ومكافحتو بأنو كل سموك أو تصرف يقوم بو الموظف العمومي والذي يقصد من خاللو 
تحويل المال العام الذي عيد اليو بحكم وظيفتو من حيازة وقتية عمى سبيل االئتمان الى 

ونالحظ أن المشرع الجزائري قد تجاوز المعنى الذي حيازة نيائية عمى سبيل التممك. 
يحتممو المفيوم المغوي لالختالس يتسع الى أربعة أنواع من األفعال، وىي: التبديد، 
االتالف، االحتجاز واالستعمال عمى نحو غير مشروع، كما اعتبر محل الجريمة عبارة 

قيمة والتي يقع عمييا  عن ممتمكات أو أموال أو أوراق مالية أو أي أشياء أخرى ذات
 .1االختالس

 أركانيا : -2

تقوم جريمة اختالس المال العام عمى ثالث أركان ىي: الركن المفترض ويتعمق     
 بصفة الجاني، والركن المادي وىو فعل االختالس، الركن المعنوي وىو القصد الجنائي.

ال ترتكب جريمة االختالس إال من طرف  الركن المفترض: )صفة الجاني(-أ
الموظف العمومي، وبالتالي البد من توافر ىذه الصفة في فاعل الجريمة، اذ أن انتفاء 
ىذه الصفة يجعل الفعل المقترف مكيف عمى أساس جريمة أخرى مثال: السرقة أو خيانة 

 .2األمانة..

تالس( وحتى يتحقق الركن المادي في جريمة االختالس الركن المادي: )فعل االخ-ب
يجب ان يكون موضوعو ماال وجد في حيازة الموظف بحكم وظيفتو أو بسببيا، ومن ثم 
ينقسم الركن المادي لجريمة االختالس الى عنصرين: أحدىما ىو المال موضوع 

 االختالس والثاني يتمثل في االختالس.

مكن ان يكون المال من األموال العامة لمدولة أو ماىية المال موضوع االختالس: ي
األموال الخاصة، متى وجد في حيازة الموظف بحكم وظيفتو أو بسببيا، كما ال يميز في 

                                                            
 .47-46حماس عمر، مرجع سابق، ص 1

 .48حماس عمر، المرجع نفسو، ص 2
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جريمة االختالس بين األموال ذات القيمة المادية الكبيرة، أو األموال ذات القيمة المادية 
يمكن أن تكون ممتمكات أو أموال أو القميمة، أو حتى أن تكون ليا مجرد قيمة معنوية، و 

 أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.

وىو قيام الجاني باختالس المال الذي ىو بحوزتو بسبب الوظيفة، حيث  فعل االختالس:
الجاني ىنا يكون حائزا لممال العام حيازة ناقصة، أي يكون حائز لمعنصر المادي دون 

فيتحقق االختالس في ىذا المعنى بقيام الجاني بأي سموك يضيف بو  العنصر المعنوي
 .1المال العام الى سيطرتو الكاممة كما لو كان مالكا لو

الركن المعنوي: )القصد الجنائي( لقيام الجريمة البد من توافر القصد الجنائي، -ج    
م بأن المال الذي سمم اليو كان بحكم وظيفتو وىو فيجب   ان يكون الموظف عمى عم

ممك لمدولة، وليس لو اال الحيازة الناقصة عميو، كما يجب أن تتجو ارادتو الى اختالس 
وتممك الشيء الذي بحوزتو فإذا غاب ىذا القصد الخاص أي نية التممك ال يقوم 

أو االنتفاع بو ثم رده،  االختالس، ومن ىذا القبيل من يستولي عمى المال لمجرد استعمالو
قد يشكل ىذا الفعل احتجاز دون أي وجو حق او جريمة استعمال الممتمكات عمى نحو 
غير شرعي. وجريمة االختالس ال تقع عادة اال من موظفي الدولة واطاراتيا فان المشرع 

 .2من قانون العقوبات التقميل من أخطار ىذه الظاىرة 119قد حاول بموجب نص المادة 

 العقوبات المقررة لجريمة االختالس :-3

تأخذ جريمة اختالس األموال والممتمكات وصف الجنحة، اذ يعاقب العقوبات األصمية: -أ
بالحبس من سنتين  : "01-06من القانون  29عمى فعل االختالس وفقا لنص المادة 

 دج".1.000.000دج الى 200.000( سنوات وبغرامة من 10( الى عشر )2)

وبخصوص العقوبات االصمية التي يمكن أن يحكم بيا عمى الشخص المعنوي الذي     
مكرر الفقرة 18يرتكب جريمة اختالس المال العام والممتمكات، فقد أشار الييا نص المادة

                                                            
 .118حميتيم العمري، مرجع سابق، ص 1

 .81-80الو أحالم، مرجع سابق، صب 2
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( مرات 0( الى خمس )1غرامة تساوي من مرة ) من قانون العقوبات التي تنص:" 1
 قصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب عمى الجريمة".الحد األ

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو الى  50أشار نص المادة  العقوبات التكميمية:-ب
إمكانية معاقبة الجاني المدان بجريمة اختالس األموال والممتمكات بعقوبة او أكثر من 

منو، والتي  09ص عمييا في قانون العقوبات أي في المادة العقوبات التكميمية المنصو 
تتخذ كما نعرف طابعا جوازيا يخضع توقيعيا من عدمو الى السمطة التقديرية لمقاضي، 

