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 سورة  األنعام



 إهداء 

 إىل مثلي األعلى يف هذه احلياة 

 إىل من جيسد كل قيم النزاهة واإلخالص والتفاني 

 سندي و عزي و مصدر فخري الدائم  

 أبي احلبيب 

 إىل صديقيت ورفيقيت 

 القلب الطاهر الذي كان دعائه سبب جناحي وسر توفيقي 

 أمي الغالية 

 إىل من أسكنين اهلل له فكان نعم الرفيق 

 سر سعادتي ومبعث بسميت ومصدر أملي 

 زوجي العزيز  

 إىل من تتالشى احزان الدنيا مبجرد النظر اىل براءة عينيهما

 آدو ، زياد



 شكر وتقدير

 بالحد ووفاءً عطراً بال عد وثناءً جزيالً إىل كل أساتذتي األجالء ملقامكم الرفيع أزجي شكراً

 باجلميل رفاناًعو

الغويل على ما  ويف هذا املقام أتقدم جبزيل الشكر والتقدير واالمتنان إىل االستاذ الفاضل د.سليمان

منحين إياه من وقت وجهد يف سبيل إخراج هذه الرسالة على النحو املطلوب فكان نعم الناصح 

 واملوجه ...

شكر والتقدير واالمتنان إىل األستاذ الدكتور سامل األوجلي على تفضله بقبول لكما أتقدم جبزيل ا

 مناقشة هذه الرسالة .

ببالغ الشكر واالمتنان إىل األستاذ الدكتور حممود معتوق على موافقته التقدم   يف هذا املقام  ال يفوتين و

 .باالشرتاك يف جلنة املناقشة وجتشمه عناء السفر فله مين كل االحرتام والتقدير

كما أتقدم جبزيل شكري وتقديري إىل أستاذي الفاضل موسى رحومة الذي زرع يف داخلنا البذرة 

ال القانون فكان لتوجيهاته ونصائحه األثر الكبري الذي ال يسع األوىل حلب التفوق والتميز يف جم

 أنكاره...

الذي طاملا شجعنا وأخلص يف نصحنا ـ رمحه اهلل ـ  عمي بلقاسمويف اخلتام أشكر والدنا العزيز 

 ...وسهل لنا حاجياتنا يف املكتبة 
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 املقدمة
 

 

ش باع احلاجات اخملتلفة العديد من املهام اليت تق    وم هبا يُنتظر من الإدارة العامة ابعتبارها الأداة الأساس ية يف اإ

ىل ، وليك تقوم الإدارة بتس يري هذهعن طريق مرافقها اخملتلفة هنا حباجة اإ أأمواٍل تقوم  املرافق عىل الوجه الأمكل فاإ

نفاقها لتحقيق املهام املنتظرة مهنا، فهذه الأموال يه الوس يةل املادية اليت تس تعني هبا الإدارة ملامرسة نشاطها،  ابإ

ابلنظر لدلوةل، وقد زاد من أأمهية ادلور اليت تلعبه الأموال العامة تأأثريها الكبري يف حتقيق الس ياسة الاقتصادية 

ىل كام تقوم الأموال العامة بدور رئيس يف حتديد توهجات ادلوةل اليت تريم للوصول  أأمهيهتا يف قيادة دفة التمنية، اإ

لهيا .  اإ

ونظرًا لهذه الأمهية اليت اكتسبهتا الأموال العامة فهي  تمتتع بنظام قانوين فريد يوفر لها خصوصية ومتزي، فهي  ل   

ما أأن تكون أأموال عامة خمصصة للنفع العام وفقًا لقواعد اس تثنائية،  أأو ختضع لقواعد ذات طبيعة واحدة فهي  اإ

 ملوكة للأشخاص اخلاصة .ضع  ه الأموال املختضع لنظام قانوين مماثل ملا خت

كام أأن هذه الأموال يك تؤدي دورها املأأمول ختضع محلاية ترشيعية ممزية تكفل لها ضامنة كبرية ملنع التعدي علهيا    

نفاقها يف غري ما يرىج ، وقد برزت يف ساحة هذه امحلاية الترشيعات العامة مبا  مهنا، من حتقيق املصلةة العامةواإ

لك مهنا بقدر يف تدعمي حامية ممزية للأموال العامة، واذلي يثري الاهامتم عند دراسة حوته من فروع سامهت 

، فاإهدار هذا هذا املوضوع وانعاكسه عىل حياهتمموضوع الأموال العامة هو قةل وع  الأشخاص مبدى خطورة 

تبديده   دى اإىلولك ما من شأأنه ما يؤ  املال يف غري ما خصص  ه، والتعدي عليه بأأي صورة من صور التعدي،

ىل ىل س ياسات تقشفية ذات أأثر سليب عىل انهتاج يسهم ـ ولو يف املدى البعيد ـ اإ ش باع حاجات  ادلوةل اإ اإ

، لكجوء ادلوةل اإىل خصخصة املرشوعات العامة لسد ما تواهجه من صعوابت مالية قد تنتج عن هذا الأفراد

 التعدي .هدار و الإ 

دراسة هذا املوضوع حماوةًل مىن يف الإسهام ببيان أأمهيته ونرش       للك ما تقدم ذكره وقع اختياري عىل   

ضافة موفقة يف جمال الأموال العامة .  الوع  حو ه أ مةًل أأن يكون هذا البحث اإ
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 املوضوعأأمهية    

هذه الأموال  تعترب دراسة موضوع الأموال العامة ذات أأمهية كبرية لس امي يف الوقت احلارض نظرًا ملا تتبوؤه   

عامر ادلوةل فهي  الركزية الأساس لقيام ادل ن وةل بواائفها عىل النحو املنشودمن موقع جلل يف سبيل اإ ، هذا واإ

ش باع احلاجات العامة للمجمتعاكنت املرافق العامة يه الأداة اليت تقوم ادلوةل من خالله ن الأموال العامة ا ابإ ، فاإ

 تلعبه من دور أأسايس يف سري هذه املرافق وانتظام أأداء خدماهتا .يه من أأساس يات وجود هذه املرافق مبا 

قوي يف رمس وحتديد خمططات ، وتأأثريها اليهتا والتصاقها ابملصلةة العامةونظرًا لضخامة هذه الأموال وأأمه    

هذه الأمهية  عىل ، وتأأكيداً زيها عن غريها من الأموال نظامًا، وحاميةً ، فاإن املرشع أأفرد لها قواعد خاصة متادلوةل

والإدارية  ترشيعات العامة بفروعها ، واذلي يعنينا يف هذا اجملال ال ع حامية قصوى للأموال العامةفقد أأفرد املرش 

لهي ،وما أأرس ته من أأسس يف حامية املال العام ،واجلنائية ، ا ششلك كبري يف صون املال العامهذه الأسس يركن اإ

رجاع أأمهية ه وهدره يف غري ما خصص  ه أأل وهو الصاحل العامواملسامهة يف حماوةل منع ااهرة تبديد ، كام ميكن اإ

ىل اعتبارين : أأحدهام نظري، وال خر معيل .  دراسة الأموال العامة اإ

ن التفرقة بني أأموال ادلوةل العامة وأأموال ادلوةل اخلاصة من الأمهية مباكن لأن أأموال  مفن الناحية النظرية :    فاإ

ضع لتطبيق قواعد القانون الإداري، والفصل يف املنازعات اليت تثور ششأأهنا ختضع للقضاء ادلوةل العامة خت

الإداري، كام أأن التعدي عىل أأموال ادلوةل العامة أأو املساس هبا يعد انتقاصا من س يادة ادلوةل عىل أأمالكها 

 العامة، ويتعارض مع نصوص ادلس تور والقانون .

فراد تتطلب أأحياان اس تعامل الأموال العامةفاإن ومن الناحية العملية :     ذلكل فاإن  ،املصلةة الشخصية للأ

هذه الأموال مبا ل يتعارض مع املصلةة العامة  عامة يبني كيفية ممارسة الأفراد لس تعاملدراسة موضوع الأموال ال

 فيخلق نوع من التوازن بني املصلةة العامة واملصلةة اخلاصة .

ح لنا أأمهية دراسة وحبث موضوع الأموال العامة يف حماوةل لنرش الوع  لتأأثريه ششلك من خالل ما تقدم يتض   

فراد تبعا ذلكل .  أأو بأأخر عىل ادلوةل وس ياس هتا ووصول هذا التأأثري للأ
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 اإشاكلية البحث   

ن التطرق ملوضوع املال العام ابلبحث وادلراسة جب    ، وحامية القانوين وانبه املتعددة من انحية املاهية، والنظاماإ

العام بفروعه اخملتلفة ، من أأمهها هل للامل العام مفهوم موحد يف القانون عات  ه يطرح العديد من التساؤلتالترشي

ذا اكن للقانون العام دور يف حامية هذا املال  ؟، وما يه وسائل اكتساب املال صفة العمومية وزوالها عنه ؟، وما اإ

ذا وجدت  ؟، وكذكل يدور التساؤل عام  ل العام وصونه من الهدر والتبديد،املا من شأأهنا احلفاظ عىل اءاتجز اإ

 . هناةاول الإجابة عنوهناك العديد من التساؤلت اليت ستثار يف ثنااي هذا البحث وس  

  . ة البحثمهنجـي   

 والتةليل واملقارنة ملا قّدم يف ،ش تات املوضوع ابلتتبع والاس تقراءس يكون املسكل املتّبع يف هذا البحث مجع أأ    

مع  حبسب الاس تطاعة، ال راء اخملتلفةوالرتجيح بني  املوضوع،ادات الواردة يف هذا ودراسـة الاجهت، هذا امليـدان

اوتوثيق املراجع من مظ، ادر الأصليةم ابلعامتد عىل املصالقيا ىل معظم ما كتب حول هـذا وحماوةل الوقوف ع، اهّنه

 .  واحدٍ  ودراستـه ووضعه يف صعيدٍ ، املوضوع

 خطة البحث  

 : ، وذكل عىل النحو ال يتوخامتة ة فصول تندرج حتهتا مباحث ومطالبثالثو دمة من مقـث خطة البح كونس ت   

 .                املقدمة    

 . العام املال ماهيــة:  التمهيدي الفصل

 . العام املال مفهوم:  الأول املبحثـ 

 . العام املال ملفهوم التارخي  التطور : الأول املطلب    

 . العام املال تعريف : الثاين املطلب    

 . الليبية الترشيعات يف العام املال تعريف : الثالث املطلب    

 

 

 . اخلاص واملال العام املال بني المتيزي : الثاين املبحثـ 

 . امجلـــهور لس تعامل التخصيص العام املال طبيعة نظرية : الأول املطلب   
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 . العام للامل التخصيص نظرية : الثاين املطلب   

 . العام للمال القانوني النظام:  األول الفصل

 . العام املال اكتساب يف الإدارة س بل : الأول املبحثـ 

 . العام املال لكتساب العادي السبيل املطلب الأول :   

 السبيل الاس تثنايئ لكتساب املال العام . املطلب الثاين :   

 . العام املال عىل ادلوةل حق طبيعة : الثاين املبحثـ 

 . العام املال عىل امللكية حق لإس باغ املنكر الاجتاه : الأول املطلب   

 . العام املال عيل امللكية حق لإس باغ املؤيد الاجتاه : الثاين املطلب   

 . العامة لألموال القانونية احلماية الثاني الفصل

 . العام للامل اجلنائية امحلاية  : الأول املبحثـ 

 . اجلنايئ القانون يف العام املال تعريف  : الأول املطلب   

 . اجلنايئ القانون يف العام املواف تعريف  :  الثاين املطلب   

 . العام املواف من العامة الأموال حامية : الثالث املطلب   

 . العام للامل الإدارية امحلاية : الثاين املبحثـ 

 . العام املال محلاية الإدارية القواعد : الأول املطلب   

 . العام للامل الإدارية امحلاية وسائل : الثاين املطلب   

 اخلامتة وفهيا أأمه النتاجئ والتوصيات .
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 المتهيدي الفصل

 ماهيــة املال العام 

 

 

ىل أأموااملنوطة  املهام مرافقها وأأداء ريالإدارة من تس ي تمتكنلىك      هنا حتتاج اإ ل لتنفقها عىل نشاطاهتا اخملتلفة، هبا فاإ

داري، دارهتا للمرامعرض لأشخاص الإدارية اخملتلفة يف ل مفن الأمهية مباكن فاملال عصب لك نشاط اإ فق العامة اإ

ل أأن هذه الأموال ليست سواء  ،مهنا الثابت ومهنا املنقول أأموال متنوعة، واملؤسسات العمومية احلصول عيل اإ

دارة من حيث ملكيهتا لها فهذهابلنس ب يه أأموال متلكها  فالأموال اخلاصةخاصة أأو عامة،  قد تكون الأموال ة لالإ

من بغرض اس تغاللها واحلصول عىل ما تنتجه أأي  ،ملكية خاصة لتحقيق مصاحل رحبيةادلوةل أأو الأشخاص الإدارية 

، ذلا فهي  ختضع من حيث اكتساهبا واس تغاللها للأغراض نفسها موارد مالية، ويه متاثل تكل اليت ميلكها الأفراد

 . والترصف فهيا لأحاكم القانون اخلاص

أأي لس تعامل امجلهور مبارشة أأو خلدمة مرفق عام، فهي   ،فهي  أأموال ختصص للنفع العام الأموال العامةأأما     

اس تثنايئ  خيالف ذكل اذلي حيمك الأموال اخلاصة، الأمر اذلي اس تتبع خضوعها لنظام قانوين ضاً بذكل تس هتدف غر 

يف  للقواعد العامة اليت حتمك امللكية أأساس يةاخلاصة اليت تظل خاضعة بصفة  للأموالول ميتد هذا النظام  ،ينفرد هبا

وضع قواعد خاصة لتحقيق عن طريق  االقانون املدين، وبذكل يس هتدف النظام القانوين للأموال العمومية حاميهت

 . ابلتقادم اأأو متلكه اأأو احلجز علهي ،اعدم جواز الترصف فهيك ،هذه الغاية

خيص املال العام  جند حكامً  ننا لاإ بل  ،نه وثيق الصةل بنظرية املصلةة العامةأأ يف وتتبلور أأمهية دراسة املال العام    

ل فامي ندر ل واملصلةة العامة مذكورة معه اإ رى مبعظم نظرايت القانون فهو موضوع مرتبط بصورة أأو أأخ ،اإ

الإداري
(1)

خضاعهذه املصلةة يه اليت اقتضت ،   لنظام قانوين ـالعامة الأموالـ النوع الثاين من هذه الأموال  اإ

هذا النوع  تسمية غراض اخملصصة لها ، وقد اصطلح عىلالأ  أأداء، ويضمن اس مترارها يف خاص يكفل احملافظة علهيا 

 . دلومني اخلاصاب ـ اخلاصة الأموال ـ الأموالمن  خرال  وتسمية النوع  ،ابدلومني العام 

 

 

، ط  مركز ادلراسات والبحوثأأاكدميية انيف العربية للعلوم الأمنية الرايض ،حامية املال العام يف الفقه الإساليم  :وهاب أأ ذير بن محمد الطيب ن( 1)

 . 6ص ، م2001 س ، 1
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العامة ول ختتلف هذه الأموال   
(1)

 ،يف احلقيقة عن الأموال اليت ميتلكها أأفراد الشعب من حيث املاهية والصورة 

ن هذ ،هذه الأموال ةفاملعنوي العام من خصوصية تتفق وص صمتكل الشخ يقتضهابس تثناء ما   أأوصف و ال ابل اإ

كرب أأ ر حامية يوف ممتزياً  قانونياً  لها نظاماً  تس تلزمقد  اليت، لبية الرضورات املتعلقة ابمجلهورلت  الأموالالتوايف لهذه 

وذكل لتحقيق الغرض املنشود ،الأفراد أأموالعىل  املصبغةمن امحلاية 
 

وهو حتقيق املصلةة العامة
(2)

 . 

الأموال العامة ترجع اإىل ختصيص هذه الأموال بصورة مبارشة للمنفعة العامة ، الأمر اذلي يتطلب حاميهتا وأأمهية    

أأما الأموال اخلاصة اليت متلكها الإدارة مكلكية  ،بنظام قانوين اس تثنايئ تغلب فيه املصلةة العامة عىل املصلةة اخلاصة

ورة مبارشة للمنفعة العامة فيرسي علهيا كأصل عام ما يرسي عىل الأفراد لأمواهلم اخلاصة واليت ل يمت ختصيصها بص

 أأموال الأفراد من أأحاكم
(4)

. 

ة للأموال العامة متفرقة يف عدد من تقوم به نالحظ أأن القواعد املنظم لأموال العامة وادلور املهم اذليلأمهية او   

خر أ  وجانب  ،وجانب ينظمه القانون الإداري، جفانب تنظمه مبادئ وأأحاكم القانون املدين ،الترشيعات القانونية

 .ع اجلنايئ ينظمه الترشي

روفة يف عهود ولكن هذه النظرية رمغ ذكل مل تكن مع ،وتعترب نظرية املال العام نظرية فرنس ية املودل والنشأأة   

لتقنني املدين ذا اوكالفرنس ية، بعد قيام الثورة  ، واس متر هذا احلال حىتالقرن التاسع عرش القانون الفرنيس حىت

م 1804الصادر س نة 
(5)

. 

 

 

 

 

 

لأن الاخرية تعين ببحث املشالكت واملبادئ والأنظمة اخلاصة ابلنفقات العامة وابلإيرادات ،جيب عدم اخللط بني الأموال العامة واملالية العامة ( 1)

 . مهنا واملنقول اململوكة لإحدى اجلهات الإدارية واخملصصة للمنفعة العامةالعامة واملزيانية أأما الأموال العامة فتضم أأموال ادلوةل املادية العقار 

 . 430ـ  429 ص ، م1984 موارافيت، اإخوان مطبعة ، العام القانون يف الوس يط:  جعفر قامس أأنس محمد( 2)

 . 285ص ،م1997 س ،1 ط عامن، والتوزيع، للنرش املسرية دار الثاين، الكتاب مقارنة، دراسة الإداري، القانون: الظاهر خليل خادل( 3)

 . 1ص  جامعة القاهرة ، ـ ، لكية احلقوقدكتوراه"، رساةل  ادلومني العام أأمحد اكمل حسن حسني : النظام القانوين لأموال ادلوةل العامة "( 4)

 . 5ص ،م2010 س ، الاسكندرية ـ اجلديدة اجلامعة دار وجنائيا، مدنيا وحاميهتا العامة الأموال:  الرشقاوي محدأأ  براهمي( اإ 5)
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 الأول املبحث

 مفهوم املال العام

 

نه لتةديد مفهوم املال العام وتبيان حقيقته والتفرقة بينه وبني املال اخلاص أأمهية كبرية     وخاصة أأن مفهوم املال ، اإ

اخملتلفة اكلقانون املدين، وقانون قوانني العام قد يشوبه الغموض، نتيجة لقيام املرشع بوضع أأكرث من مفهوم  ه يف ال

 ، وقانون التسجيل العقاري ، والقانون اجلنايئ وغريها .التطهري الإداري

ل أأهنا متشاهبة يف مجملها ، ولعل من الأفضل الأخذ     وقد اختلفت تعريفات املال العام بني موسع ومضيق اإ

طار ابلتعريفات املوسعة لأن التوسع يف دائرة الأموال العامة أأف خراج بعض الأموال من اإ ضل من التضييق فهيا ، واإ

 العمومية يفوت فرص امحلاية لها .

رح التطور التارخي  لهذا املفهوم، ومن مث التعريف طويف هذا املبحث سأأقوم بعرض مفهوم املال العام من خالل   

 بتعريفاته املتعددة يف الترشيع اللييب . ابملال العام
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 الأول  املطلب

 التطور التارخي  ملفهوم املال العام

 
 

ن مفهوم املال العام  ه أأصل اترخي  يف بعض الرشائع القدمية اليت أأولت    مما يدل عىل متيزي  ،زائدةً  وحاميةً  اً اهامتم هاإ

رايبهذه الرشائع رشيعة محو  قدمأأ  ومن ،اخلاصة الأموال للأموال العامة عن
(1)

نه أأ  صنفه العلامء عىل واذلي ،

نه يف حاةل هنب املال العام أأ وقد نص عىل  ،قرب للنظام يف العامل من حيث الإنصاف والردعأأ صاحب أأول قانون 

يعدم السارق
(2)

 مه املراحل يف التطور التارخي  للامل العام .، وحناول يف هذا املطلب تبيان أأ 

 الفرع الأول : املال العام يف القانون الروماين .ـ    

ىل القانون الروماين القدميهناك من يرجع أأصل هذا التق     س مي اإ
(3)

 ،فقد عرف الرومان فكرة املال منذ زمن بعيد ،

ومعنوية أأش ياء مادية وتقس ميها اإىل خذمه بفكرة المتيزي بني الأش ياءواكنت البداية من خالل أأ 
(4)

بني أأيضًا  مزي امك، 

كام  ،وبني الأش ياء العامة ويه اليت ختص الناس اكفة لالإمرباطور ةاليت اكنت مملوك تكلو  ،الأش ياء اململوكة للخزانة

ىل ن هذه بدورها تنقسم اإ وهذا القسم خيص مجيع أأفراد  ،للمصلةة العامة اكلطرق الرئيس ية قسم هيدف  ،قسمني اإ

وقسم أ خر تمتثل فيه املصلةة احملمية للبدلايت ،الشعب
(5)

.  