الحرمان من  –تحديد اإلقامة  -المنع من اإلقامة وتتمثل ىذه العقوبات فيما يمي: 
- -االعتباري  حل الشخص –المصادرة الجزائية لألموال  –الوطنية  ممارسة الحقوق

 .  1نشر الحكم

مكرر  18والعقوبات التكميمية بالنسبة لمشخص االعتباري منصوص عمييا في المادة     
من قانون العقوبات، يمكن لمقاضي أن يحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات  2الفقرة 

غمق المؤسسة أو فرع من فروعيا لمدة ال  –حل الشخص المعنوي التكميمية اآلتية: 
المنع من مزاولة  –االقصاء من الصفقات العمومية  –سنوات  00تتجاوز خمس 

نشر وتعميق حكم اإلدانة  –مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة  –النشاط 
 .2الوضع تحت الحراسة القضائية –

 التشديد والتخفيف: -ج

من  48يمكن تشديد العقوبة في الحاالت التالية وىي التي نصت عمييا المادة       
إذا كان مرتكب جريمة أو المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحتو وىي: " 06/01القانون

وظفا يمارس وظيفة عميا اكثر من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون قاضيا أو م
في الدولة أو ضابطا عموميا أو عضوا في الييئة أو ضابطا او عون شرطة قضائية أو 
ممن يمارس بعض صالحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبط يعاقب بالحبس 

                                                            
 .66/156قانون العقوبات، األمر 09انظر المادة  1

 .66/156ن العقوبات، األمر مكرر قانو  18انظر المادة 2
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( سنة وبنفس الغرامة المقررة لمجريمة 20( سنوات الى عشرين )10من عشر )
 .المرتكبة"

عفاء عمى الفاعل أو الشريك الذي يساعد أو يبم  عمى الجريمة، أو ويكون اإل    
األشخاص المتسببين فييا لمسمطات اإلدارية أو القضائية المعنية، بمحض ارادتو وقبل 

 اإلمساك بو.

ويكون التخفيض لنصف العقوبة لمشخص الذي ارتكب أو شارك في الجريمة، والذي     
عد في القبض عمى شخص أو أكثر من األشخاص في بعد مباشرة إجراءات المتابعة سا

1من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو. 49ارتكاب ىذه الجريمة. وىذا وفقا لنص المادة
 

 ثانيا: جريمة الرشوة في صورتيا المستحدثة

فتو لمحصول عمى ان الرشوة ىي الصورة الواضحة لمموظف الذي يريد استغالل وظي   
منافع مادية، وىي معروفة لدى كبار وصغار الموظفين وقد أطمقت عميو تسميات متنوعة 
منيا إكرامية أو مساعدة أو ىدية، الغاية من ذلك تمطيف شكميا لكن ىي في جوىرىا 

االتجار بالوظيفة  . فالرشوة بوجو عام، ىي2رشوة يحاسب عمييا القانون بوصفيا جريمة
واالخالل بواجب النزاىة الذي يتوجب عمى كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو 

 .3يؤدي خدمة عمومية التحمي بيا

نونية المتعمقة بجريمة الرشوة والتي كانت مدرجة ضمن قانون تم الغاء النصوص القا     
 06/01العقوبات وتم إحالة المواد القانونية الممغاة الى مواد جديدة تقابميا من القانون 

من قانون  129و 127مكرر و126و 126المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، فالمواد 

                                                            
 .119حميتيم العمري، مرجع سابق، ص 1

 .101حماس عمر، مرجع سابق، ص 2

، 2003أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الجزائر، دار ىومة لمطباعة والنشر،  3
 .35ص
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من قانون  1مكرر 128، والمواد06/01من القانون رقم  25العقوبات عوضت بالمادة
 . 1من قانون مكافحة الفساد 27العقوبات عوضت بالمادة 

تعتبر رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المنظمات الدولية صورة      
منو، وتتفرع 28نص عميو بموجب المادة ، ولقد06/01مستحدثة لمرشوة بموجب القانون 

: األولى سمبية من جانب الموظف العام ومن في حكمو وقد اصطمح عمى 2منو صورتان
، والثانية إيجابية من جانب صاحب المصمحة وقد اصطمح عمى الرشوة السمبية"تسميتيا "
تقمتان عن بعضيما في التجريم والعقاب اذ ال والجريمتان مس "الرشوة اإليجابية"،تسميتيا 

 .3يعتبر سموك الراشي اشتراكا في جريمة المرتشي

   الرشوة السمبية )جريمة المرتشي(:-1

 الركن المفترض: لقيام الجريمة يجب توفر احدى الصفتين في الجاني: -أ

الفقرة )ج( من القانون  02عميو المادة، نصت صفة الموظف العمومي األجنبي   
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد : "06/01

المجالس الشعبية المحمية المنتخبة، سواء أكان منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر 
 أو غير مدفوع األجر، بصرف النظر عن رتبتو أو أقدميتو".

الفقرة )ه( من  02عرفتو المادة ف في المنظمات الدولية العمومية، صفة الموظ   
كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن لو مؤسسة من ىذا القبيل بأن : "06/01القانون 

 .4يتصرف نيابة عنيا"

 الركن المادي: يتمثل في العناصر الثالث: الطمب، القبول، والمزية الغير مستحقة.-ب

                                                            
 .06/01قانون الوقاية من الفساد وكافحتو،  72و 71انظر المواد 1

 .102حماس عمر، مرجع سابق، ص 2

 .36أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 3

: حماس ويقصد بالمنظمات الدولية العمومية، المنظمات التابعة لألمم المتحدة أساسا كالمنظمة العالمية لمصحة. انظر 4
 .110عمر، مرجع سابق، ص
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ىو تعبير صادر عن اإلرادة المنفردة لمموظف مقابل أداء وظيفة، ويكفي  الطمب:-      
الطمب  الطمب لقيام الجريمة حتى لو لم يصدر قبول بعد أو تم رفض الطمب، وقد يكون

 .1شفاىو أو كتابة كما قد يكون صراحة أو ضمنا

ال يتحقق ىذا العنصر اال بعد عرض جدي من صاحب المصمحة، وانتفاء  القبول: -    
الجدية ال تقوم جريمة الرشوة، وكما ىو الحال بالنسبة لمطمب لم يحدد القانون لمقبول شكال 

 معينا.

يمكن أن تكون المزية ذات قيمة كبيرة أو صغيرة، مادية أو  مزية الغير مستحقة:ال-    
معنوية، مشروعة أو غير مشروعة كمواد مخدرة أو أشياء مسروقة، كما لم يفرق القانون 
بين الوعد بيا وبين استالميا، وال يشترط في الفائدة أن تكون متناسبة مع العمل أو 

 ن تكون محددة.االمتناع عنو، المطموب فقط أ

الركن المعنوي: ىو القصد الجنائي العام من خالل اتجاه ارادتو الى طمب الرشوة أو -ج
 .2قبوليا مع عممو بأنيا مقابل االتجار بالوظيفة

 الرشوة اإليجابية )جريمة الراشي(: -2

 الركن المادي:-أ

د أو العرض أو المنح الفعمي لمزية غير مستحقة يتمثل في الوع السموك االجرامي:-     
بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الموظف نفسو أو آخر، وال يشترط القبول من طرف 

 الموظف فالرشوة ليست عقد، ويجب أن يكون الوعد والعرض جديا. 

ىو كل شخص تعود عميو الفائدة المبتغاة، وقد يتجسد  المستفيد من المزية: -    
 والمستفيد في شخص واحد ىو الموظف، أو قد ينفصل المستفيد عن الطالب. الطالب

أن المستفيد ىو الموظف العمومي  06/01من قانون  1الفقرة28بالرجوع الى المادة
األجنبي، ومع ذلك يمكن أن يكون شخص آخر غير موظف ىو المستفيد، ويالحظ من 

                                                            
 .38أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 1

 .112حماس عمر، مرجع سابق، ص 2
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تحصل ىذا الشخص عمى مزية غير خالل استقراء النص فعل المستفيد غير مجرم، فمو 
ن كان عمى عمم بمصدر ىذه المزية، اذ ال  مستحقة فإن سموكو ال يقع في دائرة التجريم وا 

 جريمة وال عقوبة إال بنص.

ىو الحصول أو المحافظة عمى صفقة أو أي امتياز غير  الغرض من المزية: -    
 مستحق ذي صمة بالتجارة الدولية أو غيرىا.

معنوي: يشترط لقيامو توافر القصد الجنائي العام ىو عمم الراشي بعناصر الركن ال -ب
الجريمة المادية وأن الذي يتعامل معو ىو موظف عمومي أجنبي لقيام بعمل أو االمتناع 

 عنو،

إضافة لتوافر القصد الجنائي الخاص وىي النية في الحصول أو المحافظة عمى صفقة 
 .1أي امتياز غير مستحق

 العقوبات المقررة لمجريمة:

 06/01من القانون 28العقوبات المقررة لمشخص الطبيعي : أقرىا المشرع في المادة -1

اعتبر المشرع الجزائري كل من الرشوة السمبية وااليجابية مستقمتين،  العقوبات األصمية:- 
( سنوات 10( الى عشر )2من سنتين )ورتب عقوبات أصمية مماثمة وتتمثل في: الحبس 

 .2دج1.000.000دج الى 200.000والغرامة من 

إضافة الى العقوبات األصمية، يمكن لمجية القضائية أن تعاقب العقوبات التكميمية: -
وص عمييا في قانون العقوبات الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميمية المنص

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية  –الحجر القانوني والمتمثمة في: 
المنع المؤقت من  –المصادرة الجزئية لألموال  –منع اإلقامة  –والعائمية، تحديد اإلقامة 
 إغالق المؤسسة وغيرىم. –ممارسة مينة أو نشاط 

 عنوي : العقوبات المقررة لمشخص الم-2

                                                            
 .109-108عمر، مرجع سابق، صحماس  1

 .06/01قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو،  28انظر المادة 2
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تعد من أىم العقوبات المالية التي تصيب الشخص المعنوي في  العقوبات األصمية:-
ذمتو المالية، ولقد حدد المشرع مبم  الغرامة الذي يمكن أن يحكم بو عمى الشخص 

( مرات الحد األقصى 5( الى خمس )1المعنوي المرتكب لجريمة الرشوة وىي من مرة )
 دج.5.000.000الى  1.000.000يعي أي من لمغرامة المقررة لمشخص الطب

قد تطبق عمى الشخص المعنوي الرتكابو جنحة الرشوة عقوبة أو  العقوبات التكميمية:-
غمق المؤسسة أو فرع من  –حل الشخص المعنوي أكثر من العقوبات التكميمية اآلتية: 