مايف نظرمه  ءيشأأي فهذا القانون اكنت  ه تقس اميت واحضة املعامل لأن     ما  ،امليكون داخل يف دائرة التع أأن اإ واإ

للترصفات القانونية  ون حمالً تك أأناليت ل تصلح  يه والأش ياء اخلارجة عن دائرة التعامل ،خارج عن دائرة التعامل

ذا تعرضت لالس تغالل أأو المتكل أأو الترصف  ،ن تكون ملاك لأحد بذاتهأأ ول  ويه أأش ياء تدخل يف حزي التجرمي اإ

طار حمدد وضيق لكن جيوز ،فهيا وهذه الأش ياء تكتسب صفة املال العام بناء عىل قرار ترشيع   ،الانتفاع هبا يف اإ

يكس هبا هذه الصفة
 (6)

 : لس ببني يكون خروهجاف  

 

 

نظرية املال  عبد املنعم عبد العظمي جرية : دراسات يفيف ذكل راجع . الثاين من القرن التاسع عرش ق. مهو مكل اببل يف النصف محورايب ( 1)

 . 8 -5، ص م1974س  ، 4، مج ، بنغازي منشورات جامعة قاريونس سابقاقانونيةالعام ، جمةل دراسات 

(2) (http://ar.wikipedia.org/wiki/ ) . 

 . 10ص  ، م1990، س  القاهرة - و زيد : الانتفاع ابملال العام )دراسة مقارنة( ، دار الهنضة العربيةبمن هذا البعض محمد عبد امحليد أأ  (3)

 . 236م ، ص 1985، الإسكندرية ـ مرص ، س ، ادلار اجلامعية للطباعة والنرشتوفيق حسن فرج : القانون الروماين ( 4)

 . 422ص ،م 1993س ، مكتبة اجلالء اجلديدة املنصورة، الإداريصالح ادلين فوزي : القانون ( 5)

 . 16، ص  1عيل بدوي : أأحباث يف الترشيع العام للقانون ، ج ( 6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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ما لطبيعهتا وىه اليت لـ       . ويشرتك امجليع يف الانتفاع هبا اكلهواء واملاء ،حدأأ تقبل بطبيعهتا أأن خيتص هبا  اإ

ما أأن يكون خروهجا شسبب ختصيصها للمنفعة العامةـ     وضوح معامل  هذا التخصيص للمنفعة العامة يظهر، واإ

الرومان ىالمتيزي بني املال العام واخلاص دل
(1)

 . 

ىل أأش ياء خارجة عن    وأأش ياء داخةل يف دائرة  ،دائرة التعامل فالقانون الروماين ومن خالل تقس ميه الأش ياء اإ

 ،، واملال العام يف ذكل العرص ل خيرج عن النوع الأولاملال العام وحاول توضيح ماهيته يكون قد عرفالتعامل 

فهو غري قابل حبال لأن يكون حمل للترصفات القانونية أأو موضوع للملكية الفردية 
(2)

 . 

أأما أأن تكون لتعلق حقوق ال لهة هبا أأي لعتبارات  ،التعامل يف القانون الروماينوالاش ياء اخلارجة عن دائرة    

 .  او دنيوية وأأما أأن يكون سبب اخلروج هو تعلق حقوق البرش هبا أأي لعتبارات خاصة ،دينية

 .دينية  تالأش ياء اخلارجة عن دائرة التعامل لعتباراول : أأ     

أأي أ لهة املدينة ومثلها املعابد والأرايض  اء اخملصصة لعبادة ال لهة العليا،ويه تكل الأش ي : املقدسةالأش ياء  ـ 1

السلطة  من يقوم مقام ، ويكتسب اليشء صفة القداسة ويفقدها بقرار منعلهيا والأدوات اليت تس تخدم هبا املقامة

اصة ابلأش ياء وخيضع للقواعد اخل ،عاملوبعد أأن يفقد صفة القداسة يدخل يف دائرة الت ،يف ذكل الوقت  الترشيعية

ادلاخةل يف التعامل
(3)

. 

ويه الأموال اليت تكون يف محى ال لهة شسبب طابعها ادليين أأو حرمة التعدي  احملمية أأو احملروسة : الأش ياء ـ 2

خيرهجا من دائرة  دينياً  ولكن شسبب حرمة التعدي اكتسبت طابعاً  ،فهذه الأموال غري خمصصة للعبادة ،علهيا

ا وحدود احلقول يف العهد الوثينمثل أأسوار املدن وأأبواهب ،التعامل
(4)

 . 

ة ادلينية مبجرد وتكتسب املقربة الصف، أأي أأرواح السلف اكملقابر ،ويه اخملصصة ل لهة ادلنيا الأش ياء ادلينية : ـ 3

وضع بقااي امليت
(5)

 . 

 

 . 15مرجع سابق ، ص نظرية املال العام ،  جرية : دراسات يفعبد املنعم عبد العظمي يف ذكل راجع ( 1)

 . 327م ، ص 1996محمود سالم زانيت : نظم القانون الروماين ، دار الهنضة العربية ، س ( 2)

 . 328محمود سامل زانيت : مرجع سابق ، ص ( 3)

 . 153،  م1938، س  2الأموال ، ج ـمحمد عبد املنعم بدر : القانون الروماين ( 4)

 . 321، ص م1989محمود سالم زانيت : اترخي النظم الاجامتعية القانونية ، س( 5)
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 جة عن التعامل لعتبارات دنيوية .الأش ياء اخلار : اثنيا   

ويه اليت ل ميكن متلكها شسبب طبيعهتا، اكلهواء والضوء ومياه البحر، فهذه  ـ الأش ياء املباحة أأو الشائعة : 1

الأش ياء ل ميكن لأي خشص أأن حيوزها، ويس تطيع لك فرد اس تعاملها واس تغاللها اكلصيد يف البحر
(1)

 . 

دن أأي ويه اململوكة للك الشعب الروماين عىل وجه العموم، ويه خمصصة خلدمة ساكن امل ـ الأش ياء العامة : 2

للمصلةة العامة احمللية، مثل الشوارع العامة واملسارح العامة والطرقات العامة 
(2)

 . 

ابعتبار املدن  ،ويه الأموال اململوكة للمدن وليس لدلوةل  الأش ياء اململوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة : ـ 3

 ،فهذه الأموال خمصصة خلدمة املصاحل العامة احمللية مس تلقة ومنفصةل عن خشصية ادلوةل، تمتتع ششخصية معنوية

مثل املباين العامة للبدلايت والساحات العامة واملسارح العامة احمللية اليت تقع داخل نطاق املدينة 
(3)

 . 

فقد منعوا الترصف يف هور، وقد رتب الرومان عدة نتاجئ قانونية عىل فكرة ختصيص الأموال العامة ملنفعة امجل     

رسقهتا من  واعتربوا ،شددوا يف حامية هذه الأموال قد، وذهبوا أأبعد من ذكل فومنعوا متلكها ابلتقادم ،هذه الأموال

 ويف حاةل العود يصبح السارق عبداً  ،لرضباكاجلرامئ املقرتنة بظرف مشدد حتمت احلمك عىل السارق بعقوابت بدنية 

ىل املرسوق ثالثة أأضعاف أأو أأربعة  ، وتطور الأمر بعد ذكل فأأصبحت عقوبةملن رسق منه السارق أأن يرد اإ

ذا متت الرسقة من املقدسات ادلينية ،أأضعاف ما رسقه ، بد والكنائس وانهتاك أأسوار املدناكملعا ،وتشدد العقوبة اإ

العامة اليت تتوىل ادلوةل املطالبة  فأأصبحت بذكل من ادلعاوى ة يف هذه احلالت اإىل حد الإعدام،وتصل العقوب

عقاب علهيا فتمت احملامكة أأمام حمامك جنائية خاصة ل أأمام القضاء العادي ابل
(4)

 . 

ل  ،لكن ابلظروف والأجواء املتسقة لعرصمه ،وبذكل فاإن احلضارة الرومانية قد وقفت عىل نظرية الأموال العامة    اإ

ل ، فأأنه قد شاب تقس اميهتم للأش ياء والأموال بعض القصور القانون الروماين مل يتوصل أأن رمغ ما س بق عرضه اإ

ىل بني خصائص  الشامل والمتيزي ،وحتديد طبيعة حق ادلوةل علهيا ،تأأصيل لفكرة الأموال العامة اململوكة لدلوةل اإ

فالرومان قد خلطوا بني الأموال العامة والأموال اخلاصة  ،الأموال العامة التابعة لدلوةل أأو املدن وبني أأموالها اخلاصة

قل  يف حني أأهنا تعترب من الأموال العامة  ،مباحة كساحل البحر واكنوا يعتربون بعض الأموال أأموالً  ،مييةللوحدات الإ

 أأهنا من الأمواليف حني  ،املعابد واملقابر والكنائس من الأموال املقدسة اعتربواوكذكل  ،يف الترشيعات احلديثة
 

 . 154م ، ص 1949، س  1( عبد املنعم بدراوي : القانون الروماين ، ج 1)

 . 132محمد عبد املنعم بدر : مرجع سابق ، ص ( 2)

 . 26أأمحد اكمل حسن : مرجع سابق ، ص ( 3)

 . 131بدر : مرجع سابق ، ص ، محمد عبد املنعم  271م ، ص 1966، س معر ممدوح مصطف  : القانون الروماين ( 4)
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 ملكية خاصة لهاالعامة، واكنت الأرايض اليت تلحق هبذه املعابد والكنائس 
(1)

ن القانون الروماين  ، ابلإضافة ذلكل فاإ

عقوابت حمدد محلاية املال  مل يعرف الأقسام املعروفة اليوم من جتارية وجنائية ومدنية، كام مل يكن هناك قانون

العام
(2)

 .     

 الفرع الثاين : املال العام يف صدر الإسالم .ـ    

فالرشيعة الإسالمية اكن لها اهامتم كبري ابملال ، فرتة صدر الإسالم يضا يفأأ  تكل التفرقة تالحظ مالمح اكنت   

 ،وبيهنم وبني حقوق امجلاعة أأو الأمة ،لتحقيق العدل الاجامتع  والتوازن بني حقوق الأفراد بعضهم بعضاً  وصيانته

ىل تمنيته واعتباره عاماً  مأأ  ث الإسالم عىل حفظ املال سواء اكن خاصاً حف أأمانة يف يد من أأؤمتن عليه، ولك ، ودعا اإ

نه يعاقب بعقوبة مشددة  تالفه أأو ترصف فيه بطرق غري رشعية فاإ من معل عىل رسقته أأو اختالسه أأو تبديده أأو اإ

حمددة رشعاً 
(3)

ذ،  ما اكن هذا  احيث يعترب حفظ املال من املقاصد الرئيس ية امخلس للرشيعة الإسالمية خاصة اإ

منا هو ملصلةة العموم ومنافعهم املال اذلي ل يدخل يف املكل الفردي " : واكن يعًرف بأأنه ،اً عام املال مالً   " اإ
(4)

. 

لأهنا  ،مالية أأو اشرتاكية أأسر فنظرة الرشيعة الإسالمية للامل ختتلف عن النظرايت الاقتصادية الوضعية سواء    

حداهام عىل ، ول جيوز أأن تطغىاحلياةأأوجدت امللكية اخلاصة وامللكية العامة وللك مهنام دور يف  ، الأخرى اإ

ىل الرشيعة  وتتوىل ،ابلفائدةيري فيه حق عام للأمة يعود علهيا  الأول ،املال العام من منظورين فالإسالم ينظر اإ

منائهسالمية ضبط هذا الإ  يري فيه حق فردي ملكتس به يتوىل اكتسابه وحفظه ومنائه الثاينو، احلق وحفظه واإ
(5)

. 

ذ ،ذلكل خاصةهناك هيلكية  تاكن قدو    حيفظ فامي يعرف يف ذكل الوقت ببيت مال  اً عام يعترب مالً  اكن لك ما اإ

 ل ــوهو ما أأخذ من مال مرشك مل يوجف عليه خبي ءاكلف العامة من املنقولت  الأموالاذلي حيوي عىل  ،املسلمني

 

، محمود سالمة زانيت : اترخي النظم  3م ،  ص 1943: حق ادلوةل والأفراد عيل الأموال العامة ، مكتبة عبد هللا وهبة ، س  د زهري جرانةمحم( 1)

 . 318الاجامتعية والقانونية ، مرجع سابق ، ص 

 . 12م ، ص2009( انرص خلف خبيت : امحلاية اجلنائية للامل العام ، دار الهنضة العربية ـ القاهرة ، س 2)

 أأو الهنب أأو الرسقة من لصاحبه وحفظه املال هذا صيانة عىل معل بل الأموال متكل حبق للفرد ابعرتافه يكتف مل الإسالم بأأن يتبني وهكذا (3)

 اهوره منذ الإسالم أأقر وكام . الغري مال عىل يتعدى من للك والردعة احلد بوضعه املصادرة أأو الطرق من طريقة بأأية الاختالس أأو السلب،

 اقتصادي توازن اإجياد قصد اتم وتوافق اكمل انسجام يف جنب اإىل جنبا معا تعيشان وجعلهام امجلاعية، امللكية الوقت نفس يف أأقر الفردية، امللكية

 مقدم حبث أأورواب، يف للمسلمني املالية املعامالت:  حسن صهيب ،الإسالمية الأمة أأو امجلاعة ومصلةة الفرد مصلةة بني الاجامتعية املعادةل داخل

 . م2008  دبلن ـ لإفتاء الأوريب للمجلس عرشة الثامنة لدلورة
 . 297ص ت  ب. ،مؤسسة ش باب اجلامعة الإسكندرية اترخيها ونظرية امللكية والعقود؛  الإسالمية ةبو العينني بدران :الرشيعأأ بدران ( 4)

 . 19، ص م1999 الرشيعة الإسالمية ، دار النرش اجلامعية ، ءضو حسني حسني حشاته : حرمة املال العام يف  (5)
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من املسلمني وهربوا ، اكذلي تركوه فزعاً ـ  خذ بدون قتالـ أأي أأ  ول راكب
(1)

 اجلاهلية، دفن، والراكز ومخس الغنامئ 

ما اجلاهلية، دفن من الصةارى بعض يف أأو اخلرابت بعض يف توجد اليت الأموال هوو   أأو أأواين أأو فضة أأو ذهب اإ

 يسمى وهو اجلاهلية، دفن من أأهنا عىل تدل عالمة علهيا الأرض يف مدفونة تكون الأموال، من ذكل غري أأو سالح

ذا املال لبيت الأمر لويل مُخُس فيهو  فهيا، مدفون يعين الأرض يف مركوز لأنه راكز والاربعة  اإسالمية بالد يف اكن اإ

ن أأما ،اخامس ملن وجده  ه والأربعة الفقراء عىل ابمخلس يتصدق اإسالمية بالد غري يف اكن اإ
(2)

مث تطور بيت املال  ،

 ام للمسلمني من النقود والعروضاجلهة اليت متتكل املال الع الإسالمية الالحقة وأأصبح يطلق عىلالعصور  يف 

الأرايض الإسالمية وغريهاو 
(3)

النفقاتفأأصبح خزينة عامة جتمع هبا موارد ادلوةل وترصف من دخلها ، 
(4)

. 

واكن املعيار املمزي للامل العام يف الرشيعة الإسالمية هو قابليهتا للمتكل، حيث أأخرجت الرشيعة الإسالمية طائفة    

، ذكل لشرتاك مجيع املسلني يف الانتفاع هبا مثل املياه واللكأ الأموال من عداد الأموال لعدم مملوكيهتا لأحدمن 

والنار 
(5)

 ال ايت ، فقد جاءت سور حافةل ابلعديد منمن اهامتم القران الكرمي به الرشيعة ابملال انبعاً وقد اكن اهامتم  

ةيأ   مرة وردت يف مثانني ا ومثاننيحيث ورد لفظ املال أأربع ،املال اليت تش متل عىل لفظ
(6)

. 

 قول يف كام فيه مس تخلف جفعهل ، الأرض عامرة يف الإنسان ووس يةل احلياة هذه قوام وجعهل املال هللا خلق  فقد   

 سورة{  كبري أأجر هلم وأأنفقوا منمك ءامنوا فاذلين فيه مس تخلفني جعلمك مما وانفقوا ورسو ه ابهلل ءامنوا : } تعاىل هللا

 . 7 احلديد

ن وتعاىل، انهةس ب هلل املكل فأأصل     مفلكية عالقة،  ه ليس الاس تخالف وهذا فيه مس تخلف الانسان اإ

 هذا أأن بل ،الشخصية وأأغراضه ،أأهوائه مبقتىض فهيا يترصف مطلقة أأو أأصلية ليست للامل الانسان

 ،جتاوزٍ  أأو تعدٍ  دون هبا الانتفاع طرق وتبني ،ومداها كيفيهتا حتدد بقيودٍ  مقيدة امللكية وتكل الاس تخالف،

ل اخلاصة، ابمللكية مقرة فالرشيعة قرارها عىل يؤثر ول ميس ل ذكل أأن اإ  من وذكل للأموال، امجلاعية ابمللكية اإ

واجملمتع الفرد بني التوازن حتقيق اإىل هتدف اليت والقواعد الضوابط من العديد خالل
(7)

 . 

 

 . 345، ص 31: املغين ، ج احلنبيل املقديس قدامة بن هللا عبد محمد أأبو( 1)

 .180ه ، ص  1346س  ،القاهرة ـ طبعة السلفية، امل براهمي : اخلراجيوسف يعقوب بن اإ  أأبو( 2)

 .  242ص م، 1987س، 8جزء  2الفقهية الكويتية ابب بيت املال، ذات السالسل الكويت، ط  املوسوعة ،اخلراج  :  القايض ابو يوسف( 3)

 .68م. ص2005س  1387ع  ،وال العامة، جمةل احلوار املمتدنعبد احلق ذهيب :تأأمالت يف جرامئ الأم( 4)

 . 9، مؤسسة الثقافة اجلامعية ـ مرص ، ص1العقد يف الرشيعة الإسالمية، ط ظرية ( أأمحد فراج حسني : امللكية ون5)

 . 18م ، 2011ق ـ جامعة الاسكندرية، س: امحلاية القانونية للأموال العامة يف امجلهورية المينية "رساةل ماجس تري" لكية احلقو  محمد  ادلرويب( 6)

 . 29 ص ، م1999 س ، مرص ـ الإسكندرية اجلامعية، املطبوعات دار ، الإسالمية الرشيعة يف العقد ونظرية امللكية:  حسن فرج أأمحد( 7)
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ىل أأموال عامة وأأموال خاصة مرتبط بتخصيص وقد اكن تقس مي الأموال     اململوكة لدلوةل يف الرشيعة الإسالمية اإ

للمنافع العامة، فيكون العامة، فامللكية العامة يف الإسالم ما اكنت للمسلمني عامة خمصصة هذه الأموال للمنفعة 

الانتفاع هبا مجليع الأفراد، فال جيوز متلكها ملكية خاصة، وذكل لتعلق مصاحل املسلمني هبا 
(1)

. 

لكنه  ،عىل حد سواء  احفث عىل حفظه ،ةواخلاص ةالعام الأموالتفرقة بني  ىجر أأ أأن الإسالم يتضح مما س بق    

لهي امبزيد من الصيانة واحلفظ لتحقيق العدل والتوازن ابعتباره ةل العاموامأأحاط الأ   ،املكية عامة لك الأمة حتتاج اإ

دت ذلكل ع ،لأهنا تتعلق مبصاحل الناس مجيعاً  ،فهي  أأموال ل ختضع للملكية اخلاصة بل تكون مملوكة ملكية جامعية

امجليعمكل للمجمتع ينتفع هبا 
(2)

ل أأن علامء اجلرامئ  جرمية من كربىاملال العام من وذلكل اعتربت الرشيعة الرسقة  ، ، اإ

ذ من املعلوم بأأن جرمية الرسقة هب اختلفوا يف حتديد العقوبةااملذ عقوبة ويه ، حددت عقوبهتا بقطع يد السارق ، اإ

أ ن والس نةمقررة واثبتة ششلك قاطع يف نصوص القر 
(3)

ل  ، العلامء اختلفوا يف عقوبة من رسق املال العام ، أأن اإ

، فقرر اً أأو خاص عاماً  الً ــمبني أأن يكون املال املرسوق يفرق يف مل  اً عامجاء اليك يرى أأن النص القرأ ين ذهب املفامل

عقوبة القطع
(4)

. 