نية أو المنع من مزاولة النشاط أو عدة أنشطة مي –( سنوات 0فروعيا لمدة خمس )
 . 1اجتماعية وغيرىم

 المطمب الثاني

 الجرائم التي يقوم بيا الشخص العادي

 الفرع األول: جريمة التعدي عمى الطريق العام 

وىي ما يطمق عمييا مخالفات الطريق، اذ نص القانون عمى العديد من المخالفات التي    
من قانون العقوبات ويتعمق بحماية حرية  408مادةتتصل بيا، منيا ما نصت عميو ال

كل من وضع شيئا في طريق او ممر االستعمال العام، حيث نصت عمى ما يمي: "
عمومي من شأنو ان يعوق سير المركبات، أو استعمل أية وسيمة لعرقمة سيرىا وكان 

 .2ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقمة المرور أو اعاقتو"

ولقيام ىذه الجريمة والمتمثمة في التعدي عمى الطريق العام الذي ىو من األموال     
 العامة لمدولة يستمزم توفر أركان الجريمة، وىي:

الركن المادي : ويتمثل في القيام بفعل مادي من شأنو تعطيل حرية استعمال الطريق -1
يق عرقمة سير المرور أو اعاقتو، وىذا بوضع شيء في الطريق من شأنو أن العام عن طر 

                                                            
 .43حماس عمر، مرجع سابق، ص 1

 .66/156قانون العقوبات، األمر  408المادة انظر  2
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يعوق سير المركبات، كالحجارة أو األخشاب أو جذوع األشجار أو استعمال أي وسيمة 
 اإلطارات المطاطية في الطريق العام أو الممر.لعرقمة السير، ومنيا مثال : 

في نية الجاني التسبب في ارتكاب الركن المعنوي : وىو القصد الجنائي، ويتمثل -2
 .1حادث أو عرقمة المرور أو اعاقتو حيث يجب توفر نية أو قصد ىذا الجرم

 العقوبات المقررة:   

( 0"يعاقب بالسجن المؤقت من خمس )من قانون العقوبات:  408نصت عميو المادة    
دج الى 000.000امة مالية من ( سنوات وبغر 10سنوات الى عشر )

 دج.1.000.000

ذا نتج عن الجريمة المنصوص عمييا في الفقرة السابقة ازىاق روح انسان، يعاقب     وا 
ذا نتج عن ىذه الجريمة جروح أو عاىة مستديمة لمغير، فان  الجاني بالسجن المؤبد، وا 

نة وغرامة ( س20( سنوات الى عشرين )10العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر )
 .2دج"2.000.000دج الى  1.000.000من 

 الفرع الثاني: جريمة حرق األشياء الممموكة لمدولة

عاقب قانون العقوبات الجزائري كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو       
أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك ان كانت غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقمة أو بواخر 

مسكونة أو مستعممة لمسكنى، وعمى العموم في أماكن مسكونة أو مستعممة لمسكنى، سواء 
 كانت ممموكة أو غير ممموكة لمرتكب الجناية.

وعمى كل من وضع النار عمدا في مركبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس      
 .3ار يستعممو أشخاصابيا أشخاص ولكن تدخل ضمن قط

                                                            
 .126حميتيم العمري، مرجع سابق، ص 1

 .66/156قانون العقوبات، األمر 408انظر المادة  2

 .66/156قانون العقوبات، األمر 395انظر المادة  3
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المتعمق بالنظام العام لمغابات كل من يستخرج المواد  84/12وكذلك عاقب القانون       
 منو. 76من الغابات سواء أكانت أحجارا أو معادن أو أتربة دون ترخيص في المادة 

جرائم حرق الغابات وىي من األمالك العامة لمدولة. كما نص عمى الحماية من         
 "تعتبر ذات مصمحة وطنية: الفقرة:  06وىذا في نص المادة

حماية الغابات والتكوينات الغابية األخرى وأراضي ذات الطابع الغابي وتنميتيا  -1
 واستغالليا بصفة عقالنية.

الغابي  الوقاية من الحرائق ومن كل ما يتسبب في خمل أو تدىور الوسط -2
 ومكافحتيا.

 .1حماية األراضي المعرضة لالنجراف والتصحر واستعماليا استعماال عقالنيا" -3

المقررة ليا ، ونص عمى العقوبات 25الى  09كما نص عمى الحرائق في المواد من      
 ، ولقيام ىذه الجريمة البد من توافر أركانو: 84-83في المواد 

الركن المادي : ويتمثل في القيام بحرق أشياء ممموكة لمدولة وىنا توفر فعل الحرق أو -1
 وضع النار.

الركن المعنوي : وىو القصد الجنائي ويتمثل في نية الجاني وتعمده في القيام بيذه -2
مثمة في حرق أشياء ممموكة لمدولة، وىنا استمزم المشرع توفر العمد في الجريمة، المت

 الجريمة، فاذا انتفى ىذا الركن المعنوي ال تقوم ىذه الجريمة.

 محل االعتداء : أشياء ممموكة لمدولة.-3

 العقوبات المقررة: 

ىي السجن  العقوبة التي يقررىا المشرع ليذه الجريمة حرق األشياء الممموكة لمدولة،      
المؤبد إذا كانت الجرائم تتعمق بأمالك الدولة أو الجماعات المحمية والمؤسسات أو 

من قانون العقوبات،  396الييئات الخاضعة لمقانون العام، وىذا ما نصت عميو المادة 
                                                            

 .1894يونيو 26، مؤرخة في 26يتضمن النظام العام لمغابات ج. ر  1984يونيو  23مؤرخ في  84/12القانون  1
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دج لكل 1000دج الى 100أما العقوبات التي نص عمييا قانون الغابات فيي الغرامة من 
نار مخالفة ألحكام ىذا القانون ولكن ىنا المشرع لم يشر الى العمد في من قام بإشعال 

 .1اشعال النار

         

 

 

                                                            
 .125حليتيمالعمري،مرجعسابق،ص1
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ختاما لبحثنا ىذا نخمص بأن المال العام كان ومازال وسيظل الركيزة األساسية       
القتصاديات الدول، لذلك يستوجب الحفاظ عميو وصيانتو وحمايتو من كل االعتداءات 

 من األشخاص العاديين.سواء من الموظف العمومي نفسو أو 

وقد ظير لنا من خالل دراستنا نجاعة األحكام التي سنيا المشرع الجزائري لحماية     
المال العام. غير أن تطبيق ىذه األحكام شابيا الكثير من االختالالت التطبيقية والقانونية 

وقعت فكانت تطبق إال عمى صغار الموظفين فقط، ونممس ىذا الفشل في األحداث التي 
، حيث أزالت الستار عن جرائم الموظفين السامين في الدولة الذين استغموا 9102سنة 

وظائفيم ونيبوا األموال العامة لمدولة، وىذا راجع لتقييد دور الييئة الوطنية لموقاية من 
الفساد ومكافحتو مما جعل المتابعة فيو تكون انتقائية تمس فئة الفساد دون رؤوس وبؤر 

 ياب أجيزة المراقبة الفعالة.الفساد لغ

 وتوصمنا في نياية دراستنا الى نتائج وتوصيات نوجزىا فيما يمي:  

 النتائج:             

   النصوص القانونية المتعمقة بحماية المال العام كثيرة لكنيا غير كافية لتحقيق
رف الحماية الالزمة لممال العام والواضح أن الخمل يكمن في ضعف الرقابة من ط

الجيات والييئات المختصة، ذلك أن تفعيل وسائل الرقابة سواء كانت سياسية أو 
إدارية أو قضائية تبقى الضمانة األساسية لممحافظة عمى أموال الشعب من النيب 

 والتبذير.

   المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو وجدت فيو تناقضات  10-10القانون رقم
ة ينص صراحة عمى استقاللية الييئة، وتارة أخرى ممحوظة، فنجد أن المشرع تار 

يخضعيا لمسمطة التنفيذية، ألن رئيس الجميورية يحتكر سمطة التعيين مع العمم 
أن احتكار ىذه السمطة بين أيدي جية واحدة يجعل من الييئة مجرد أداة تابعة 
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ة المال لمسمطة التنفيذية وىذا ما يتناقض ومقتضيات االستقاللية. وعميو فان حماي
 العام يحتاج أطر قانونية أخرى.

  عمى الرغم من أىمية دور إدارة األمالك الوطنية في حماية وتثمين األمالك
العمومية والخاصة عمى حد سواء، فان مياميا التنظيمية والرقابية تبقى مجيولة 
لدى الكثيرين نتيجة عدم نشر التعميمات والقرارات وعموما النصوص التنظيمية 

 رة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية.الصاد

  عدم توفر محيط اجتماعي وثقافي وأخالقي يعطي أىمية لممال العام، إلدراك دوره
في تحقيق الرفاىية االجتماعية والحفاظ عمى المصمحة العامة، لذلك البد من زيادة 

 الوعي عند كل فئات الشعب.

  ليو، ال تتحقق بالنصوص القانونية الحماية األفضل لممال العام حسب ما توصمنا ا
وحدىا ميما تشدد المشرع فييا، بل إن الحماية الحقيقية تكمن في وعي جميور 
المستعممين لو بأىمية المال العام الذي يمعبو في حياتيم، مما يحتم عمى كل فرد 

 أن يكون حاميا لو.

 

 التوصيات:           

  عن كل الضغوطات والمساومات دعم استقالل أجيزة القضاء وابعاد القضاة
والتكفل بيم اجتماعيا حتى يتفرغون لتحكيم وتطبيق القانون عمى الجميع دون 

 استثناء.

  وجوب اصالح اإلدارة العمومية والتكفل اجتماعيا بموظفييا العموميين إلبالغيم
بمسؤولياتيم وعواقب االتجار بوظائفيم وجزاءات مخالفة األحكام القانونية المنظمة 

 مياميم بما فييا تمك المتعمقة بالجرائم الماسة بالمال العام محل الدراسة.ل
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  تفعيل دور اإلعالم في كشف كل أشكال الرشوة والفساد ولذلك يجب تقوية القدرات
 المادية والمعنوية لوسائل اإلعالم مع توفير الحماية الالزمة لإلعالميين.