ذا اكن لطائفة من الناس ومل يكن السارق من هذه  املذهب الشافع  بيامن ذهب    ىل التفصيل، فريى أأن املال اإ اإ

ذا اكن السارق من تكل الطائفة أأو أأحد أأصولها أأو فروعها  الطائفة ل من أأصولها أأو فروعها فهنا جيب القطع ، أأما اإ

ىل عقوبة التعزيرفال يكون هناك قطع لش هبة اشرتاكه يف  املكل ، فيلجأأ اإ
(5)

 . 

ىل القول بعدم القطع يف حاةل الرسقة من املال العام احلنبيلما املذهبني احلنف  و أأ     فذهبا اإ
(6)

يف ذكل عدة  ، وهلام

أأسانيد من أأبرزها أأن س يدان عيل بن أأيب طالب مل يقطع يد السارق من املال العام لأنه يرى أأن للك فرد من أأفراد 

واحلدود تدرأأ ابلش هبات قال الرسول صىل هللا عليه وسمل :  ،مكل يف بيت املال أأو املال العاماملسلمني ش هبة 

درءو  ىل عقوبة التعزير. احلدود ابلش هبات" ا"اإ  ،  فيلجأأ هنا أأيضًا اإ

      

 . 73، ص م1976، س القاهرة  –عقد ، دار الفكر العريب محمد أأبو زهرة : امللكية ونظرية ال (1)

 . 118، صم2004س  20 ، عجمةل الرشيعة والقانون نظم حاميته يف الرشيعة الإسالمية،: مفهوم املال العام و  عىل عبد هللا صفو ادللميى( 2)

 . 351ص ،م2003، س 1،ع  19جامعة دمشق، م ـ لكية الرشيعة ،،جمةل جامعة دمشق رسقة املال العام : منصور امحلويمحمد سامة بن ( أأ 3)

 . 337، ص 4جعيىس البايب احلليب ،  ـعىل الرشح الكبري، دار اإحياء الكتب العربية حاش ية ادلسويق ادلسويق :مشس ادلين الش يخ محمد عرفة ( 4)

 . 163، ص 4ىن احملتاج : ج غم( 5)

، مكتبة العبياكن بن عب الرمح اجلربين اخملترص اخلريق، حتقيق عبد هللا رشح الزركيش عىل :الش يخ مشس ادلين محمد بن عبد هللا الزركيش ( 6)

 .وما بعدها  325، ص  6ج 



 

14 
 

    

 . الفرع الثالث :  املال العام يف الفقه الفرنيس القدميـ   

 ،عرش التاسع القرن منتصف منذ الفرنيس الفقه أأخذ فقد العامة الأموال نظرية أأحصاب الفرنس يون مه يعترب   

ذ ،التفرقة هذه الوضع  القانون يعرف أأن قبل ،اخلاصة وأأموالها العامة ادلوةل أأموال بني ابلمتيزي  ادلوةل أأموال اكنت اإ

واكن  ،فمل تكن للمكل ذمة ممتزية ومس تقةل عن ذمة التاج ( Couronne Domaine de la)  التاج بأأموال ختتلط

 ،مماهتمكام خيشون جتزئهتا بعد ، امللوك خيشون من ضياع أأمواهلم حال حياهتم نتيجة اإرساف امللوك يف أأموال التاج 

بقاء التاج أأمالك سالمة أأن غري ،ذلواهتم ل للتاج الأموال فأأس ندوا  عدم قاعدة تقرير اإىل أأدت احلياة الح علهيا والإ

 الأمالك اكفة يشمل اذلي ،الفرنس ية الثورة قيام مرحةل يف القويم ادلومني مصطلح وجد ولقد ،فهيا الترصف جواز

 : املال من نوعان الفرتة تكل يف وجد ذلكل ونتيجة ،للأمة العقارية

 للتاج، مملوكة وليست للأمة مملوكة الأموال وأأصبحت ،العام ادلومني مس ، والأخر القويم ادلومني مس  حدهامأأ    

 قبل يقتنهيا اكنت اليت الشخصية والأموال والقصور، الأرايض، من املكل أأموال اكفة عىل يش متل التاج دومني واكن

ىل ابلإضافة العرش، توليه  والأهنار، الطرق، يضم اكن كذكل احلمك، توليه أأثناء علهيا حيصل اليت الأخرى الأموال اإ

ليه ذهب ما حسب التاج دومني عىل املكل حق طبيعة واكنت البحر، وشواطئ احلرب، وميادين  الفقهاء أأغلب اإ

 ملكية حق هو احلني ذكل يف
(1)

 . 

 والأموال ،لدلوةل العامة الأموال بني ابلتفرقة الفرنيس املرشع أأخذ فقد عرش التاسع القرن منتصف يف أأما   

اخلاصة
(2)

.  

هنا   ويتبني من دراسة التطور التارخي  لنظرية املال العام    مل تعرف يف العرص  ـ ابلرمغ من امتداد جذورهاـ اإ

ل منذ القرن التاسع عرش ىل تأأصيل احلديث كنظرية متاكمةل اإ نظرية املال العام بكوهنا نظرية ، ذلكل ذهب البعض اإ

فرنس ية املودل واملنشأأ 
(3)

 عنارصها من الترشيعات حيث قامت حماولت كثرية من قبل فقهاء القانون لس تلهام، 

السابقة اليت مل تكن اكفية حبد ذاهتا لوضع العنارص الأساس ية لهذه النظرية
(4)

 مت عاوقد تبلورت هذه احملاول ،

 الفقه يفامل العام ـمصدر النظرية احلديثة لل فقيهحيث يعترب هذا ال ،   Proudhon برودونيف مؤلف للفقيه  م1833

 

 . 6 ص ، سابق مرجع:  جرانه زهري دمحم (1)

براهمي( 2)   . 20 ص م،2002 ،الإسكندرية املعارف، منشأأة العامة، الأموال:  ش يةا العزيز عبد اإ

، مطبعة د : املركز القانوين للامل العام، دراسة مقارنة، محمد فاروق عبد امحلي17، ص مرجع سابقبراهمي عبد العزيز ش يةا : من هذا البعض اإ ( 3)

 . 50م، ص 1983، س  1خطاب ، القاهرة ـ مرص ، ط ـ 

جلنة تسمى  م1789فعندما قامت الثورة الفرنس ية شلكت يف أأكتوبر عام ، م 1790نومفرب  22الصادر يف   ( Code domanil )مهنا املرسوم ( 4)

عداد صدرت اجملموعة املدنية الفرنس ية  م1804لإعداد قانون لتنظمي أأموال ادلوةل أأسفر عن املرسوم السالف اذلكر مث يف عام ، ادلومني جلنة اإ

 =واء يف ــاملرشع س ه الفرنيس عىل أأن نيةــيف الفق اد الرأأي يكون مس تقراً ــويك، وال اململوكة لدلوةلـلبيان الأم 541اإىل  538وخصصت املواد من 
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ول جيوز  ،ول يعترب مملوك لأحد ،، حيث مزّي بني ادلومني العام وهو ما خصص للمنفعة العامةالفرنيسوالترشيع 

دلوةل ملكية  ، وبني أأموال ادلومني اخلاص اذلي يكون مملواكً ، ول متلكه ابلتقادمول احلجز عليه ،الترصف فيه

يطلق لفظ دومني ادلوةل عىل  دونوبر ، واكن رصفات الأفراد يف أأمواهلم اخلاصةبتخاصة ولها أأن تترصف فيه أأسوة 

، وبناء عىل ذكل أأصبح عام اليت تكون خمصصة للنفع العامحىت ميزيه عن أأموال ادلومني ال أأموال ادلوةل اخلاصة

ملعىن املطبق ال نادلومني العام وادلومني اخلاص مس تقرًا ومتداوًل ابالمتيزي بني 
(1)

 بني يف نظريته دونبرووقد مزي  ،

 بني ثالثة أأنواع من ادلومني :

 دومني الس يادة ويراد به السلطة العليا املقررة حلمك ادلوةل . ـ 1

دارة الأش ياء اخلاضعة لس تعامل الاكفة ـ 2  واليت ل ميلكها أأحد . ،ادلومني العام وهو يتضمن اإ

الترصف يف أأموا ه وفقا للقوانني سلطة لك فرد يف الانتفاع و ، ويتضمن ادلومني اخلاص أأو دومني امللكية ـ 3
(2)

. 

عىل الفقه الالحق  فأأحرز بذكل س بقاً  ،بني الصفة العامة للامل وبني ختصيصه للمنفعة العامة برودونوقد ربط   

وبذكل تكون نظرية  ،رمتيلواب ،ديكروكمثل  ،ة املال ذاتهعليه اذلي ال يربط بني الصفة العامة للامل بطبيع

مع النظرايت احلديثة يف القانون الإداري اليت ترى يف التخصيص للمنفعة العامة السمة املمزية  متفقةبرودون 

م املال العام واملفرسة خلصائصهلأحاك
(3)

. 

 

 

 

 
 

 

 
 

وان املرشع وان اس تعمل اصطالح ادلومني العام  اإجراء التفرقة بني أأموال ادلومني العام واخلاص أأو القانون املدين مل تتجه اإىل 1790املرسوم = 

منا اس تعملهام مرتادفني واصطالح ادلومني القويم ل انه مل يعط هذين الاصطالحني مدلول خاص  واإ راجع يف ذكل عبد املنعم عبد العظمي جرية ؛ .   اإ

 . 116ص  ،3ط ،2ج   D.Administrotif) mentaire ’(T.Ele نقال عن اندريه دي لوابديرمرجع سابق دراسات يف نظرية املال العام 

، رساةل والتأأثري يف الإجراءات التأأديبيةفتح  محمد الأحول : الرقابة عىل أأموال ادلوةل العامة ودور اجلهاز املركزي للمةاس بات يف الرقابة ( 1)

 . 33، ص م2011، س القاهرة ـ ، جامعة عني مشسدكتوراه

 . 35مرجع سابق ، ص أأمحد اكمل حسن حسني :( 2)

 . 19زهري جرانه : مرجع سابق ، ص محمد ( 3)
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  ثايناملطلب ال 

  العام تعريف املال 

 
 

مث نعقب ذكل مبعرفة املقصود ، ولً أأ جيب معرفة ماذا يقصد ابملال  ،لىك يتس ىن لنا معرفة املقصود ابملال العام   

 . ابملال العام

 .  الفرع الأول: تعريف املالـ   

 يف هذا الفرع الأول تعريف املال يف اللغة العامة واللغة الاصطالحية س امي الفقهية والقانونية . نتناول

ذا كرث ما ه : املال لغة تعريف : أأولً     ف، واملال ، واملال ما يمتول به ويعد ماًل يف العر َماَل الرجُل، مياَل، ماًل، اإ

" ومجع املال هو أأموال ءيشما ميلكه الإنسان من لك ، وهو أأيضًا عند أأهل البادية النعم
 (1)

. 

وأأكرث ما  ،مث أأطلق عىل لك ما يقتىن وميكل من الأعيان ،اكن الأصل يف ما ميكل من ذهب وفضة  ": وقيل   

"  الإبل لأهنا اكنت أأكرث أأمواهلميطلق املال عند العرب عىل
(2)

. 

 ما ، وقد أأطلق املال يف الأصل عىلأأموالومجعه  ،الإنسان من أأش ياء ذات قميةميتلكه  ما"  بأأنه : ف املالرّ عُ كام    

يقتىن وميكل من  لك ما ، مث توسع الفهم وأأطلق عىلكذهب أأو فضة ،أأم منفعة ميلكه املرء ابلفعل سواء اكن عينياً 

ك احليواانت وغريها من اخمللوقاتودخل فيه امتال ،الأموال
(3)

ورجل مال، أأي ذو واكنت أأموال العرب أأنعاهمم ،  ،

، والفعل : متول مال
(4)

 . 

، َأو َأو نقود عقار ، َأولفرد َأو متلكه امجلاعة من متاعٍ، َأو ُعروض جتارةميلكه ا لكُّ ما "  :بأأنه  وعرف أأيضاً   

 "حيوان
 (5)

. 

لأن الشارع مل وتقاربت يف معانهيا  أألفااها يففقد عرف الفقهاء املال بتعاريف خمتلفة اختلفت  :  فقهاً  اثنيًا املال   

نسان وينتفع به ششلك ما عىللك ما يمتل "  : عىل يطلق رشعاً فاملال ًا، خاص ا ه معنحيدد   " وجه معتاد كه الإ
(6)

. 

 

 

 . 48ص  م،1993س  ،املكتبة التجارية ـ ؛ القاهرةابب الالم فصل املمي ، طحمى ادلين فريوز أأابدي : القاموس احملي( 1)

 1، أأمحد بن محمد بن عيل املقرئ الفيويم : املصباح املنري ، املكتبة العلمية ، بريوت ـ لبنان ، ج373 ، ص4 ، ج هناية يف غريب الأثرابن الثري : ال (2)

 . 586، ص 

 . 635، ص بريوتـ دار صادر ،كرم بن منظور، لسان العرببو الفضل جامل ادلين محمد بن م( أأ 3)

 . 344ص ،م1998س لبنان،ـ  ، مؤسسة الأعلم السامرايئبراهمي حتقيق همدي اخملزويم، اإ  ـ أأيب عبد الرمحن بن أأمحد الفراهيدي : العني( 4)

 . 927، ص 2، ج 3ع اللغة العربية، ط ـ اجملمع الوس يط : مجم (5)

 3ص ،4، ج املمينةاملطبعة ـ  القاهرة ،لبن عابدين ،الأبصار رشح تنويررد اخملتار عيل ادلار اخملتار  ،عابدين : حاش ية ابن عابدينبن  منيأأ محمد  (6)
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ن قلت ويلزم متلفه هبا " لك ما ه قمية يب" كام ُعّرف بأأنه :   اع هبا واإ
(1)

 . 

ليه  ": هواملال  أأن ةل الأحاكم العدليةججاء مبكام  اكن أأو  منقولً  ،طبع الإنسان وميكن ادخاره لوقت احلاجةما مييل اإ

 " غري ذكل
(2)

. 

 : امل دلى مجهور الفقهاء رشوط تمتثل يف ما يأأيتللن بأأ يتضح مما س بق    

ليه طبع الإنسان وهو ما يعرب ع ما  هأأن ـ   .نه بلغة العرص القمية املاديةمييل اإ

ن خترج املنافع كحق السكن وحق الاس تغالل وغريها من أأ وهذا يعىن ، أأن يكون قابل لالدخار وقت احلاجة ـ

 . مفهوم املال

 . من مفهوم املال زنيراخلو  ولهذا خيرج امخلر ،ن يكون املال املتقوم مما يباح الانتفاع بهأأ  ـ

يف  ما مل يكن حمرزاً  ل يعترب مالً وماء البحر فالهواء  ،انأأي يقع حتت يد الإنس ،أأن يكون املال املتقوم حمرزاً  ـ

سطوانة أأو ما شاهبها ا
(3)

. 

ل     غري من الأموال  أأصناف خولدلنظرًا  ة،مانععة للامل فهي  يف مجلهتا غري ل اتفق مع هذه الرشوط املوضو  أأنيناإ

عند البعض تربةمع 
(4)

ليه طبع  ل ما الأموالن من لأ  ،تعترب رشوط غري جامعة كذكل ، بل يعافه ول  الإنسانمييل اإ

نكام لإرادة ل الطبع ، ذلكل فقد يراد ابمليل هنا ميل ا ، أأموال مثينة ل يشملها التعريفالكرهية ويه اكلأدويةيقبهل   اإ

بني الناس هممةهنا أأموال أأ ميكن ادخاره لوقت احلاجة اكخلرضوات والامثر الطازجة مع  ل من الأموال ما
(5)

. 

 

 . 354ت ، ص  .ب ،ظائر ، مطبعة عييس البايب احلليب، القاهرة: الأش باه والنل ادلين بن عبد الرمحن الس يوط  جال (1)

 . 16ص  م ،1999، س 1، طالثقافة والنرش، الإصدار الأول دارعامن من جمةل الأحاكم العدلية ،  126مادة ( 2)

 . 288ص  ، مرجع سابق، الإداريالظاهر :  القانون  خادل خليل( 3)

بعض علامء املذهب لتعريف املال  فانربىتعرب عن حقيقة املال  قصد ابلبعض هنا الفقه احلنف  اذلي وجد العديد من التعريفات اليت قيل هبا لأأ  (4)

خرجت املنافع واحلقوق أأ (  فالعني مادية بني الناس  عني ذات قمية ) هو لك : مصطف  امحد الزرقاء الأس تاذمبا يتفق مع وهجة نظر املذهب فعرفه 

هنم أأ بني امجلهور واحلنفية  والاختالف ،قمية لها بني الناس كحبة القمح واجليفة ل اليت الأعيانخرجت أأ والقمية املادية ، مالً  ل احملضة مما عد ملاكً 

: المتويل ويعين صيانة اليشء وادخاره لوقت  الأولمنا تثبت للأش ياء بأأمرين ، لأن صفة املالية اإ فاحلنفية مل يقولوا مبالية املنافع  ،اختلفوا يف مالية املنافع

فتخرج بذكل الأمور املعنوية اكملنافع ي أأن يكون لليشء وجود مادي خاريج، : أأ ماكنية احليازة اإ  الثاينالأمر واملنافع ل يتصور فهيا المتويل، و  احلاجة

وذكل لأن ، املنافع مالية فقد ذهبوا اإىل ما امجلهورأأ ، وغري ذك الابتاكر وسكن ادلار ادي كحقوليس لها وجود م الادخارتقبل  فهي  ل ،اجملردة

ابو زهرة : امللكية  ماليهتا. للمزيد انظر محمد ، فدل ذكل عىلولأن املنافع جعلت يف مقابةل املال يف عقد الإجارة ،تقصد ذلاهتا بل ملنافعها املنافع ل

 . 32، ص 36، ج وسوعة الفقهية امل الفكر العريب ،دار  ، 58، ص ونظرية العقد

 . 12ص  وهاب : مرجع سابق ،أأ محمد الطيب  نذير بن (5)
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ىل ثالثة انواع :      واذلي ينتفع به الإنسان من الأش ياء يتنوع اإ

 ويه الأش ياء املادية اليت لها مادة  حمسوسة . ـ الأعيان :

 ويه الفائدة املرجوة من الأعيان . افع :ــــنامل  ـ

نسان ابعتبار الشارع احلقوق : ـ وقد ل تكون  ،وقد تكون متعلقة مبال كحق الرشب ،ويه لك مصلةة تثبت لالإ

 ، وحقوق امللكية الفكرية ) حقوق املؤلف( .لقة مبال كحق الزوج عيل زوجتهمتع

ذا أأ     عدم عد احلقوق املتعلقة  ، واتفقوا عىلحيازهتا والانتفاع هبامكن واتفق الفقهاء عىل عد الأعيان من الأموال اإ

عدها من  ، ويذهب مجهور الفقهاء اإىليف حني اختلفوا يف احلقوق املتعلقة ابملال واملنافع ،بغري املال من الأموال

حلقوق املتعلقة ملنافع واان واـــفهو بذكل يشمل الأعي ،لأن لك ما ه قمية مالية يف عرف الناس يعد مالً  ،الأموال

ابملال
(1)

. 

منا يقوم بتقس مي املال ابلنظر اإ لك مال صاحل لالنتفاع به،  ل يرى وجتدر الإشارة أأن الفقه الإساليم يف نظرته للامل   

ىل  " : بقولها  جمةل الأحاكم العدليةوحضت معناه فقد أأ  املتقومما ، أأ وغري متقوم، مال متقوماإىل صالحيته من عدهما، اإ

فالسمك يف البحر غري  ،املال احملرز مبعىن الثاينو ،مبعين ما يباح الانتفاع به الأولاملال املتقوم يس تعمل يف معنني : 

ذا اصطيد صار متقوم ابلإحراز ،متقوم "  واإ
(2)

. 

وامخلر ل  وادلماخلزنير حلم فامليته و  ،هو املال اذلي مل يتحقق فيه أأحد الرشطني السابقنيف املال غري املتقوم و   

 ، واملعدوملأن وجه الانتفاع هبا غري معتد به يف حمك الرشيعة الإسالمية ،املال رشعاً  يدخل يشء مهنا يف مسمى

رشعًا اكملعدوم حساً 
 (3)

. 

ىل مال عام ومال خاص    ىل أأحاكم خاصة،  ،ويتفق القانون والفقه الإساليم يف تقس ميهام للامل اإ وخضوع لك مهنام اإ

ن اكن الفقه الإساليم أأس بق يف هذا من القانون الفرنيس واإ
(4 )

. 

 

، ص م1969لبنان ، س ـ  العربية ، بريوتمحمد مصطف  شليب : املدخل يف التعريف ابلفقه الإساليم وقواعد امللكية والعقود فيه ، دار الهنضة ( 1)

 . 333ـ  331

 .  الأحاكم العدلية : مرجع سابقمن جمةل 127مادة  (2)

 . 287بو العينني بدران : مرجع سابق ، ص بدران أأ  (3)

 . 35، ص محمد فاروق محمود: مرجع ساق( 4)
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 . : املال قانوانً اثلثًا   

 الابتاكر أأن بل مال وه ديناً  أأو منفعةً  أأو اكن عيناً  مادية قمية  ه يشء فلك املادية القمية ذو احلق بأأنه يعرف  

 تعد التجارية احملال وعناوين ) براءات الاخرتاع وحقوق املؤلف( تدخل حتت امللكية الفكريةالفين أأو والأديب اذلهين

 املادية قميهتا لها ذهنية أأو معنوية حقوقا متثل لأهنا مال
(1)

. 

 منم أأ  الشخصية مأأ  العينية احلقوق من اكنأأ  سواء ماليةٍ  قميةٍ  ذا حقاً " :  بقو ه املال الس هنوري الفقيه عرف كام

"  والصناعية والفنية الأدبية امللكية حقوق
(2 )

. 

ل امللكية، قانون يف للامل منضبط تعريف يرد مل فرنسا ويف     الأش ياء أأن: "  الفرنيس القانون رشح يف جاء أأنه اإ

ذا أأموالً  تصبح  " جامعة أأو خشص ملصلةة للمتكل وقابةل مملوكة اكنت اإ
(3)

. 

 غري يشء لك"  : بأأنه من القانون املدين الأوىل الفقرة الأوىل املادة يف املرصي املرشع عرفه فقد مرص يف أأما   

" املالية للحقوق حمال يكون أأن يصح القانون حبمك أأو بطبيعته التعامل عن خارج
 (4)

. 

 .املال العام تعريف الفرع الثاين : ـ 

 يت :اكل   والاصطالحيةونتناول ذكل من الناحية الفقهية 

 : املال العام فقهاً  ولً أأ    

"  وجه احلرص أأن اكنوا مهبمني وغري معروفني عىلمامل يتةدد مالكه ب"  : هواملال العام     
(5)

. 

منا هو ملصلةة العموم ومنافعهم ،املال اذلي ل يدخل يف املكل الفردي" :  كام عرف بأأنه      " اإ
(6)

. 

لك مال تثبت عليه اليد يف بالد املسلمني ومل يتعني مالكه بل هو للمسلمني  " كل ميكن تعريف املال العام بأأنه :كذ

"  مجيعاً 
(7)

. 
 

 .  524 ص ،1 ج  ، م1969 س ، الأصلية العينية احلقوق يف دروس:   كرية حسن( 1)

 . 162 ص ، 8 ج ، مرص ـ القاهرة ، العربية الهنضة دار ، امللكية حق اجلديد، املدين القانون رشح يف الوس يط:  الس هنوري الرزاق عبد (2)

 .176، ب .ت ، ص العرصية املكتبة ،ومعالً  علام الأصلية العينية واحلقوق امللكية:  يكن زهدي( 3)

 .  م2008 س ، 11 ـ ط الأمريية املطابع لشؤون العامة الهيئة ، م1948 لس نة 131 رمق قانون( 4)

 . 26 ، ص 2 ج( سعيد رمضان البوط  : قضااي فقهية معارصة 5)

 . 297ص ،ب.ت  ،مؤسسة ش باب اجلامعةالإسكندرية اترخيها ونظرية امللكية والعقود؛  الإسالمية ةالرشيع بو العينني بدران :أأ بدران  (6)

 م .1998،  22، س  4زاكة املال العام ، جمةل احلقوق الكويتية ، ع  ( محمد عبد الغفار الرشيف :7)
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 املاء للمتكل قابةل وغري للعامة نفعها يعود اليت الأموال يه" :  1235املادة  يف كام عرفته جمةل الأحاكم العدلية    

 "أأحد مبكل ليس الأرض حتت اجلاري
 (1) 

. 

 . : املال العام اصطالحاً  اثنياً    

 موسعوقد اختلفت تعريفات رشاح القانون للأموال العامة بني  ،الأموال العامة يه اخملصصة للمنفعة العامة   

ل أأهنا متشاهبة يف مجملها ،مضيقو  واذلي أأراه يف هذا الصدد هو الأخذ ابلتعريفات املوسعة حىت تشمل الأموال ، اإ

نتاجية  التضييقيف تقديري من  سع يف دائرة الأموال العامة أأفضلفالتو   ،التابعة للمرشوعات العامة الاقتصادية والإ

طار العمومية تفوت بذكل فرص امحلاية اخلاصة هبا ،فهيا خراج بعض الأموال من اإ ومن هذه التعريفات املوسعة  ،واإ

براهمي عبد العزيز ش يةاالتعريف اذلي قال به  مجيع الأموال اململوكة لدلوةل أأو "  : ال العامة بأأهناللأمو  ادلكتور اإ

وكذكل  ،منقولت ماكنت هذه الأموال عقارات أأ أأ سواء  ،و مرفقيهأأ غريها من الأشخاص الاعتبارية العامة حملية 

اكنت هذه الأموال تعترب من الأموال الأساس ية أأ سواء  ،و التابعة للمرشوع العام الاقتصاديأأ الأموال اململوكة 

 "ما مل يمت الترصف هبا للغري ... ـالبضائع ـ الالزمة لتس يري املرشوع أأم من الأموال املنتجة 
(2)

. 

 العامة للمنفعة واخملصص الاعتبارية الأشخاص دحأأ  أأو ادلوةل، متلكهاذلي  املال ذكل"  : بأأنه العام املال عرف كام  

"  مبارش غري أأو مبارش بطريق سواء
(3)

. 

 وتكون العامة، املعنوية الاشخاص لأحد أأو لدلوةل اململوكة الأموال: "  بأأنه العام املال أأيضا الفقهاءأأحد  عرفو    

داراهتا يف العليا السلطة لدلوةل "  ختصيصها أأو فهيا الترصف أأو اإ
(4)

 . 

 

 .: تعريف املال العام قانوانً  اثلثاً   

ل ،القانون التجم من كثري يف العام املال تعريف القانونية الترشيعات خمتلف تناولت     يف التعريفات هذه أأن اإ

 . العامة املنفعة حتقيق وهو  ه، اخملصص للغرض تبعاً  العام املال لتعريف ذهب أأغلهبا بل مانعة جامعة تكن مل أأغلهبا

 

 . 190ه ، ص  1802بريوت ، –( جلنة من العلامء : جمةل الأحاكم العدلية ، املطبعة الأدبية 1)

براهمي( 2)  . 246ص م ، 1983بريوت ادلار اجلامعية للطباعة والنرش ، س للبناين، الإداري ا القانون أأصول:ش يةا  العزيز عبد اإ

 . 20 ص ، 1ط ، مرص ـ القاهرة ، والنرش للطباعة ابرتاك ، العام املال حامية يف والأمنية القانونية املوسوعة:  قطب أأمحد عيل محمد( 3)

 م1994 س ، 3 ع ، 13 س ، الكويت ، العلم  النرش  جملس ـ احلقوق جمةل ، الكويت يف العامة للأموال القانوين النظام:  املقاطع احملسن عبد محمد( 4)
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    يف فرنسا . ـ 1  

العام للامل شامالً  تعريفاً الفرنيس  املرشع  يضع مل    
(1)

 عن العامة الأموال لتةديد منضبطا معيارا حيدد مل وكذكل ،

 غريها
(2)

 . 

ىل معيار للتفر     جياد تعريف واحض للامل العام من خالل الوصول اإ ىل اإ قة بني املال وبعد ذكل سعى املرشع الفرنيس اإ

 Code du)م صدرت مجموعة دومني أأو أأمالك ادلوةل 1957، ويف هذا الصدد ومن عام العام واملال اخلاص

Domaine de ; I E tat)  يتكون ادلومني القويم من مجيع  : أأن ، ونصت املادة الأوىل منه عىل1326برمق "

لهيا يف املادة  : فامي نصت املادة الثانية عىل أأن ،الأموال واحلقوق املنقوةل والعقارية اململوكة لدلوةل " " الأموال املشار اإ

هل تعترب من توابع ادلومني شسبب التخصيص املرصودة من أأجالسابقة اليت ل تقبل امللكية اخلاصة شسبب طبيعهتا أأو 

 "أأما ما عدها من أأموال فتكون من ادلومني اخلاص ،العام
(3)

 . 

    يف مرص .ـ  2  

 بأأنه : العام املال منه 87 املادة م يف1948لس نة  131 رمق املرصي املدين القانون فقد عرف أأما يف مرص  

 خمصصة تكون واليت العامة، الاعتبارية الاشخاص أأو ،لدلوةل اليت واملنقولت العقارات عامة أأموالً  تعتربـ  1" 

 . اخملتص الوزير من قرار أأو ،ـقرار مجهوري ـ مرسوم  أأو، قانون مبقتىض أأو ابلفعل، عامة ملنفعة

 " .ادم ـوهذه الأموال ل جيوز الترصف فهيا، أأو احلجز علهيا، أأو متلكها ابلتق ـ 2

 

 حاكمأأ  تطبيق يف العامة ابلأموال يقصد"  : املرصي املال العام يف قانون العقوابت بقو هاجلنايئ وقد عّرف املرشع   

 : لإدارهتا وأأ  لإرشافها خاضعاً  وأأ  تيةالأ  اجلهات ىحدلإ  مملواك بعضه وأأ  لكه يكون ما الباب هذا

 . احمللية دارةالإ  ووحدات ادلوةل ـ أأ   

 . العام القطاع ووحدات العامة واملؤسسات العامة الهيئات ب ـ

 .  ه التابعة واملؤسسات الاشرتايك الاحتاد ج ـ

 

 م .20/2/2004 بتارخي م2004 لس نة 164 مبرسوم ومعدل ،م25/1/1809 صادر( 1)

 . 8 ص ، سابق مرجع:  جرانه زهري محمد( 2)

 . 121( محمد محمد أأمحد ادلرويب : مرجع سابق ، ص 3)
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 . والاحتادات النقاابت ـ د

 . العام النفع ذات اخلاصة وامجلعيات املؤسسات ـ هـ

 . التعاونية امجلعياتـ  و

 يف علهيا املنصوص اجلهات ىحداإ  فهيا تسامه اليت املنشأ تو  الاقتصادية والوحدات وامجلعيات الرشاكت ـ ز

 . السابقة الفقرات

 العامة موالالأ  من موالهاأأ  اعتبار عىل القانون ينص ىخر أأ  هجة يةأأ  ـ ح
(1)

 . 

 كل للتوسع يف امحلاية املقررة  ه، وذتوسع يف حتديد مفهوم املال العاموجدير ابذلكر أأن املرشع اجلنايئ املرصي 
(2) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 192م ، ص 1999، س   8مة لشؤون املطابع الأمريية ط ـ م ، الهيئة العا1972لس نة  35( قانون العقوابت رمق 1)

 . م2007 ،11 ـ طـ الأمريية املطابع لشؤون العامة الهيئة ، م1937 لسنــة 58 رمق العقوابت قانون( 2)
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 لثاملطلب الثا

 . يف الترشيع اللييبالعام تعريف املال   

 

الأمر اذلي ، وحتديد عنارصه  املرشع مل يغفل عن حماوةل تعريفهخلطورة املال العام ولأمهيته الكبرية فاإن  نظراً     

ىل  ،لك واحضــششاهيته ـان مـلغرض تبي ،موضوع املعاجلة ملقتضيات رشيعات وفقاً ـ عدد من الت  يف تعريفه حدا به اإ

 : ال يتالنحو  عىل جيازمن الإ  ءشيشتناول ذكل ن وس  

 القانون املدين .يف  الفرع الأول : تعريف املال العامـ    

طار القانون العامن هذه ادلراسة تأأيت يف أأ ابلرمغ من     ل أأنه لالإحاطة مبا يتعلق ،اإ مبفهوم املال العام ينبغ  الرجوع  اإ

 املالية. تابملعاماللس امي ما يتعلق  للقانون املدين حبس بانه أأصل القواعد القانونية

 1:"  انه عىلمنه  87ملال العام يف املادة اتعريف  عىل م1953فرباير س نة  28نص القانون املدين اللييب الصادر يف   

اليت تكون خمصصة للمنفعة ، ةل أأو الأشخاص الاعتبارية العامةالعقارات واملنقولت اليت لدلو،تعترب أأموال عامة  ـ

العامة بقانون أأو مبرسوم أأو ابلفعل "
 (1)

. 

حية منحت جملس قيادة الثورة صالحيث ، م1970لس نة  38القانون رمق وجب مب ت هذه املادة لحقاً وقد عدل  

ختصيص املال للمنفعة العامة
(2)

اليت  عامة العقارات واملنقولت أأموالً  تعترب ":  يتعىل ال   تنص املادة وأأصبحت ،

أأو قرار من  ،قانون أأو مبقتىض ،للمنفعة العامة ابلفعل واليت تكون خمصصة ،لدلوةل أأو الأشخاص الاعتبارية العامة

"أأو من الوزير اخملتص ،أأومن جملس الوزراء، الثورةجملس قيادة 
 (3)

 . 

 ششأأن اجلرامئ الاقتصادية  م1979لس نة  2قانون رمق ال يف الفرع الثاين : تعريف املال العام ـ   

انني وهو من القو ، ملال العام يف الترشيعات الليبيةيف جمال حتديد املقصود اب همةهذا القانون من القوانني امل  يعدُّ    

 اكنتأأ واء ــس ،هجات عديدة خمتلفة يف طبيعهتا اموال صفة املال العام عىل ىأأضفحيث ، املوسعة ملفهوم املال العام

 

يف  ،3، س14الرمسية عدد يف اجلريدة  منشور 118، وزارة العدل، طرابلس ص اململكة الليبية م1965وعة الترشيعات لس نة ( مجم1)

 . 18ص ،م19/10/1965

جمللس قيادة الثورة سلطة ترشيعية  أأصبحخيف  ما هبذه املادة من تعده عيل ادلس تورية لعدم احرتاهما مبدأأ الفصل بني السلطات فمبوجهبا  ول( 2)

 . من الإعالن 18توري من صالحيات ترشيعية مطلقة مبوجب املادة خذ يف الاعتبار ما منةه الإعالن ادلس  مع الأ جبانب السلطة التنفيذية 

 . 20، ص  م1971يناير  5،  9، س  1اجلريدة الرمسية ع ( 3)
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وقد قنن ما س بق  ،اإرشافها مأأ خاضعا لإدارهتا  مأأ اكن هذا املال مملوك لتكل اجلهات أأ وسواء  ،خاصة أأواعتبارية عامة 

الأموال "  : العام بأأنهدة الثالثة من هذا القانون املال حيث عرفت املا ،القانونمن هذا  الأوىلذكره يف املواد 

 ينص القانون عىل ى املادة السابقة أأو أأية هجة أأخر اجلهات املذكورة يف ىحداإ اململوكة أأو اخلاضعة لإدارة أأو اإرشاف 

 "موال العامة اعتبار أأموالها من الأ 
(1) 

. 

لقانون السالف اذلكر اليت اجلهات املذكورة يف املادة السابقة نرجع للامدة الثانية من ا ىحداإ وملعرفة املقصود بعبارة    

 أأواحمللية  الإدارةوحدات  أأوالبدلايت  أأو الأماانت أأواملؤمترات  أأواللجان  : "هذه اجلهات يه  أأن نصت عىل

الهيئات اخلاصة ذات النفع العام  أأوامجلعيات  أأوالروابط  أأوالنقاابت  أأوالاحتادات  أأواملؤسسات العامة  أأوالهيئات 

مال هذه اجلهات وكذكل املنشأ ت اليت طبقت ششأأهنا مقوةل رشاكء  رأأساملنش ئات اليت تسامه يف  أأوالرشاكت  أأو

" ... أأجراءل 
(2)

.         

تمتتع  امللكية اخلاصة ل نأأ ذكل  ،املال العام عىل املصبغةيف امحلاية  أأيضاً  ويعد قانون اجلرامئ الاقتصادية موسعاً    

لابمحلاية اجلنائية  ذ اإ لتعدي ن املال العام يمتتع هبذه امحلاية حىت لو اكن اأأ حني يف  ،تعمداً م و  خطرياً اكن الاعتداء  ااإ

هامل أأو عدم احتياط نتيجة اإ
(3)

 ،ابلرشح والتفصيل لحقاً  ـ امحلاية اجلنائية للامل العام ـ تناول هذا املوضوعن وس  ، 

 ،والاجامتع  يف الأموال اخلاصة لتمنيهتا واس مترارها يف أأداء دورها الاقتصادي ن اكن رضورايً اإ احلفظ و  ذكل أأن

 ،واختصاصها ابملصلةة العامة ،لضخامة هذه الأخرية واتساعها ،شد رضورة ابلنس بة لشقيقهتا الأموال العامةأأ فهو 

ىل واقع العمل ،ادلولومركزها احلساس يف رمس خطط وأأهداف وس ياسات   ىحداإ  مث اكنت ومن، وترمجة ذكل اإ

 

 

 . 1073ص  ، م1979يوليو  5 ، 17س  ، 23اجلريدة الرمسية ع ( 1)

اجلرامئ املاسة  ونص يف الثاين عىل ،تعريف املواف العام والأموال العامة ة فصول نص يف الفصل الأول منه عىلويتضمن هذا القانون مخس( 2)

ساءة اس تعامل السلطة ويف الفصل الرابع عىل، شوةجرامئ الر  ونص يف الفصل الثالث عىل ،ابلقتصاد القويم الفصل  أأما ،جرامئ الاختالس واإ

 . اخلامس والأخري فقد نص عىل أأحاكم عامة

من  63/3ة ن مفاد نص املادأأ  م "5/3/2002بتارخي الصادر   ق 913/34 حمك لها غري منشور رمق يفاحملمكة العليا هذا ما أأكدته احملمكة العليا و ( 3)

ها قانون العقوابت أأن اخلطأأ قد يكون يف صورة اإهامل أأو طيش أأو غري ذكل من احلالت اليت أأوردها املرشع لدللةل عىل اخلطأأ يه حالت أأورد

، بواجب احليطة واحلذر  اإذ جيوز للمحمكة أأن تس تخلص اخلطأأ من أأي صورة تدل عليه مادامت تفيد اإخالل اجلاين ،عىل سبيل املثال ل احلرص

 113.600.قد اس تخلص من حسب الطاعن ملبلغ  ذكل أأن النص هو يف حقيقته عام يتسع مجليع صور ودرجات اخلطأأ ، واكن احلمك املطعون فيه

يضعها يف اخلزينة واكن من املفروض أأن  ،قام بوضع ذكل املبلغ يف مكتبهانه و  ، دول ر أأمرييك مبا يزيد عن حاجة املكتب من مرتبات ومصاريف

ل ابلشفرة وحضوره مع اجملموعة اليت اس تولت عىل النقود دون   مبكتب رئيس املكتب واليت ل بل  ،ابحلراس املوجودين ابملكتب الاس تعانةتفتح اإ

واختذ احلمك من لك ذكل دلةل عىل اإهامل الطاعن يف حفظ املال العام مبا يتوافر به ركن اخلطأأ يف جانبه  ، احلارس املسلح عدم التدخل طلب من

نه يكون قد صادف حصيح القانون  . " فاإ
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امتع  الاج ىة احلفظ املذكور لها حيدد املس تو قدر اجلدية والرصامة يف ممارس مه الراكئز للنظام الاقتصادي وعىلأأ 

مر العصور دوةل وعىلوالاقتصادي يف لك 
(1)

. 

بتقرير بعض الأحاكم اخلاصة ابمللكية  م1992لس نة  11قانون رمقال يف الفرع الثالث : تعريف املال العام ـ  

 العقارية
(2)

. 