 لمال العام التي ترتكب غالبا في من أجل تسييل الكشف عن جرائم االعتداء عمى ا
الخفاء، نرى أن ينص المشرع عمى اإلعفاء من العقاب أو تخفيفو لمن يبمغ عنيا 
من الجناة أو يعترف بيا قبل تحريك الدعوى العمومية، باإلضافة الى استحداث 
برامج خاصة لحماية الشيود من جية وتفعيل آليات حماية المتيمين لتحفيزىم عمى 

حقائق تتعمق باسترداد المال العام المنيوب وتخفيف األعباء القضائية اإلدالء ب
 عمييم من أجل ذلك.
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I.  المصادر 
 أوال: الدساتير 

-96المعدل والمتمم، الصادر بموجب م. ر رقم  1996الدستور الجازئري لسنة  .1
، 76 )الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية، العدد ،07/12/1996المؤرخ في 438

1996)  
 القوانيينثانيا:  .2
يتضمن قانون العقوبات، المعدل  1966يونيو  08المؤرخ في  66/156األمر  .3

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15والمتمم بالقانون رقم 
 ،المتعمق بالتسيير االشتراكي لممؤسسات 74-71االمر رقم  .4
سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75األمر رقم  .5

 القانون المدني ، المعدل و المتمم.، المتضمن 1975
، المتضمن القانون البحري المعدل  1996، المؤرخ في أكتوبر 76/80األمر رقم  .6

 .(1976سنة  77 الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية، العدد)و المتمم 
المعدل و المتمم  ،  1983جويمية  19، المؤرخ في  83/17القانون رقم  .7

 .المتضمن قانون المياه
يتضمن النظام العام لمغابات ج. ر  1984يونيو  23مؤرخ في  84/12القانون  .8

 .4881 يونيو 26، مؤرخة في 26

المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية  01-88القانون رقم  .9
 المعدل والمتمم..

البمدية المتضمن قانون  7/04/1990المؤرخ في  08-90قانون البمدية ) القانون  .10
 07/04/1990المؤرخ في  09-90من قانون الوالية )القانون  130( و المادة 

 المتضمن قانون الوالية (.
 52الجريدة الرسمية رقم  –المتضمن قانون األمالك الوطنية  90/30القانون  رقم  .11

 .2008الصادر سنة  08/14، المعدل و المتمم بالقانون 
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، يحدد القواعد المتعمقة بنزع  1991أفريل  27، المؤرخ في  11-91قانون رقم  .12
، 21، العدد الجميورية الجزائرية نفعة العمومية ، الجريدة الرسميةالممكية من أجل الم

 .1991لسنة 
والمتعمق بتنظيم المؤسسات  20/08/2001المؤرخ في  04-01األمر رقم  .13

 رية الجزائرية، العددالجريدة الرسمية الجميو )العمومية االقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا، 
47 ،2001) 
المتضمن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، الجريدة  03/07القانون رقم  .14

 (.60إلى غاية  54) المواد من  10،ص 2003، سنة  44الرسمية رقم 
يتعمق بالوقاية من الفساد  2006فبراير 20مؤرخ في  06/01القانون رقم  .41

مارس  08، مؤرخة في 14 الجميورية الجزائرية، العددالجريدة الرسمية )ومكافحتو، 
2006). 

، المتضمن القانون األساسي العام 2006يوليو 15المؤرخ في  06/03األمر  .41
، مؤرخة في 46 الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية، العدد)لموظيفة العمومية، 

16/07/2006) . 

و المتضمن القانون المدني  13/05/2007المؤرخ في  05-07القانون رقم  .17
 (.2007 31 الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية، العدد)الجازئري، 

 25يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مؤرخ في  09-08القانون رقم  .18
، مؤرخة في ( 88الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية، العدد)، 2008فبراير

23/04/2008. 
من المرسوم التنفيذي رقم  98 .و المادة 2008الصادر سنة  08/14القانون  .19
 ، المتضمن تحديد شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة لمدولة وتسييرىا. 91/454

 ثالثا: المراسيم التنفيذية 
الذي يحدد القواعد التي تطبق عمى اليياكل  85/36المرسوم التنفيذي رقم  انظر .1

 .218، ص  1985، سنة  26األساسية الطريقية ، الجريدة الرسمية رقم 
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المتضمن تحديد شروط إدارة األمالك الخاصة و ، 454-91المرسوم التنفيذي رقم  .2
 العامة التابعة لمدولة وتسييرىا.

، يحدد كيفيات  1993جويمية  27، المؤرخ في  186-93مرسوم تنفيذي ال .3
، الذي يحدد القواعد المتعمقة 1991أفريل  27، المؤرخ في  11-91تطبيق القانون رقم 

 الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية، العدد)بنزع الممكية من أجل المنفعة العمومية ، 
 .1993، لسنة (51
المتعمق بالجرد  23/11/1991، الصادر في 91/455المرسوم التنفيذي رقم  .1

 .24/11/1991، بتاريخ: (60 الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية، العدد)العام، 

، المتضمن القواعد المطبقة في تسيير األمالك  92/571المرسوم التنفيذي رقم  .5
 يدة الرسمية الجميورية الجزائرية، العددالجر )العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، 

 .1992، سنة  (32
II.  المراجع 

 المراجع بالمعة العربيةأوال: 

 الكتب 
 .2006ابراىيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، منشأة المعارف، االسكندرية،  .1
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الجزائر، دار  .2

 .2003لمطباعة والنشر، ىومة 
 .1995حمبمي حمود ، حقوق اإلنسان ، الجزائر ،د يوان المطبوعات  الجامعية،  .3
حماد محمد شطا ، تطور وظيفة الدولة ، نظرية المرافق العامة ، ديوان  .4

 .1984المطبوعات الجامعية  بن عكنون الجزائر ، دون طبعة ، 
،الشبكة  4في حق األمة، طخالد الماجد، التصرف في العام، حدود السلطة  .1

 .العربية لألبحاث والنشر، لبنان

في التشريع الجزائري، دار  سمطاني عبد العظيم، تسيير و إدارة األمالك الوطنية  .6
 .2001الخمدونية بدون طبعة، الجزائر،

 .2004سامي جمال الدين ، أصول القانون اإلداري ، منشأة المعارف ، مصر ،  .7
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الوجيز في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، مصر، سميمان  محمد الطماوي،  .8
1975. 

عبد العزيز السيد الجوىري ، محاضرات في األموال العامة دراسة مقارنة ، ديوان  .8
 .المطبوعات  الجامعية ، الجزائر

محمد أنس قاسم جعفر ، النظرية العامة ألمالك اإلدارة و األشغال العمومية ،  .10
 .465، ص  1992الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، 

محمد عبد المحسن المقاطع ، النظام القانوني لألموال العامة في الكويت ، مجمة  .11
 الحقوق ، العدد الثالث ، دولة الكويت 

محيو أحمد، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، الجزائر ، ديوان المطبوعات  .12
 .309، ص 1985الجامعية ، 

د ابراىيم الزغبي ، حماية المال العام في ظل المسؤولية الجزائية لشخص مخم .13
 .2016معنوي ، الطبعة األولى ، الدار العممية الدولية لمنشر و التوزيع ، األردن ،

نوفل عمي الصفو ، جرائم االنتفاع الواقعة عمى المال العام ، مجمة البحوث  .14
، 202، ص ص  2005،  263، العدد المستقبمية ، كمية الحدباء ، جامعة العراق 

203. 
نذير بن محمد الطيب اوىاب، حماية المال العام في الفقو اإلسالمي، أكاديمية  .15

المممكة العربية السعودية، -، الرياض2001نايف العربية لمعموم األمنية، الطبعة األولى، 
 . 76ص
والنشر و  يحياوي أعمر ، نظرية المال العام ، الجزائر ،دار ىومة لمطباعة  .16

 .2002التوزيع ، 
  الرسائل و األطروحات و المذكرات 

 أوال: رسائل الدكتوراه 
بعوني خالد ، منازعات نزع الممكية لممنفعة العمومية في النظام القانوني الجزائري  .1

 .14، ص 2011، 1، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
94 

 

حنان ميساوي ، آليات حماية األمالك الوطنية ، رسالة دكتوراه ، جامعة أبي بكر  .2
 . 2014/2015بمقايد تممسان ، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق، 

 .4141جوزيف الياس ،معجم المجاني ،الطبعة الثامنة ،دار المجاني ، لبنان،  .3
العام في القانون الجزائري، رسالة لنيل زايدي عبد السالم ، النظام القانوني لممال  .4

 .2012في القانون العام، كمية الحقوق، جامعة الجزائر،  شيادة الدكتوراه 
عبد السالم يوسف وآخر، حماية األمالك الوطنية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة  .5

 ، 2007، الجزائر، 15العميا لمقضاء، الدفعة 
عبد العزيز شمالل، جرائم المال العام وطرق حمايتو في التشريع الجزائري  .6

، 1باتنة -واالتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل شيادة دكتورا، جامعة الحاج لخضر
2017/2018 ، 

فارة عبد الحفيظ ، تسيير و إدارة األمالك المحمية ، مذكرة لنيل شيادة الدراسات  .7
 .2008طينة ، الجزائر ، العميا المتخصصة ، جامعة قسن

 ثانيا: أطروحة الماجستير 
بومزبر باديس ، النظام القانوني لألموال العامة في التشريع الجزائري ، مذكرة  .1

مقجمة لنيل شيادة الماجيستر ، جامعة منتوري قسنطينة ، كمية الحقوق و العموم السياسية 
 .18،19 ، ص  ص 2012، قسم اإلدارة العامة و اقميمية القانون ، 

2. 1983 . 
حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتو في التشريع الجزائري، أطروحة  .3

تممسان،  -مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون الجنائي لألعمال، جامعة أبو بكر بمقايد
2016/2017. 

العامة ، خالدي أحمد ، القيود الواردة عمى الممكية العقارية و المقررة لممصمحة  .4
 .2014مذكرة لنيل شيادة الماجيستر ، جامعة الجزائر ، 

الحماية الجنائية لممال العام ، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج  دغو األخضر، .5
،  2000-1999لخضر باتنة ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، قسم العموم القانونية ، 

 .17ص 
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ام في قانون العقوبات الجزائري مقارنة مسعودي عمر ، الحماية الجنائية لممال الع .6
، كمية العموم ، جامعة  جرائم التخريب نموذجا ، مذكرة ماجستير –بالفقو االسالمي 

 ،ص 2010-2009شريعة، الاالجتماعية و العموم االسالمية  ، قسم 
 الماستر المذكرات ثالثا:  

الياس خديجة ،الحماية الجنائية لممال العام في ظل مكافحة الفساد ، مذكرة لنيل  .1
شيادة الماستر ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة موالي الطاىرسعيدة، الجزائر، 

2016-2017 
الطاىر، الحماية الجنائية لممال العام، مذكرة لنيل شيادة الماستر،  دبشوني محم .2

باح، ورقمة، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق ، جامعة قاصدي مر 
2012/2013. 