د أأمالك ادلوةل يف تكل الأموال اململوكة جملموعة حفد   ،وهو من مضن القوانني الليبية اليت تناولت مفهوم املال العام  

 : ال يتمن الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة وذكل عىل النحو 

 اعتبارايً  يقصد بأأمالك ادلوةل يف تطبيق أأحاكم هذا القانون العقارات اململوكة لها ابعتبارها خشصاً "  : 11املادة      

واملصاحل العامة ، وأأماانت املؤمترات الشعبية، لبدلايت والأهجزة القامئة بذاهتاويشمل ذكل العقارات اململوكة ل  ،عاماً 

وبصفة ، أأو مباين ،زراعية يضار أأ أأو  ،بناء يضار أأ سواء اكنت تكل العقارات  ،والعقارات اليت ميلكها الشعب املسلح

، ويس تثىن من ذكل عقارات الوقف، هتا من اخلزانة العامةامزياني متول ،اليت متلكها هجات عامةعامة اكفة العقارات 

، وصندوق الضامن الاجامتع وعقارات املصارف  ،وعقارات الرشاكت واملنشأ ت العامة ادلاخةل يف أأصولها الثابتة

 ". وعقارات الأشخاص الاعتبارية اخلاصة ذات النفع العام وكذكل عقارات الهيئات واملؤسسات العامة

ل أأن هذا القانون ويف      ، الأمالك من عداد الأموال العامة مجموعة من معرض حتديده لأمالك ادلوةل اس تثىناإ

ل أأن  ،ومن مضن ذكل اس تثنائه أأموال الأشخاص الاعتبارية اخلاصة ذات النفع العام من عداد الأموال العامة اإ

طار قانون اجلرامئ الاقتصا أأموال هذه الأشخاص تعدُّ  واذلي نص يف املادة  ،دية مضن القوانني اجلنايئعامة يف اإ

 الأمر اذلي يدلل عىل " ... هيئات اخلاصة ذات النفع العامال  أأو ..."داده للأموال العامة الثانية منه يف معرض تع

صة ذات فأأموال الهيئات اخلا ،اتساع مفهوم املال العام يف القانون اجلنايئ عنه يف القانون الإداري يف الترشيع اللييب

ل أأهنا ل تعدُّ  ، يف قانون اجلرامئ الاقتصادية عامةً  أأموالً  النفع العام تعدُّ   . يف نظر قانون امللكية العقاريةذكل ك اإ

 ششأأن التطهري   1420 لس نة 10 رمق  القانونالفرع الرابع : ـ   
. 

 العامة عىل النحو ال يت : حفدد أأمالك ادلوةل ،من مضن القوانني الليبية اليت تناولت مفهوم املال العام أأيضاً  وهو  

 اس تغاللها أأو ،اس تعاملها أأو، متلكها أأو ،هبا املساس جيوز فال ،حرمهتا ولها مصونة العامة الأموال ":  الثانية املادة  

 ."  للقانون وفقاً  اإل هبا الانتفاع أأو، 
 

 . 4ص   ن محمد الطيب اوهاب : مرجع سابق ،نذير ب( 1)

 . 986ص  ، م1992 لعام  30س  ، 27اجلريدة الرمسية ع ( 2)



 

26 
 

 

 أأو لإدارة اخلاضعة أأو اململوكة الأموال القانون هذا أأحاكم تطبيق يف العامة ابلأموال يقصد" :  الثالثة املادة  

 أأو ،املرشوعات أأو ،بذاهتا القامئة والأهجزة املصاحل أأو، العامة املؤسسات وأأ  ،العامة الشعبية اللجان اإرشاف

 النفع ذات واخلاصة العامة الهيئات أأو، امجلعيات أأو ،املهنية الروابط أأو ،النقاابت أأو ،الاحتادات أأو  ،املؤمترات

 ،رأأساملها يف تسامه اليت أأو املذكورة اجلهات لإحدى ابلاكمل اململوكة املنشأ ت أأو ،الرشاكت أأو ،النوادي أأو ،العام

 أأموالها اعتبار عىل القانون ينص أأخرى هجة أأي أأو قميهتا تسديد يمت مل اليت اململكة الاقتصادية الوحدات وكذكل

 " العامة الأموال من
(1)

 . 

قرارات اذلمة املالية ملن يتوىل  الإداري ووضعت فيه نصوص التطهري ششأأنوقد صدر هذا القانون     تُلزم بتقدمي اإ

الأمر واحلرص عىل املاله  ديةه لتقدمي الإقرار لبيان ج دد زمنًا ضيقاً وح ،وايفة عامة منذ تعيينه أأو عقب تركه لها

، ويعترب قانون التطهري الإداري أأكرث توسعا يف مفهوم املال العام عن قانون جعل  ه جلااًن للفحصه واملتابعة، و العام

اري اعترب أأن قانون التطهري الإدذكل  ،م  ششأأن تقرير بعض الأحاكم اخلاصة ابمللكية العقارية1992لس نة  119رمق 

 موال الهيئات اخلاصة ذات النفع العام من مضن الأموال العامة فامي مل يعدها قانون امللكية العقارية كذكل .أأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 125ص،  5، ع  32اجلريدة الرمسية ، س  (1)
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 املبحث الثاين 

 اخلاصاملال المتيزي بني املال العام و  

 

افقها من خالل مر  الإدارة أأنابعتبار  ، الإداريةعهنا ابلنس بة للسلطة  ل غىنيعترب املال العام من الوسائل اليت   

ىل هذا املال لإش باع حاجات معوم الأفراد يف اجملمتع عىل مس توى موال ليست هذه الأ ، املتعددة واخملتلفة حباجة اإ

دارة واحد أأو ادلومني  العامة الأموالن مهنا ما متلكه الإدارة لتحقيق املصلةة العامة فيطلق علهيا لأ ، ابلنس بة لالإ

فمتلكه ملكيه ، ارة ما يبتغيه الأفراد وهو الرحبيق املصلةة اخلاصة فتبتغى به الإدق خر متلكه لتح والنوع ال   ،العام

نون اخلاصوختضع يف هذا الصدد لقواعد القا، عاديه مكلكية الأفراد للأموال فتعامل معامةل الأفراد 
(1)

. 

خاص عدة مال  أأومال عام  بأأنهيرتتب عىل وصف مال ما  لأنه، مباكن الأمهيةمن  الإدارة أأموالهذه التفرقة بني    

اثر فهيا  وىه قضية ،اخلاصاملال هذا الصدد قضية المتيزي بني املال العام و  يفذلكل تثار  ،ةهممقانونية  وأ اثرنتاجئ 

حفاولوا وضع معايري متكهنم من متيزي هذه ، نتاجئ حمددة اإىلومل يصلوا فهيا  ، ل كبري بني فقهاء القانون الإداريجد

من وضع قامئة  أأفضللكهنا عىل اختالفها  ،فتعددت هذه املعايري بني التضييق والتوس يع يف مفهوم املال العام الأموال

العامة الأموالحترص وحتدد 
(2)

 ،العمومتس بغ علهيا صفة  اليت الأموالالعامة قد يضيق من  للأموالفوضع تعداد  ،

نكام  ،مضن املال العامبأأنه  وهذا التضييق يفوت امحلاية اليت متنح للك مال عد    للأموالالانرصاف عن وضع قامئة  اإ

ذليةدد ما  الإداريالعامة مينح سلطة تقديرية واسعة للقضاء  لك حاةل عىل لو  أأم ل معني مال خاصعد مال  ااإ

 اكشف عنه منشئ للحق وليس جمرد الإداريالقايض  أأنمما يؤكد  ،حدة
 

املدينبعكس القايض 
(3)

 . 

دالأموال لمتيزي بني الأموال العامة و احملاوةل     ناولها يف هذا املبحث أأت عايري سبرزت العديد من امل ارةاخلاصة لالإ

 . نظرية التخصيص للامل العامالثاين ، و نظرية طبيعة املال العام يتناولالأول  ابلبيان يف مطلبني،

 

  2ط، ي ليبيا بنغاز  ،والإعالنالرشكة العامة للنرش والتوزيع  ،اللييب الإداريذكل ادلكتور صبيح ششري مسكوين : مبادئ القانون  ملزيد راجع يف( 1)

م 1973س  ، 9العريب ط  دار الفكر ،العامة  الإدارة أأموال,  : مبادئ القانون الإداري راجع ادلكتور سلامين الطاموي أأيضا .415ص  م،1978س 

 . 13ص  ،

،  فقط وترك حتديد البايق للفقه والقضاء الأموالولكنه حدد بعض هذه  ،العامة للأموالمل يضع قامئة  الفرنيساملرشع  أأن اإىل  جتدر الإشارةو ( 2)

 م .1974س  4، مج منشورات جامعة قاريونس سابقابنغازي  ،قانونية نظرية املال العام ، جمةل دراسات  عبد املنعم عبد العظمي جرية : دراسات يف

 .12ص

نشايئ أأبداع فقد وصف ( 3) يبتدع احللول املناس بة للمنازعات اليت تعرض أأمامه ، فهو قضاء جديد اهر مع اهور  ،القضاء الإداري بأأنه قضاء اإ

ابحلل أأن يبتدع حاًل مناس بًا لروابط  تسعفه قواعد املرافعات املدنية مسح فيه للقايض أأذا مل ادلوةل وتنظاميهتا الإدارية احلديثة ، وابلنظر اإىل ذكل فقـد

  .القانون العام اليت حتمك قواعد هذا القضاء 
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 املطلب الأول

 (1)"التخصيص لس تعامل امجلهور" امنظرية طبيعة املال الع 

 

وتزمع هذا املعيار لك من  ،عرشوقد ساد يف القرن التاسع  ،وهو من أأقدم املعايري اليت قيل هبا يف هذا الشأأن    

الأموال العامة تكل اليت ل  نأأ أأساس  ويقوم هذا املعيار عىل،  Berthelemy بريتلم وكذكل   Ducrocq ديكروك

تصلح بطبيعهتا لتكون مملوكة ملكية خاصة وتكون خمصصة لس تعامل املبارش للجمهور
(2)

حيث اعمتد يف هذا  ،

اكن غري قابل للملكية  اذاإ ف ،طبيعة املال ذاته من أأموال الإدارة اخلاصة عىل العامة عن غريها الأموالالاجتاه لمتيزي 

يكتسب ملكيته بوضع  أأو مفن غري املتصور أأن يشرتي الأفراد هنراً  ،اخلاصة بطبيعته فهو مال عام اكلأهنار والطرق

فرادها بنظام قانوين معني وابلتايل فاإن وجود أأموال ختتلف بطبيعهتا عن أأموال الأفراد ،اليد مثالً  يربر اإ
(3)

 ىكام ير  ،

قلمي أأجزاءبعض  نأأ هذا املذهب  أأنصار ذادلوةل  اإ تصبح غري قابةل للمتكل  فاإهناختصص لس تعامل امجلهور مبارشة  اإ

اخلاص
(4)

لعامة  تعدُّ  اململوكة لدلوةل ل فالأموال ، ذ اإ اكن نوع هذه  أأايً  ،مبارشة لس تعامل امجلهورخصصت  ااإ

 قابةل للمتكل حبمك هذا التخصيصفهي  غري ،الأموال منقوةل أأو عقارية
(5) 

الطرق  لهذا الرأأي تعترب . وطبقاً .."

فال  ..أأما السكك احلديدية والقالع واحلصون .، لأهنا خمصصة خلدمة امجلهور مبارشة عامةً  والشوارع وامليادين أأموالً 

"عامة ل خلدمة امجلهور مبارشة املرافق التعترب كذكل لأهنا خمصصة خلدمة 
 (6) 

. 

ذأأي  ،وتكون الأموال خمصصة لالس تعامل املبارش     لكن ل  ،اكن الأفراد ينتفعون هبا مبارشة أأي بأأنفسهم اللاكفة اإ

ذ فراد الانتفاع خبدمات املرافق  ايتعلق الأمر بأأموال خمصصة لس تعامل امجلهور اإ اكن الغرض الأسايس والهنايئ للأ

منا يكون قد قصد موال اخملصصة خلدمة هذه املرافقالعامة ل الانتفاع ابلأ  ، فاملنتفع ابخلط احلديدي وأ ةل التلفون اإ

 ن اكن ينتفع هبا مناإ و  ،الانتفاع بعربة النقل أأو أ ةل التلفون النقل ومرفق التصال ل مرفقخبدمات  الانتفاع أأساساً 

حيث الواقع
 

واليت تكون حبمك هذا التخصيص ، حيث تعترب أأموال عامة تكل اخملصصة لس تعامل امجلهور مبارشة، 

 ليبــوعنرص س ،ايب وهو التخصيص لس تعامل امجلهورـعنرص اجي ،فهذا املعيار يقوم عيل عنرصين  ،غري قابةل للمتكل

 

  : الأموالوداخل هذا النوع ميكن المتيزي بني نوعني من ( 1)

 .الطرق العامة وشواطئ البةار واملنزتهات العامة أأمثلهتاالعامة اخملصصة لس تعامل املبارش وامجلاع  للجمهور : ومن  الأموال  ـ أأ   

 . العامة والأسواقداخل الصالت  والأماكناملقابر داخل اجلباانت  أأمثلهتاالعامة اخملصصة لس تعامل املبارش الفردي واخلاص : ومن  الأموال  ـب 

 . 317ص م، 2005س  ،دار املطبوعات اجلامعية ، اللييب  الإداري: القانون  رايض ليلو مازن (2)

 . 28ص  م ،2006س  فلسطني ،ـ  ، "رساةل ماجس تري ، جامعة النجاحاملال العام ودين الرضيبة  : لبادهجمد نبيه أأ  (3)

 . 612ص  م،1973س ، مكتبة القاهرة احلديثة  ،الإداري القانوناجلرف : طعمية (4)

 . 185ص م ،1996س  ،الإسكندرية ـ دار املطبوعات اجلامعية ،د راغب احللو : القانون الإداري ماج (5)

 . م1993س  ، 2ط  ،الأردن  ـمكتبة دار الثقافة والنرش عامن  ، الأردنية اململكةالزغيب : القانون الإداري وتطبيقاته يف  سامرهخادل  (6)
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الأخرللملكية ولك عنرص مهنام يمكل يكون حمل  هنلأ  ، هذا التخصيصوهو عدم قابلية املال للمتكل حبمك
(1)

 . 

واليت ل ميكن " أأجزاء الأرايض اخملصصة لنتفاع امجلهور : زعمي هذا املعيار املال العام بأأنه  ديكروكوقد عرف     

مللكية خاصة" بطبيعهتا أأن تكون حمالً 
 (2)

ىل نصوص القانون املدين الفرنيس حتديداً  ديكروكوقد استند ،   يف ذكل اإ

جزاء الإقلمي أأ  من توابع ادلومني العام الطرق والشوارع وبصفة عامة لك واذلي جاء فهيا : " أأنه يعترب 538املادة 

فاس تنبط من ذكل وجوب كون املال غري قابل للملكية ، "الفرنيس اليت ل تقبل أأن تكون مملوكة ملكية خاصة 

 ل منقولً  ن يكون املال عقاراً أأ  ديكروكاملادة اشرتط عىل نفس  ، واستناداً عاماً  اخلاصة بطبيعته ليك يعترب مالً 

، وبذكل تكون استبعدت تقبل أأن تكون مملوكة ملكية خاصة اليت ل عىل أأن اكفة أأجزاء الإقلمي الفرنيسلنصها 

لً  ،املنقولت من الأموال العامة ذا نص املرشع عىل ذكل رصاحة اإ اإ
(3)

 . 

ل     لأن هناك الكثري  ،لكونه يضيق ششلك كبري ما يدخل يف عداد الأموال العامة ،ششدة انتقد أأن هذا املعيار اإ

اكلقالع واحلصون واملعسكرات واملعدات  ،لهذا املعيار طبقاً  تعترب عامةً  هتا لكهنا لمعوميّ  اجملمع عىل الأموالمن 

ختصيص املال لس تعامل امجلهور مبارشة تعترب  طبيعة املال أأو ففكرة ،لس تعامل امجلهور مبارشةهتيئهتا  ماحلربية لعد

اخملصصة لس تعامل امجلهور  الأموال أأنذكل  اإىليضاف  ،غري اكفية لستيعاب اكفة الأموال اليت اعتربت أأموال عامة

مناليست غري قابةل للمتكل بطبيعهتا  شوارع  يف كثري من البالدوتوجد  ،مبقتىض قاعدة من قواعد نظاهما القانوين واإ

فراد خاصة مملوكة للأ
(4)

 مرتتبة عىلة ولكهنا نتيج ،يف تعريف املال اً فعدم قابلية املال للمتكل اخلاص ليست عنرص ، 

قرار ثبوت هذه الصفة وعىل امحلاية الواجبة لها اإ
(5)

هور ـ امجل  تعاملـــ لس صص ــام أأن وصف املال العام بأأنه اخملـك ،

يضيق دون س ند من نطاق ادلومني العام وجتعهل مقصورًا عىل الأموال اخملصصة لس تعامل امجلهور دون الأموال 

اخملصصة لإدارة وتس يري املرافق العامة خاصة بعد أأن تطور النشاط الإداري، ورأأينا صورًا من هذا النشاط قد ل 

منا لفئة حمددة مهنم أأي امل  نتفعني، ومع ذكل يقت ي الأمر وضع نظام خاص محلاية ختصص أأموا ه لاكفة امجلهور، واإ

هذا املال، ومن قبيل ذكل السكك احلديدة واملدارس واملستشفيات 
(6)

 . 
 

ب( 1) : مبادئ القانون الإداري الكوييت، عبد الفتاح حسن ،  115ص  ، الإسكندرية ـمنشأأة املعارف  ،العامة الأموالراهمي عبد العزيز ش يةا : اإ

 . 522ص  م،1969، س العربية دار الهنضة

 . 12، ص م1973، س موال الإدارة العامة وامتيازاهتاالكتاب الثالث أأ  -سلامين الطاموي : مبادئ الإدارة العامة( 2)

(3 )Ducrocq: Cours de droit administrative , tome 4 , p95 

: القانون  رايض ، مازن584 ص مرجع سابق ،: القانون الإداري شس يوين، وعبد الغين  185احللو : القانون الإداري ص  للمزيد راجع راغب( 4)

 . 317 صمرجع سابق   الإداري اللييب

 . 613ص  مرجع سابقالقانون الإداري ،: طعمية اجلرف ( 5)

 . 9 ص م،1998 س ، العربية الهنضة دار ، الإداري القانون يف الوجزي:  اكمل احللمي عبد نبيةل( 6)
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 املطلب الثاين 

 نظرية التخصيص للامل العام 

 
 

مع ااهرة  ومتاش ياً  ،غلب نظرايته وترشيعاته القانونيةأأ املرشع اللييب اقتبس عن املرشع املرصي  أأنمن املعروف     

، العامة وما يعد غري ذكل  الأموالخذ بنظرية التخصيص مكعيار حمدد ملا يعد من أأ الاقتباس هذه فاإن املرشع اللييب 

خذ هبا املرشع املرصيأأ ويه ذات النظرية اليت 
(1)

 " أأن : عىلمعدةل  87املادة فقد نص القانون املدين اللييب يف ، 

واليت تكون خمصصة للمنفعة العامة ، الاعتبارية الأشخاص أأواملنقولت اليت لدلوةل  أأوعامة العقارات  أأموالتعترب 

 "من الوزير اخملتص  أأومن جملس الوزراء  أأو ،قرار من جملس قيادة الثورة أأو، مبقتىض قانون  أأو ،ابلفعل
(2)

 

 : نأأ  عىل هانص ب احملمكة العليا  أأخذتوبذكل ، الترشيع اللييب هو التخصيص  يفعامة  الأموالاعتبار  يففاملناط     

ذ ،أأموال الأشخاص الاعتبارية العامة ل تعترب أأموال عامة ..." ل اإ مبقت ي  أأواكنت خمصصة للمنفعة العامة ابلفعل  ااإ

ذ خال القانون رمق  ىقرار صادر من احد أأوقانون  نشاء  م1973لس نة  101اجلهات املذكورة ابلنص واإ ششأأن اإ

بل تضمن  ،غرف التجارة والصناعة والزراعة وغريه من القوانني مما يفيد ختصيص أأموال الغرفة الطاعنة للامل العام

ليه يف املادة الثالثة منهشالقانون امل  وهو ما  ،بات والإعاانتورههنا وقبول التربعات واله حقها يف بيع ممتلاكهتا  ار اإ

من القانون املدين من عدم جواز  87/2املادة لتعارضه مع ما يق ي به نص  ،أأموالها ينف  وصف املال العام عىل

من النص املذكور  اجلهات املبينة يف الفقرة الأوىل ىكام مل يصدر قرار من احد ،العامةالترصف يف الأموال 

نشاهئا  ،بتخصيص أأموالها للمنفعة العامة ن  ،و بقرار لحق ما يفيد بتخصيصها ابلفعل للمنفعة العامةأأ ول بقرار اإ فاإ

س باغ وصف امل " أأساس عىلأأموالها يكون غري قامئ  ال عىلاإ
(3)

ذا مت  ،عاماً  يعدُّ  ملا س بق فأأي مال ل فطبقاً ،  ل اإ اإ

 . مىت نشأأت واقعة.." ويكون التخصيص فعلياً ، وهذا التخصيص قد يكون ابلفعل أأو بقوة القانون، ختصيصه

ىل  كأن  ،ات العامة بقرار قانوين لتحقيق ذكلــدون أأن تتدخل السلط ،العموميةاب مال صفة ـــاكتس قانونية تؤدي اإ

 

فالقانون املدين القدمي اكن يعط  أأمثةل للأموال العامة مثل الطرق  ،اخلاصةعامة ومتيزيها عن الأموال يف مرص حدث تطور يف حتديد الأموال ال( 1)

 يموال املري وجه العموم اكفة الأ  وعىل ..."  :مث وضع حتديد لصفة املال العام بقو ه  ،خلاإ  واري والسكك احلديدية واحلصون...والشوارع والقناطر واحل

منا ،مث جاء القانون املدين اجلديد فمل يعط أأمثةل للأموال العامة ،" ابلفعل أأو مبقت ي قانون أأو أأمر املنقوةل أأو الثابتة اخملصصة ملنفعة عامة معومية  واإ

امة اليت تكون خمصصة تعترب أأموال عامة العقارات واملنقولت اليت لدلوةل أأو للأشخاص الاعتبارية الع: " أأن  ىلبوضع معيار عام فنص ع ىاكتف

 " . مرسوم أأو قرار من الوزير اخملتصملنفعة عامة ابلفعل أأو مبقتىض قانون أأو 

عدل  ياذلو  م ،1971بتارخي  ، 20ص ، 9س  ، 1اجلريدة الرمسية ع  دينن تعديل مادة يف القانون املششأأ  م1970لس نة  138 رمق قانون ( 2)

 . ن القانون املدين اللييبم 87املادة 

 .  97ص  ،  4 ـ 3ع  ، 10س  ،ع . م . م  ، م2/7/2005 جلسة ،ق  576/49طعن املدين رمق  (3)
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حتول خط السري  اإىلاذلي يؤدي  الأمر ،ابلس مترار يف انهتاج العبور يف أأرايض ادلوةل اخلاصة مثالً  يقوم الأفراد

حلاقمبرور الزمن ايل طريق عام ، ومن مث   "املال اخلاص ابملال العام لدلوةل بفعل هذه الواقعة املس مترة  اإ
(1)

. 