 01-06بن صالح مصطفى، الحماية الجنائية لممال العام في ظل القانون رقم  .3
المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس 

 .2019-2018م القانون الخاص، مستغانم ، كمية الحقوق و العموم السياسية، قس
بالو أحالم ، حماية المال العام في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة اكمي  .4

 . 2016، ، قسم القانون العاممحند اولحاج البويرة ، كمية الحقوق و العموم السياسية 
بوغزالة محمد ناصر، الممكية العمومية في ظل تحوالت الجزائر االقتصادية و  .5

 .السياسية ، المجمة الجزائرية، جامعة الجزائر، كمية الحقوق، عدد خاص 
توابتي إيمان ريمة سرور، قانون األمالك الوطنية، محاضرات ممقاة عمى طمبة  .6

 .2015/2016، 2سطيف-الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين
معة محمد احميتيم العمري ، األموال العامة ومعايير تمييزىا ، مذكرة ماستر ، ج .7

 .2016-2015  ،بوضياف المسيمة ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، قسم حقوق
زطيوط حورية، اآلليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري،  .8

 .2013/2014بسكرة،  -مذكرة لنيل شيادة الماستر، جامعة محمد خيضر
سيرين كمال، الحماية القانونية لممال العام، مذكرة لنيل شيادة الماستر، جامعة  .9

  .2018/2019سوق أىراس،  -محمد شريف مساعدية
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شاشوة صبرينة ، آليات حماية المال العام في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل  .10
نم ، كمية الحقوق و العموم شيادة الماستر  جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغا

 . 2015/2016السياسية ، قسم القانون العام ، 
عنان محمد النور و لقريز المختار، قواعد حماية األمالك الوطنية العمومية في  .11

التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر ، جامعة محمد بوضياف المسيمة ، كمية الحقوق و 
 . 2017-، 2016قسم  قانون الخاص ،العموم السياسية ، 
   رابعا: المجاالت 

معمر قوادري محمد ، تطور مفيوم االمالك الوطنية في القانون الجزائري ، مجمة     -1
 . 05، عدد 2011األكاديمية لمدراسة اإلجتماعية و اإلنسانية ، طبعة 
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 :ملخص  

ٌعخبــس انًــال انعــاو عصــب انحٍــاة االقخصــادٌت نهدٔنــت ٔٔظــٍهخٓا األظاظــٍت نخحقٍــق انسفاٍْـت    

فإَـّ كـاٌ ٔيـاشال عسضـت العخـداءاث يعـخًسة ٔيخطـٕز ة ظـٕاء يــٍ انقــائًٍٍ نًٕاطٍُٓـا، زغـى ذنـك 

عهــى اظــخعًانّ أٔ يــٍ انغٍــس، ٔظــٕاء كــاٌ ْــدف ْــرِ االعخــداءاث اإلضساز بانًال انعاو أٔ 

 .االَخفاع بّ ٔانخكعب يٍ ٔزائّ

اظخالء، َٓب، انسشٕة، اإلًْال نهًال انعاو  ٔحعددث أظانٍب االعخداء عهى انًال انعاو يٍ اظخغالل،   

ٔغٍسْى، ٔنحًاٌخّ جسو انًشسع انجصائسي ْرِ األظانٍب ٔكم يا يٍ شأَّ انًعاض بانًال انعاو فً 

 .انقإٌَ انجصائً ٔانقٕاٍٍَ انًكًهت نّ

صائـــــس ٔضـــــع ألجـــــم ذنـــــك ٌقـــــع عهـــــى عـــــاحق انـــــدٔل انحدٌثـــــت ٔيُٓـــــا انج   

اَنٍـــــاث ٔاالظخساحٍجٍاث انكفٍهت بضًاٌ انحًاٌت انالشيت نهًال انعاو يٍ خـالل حكـسٌط آنٍـاث ٔقائٍـت 

ذاث طابع اظخباقً حٓدف إنى انحٍهٕنت دٌٔ انًعاض بّ، ٔآنٍاث زدعٍت حسيً إنى حصٌٕب األخطاء 

 . ز ٔإْدازا نهًال انعاؤيعاءنت يسحكبٍٓا إذا بهغج يٍ انجعايت حدا ٌشكم إضسا

Résumé 

L'argent public est considéré comme l'épine dorsale de la vie économique de 

l'État et comme son principal moyen d'assurer le bien-être de ses citoyens, 

malgré cela, il a été et est toujours soumis à des attaques continues et en 

développement, que ce soit par ceux qui l'utilisent ou en raison de son 

utilisation abusive. 

   Il y avait de nombreuses méthodes pour attaquer l'argent public, y compris 

l'exploitation, l'appropriation, le pillage, la corruption, la négligence de l'argent 

public et autres, et pour le protéger, le législateur algérien a criminalisé ces 

méthodes et tout ce qui affecte l'argent public dans le code pénal et les lois qui 

le complètent. 

   Pour cette raison, il est de la responsabilité des pays modernes, dont 

l'Algérie, de mettre en place des mécanismes et des stratégies pour assurer la 

nécessaire protection des fonds publics en consacrant des mécanismes 

préventifs à caractère préventif visant à prévenir et endommager les erreurs et 

des mécanismes dissuasifs destinés à vous empêcher de le compromettre. 

L'année. 