ذا أأما "    ه من  الأهايل قااس تطر طاملا اكن  ،يكتسب صفة املال العام لنه اإ ف الأفراد لأحداكن الطريق مملوك  اإ

قرينة  نأأ ، عىل العامةتايل الصفة ول يكتسب املال ابل  يكسب حقاً  فالتسامح ل ،قبيل التسامح من جانب مالكه

ذ من جانب املاكل التسامح اعرتاض من جانب أأحصاهبا  قامت احلكومة وتعهدت هذه الطرق ابلصيانة دون اتنتف  اإ

ذ تكون احلكومة واحلاةل هذه قد اكتسبت ملكية الطرق  ،قياهما هبذه الأعامل مدة مخس عرشة عاماً  عىل ومىض اإ

"ة عندئذ منذ اكامتل مدة التقادمابلتقادم وتكتسب هذه الطرق صفهتا العام
 (2)

. 

دارة ابتداءً     ذا اكن املال مملوك لالإ شاكليه يف التخصيص الفعيل اإ نه يتحول  ،ملكية خاصة فال اإ فف  هذه احلاةل فاإ

ىل ىل ملكية عامة بتوفر اإ ، اكتساب الصفة العمومية دون تدخل السلطات القانونية  الواقعة القانونية اليت تؤدي اإ

ذ الإشاكلية تثور يف حاةلولكن  فراد اما اإ فهنا ل جيوز ختصيصه ابلفعل للمنفعة العامة مبجرد  ،اكن املال مملوك للأ

ىل ولكن جيب حتويهل أأولً  ،قعة القانونيةانشؤ الو  دارة طبقاً  اإ مث بعد ذكل ختصصه  ،لأحاكم القانون مال مملوك لالإ

الأمالك اخلاصة  ": أأن  العليا ذكل يف حمكها اذلي نص عىل احملمكةوقد أأكدت ، لفعل أأو ابلقانون للمصلةة العامةاب

ل بعد اكتساهبا ابلطرق القانونية  ،ابلأفراد ل جيوز ختصيصها للمنفعة العامة أأو بطريق نزع  ،للملكية املكس بةاإ

ل ل جيوز أأن  " : نهأأ  814املادة بقاعدة دس تورية رددها القانون املدين يف  وذكل معالً  ،امللكية حيرم أأحد من ملكه اإ

 خيصص العقار مفا مل ،ويكون ذكل يف مقابل تعويض عادل ،وابلطرق اليت يرمسها ،يف الأحوال اليت يقرها القانون

ىل للمنفعة العامة عىل " املال العام الوجه السالف بيانه فال يتحول اإ
(3) 

. 

ىلـ أأما خالف ذكل     نهـ أأموال عامة خالف أأحاكم القانون  حتويل الأموال اخلاصة اإ وهو ل ميكن  ًا،غصب يعدُّ  فاإ

ذا ما أأرادت الإدارة عىل وتأأسيساً  ،املال اخلاص وم عىلمط صفة العمعه شس اغتصاب مكل خاص لأحد  ما س بق فاإ

ذ ،ا هم ء ذكل بعدم التعرض من الإدارة عىلفعليه اتقا داري ميكن هذا رفضت الإدارة ذكل عد  افاإ ذلي قرار اإ

يقاف تنفيذهأأ صلةة امل لغائه و اإ ن يطلب من القضاء اإ
(4)

. 

 

 . 418ص ، م1978س  ، بنغازي ليبياـ الرشكة العامة للنرش والتوزيع ، صبيح ششري مسكوين : مبادئ القانون الإداري اللييب ( 1)

 . 127ص يز ش يةا : الاموال العامة ، مرجع سابق،ابراهمي عبد العز ( 2)

 . 76ص  ، 3، س  8ع  ع ،  . م . م ، م29/2/1972بتارخي ، جلسة ( ق 12/18) دين  رمقم طعن( 3)

 ، 274ص  (سابق  القانون الإداري )مرجع وسامرة الزغيب : ، 219ـ  218ص ،  (مرجع سابق ) للمزيد راجع صبيح ششري مسكوين : ( 4)

 . 618ص  (مرجع سابق ) صول القانون الإداريأأ  وسايم جامل ادلين :
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نه جيب توافر رشطان أأ ، لهذا املعيار الأموال صفة العموم وفقاً  يك تس بغ عىلنه لأأ يتضح مما س بق       ساس يان :فاإ

ذا اكن مملواكً ذ ، اإ لاململكية ادلوةل لـ  1 فراد ل تثبت  ه صفة العموم اإ و أأحد الأشخاص أأ مفلكية ادلوةل ، للأ

 . اً عام الاعتبارية العامة للامل رشط أأسايس لصريورته مالً 

التخصيص يشمل  اكن هذاأأ سواء  ،هذا املال للنفع العام لبد من ختصيص اً مال ما عام ىت يعدُّ حف ،التخصيص ـ 2

حد سواء عىل نقوةلامل أأم الأموال العقارية 
(1)

 . 

ل أأن     ىل رأأيني ، أأنصار هذا املعيار مل يتفقوا عىل املقصود ابلتخصيص للمنفعة العامة اإ تناول ذكل أأ وسوانقسموا اإ

 : يف فرعني منفصلني

 .الفرع الأول : التخصيص للمرفق العام 

 . الفرع الثاين : التخصيص للنفع العام

 

 . : التخصيص للمرفق العامالفرع الأول ـ    

ابلأخذ هبذا املعيار يف فكرة املرفق العام  واذلي جيد مرتكزاً  ،دجي من أأمه القائلني هبذا املعيار الفقيه الفرنيس    

ويشاركه يف هذا املعيار لك من الفقيه  ،علهيا سائر نظرايت القانون الإداري القاعدة اليت تبىن ـ كام يري ـ ابعتباره 

املال العام واملرفق العام ، ويروا  ، وأأساس معيارمه أأنه يوجد ارتباط بني  R. Bonnardبوانرد ، والفقيه   Jezeجزي 

ذا اكن خمصصاً  مبارشا خلدمة مرفق عام ووس يةل لإدارته  أأن املال العام يكتسب صفة العمومية اإ
(2)

 . 

ها زي ويمكن مناط متي ،فف  رأأهيم أأن الأموال العامة ل ختتلف عن غريها من الأموال من حيث طبيعهتا وماهيهتا    

دارة  اً ومن مث فال يعترب املال عام ،الإنسان لها وختصيصها للمرفق العامعن غريها يف هتيئة  ذا خصص لتس يري واإ ل اإ اإ

 ماكن وس يةل أأ أأ للمرافق العامة سواء  وهبذا يدخل مضن عباءة الأموال العامة لك ما خيصص قانوانً  ،املرافق العامة

 لهذا املرفق . حمالً 

اكنت أأ سواء  ،يقرر أأن املعيار املمزي للأموال العامة يمكن يف ختصيص هذه الأموال للمرافق العامة دجي فالفقيه    

، املهم أأن يكون التخصيص بطريقة للمرفق العام هذه الأموال خمصصة ابعتبارها وس يةل لإدارة املرفق العام أأم حمالً 

دارة املرفق العام  العامة الأموال اليت وبذكل فهو خيرج من عداد الأموال ،مبارشة ل تكون خمصصة لتس يري واإ
(3)

 . 

 ظ

 . 416ص  : )مرجع سابق( مسكوين صبيح  ذكل يف راجع( 1)

 . 45محد اكمل حسن حسني : مرجع سابق ، ص ( أأ 2)

 . 200  ـ 180، ص م2002 الإداري ، دار الهنضة العربية ، سثروت بدوي : القانون  (3)
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فهو من هجة شديد الاتساع يدخل مجيع الأموال اليت ختصص  ،ول مانعاً  أأنه ل يعد جامعاً  دجي رأأي ويعيب   

الأمر اذلي يتناىف مع النظام الاس تثنايئ للأموال  ،ن اكنت غري ذات قميةاإ للمرافق العامة مضن الأموال العامة حىت و 

 الأقالم وأأدواتر و فأأدوات املاكتب اكحملاب، ن الاس تثناء ل يقاس عليه ول يتوسع يف تفسريهأأ ومن املعلوم  ،العامة

تس توجب امحلاية  صصة للمرفق العام لت وغري ذكل من الأش ياء التافهة اخملاملاء وسةل املهمال كجرادلالنظافة 

العامة للأموالاملقررة 
(1)

 . 

معوميهتا من دائرة  عىللأنه خيرج بعض الأموال اجملمع  ،امةعترب هذا املعيار مضيق للأموال اليع  ىومن هجة أأخر    

وذكل  ،الس تعامل املبارش للجمهورلهو خمصص  واليت مهنا ما ـلعدم ختصيصها للمرفق العام  ـ الأموال العامة

ه ل حمل ول وس يةل للمرفق العاماكلكنائس وشواطئ البةار والطرق العامة ولك ما ل ميكن اعتبار 
(2)

. 

زاء ما س بق ذكره من الانتقادات فقد     ومن ذكل ما  ،ن هذا املعيار وتاليف أأوجه النقدحاول الفقهاء الهتذيب مواإ

أأضاف رشطني ف مرفق العامجعل ختصيص أأموال الإدارة للمرفق العام هو املعيار املمزي لل اذلي جزيقام به الفقيه 

  : ني لفكرة التخصيصيأأساس  

 أأن يكون املال خمصص خلدمة مرفق عام جوهري أأو رئييس . : الرشط الأول

دارته الرشط الثاين :  . أأن يكون املال اخملصص للمرفق  ه دور رئييس يف سري املرفق واإ

يشمل الأموال اخملصصة لس تعامل امجلهور مبارشة اكلطرق والأهنار  ىالأساس متزي هذا املعيار بأأن أأحضهذا  وعىل   

تقوم ل كام استبعد الصفة العامة من الأموال التافهة أأو القليةل القمية اكلورق والأقالم لأهنا  ،لأهنا مرافق عامة جوهرية

يف خدمة املرفق العام بدور رئييس
(3)

. 

ل أأن حماوةل     أأضافهام يفتقران  نه يلَ طني الفالرش  ،لها العديد من أأوجه النقد  تابءت ابلفشل حيث وهججزي اإ

نلحق  ل يكون ذكل حىت ، ومىتق العام مرفق جوهري وأأسايسمىت يكون املرف، فهو مل يوحض لدلقة والوضوح

عام ، كام أأن جزي مل يوحض مىت يعترب املال اخملصص للمرفق الجلوهري دون الأخرالصفة العامة عىل أأموال املرفق ا

دارة املرفق العام حىت نلحق هبذا املال الصفة العامة ومىت ل يلعب املال دور رئييس يف  ،يقوم بدور رئييس يف اإ

دارة املرفق العام وبذكل ل تلحق الصفة العامة هبذا املال خراج كثري من اإ ىل اإ ، كام أأن الأخذ هبذا املعيار يؤدي اإ

هذه الأموالالأموال العامة عن دائرة امحلاية املقررة ل 
(4) 

. 

 

براهمي عبد العزيز ش يةا : الأموال العامة ( 1) ص  (مرجع سابق : القانون الإداري ) طعمية اجلرف ، 68 ، 67ص  (مرجع سابق )راجع يف ذكل  اإ

612  613 . 

 . 681، ص م1999، س ون الإداري ، دار الهنضة العربيةمحمد عبد امحليد أأبو زيد : املرجع يف القان( 2)

 . ب ت ،ب ط  ،عيل طالب الس نة الثانية بلكية احلقوق جامعة بنغازي  أألقيتد. عبد هللا زايد الاكدييك  حمارضات ( 3)

 . 250ـ  248ص م،1994الاسكندرية ، س  ـمصطف  أأبو زيد فهم  : وسائل الإدارة العامة ، دار املطبوعات اجلامعية ( 4)
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  . معيار التخصيص للمنفعة العامة الفرع الثاين :ـ   

سواء معيار طبيعة املال العام أأو معيار التخصيص للمرفق العام  ـلكرثة الانتقادات اليت وهجت للمعيارين السابقني   

، فاكن نتيجة العام مهنام يف حتديد املال خذ بأأيٍ تنجم عن الأ فقد حبث الفقه عىل معيار أأخر يتالىف العيوب اليت  ـ

ىل معيار التخصي أأن ذهبالبحث  ،  Hauriouهوريو هذا املذهب الفقيه  مة، ومن روادص للمنفعة العاالفقه اإ

ذا خصص لتحقيق النفع العام وفقاً  فاملال يعترب عاماً  ، اكن التخصيص لس تعامل امجلهور مبارشة أأ سواء  ،لهذا املعيار اإ

 عقاراً  أأم منقولً  تاكنأأ وسواء  ،لتخصيصه خلدمة مرفق عام أأم 
(1 )

. 

 وانضباطاً  ابعتباره الأكرث وضوحاً  به معظم الترشيعاتوقد أأخذت  ،اذلي أأرحجههو هذا املعيار و    
(2)

وهو مزجي ، 

ابس تغال ه النفع  فيتعني أأن يكون املال مس هتدفاً  ،املرفق العام مالتخصيص سواء لس تعامل امجلهور أأ بني معياري 

وبغري تأأثر يف ذكل مبا تفرضه الإدارة من رسوم انتفاع فقط لغرض تنظمي أأداء  ،وليس جمرد حتقيق الرحب ،العام

اخلدمة 
(3)

. 

سواء خصصت  ،حد الأشخاص الاعتبارية العامةأأ لك ما هو مملوك لدلوةل أأو  اً عام لً لهذا املعيار يعد ما وطبقاً    

يس توي يف ذكل أأن تكون هذه  ،مادامت هذه الأموال  تؤدي للنفع العام ،للمرفق العام ملس تعامل امجلهور أأ 

 ،دمة املرافق العامةخل أأم اكنت مرصودة ،اكلطرق واحلدائق العامة والشواطئ ،معدة خلدمة امجلهور مبارشة الأموال

ل بطريق غري مبارش من خالل املرافق اخمل احلكوميةصصة لها كدور املصاحل فال يفيد مهنا امجلهور اإ
(4)

وسواء تولت  ،

دارة ه ىلأأم  ،ذه املرافقاحلكومة اإ دارهتا اإ  ،فرد أأو رشكة عن طريق الالزتام أأو امتياز املرافق العامة عهدت ابإ

 وبغض النظر ،واملس تعمةل مكواقف للس يارات يف مرفق نقل داخيل يديره صاحب امتياز ،لدلوةلاململوكة  رايضاكلأ 

ذا  عام  منقوةل . أأوعقارية  الأموالاكنت هذه اإ

املرفق العام  أأموال ه يعترب لك  فوفقاً  ،العامة لأموالااتساع مفهوم  اإىلهبذا املعيار يف مجلته يؤدي  الأخذلكن     

دارة طبقاً كذكل السلطة ، والقمية الأمهيةن اكنت قليةل اإ و ، عامة أأموال لهذا املعيار تعترب  التقديرية املمنوحة لالإ

ىل ،العام لنطاق للاملموسعة  حلاق صفة العمومية  لأهنا تؤدي اإ بأأي مال ترغب الإدارة يف ـ عن طريق التخصيص ـ اإ

عطائه هذه الصفة  اإ
(5)

ىلــبعض الفقه ئ ذلكل جل،  دخال بعض الضوابط اكلفقيه  اء اإ  اذلي يدخل يف  (waline فالني)اإ

      

 . 51أأمحد اكمل حسن : مرجع سابق ، ص ( 1)

 املادة والسوداين ، مدين( 90) املادة والسوري ، مدين( 87) املادة يف واللييب مدين،( 60) املادة يف الأردين املرشع املعيار هبذا اخذ وقد( 2)

 . مدين( 688) املادة يف واجلزائري ، املدين القانون من( 71)  املادة يف والعرايق ، مدين( 120) املادة والميين ، مدين( 70)

 . 374 ص( سابق مرجع: ) الباسط عبد فؤاد محمد( 3)

 . 85 ص الأموال العامة، ،عبد العزيز ش يةا  (4)

داري ( 5)  .لن من املعلوم أأن ختصيص املال العام للمنفعة العامة مبقت ي القانون يكون عن طريق نص ترشيع  أأو قرار اإ
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داري يرتتب عىل تكوينه أأو أأمهيته أأو هتيئةنطاق  الإنسان  ه أأن يصبح رضوري  ادلومني العام لك مال لشخص اإ

ليه يف المتيزي بني الأموال العامة واخلاصة جيب أأن يعمتد عىل عنارص  ،للنفع العام فهو يرى أأن املعيار اذلي يستند اإ

ر  ىل أأهنا لزمة لسري احلياة الإدارية ،ادة الإرادةموضوعية مس تقةل عن اإ  ،فهو يرى أأن حامية الأموال العامة مرجعها اإ

هنا لو فقدت لأنه ل يسهل استبدال غريها هبا  نظراً  ،أأو تتعرض للتعطيل ،أأو تلفت تتعطل احلياة ،حبيث اإ
(1)

،  

اذلي يشرتط أأن يمت التخصيص للنفع العام بقرار رصحي من الإدارة هوريو  واكلفقيه
(2)

 ، فلك ما يمت ختصيصه رمسياً 

 . عاماً  للامل العام يعترب مالً 

ل  موسع للامل العام، ابعتبارهوأأنتقد هذا الرأأي      ن تشمل امحلاية املقررة للأموال العامة ما يعد أأ ل ضري من نه أأ اإ

ىل " :احللو راغب ماجد بذكل يقول ادلكتورو  ،من الأموال القليةل القمية ن الأمر ل حيتاج اإ مثل هذه الضوابط أأو  اإ

العامة حىت الأدوات املكتبية تعترب من الأموال العامة ول رضر يف هو خمصص للمرافق  ن لك مااإ و  ،الاس تثناءات

ن قواعد امحلاية اليت يتضمهنا النظام القانوين للامل العام متنوعة متدرجة حسب حاجات ومواصفات الأموال لأ  ،ذكل

"العامة اخملتلفة 
 (3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 52أأمحد اكمل حسن : مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 219 ص( سابق مرجع:  )الاكدييك هللا عبد د( 2)

 . 131ص ( مرجع سابق )القانون الإداري ، : ماجد راغب احللو ( 3)
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 الفصل الأول

 النظام القانوين للامل العام

 

      

ذا اكنت ادلوةل والأشخاص الاعتبارية العامة يس تعينان يف ممارسة نشاطهام      ، بوس يليت العقد والقرار الإدارينياإ

نه يلزم يك يقوما بنشاطهام الإداري الهادف اإىل حتقيق املصلةة العامة أأن يتوفر هلام الأموال الالزمة لهذا النشاط  ،فاإ

، بيد أأن ختصيص هذه الأموال للنفع العام يقت ي أأن حتظى بقواعد ت هذه الأموال عقارات أأو منقولتسواء أأاكن

، ومتكن الأفراد من ةتتسم بتغليب النفع العام عىل املصاحل اخلاص ،صقانونية اس تثنائية ل نظري لها يف القانون اخلا

ه القواعد عىل مجيع ، واحلمكة تقت ي أأن ل تعمم هذا املرافق العامة ابنتظام واطراداحلصول عىل اخلدمات اليت تؤدهي

أأو ما يطلق عليه الفقه الفرنيس  ،ويه الأموال العامة ،، بل تقترص عىل ما حيقق هذه الغاية وحدهاأأموال ادلوةل

Domaine Public  
(1)

 . 

وذكل يف  ،واسعاً  فقهياً  وأأاثرت بيهنم جدلً  ،نظرية الأموال العامة تناولها الفقهاء بكثري من البحث وادلراسةف    

وين املزيد ، فادلول الرأأساملية اجتهت حنو الأخذ لتكساملية أأو اشرتاكيةانظمهتا الس ياس ية رأأ  ابختالفمعظم ادلول 

ما ادلول الاشرتاكية فهي  جتعل من املال العام احملور الاسايس ذات الصبغة التجارية والصناعية، أأ  من املرافق العامة

ل يف حدود ضيقة جداً ، حيث أأ حاكهما القانونيةتدور عليه أأ  اذلي  هنا ل تعرتف يف هذا النظام ابمللكية اخلاصة اإ
(2)

 . 

 

 اكتساب يف الإدارة من خالل مبحثني خنصص الأول لس بل ونتناول يف هذا الفصل النظام القانوين للامل العام   

 . العام املال عىل ادلوةل حق طبيعة اما املبحث الثاين فنتناول فيه العام املال

 

 

 

 

 

 
 

 ص د .، م2009جامعة اس يوط ، س ـ  دكتوراهمحمد فاروق محمود : حامية املال العام يف القانون الوضع  والفقه الإساليم ، رساةل ( 1)

 . 3، ص م 2000ابتنة ، س ـ  "امحلاية اجلنائية للامل العام " جامعة احلاج خلرض دغو الأخرض : رساةل ماجس تري بعنوان( 2)
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 املبحث الأول 

 يف اكتساب املال العام س بل الإدارة

 

 

دارة       اكنت أأ سواء  ،هدافها املمتثةل ابملصلةة العامةأأ ن حتصل عىل الأموال ملبارشة نشاطاهتا وحتقيق أأ لبد لالإ

والأموال قد تكون خاصة ختضع لنظام القانون اخلاص اذلي خيضع  ه الإفراد يف اطار  ،و عقاريةأأ الأموال منقوةل 

دارة امتيازات السلطة العامة القانون العام، اذلي متارس فيه الإ ًل عامة ختضع لنظام امو تكون أأ ، وقد القانون اخلاص

مشاهبة لتكل اليت حيصل  موال بطرقالعامة، وحتصل الإدارة عىل الأ  ابلأموالىل امحلاية القانونية اخلاصة اإ  ابلإضافة

ىل أأ  صيةأأي عن طريق البيع والهبة والو  ،اخلاصة للأموالفراد علهيا الأ  القانون  ساليبوحنوها، وقد تلجأأ الإدارة اإ

جربًا عهنم أأو أأهنا  ابلأفرادفتزنع امللكية العقارية اخلاصة  ،ابعتبارها سلطة عامة ،موال العامةالعام يف احلصول عىل الأ 

قد حتصل عىل  ، كام أأن الإدارةولو دون رضامه ،و دامئةتس تويل عىل أأموال الأفراد أأو الهيئات اخلاصة بصفة مؤقتة أأ 

فرادموال اخلاصة الأموال عن طريق مصادرة الأ  هنا تؤمم املرشوعات اخلاصة ، أأو أأ عىل سبيل العقوبة التمكيلية للأ

فرادسبيل العقوبة العائدة للأ  عىل
(1)

. 

، ول جيوز املساس هبا ،من الأمور املسمل هبا يف اكفة الرشائع والترشيعات أأن امللكية اخلاصة مصونة ومقدسةو      

طار القواعد القانونيةبل أأن املرشع أأ  ن املتتبع للترشيعات اخملتلفة يرى أأن  ،وجب صيانهتا وحاميهتا مضن اإ وذلكل فاإ

فرادأأ  ا انهتجته أأغلب ادلساتري العربيةوهو م ،غلب ادلساتري جاءت مبادهئا اكفةل للملكية اخلاصة للأ
(2)

ومل يشذ  ،

 مادته رمق حيث نص يف م1951قد حرص عليه ادلس تور املليك الأس بق الصادر يف ، فاملساراملرشع اللييب عن هذا 

ل يف حدود القانون ،للملكية حرمه فال مينع املاكل من الترصف يف ملكه " ىل أأن :ع 31 من أأحد ملكه  ، ول يزنعاإ

ل شسبب املنفعة العامة وشرشط تعويضه تعويضا  ،وابلكيفية املنصوص علهيا فيه ،ويف الأحوال املبينة يف القانون ،اإ

 . " عادل

 
 

 . 339ص  ،املال العام يف القانون الإداري عيل جنيب محزة : اكتساب( 1)

 أأن عىل منه 34 املادة يف م1971 سبمترب 11 يف الصادرومن هذه الترشيعات العربية عيل سبيل املثال ل احلرص ادلس تور املرصي السابق  (2)

ل امللكية تنزتع ول ...مصونة اخلاصة امللكية"  " فقرة ج عىل  7املادة يف عيل الميين ادلس تور نص ."... للقانون ووفقا تعويض ومقابل العامة للمنفعة اإ

 يف اخلاصة امللكية موضوع الأردين ادلس تور تناولكذكل   " للقانون وفقا عادل وتعويض عامة وملصلةة لرضورة اإل متس ل اخلاصة امللكية احرتام

ل احد مكل يس متكل ل " نهأأ  عىل منه 11 املادة يف  ـوايضا تناول املرشع املغريب  " القانون يعني حس امب عادل تعويض مقابل ويف العامة للمنفعة اإ

 لالإجراءات ووفق احلالت يف اإل امللكية نزع ميكن ول... امللكية حق القانون يضمن" : عىل 35اجعة ادلس تورية ـ يف الفصل مسودة مرشوع املر 

 ."القانون علهيا ينص اليت
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عالن قيام سلطة الشعب والوثيقة اخلاكنت هناك ثالثة واثئق دس تورية ويه وبعد العهد املليك      الكربى رضاءاإ

 أأعىل درجة يف سملوقد اكنت هذه الواثئق ، ششأأن تعزيز احلريةم 1991لس نة  20 حلقوق الإنسان والقانون رمق

ذا هبا املساس حيظر مقدسة اخلاصة امللكية " : من القانون الأخري أأن عرشة الثانية وقد جاء يف املادة ،الترشيعات  اإ

 اس تخداهما وحيظر معنوايً  أأو مادايً  هبم الإرضار ودون لل خرين اللاس تغ ودون مرشوع سبب عن انجتة اكنت

ل اخلاصة امللكية نزع جيوز ول ،العامة وال داب للنظام مناف ششلك  ،" عادل تعويض ولقاء العامة املنفعة لأغراض اإ

لغاء هذه الواثئق مبوجب الإعال منه عىل  34م اذلي نص يف املادة 3/8/2011الصادر يف  ادلس توري  نوقد مت اإ

 لإعالن " ا الواثئق والقوانني ذات الطبيعة ادلس تورية املعمول هبا قبل العمل هبذا " تلغىأأن : 

ىل أأن الإعالن ادلس توري الإشارة اإىلوجتدر     شارة مقتضبة  املؤقت قد أأشار اإ ل أأهنا اكنت اإ وذكل حق امللكية اإ

 ...."حق امللكية الفردية واخلاصة " تضمن ادلوةل تاكفؤ الفرص كام تكفل : اليت نصت عىل 8يف نص املادة 

ن اكن النص عىلو     فراد هو ديدن العديد من ادلساتري اإ مضن احلقوق  عدم جواز املساس ابمللكية اخلاصة للأ

فراد العامة للأ
(1)

ن الإدارة قد ،  ،تتسم ابدلميومة والاس مترار اإىلرشة نشاطاهتا حتتاج ملمتلاكت بعض الأفراد ملبا فاإ

ىلالهبةالإجيار أأو  الرشاء أأو أأووسائل الأفراد البيع  اإىلذكل  يففتلجأأ ادلوةل  منقول ششلك  أأوعقار  ، فلو احتاجت اإ

هنا تس تأأجره  ،دامئ اشرتته من مالكه  .ولو اكنت حاجهتا مؤقتة فاإ

 الأفرادهذه احلاةل تزنل مزنةل  يف لأهنا ،ممزيات تتعامل مع املاكل كأي فرد دون أأي الإدارةويف تكل احلالت فاإن    

دارة عىل ا ،الأفراد امية لأموالحتتعامل مثل ما يتعاملون، وىف هذا و  هذا  يفلأفراد شسبب عدم وجود مزية لالإ

ل أأنه قد يرف ،وختضع هذه املعامالت لأحاكم القانون اخلاص ،الوضع دارةاإ هنا  ، ض املاكل الترصف يف ملكه لالإ

دارة يقاف ،تتعارض املصلةة اخلاصة للفرد مع املصلةة العامة لالإ  ومن البدهيي  أأن يف تقدمي املصلةة اخلاصة اإ

ذلكل  ،الاس مترارأأل وهو عنرص ادلميومة والأمر اذلي يتعارض مع أأمه خصائص النشاط الإداري  ،لنشاط الإدارة

مثل نزع امللكية  ،العامة للقواعد الوسائل اليت تعترب خروجافقد وضع املرشع حتت ترصف الإدارة العديد من 

جراءات تتخذ يف حاةل رفض الأفراد التخيل عن أأمالكهم  ،العقارات ة العامة والتأأممي والاستيالء عىلللمنفع وىه اإ

 . طوعا مقابل التعويض
 

 

ادلساتري بل تعدي ذكل اإيل الإعالانت واملواثيق ادلولية  لبالاهامتم هبذه امللكية مل يقف احلد فهيا اإىل النص علهيا يف ص من اجلدير ابذلكر أأن ( 1)

ل جيوز جتريد  " يف فقرهتا الثانية عىل أأنه : 17املادة  حيث نص يف م1948ديسمرب  10الإنسان الصادر  يف قوق وعيل رأأسها الإعالن العامل  حل

" حق امللكية مكفول ول جيوز املساس به : أأن  عىل 14نسان حق امللكية يف املادة كام تناول امليثاق الأفريق  حلقوق الإ  ، " أأحد من ملكه تعسفا

 . ة طبقا للأحاكم والقوانني الصادرة يف هذا الصدد "اإل لرضورة أأو مصلةة عام
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هنا تلجأأ اإ  الإدارة يف سبيل حصولها عىل مما س بق يتضح أأن      : ىل طريقنيالأموال فاإ

جيازأأنين سأأ  ل  ، اإ دلخو ه يف اطار القانون اخلاص البحث رج عن جمال هذااوهو خ السبيل العادي ـ    ليه ابإ  تطرق اإ

 ملعرفة كهنه قبل الرشوع يف املقصود .

، والاستيالء نزع امللكية، و التأأممياذلي يشمل أأربعة س بل للحصول عىل الأموال، ويه  س تثنايئالطريق الاـ    

 . مطالب أأربعة املؤقت، واملصادرة ، وسأأتناولها ابلبحث والتفصيل يف
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 املطلب الأول

 املال العامالعادي لكتساب السبيل 

 

 ،تمتثل يف الوسائل البرشية ) املوافني العمومني ( ،وسائل متعددة لامترس نشاطهاالعامة تس تخدم الإدارة     

ة ( لوسائل املادية ) الأموال العاموا ،ت الإدارية والعقود الإدارية (االقرار  قانونية )والوسائل ال
(1)

 . 

راد العامة  ملا اكنت الإدارةو     دارة اإ نه  ،ا وتس يري أأعاملها والترصف يف أأمالكهاهته الها وسائلها يف القيام بترصفاهتا واإ فاإ

ما الأمو  اليت تنصب يف جزء مهنا عىل هذه القرارات، يه القرارات الإدارية ،من أأمه تكل الوسائل والأدوات ال اإ

الوسائل اليت ويقصد هبا  ،ام ابلطرق املدنيةالطرق العادية لكسب املال الع ىتساهبا أأو الترصف فهيا ، وقد تسمابك 

شخاص القانون اخلاص أأ فراد أأو وعن طريقها تنتقل ملكية الأموال من ملكية الأ  ،املال العام حتصل هبا ادلوةل عىل

ما رضائياً  ،شخاص القانون العامأأ  ادلوةل أأو ملكية اإىل أأو مبقابل  ،بدون مقابل كتلق  الهبات والتربعات والوصااي اإ

الأموال اليت حتتاهجا للمنفعة العامة مقابل دفع المثن احملدد يف العقد  عقد مدين حتصل ادلوةل مبقتضاه عىل تىضمبق 

ىلنظري ملكية ادلوةل  انتقال املال اإ
 (2)

 . 

الإدارة فهيا مع الأشخاص  ىواليت تتساو  ،عامةللأموال ال الإدارة كتسابل العادية طرقال هناكل العديد منو   

 نتناولها فامي يأأيت . اليت تنظم هذا الشأأن و املطبقة يف القانون اخلاص وتطبق ششأأهنا القواعد القانونيةاخلاصة 

 الفرع الأول : التعاقد مع الغري .ـ   

 أأشخاصادلخول يف التعاقد مع الغري )خشصا أأو من الس بل العادية اليت تنهتجها الإدارة لكتساب املال العام   

ا أأو غري ذكل من من رشاء أأو تأأجري الأموال الثابتة واملنقوةل أأو املقاصة فهيا أأو استبداله ،أأهدافها( لتحقيق خاصة

ىل " ،معامالت مماثةل ذا احتاجت اإىل، وسائل الأفراد فتلجأأ ادلوةل يف ذكل اإ اشرتته  دامئةٍ  بصفةٍ  أأو منقولٍ  عقارٍ  فاإ

ذا ما ،كام يشرتيه أأي فرد ذا  ،مقابل المثن اذلي يتفق عليهيبيعها ما ميلكه  أأن اكلريض امل وتكفهيا هذه الوس يةل اإ فاإ

ذا احتاجت اإىل، صاحهبا لإقامة مرشوع عام اشرتهتا من ا قطعة أأرضلزمهت أأن  ااكن له (همؤقت)مال بصفة  واإ

دون أأن يربز  ،الأفراد وتتعامل كام يتعاملون  ىمس تو  وةل يف لك هذه احلالت تزنل اإىلس تأأجره برضا املاكل فادلت 

" ي مظهر من مظاهر سلطهتا العامة مهنا أأ 
(3)

 . 

 

 

، س 2، ع 2، م شارقة للعلوم الرشعية والإنسانيةجمةل جامعة ال  ،يف دوةل الإمارات العربيةنواف كنعان : الرقابة املالية عيل الأهجزة الإدارية ( 1)

 . 90، ص  م2005

 . 241ص  م،2011س  جامعة الاسكندرية ،ـ  دكتوراه: رساةل وال ادلوةل يف امجلهورية المينية: امحلاية القانونية لأم محد ادلرويبمحد محمد أأ ( 2)

 . 496ص ،م 1969، س ـ بريوت عبد الفتاح حسن : مبادئ القانون الإداري الكوييت , دار الهنضة العربية ( 3)
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 الفرع الثاين : الوصية والوقف .ـ   

ىل ادلوةل عىلهذه أأيلوةل  الطرق العادية لكتساب ادلوةل للأموال العامة من   اكم الرشعية أأسس الأح الأموال اإ

بطريق الوصية والوقف
(1)

ويه من الطرق اليت ل تعول علهيا ادلوةل  ،وارث  ه اذلي ل املتوىفوأأيلوةل املال من ، 

 .دوثكثريا لأهنا اندرة احل

طاملا أأنه خيضع عالقة الوقف بغريه من الترشيعات ـ وخاصة العامة مهنا جمال حبثنا ـ  يثور تساؤل أأل وهو ما وهنا   

 .للرشيعة الإسالمية ؟

فبالنس بة ملا يتعلق بقيامه ورشوطه  ،أأن للوقف نظاما خاصاً  " : يف حمكها ب احملمكة العليا عن هذا التساؤلوجتي   

هنا ختضع للقانون املدين ،والاس تحقاق فيه خيضع لأحاكم الرشيعة الإسالمية وختتص  ،وأأما عالقة الوقف ابلغري فاإ

ذ مس تحقاً  ول يكون حمكها معيباً  ،احملمكة املدنية ابلفصل يف الزناع بني الوقف والغري ل اإ خالف حمك  اللنقض اإ

 " ية ...الرشيعة الإسالم 
(2)

. 

 . والتجارية قواعد الاقتصاديةلل اكتساب الأموال وفقاً  الفرع الثالث :ـ   

املس متدة من القانون التجاري  موالها العامة عن طريق القواعد الاقتصادية والتجاريةتطيع ادلوةل اكتساب أأ تس    

ذكل تعامل معامةل  يفوادلوةل ، النشاطات اخملتلفة منوالترشيعات ذات العالقة ابلتجارة والاستامثر وغري ذكل 

 . الشخصية الاعتبارية اخلاصة وترسي ششأأهنا القواعد القانونية املنظمة

أأو  ،الأموال من ادلول الأخرى ، حيث حتصل ادلوةل عىلومن أأمثةل ذكل اكتساب الأموال عن طريق القروض   

قلمييةبواسطة املنظامت أأو الصناديق أأو البنوك ادلولية  وهذه القروض أأما أأن تكون  ،اليت تقدم القروض لدلول والإ

، يمتثل يف عائدات الفوائد اليت تقرضها هذه اجلهات ،هنا تكون مبقابل مادي، أأو أأ بدون مقابل مادي أأي بدون فوائد

العائدات املالية الناجتة عن اس تغالل  ل هو اعامتدها عىلأأضف اإىل ذكل أأن من طرق حصول ادلوةل عىل املا

 ،واملعادن ،واملياه، والغاز، اكلبرتول ،خمتلف اجملالت ، واليت تتوزع وتتنوع عىلواستامثر الرثوات الطبيعية للبالد

هناروالأ  ،والغاابت ،والزراعة
(3)

 . 
 

 

، 3 ع ع ،. م . ، م  م6/2/1972جلسة بتارخي  ،ق 2/18عن رشع  رمق واحلوز عنرص أأسايس للوقف وبذكل حمكت احملمكة العليا يف الط (1)

ل : وذكل بقولها   9، ص 8س هذه احليازة ليست للعقار موضوع الوقف غري لزمة يف  أأن" حوز الأعيان املوقوفة رشط أأسايس لنعقاد الوقف" اإ

. 25، ص  31ع  ، 1س  ،ع  . م. م م ، 30/4/1998 ق، جلسة بتارخي  19/44رشع  رمق  حياة الواقف وبذكل حمكت احملمكة العليا يف الطعن

ل املوقوف عليه يف حياة الواقف ويكف  ل يشرتط لصةة الوقف أأن يكون العقار موضوع الوقف قد متت حيازته من قب ":  واذلي نصت عىل

 لصحته الإشهاد عليه دلي احملمكة .

 . 105ص  ،16س ، 1ع ، ع  . م . ، م م29/4/1979بتارخي  جلسة ،ق 32/24رمق مدين طعن  (2)

 . 244محد ادلرويب : مرجع سابق ، ص أأ محمد محمد   (3)
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 ـ الفرع الرابع : الهبات .   

يمت منحها لها من قبل أأفراد أأو  ،الأموال يف صورة هبات شخاص القانون العام عىلأأ و أأ قد حتصل ادلوةل    

تلق   مثل ى،كام قد تأأخذ صور أأخر  ،اكلرشاكت اخلاصة أأو امجلعيات أأو املنظامت الأهلية ،أأشخاص القانون اخلاص

 أأم ،هيئات أأم ،القانون اخلاص  أأشخاص أأم ،اكنت من قبل أأفرادأأ سواء تربعات أأو املساعدات أأو الاعاانت، ال 

وكذكل العائدات الناجتة عن أأذون اخلزانة  ،منظامت أأجنبية
(1)

. 

ىل الإدارة لرجوع كبري تركزي هناك بأأن الإشارة وجتدر    دارة يتعلق فامي ، اخلاص القانون قواعد اإ  التجارية املرافق ابإ

 املرشوعات ومنافسة الصمود من املرافق تكل متكن ل العام القانون قواعد أأن التجارب من ثبت أأن بعد والصناعية

ىل أأول تلجأأ  أأن الإدارة عىل فهيا ضيفر  القانون أأخرى حالت هناك أأن كام ، اخلدمات ذات تؤدي اليت اخلاصة  اإ

 العام القانون قواعد اإىل ذكل بعد تلجأأ  أأن فلها القواعد تكل تسعفها مل فاإن اخلاص القانون قواعد
(2)

 . 

ذ    ىل الطرق العادية للحص ءاس تةال عىل ادلوةل اللجو  ا أأما اإ مثل لتس يري مرافقها،  من أأموال ول عىل ما تبتغيهاإ

ليه  حاةل رفض املاكل بيع ملكه رمغ حاجة ادلوةل فهنا تتعارض  ،حاجة ادلوةل يف ذكل أأو مغالته يف المثن مس تغالً  ،اإ

ذلكل أأجاز أأن املصلةة العامة أأوىل ابلرعاية، ولشك  ،مصلحتان مصلةة املاكل اخلاصة مع مصلةة ادلوةل العامة

ىل ءاملرشع لدلوةل اللجو   ،ونزع امللكية للمنفعة العامة ، مهنا التأأممي،طرق اس تثنائية للتغلب عىل تعنت املاكل اإ

ىل ، واملصادرة ،والاستيالء املؤقت     . طلب الثاينامل يف هذه الطرق تباعاً  وسأأتطرق اإ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 . 242، ص  محد ادلرويب : مرجع سابقأأ محد محمد ( 1)

 . 78 ص ، سابق مرجع ، الإداري القانون أأصول ، الطاموي محمد سلامين( 2)
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 املطلب الثاين

 . ال العامالسبيل الاس تثنايئ لكتساب امل

 

 

 الاس تثنائية اليت تنهتجها الإدارة يف سبيل اكتساهبا للامل العام  أأس تعرض يف هذا املطلب الطرق

 . التأأمميالفرع الاول : ـ    

ن ، وجيب أأ وصف العمومية عىل بعض الأمواليعترب التأأممي من الوسائل الاس تثنائية اليت تنهتجها الإدارة لإس باغ    

ذكل  عىل م1971 يفالصادر  السابق املرصيمن ادلس تور  35املادة  وقد نصت  ،يكون ادلافع  ه املصلةة العامة

ل لعتبارات الصاحل العام: بقولها  لهذا النص  الأصل طبقاً ف.  ومقابل تعويض عادل " ،وبقانون ،" ل جيوز التأأممي اإ

ليه، والاس تثناء هو التأأممي، هو حظر التأأممي حددها نص وهذه الاعتبارات  ،رشط توافر الاعتبارات املؤدية اإ

منه  29املادة حيث نصت م، 2012الصادر يف اكن توجه ادلس تور املرصي  ءاليشوبنفس  ،ابلصاحل العام 35 املادة

ل لعتبارات الصاحل العام ، وبقانون ، ومقابل تعويض مايل " "أأنه :  عىل  ل جيوز التأأممي اإ
(1)

. 

  تعريف التأأممي : ولً أأ ـ    

لكمة  أأنذكل  ،توضيح املعىن يفاملراد من لكمة التأأممي نسوق عدد من التعريفات تسهم  نقف عند املعىن ليك   

  : ومن تكل التعريفات ،تعريف حمدد  ه لإجيادحماوةل  يفشات الفقهية االتأأممي دار حولها العديد من النق

من  وسائل الإنتاج أأو التبادليةل من حتويل مال معني أأو نشاط ما ميكن أأن يكون وس  "  : بأأنه ف التأأممي رهّ عُ    

ىل ملكية جامعيةأأ  اس تعامل هذه امللكية أأو ذكل النشاط يف بقصد  ،أأو نشاط جامع  ،جل املصلةة العليا بتحويهل اإ

وليس يف سبيل املصلةة الفردية اخلاصة "  ،أأو املس تقبل لأغراض املصلةة العامة ،احلال
(2)

. 

مال أأو حق خاص ذو أأمهية معينة اإىل ادلوةل لس تغال ه " حتول  : وعرف معهد القانون ادلويل بباريس التأأممي بأأنه  

هداف حتددها ادلوةل بواسطة الترشيع"يف أأ 
 (3)

 . 

 لك  ويه تعين معلية نقل امللكية والإدارة املتعلقة ببعض أأو ،" لفظة مش تقة من لكمة أأمة : بأأنه كذكل عرف   
 

 

 .. 11مكرر ، ص  51اجلريدة الرمسية : ع  (1)

 . 12ص م ، 1972اف ، بغداد مطبعة العاين ، قسطنطني اكترز وف : نظرية التأأممي ، ترمجة د. عباس الرص ( 2)

ليه يف البيويم محمد البيويم : مرجع سابق ، ص ( 3)  .164مشار اإ
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نتاجوسائل  ىلالإ دارة الأمة مبجموعها ، اإ ىل ، ويه تس تعململكية واإ مكفهوم معاكس  ،امللكية العامة عادة لالإشارة اإ

 "للمتكل الفردي
(1)

 . 

ىل " :  وهناك من عرفه بأأنه    ىلملكية ادلوةل نقل ملكية قطاع معني اإ ويه مرحةل متر  ،القطاع العام ، أأي حتويهل اإ

طار نقل امللكية رساء قواعد الس يادة ،هبا ادلوةل املس تقةل عادة يف اإ رجاع ملكية ما يراد  وةلحبيث تقوم ادل ،واإ ابإ

ىل  . (2)نفسها "  تأأمميه اإ

فراد ولغريمه من أأشخاص  ،نقل ملكية املرشوع ":  بأأنه ف التأأممي أأيضاً رهّ وقد عُ     أأو مجموعة اقتصادية مملوكة للأ

" بقصد حتقيق املصلةة العامة مقابل تعويض عادل ،القانون اخلاص لدلوةل بوصفها التشخيص القانوين للأمة
(3)

 . 

تقوم ، " معلية تتصل ابلس ياسة العليا  : التأأممي بأأنه  La  Pardelleالفقيه الفرنيس لبرديل عرف  :  فرنسايفـ  1   

حبيث تكف يد القطاع اخلاص عن بعض  ،أأو جزئياً  هبا ادلوةل من أأجل تغيري بناهئا الاقتصادي تغيريا لكياً 

ىل القطاع العام ،املرشوعات الصناعية خدمة لصاحل الأمة"  ،أأو الزراعية ذات الأمهية لضمها اإ
(4)

 . 

ىل  : بأأنهالفقيه ريفريو وقد عرفه      " تكل العملية اليت مبقتضاها تنقل ملكية مرشوع أأو مجموعة من املرشوعات اإ

بعادها عن الإدارة الرأأساملية ،امجلاعة للمصلةة العامة "  حتقيقاً  ،بقصد اإ
(5)

 . 

مبقتضاه تعيد ادلوةل بناء كياهنا  ،جراء ترشيع   ه طابع س يايس: " اإ أأن التأأممي هو فقد رأأى الفقيه رولنما أأ    

دارة مرشوعات  ،الاقتصادي صناعية وزراعية ذات طابع أأو وذكل حبيث تكف يد القطاع اخلاص عن اس تغالل واإ

ىل الهيئات العامة "  طبيعة حمددة لتضمها اإ
(6) 

. 

" التأأممي قد يرد عىل حق امللكية فتزنع ادلوةل مكل الشخص : بأأنه الفقيه الس هنوري  فقد عرفه:  يف مرص  ـ 2   

لدلوةل يف مقابل تعويض عادل يتقاضاه املاكل "  ، ويؤول املكلنهع  جرباً 
(7)

 . 

 

 . 153، ص  1961س  ، 12، ع ية التأأممي " جمةل الرائد العريبعبد احملسن ابو مزير : "ماه  (1)

 http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85ويكيبيداي ( 2)

 . 61ص  م2006فلسطني)مل تنرش( رساةل ماجس تري ( جامعة النجاح  ) ،حامية املال العام ودين الرضيبة ،اجمد نبيه عبد الفتاح لبادة ( 3)

ليه يف ( 4)  . 715، ص  م1991سلامين الطاموي ، الوجزي يف القانون الإداري ، س مشار اإ

(5 )J. Rivero, La Regima des nationalisations . Paris, 1948., p1 

 . 698، ص م1988، س وي ، الوجزي يف القانون الإداريسلامين الطام (6)

 . 626، ص م1967، س 8أأمحد الس هنوري، الوس يط يف رشح القانون املدين، ج عبد الرزاق ( 7)

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85
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ومهنا  ،وقد ورد هذا املصطلح يف أأحاكم احملمكة العليا ،مبصطلح الزحف قد اكن التأأممي يرد أأيضاً :  يف ليبيا ـ 3   

ن ال : اذلي جاء فيه هاحمك  جراء قصد به تأأمميها بنقل  ،بعض املرشوعات الاقتصادية زحف اذلي مت عىل" اإ هو اإ

ىل ملكية اجملمتع  لتحقيق س ياسة عليا يف التمنية الاقتصادية ...." ،ملكيهتا من امللكية الفردية اإ
(1)

 . 

جراءات التأأممي ي  ،يتضح أأن للتأأممي عالقة وثيقة ابلقطاع العام من هذه التعريفات    جراء من اإ نجم عنه لأن أأي اإ

أأن التأأممي هو نقل  ابعتبار ،قطاع العام من الأمور املسمل هبافدور التأأممي يف تطور ال ،توس يع جحم القطاع العام

ىل امللكية العامة نتاج والتبادل من امللكية اخلاصة اإ لبد أأن يكون للتأأممي عالقة وثيقة ابلقطاع  اً ذاإ  ،ملكية وسائل الإ

وعند املقارنة بني  ،ات اليت تقوم هبا ادلولواسع يتضمن مجيع الفعالي ، حيث أأن القطاع العام هو اصطالحامالع

فالتأأممي وما يعنيه  ،خنرج بنتيجة هممة بأأن التأأممي هو وس يةل لتكوين القطاع العام ،مفهوم القطاع العام ومفهوم التأأممي

ىل امللكية العامة وحتقيق املصلةة   الركزية يدالعامة العليا، يكون قد ش  بصورة عامة من نقل امللكية اخلاصة اإ

 . الأساس ية ملفهوم القطاع العام

اختالف املذاهب  والنقاشات الفقهية عىل السجالتن مفهوم التأأممي قد أأاثر الكثري من يتضح مما س بق أأ   

ابختالف سبب لك دوةل يف الأخذ  ،غلب بدلان العامللتأأممي اجتاحت أأ من ذكل فاإن موجة اوابلرمغ  ،الاقتصادية

مع  التأأممي يعترب نتاج خماض فكري واجامتع  وس يايس برز مع اهور الأفاكر الاشرتاكية خصوصاً  أأنابعتبار  ،به

رث احلديث عن ويك ،نظام اشرتايك عامل  أأولاليت اكنت نواة  م،1917أأكتوبر  البلشفية يف روس يا يف ثورةال جناح 

جراء مه ـوهجة نظريف  يقترص ـ لأنه ل ،الزنعة الاشرتاكية التأأممي يف ادلول ذات بل  ،اقتصادي عىل اعتباره جمرد اإ

، واليت تتبلور يف رغبة السائدة الايدلوجية أأهدافحيقق   ،اجامتع  س يايس أأمراعتباره  اإىلذكل  الأمريتعدى 

، والس يطرة عىل الصناعات احليوية، وحتقيق بعض الأهداف الس ياس ية، توجيه النشاط الاقتصادي ادلول عىل

كأساس لبناء النظام الاقتصادي الاشرتايك وتطويرهوبذكل عَد التأأممي 
 (2)

 . 

 س باب التأأمميأأ  : اثنياـ    

اط حمدد ـــأأممي يس هتدف مال معني أأو نشــــن التأأ من املعلوم    
(3)

 لتحقيق  تعام هـــ لدلوةل بقصد اس  ليصبح مملواكً  ،

 

 م. ، غ م16/6/1996، جلسة بتارخي 39/194رمق  مدين طعن( 1)

نتاج لإميانه ابمللكية الفردية واعتبارها حق لل( 2) فرد ل جيوز وجتدر الإشارة اإيل أأن املذهب الرأأساميل ل يأأخذ ابلتأأممي ويعارض تدخل ادلوةل يف الإ

 مسه .

 يرد اذلي التأأممي خبالف العقار عيل الأصل يف ترد امللكية فزنع العامة للمنفعة امللكية نزع يف احملل عن خيتلف التأأممي يف احملل أأن هنا نالحظ( 3)

 .املرشوعات اكفة وكذكل معنوية أأو مادية منقوةل أأو عقارية أأنواعها باكفة الأموال عىل
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وبيان  ،تتأأرحج بني س ياس ية واجامتعية واقتصادية ،ويعد بذكل التأأممي وس يةل لتحقيق غاايت عدة ،املصلةة العامة

 اكل يت : ذكل 

خاصة فامي يتعلق ابلصناعات اليت لها  ،الأخذ ابلتأأممي كبري يف لالعتبارات الس ياس ية تأأثري : أأس باب س ياس ية ـ 1

 ، كام حترص ادلول عىلفتؤمم ادلوةل هذه الصناعات هتيئة للك الاحامتلت املس تقبلية ،عالقة ابلنوايح العسكرية

يف فتلجأأ  ،الشؤون ادلاخلية يف ملنع تدخلها ،الاسرتاتيجيةاملشاريع  س يطرة رؤوس الأموال الأجنبية عىل تفادي

تأأممي هذه املشاريع  الغالب اإىل
(1)

 . 

بعاد بعض الصناعات الهامة عن تغول الرأأساملية اقتصادية :أأس باب  ـ 2 ، عىل اعتبار أأنه من كام تلجأأ ادلوةل للتأأممي لإ

دارة مرشوع أأو و هيئة غري املقبول أأن يقوم فرد أأ  ، بل أأن البعض يرى أأنه جيب مرفق حيويخاصة هدفها الرحب ابإ

نتاج القويمأأ  ، من حيث الظروف والمكية والنوع، وهذا ن تكون لدلوةل الرأأي احلامس يف لك ما يتعلق بعملية الإ

 . الأقل الأساس ية مهنا يف يد ادلوةل يقت ي تركزي الصناعات أأو عىل

جراءكونه  يقترص عىل التأأممي ل : أأس باب اجامتعية ـ 3 بل هو ذو طبيعة اجامتعية  ،اقتصادي وس يايس حفسب اإ

نسان ،واحدةث يصبح مجيع املواطنني طبقة حي ،أأيضاً  وتتوزع الفوائد ششلك  ،ينتف  فهيا اس تغالل الإنسان لالإ

 . وهنا يمكن هدف الاشرتاكية ،مناسب مع اجلهود املبذوةل

صدر  اذليمثلام حدث يف التأأممي  ،أأس باب عقابيةقد يكون يف بعض الأحيان التأأممي انمج عن  : عقابية أأس باب ـ 4

ششأأن مصانع رينو الفرنس ية 
(2)

ما ابملصادرة  حيث اكن التأأممي شبيه نوعاً ، 
(3)

. 

يعترب من أأعامل الس يادة تقوم به ادلوةل ابعتبارها سلطة  ،خذة بهأأن التأأممي يف أأغلب ادلول ال  وجدير ابذلكر      

عادة النظر فلكل يعد التأأممي هنائياً  ،عامة قامئة هبذه الس يادة ن ادلوةل يه القامئة به ، لأ أأو الطعن فيه ل جيوز اإ

 .مبنطلق مالها من س يادة 

 
 

يراد املمكن من (1)  من ملكيهتا ونقل م،1956/يوليو/26 يف القناة هذه بتأأممي النارص عبد جامل الرئيس قام حيث ذكل عىل مثال السويس قناة اإ

 . املرصية احلكومة اإيل الربيطانية احلكومة

 لبقية الأسهم بقية تأأممي وكذكل م،1940 عام لفرنسا احتالهلم بعد الأملان مع تعاون اذلي" رينو لويس" حصص تأأممي مت عندما حصل ما وهذا( 2)

 الأعداء للرعااي مملوكة واكنت أأممت اليت واملؤسسات للمصانع ابلنس بة وكذكل م،1940/الثاين اكنون/19 يف املؤرخ القانون مبقت ي وذكل،  الرشاكء

 . الوطنيني من يعاوهنم ملن أأو

(3 )http://www.djelfa.info/vb/  

http://www.djelfa.info/vb/
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 وجه اخلالف بني التأأممي وغريه من الوسائل الاس تثنائية لكسب املال العامأأمه أأ  : اثلثاـ     

 والاستيالء ،كزنع امللكية للمنفعة العامة ،كيةالتأأممي مع الوسائل الاس تثنائية الأخرى لكسب املل يتشابه     

 لاإ  ،موال ادلوةلللحصول عىل الأموال اليت تشلك يف مجموعها أأ  املؤقت عىل العقارات، يف أأهنا وسائل مقررة لدلوةل

ني أأن نزع امللكية للمنفعة العامة والاستيالء يف ح ،فهو جيب أأن يصدر بقانون ،أأن التأأممي خيتلف من عدة أأوجه

دارية  املؤقت الرشوط املطلوبة يف  يشرتط يف التعويض عن التأأممي كام أأنه ل ،من املمكن صدورهام بقرارات اإ

ىل ابلإضافة، عليه لكيته للمنفعة العامة أأو املس توىلالتعويض عن العقار املزنوع م  التأأممي ل خيضع لولية القضاء أأن  اإ

لكية للمنفعة العامة خبالف نزع امل  ،أأنه من أأعامل الس يادة عتبار أأن اغلب ادلول تنظر  ه عىلاب ،العادي

 فزنع ،كذكل هناك اختالف يف احملل يف لك مهنام أأو الإداري، فلك مهنام خاضع لولية القضاء العاديوالاستيالء ، 

فهو يرد عىل لك الأموال  ما التأأمميأأ  ،كام هو احلال يف الاستيالء  ،العقارات امللكية للمنفعة العامة ينصب عىل

 : النقاط التية من التفصيل يف ءشيشتناول ما س بق ذكره اخلاصة، وسأأ 

 هجة الإصدارمن حيث ـ  1   

لنصوص يف افاإن الإجامل  ،املرشع املرصييف سريه عىل خطى اللييب اليت أأخذ هبا املرشع  نظرا لظاهرة احملااكة   

ومهنا كيفية  ،غلب املبادئ اليت أأخذ هبا املرشع املرصي سار علهيا مثيهل اللييبأأن أأ كام  ه املرصي،الليبية مماثل لنظري 

داري  م يكفى فيه جمرد قرارصدور التأأممي هل يكون بنص ترشيع ؟ أأ   . ؟اإ

ل بنص ترشيع أأممي ل يصدر هو أأن الت ،واذلي أأخذ به سواء يف ليبيا ومرص ويف فرنسا كذكل    ل  ،اإ فال تأأممي اإ

املرشع هو اذلي يقرر بأأن بعض الأموال ل يقبل كوهنا مضن  فأأن ،ل بترشيع، وابعتبار أأن التأأممي ل يصدر اإ بقانون

طار امللكية اخلاصة ىل، اإ لكية العامةامل  فيجب ابلتايل حتويلها اإ
 
 ما ه من س يادةرشع يف ذكل عىلويستند امل  ،

(1) 
 ،

 س يادتهوذكل لبسط 

 . ادلوةل".. : أأن نصت عىل من ادلس تور املرصي اليت 35املادة  وبذكل أأشارت ،خمتلف القطاعات احليوية عىل 

مثل هذه  يطرة عىللضامن الس   وأأيضاً  ،القطاعات ذات الفائدة لالقتصاد القويم تلجأأ للتأأممي لتحقيق س يادهتا عىل

 . " املصادر الاقتصادية
 

 

السلطة العليا داخل تعين  وىلالأ و،  خارجية والأخرى، تعنينا هناـ اليتوىه ـ  س يادة داخليةلكمة الس يادة عادة ما تس تخدم بصورتني احدهام  (1)

فهي   ،جيايباإ فالس يادة ادلاخلية لها مضمون  ،ادلوةل ممثةل يف الهيئة صانعة القرارات امللزمة لاكفة املواطنني وامجلاعات واملؤسسات داخل حدود ادلوةل

رادة اللك ، فاإرادة ادلوةل تسمو عىلوالأفراد يف ادلاخلاكفة الهيئات  اإىلوامر والنوايه الأ  صداراإ سلطة عليا لها  يف  بوضع ادلوةل تعىن الثانيةو .اإ

قامة عالقات، ففالوجه اخلاريج للس يادة خاص بعالقة ادلوةل مع ادلول الأخرى ،ادلويل ومدى قدرهتا عىل الترصف ككيان مس تقللنظام ا   لدلوةل اإ

رسال املبعوثني ادلبلوماس يني والاشرتاك يف املنظامت ادلولية ،دبلوماس ية مع ادلول الأخرى ، عبد القادر قدورة : ولها سلطة عقد املعاهدات واإ

 . 47م ، ص 2002القانون ادلس توري، س 
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  من حيث احملل ـ  2   

كذكل  ،منقوةل أأمأأاكنت عقارية اء سو  ،لك الأموال اخلاصة ، بل يرد عىلنوع معني من الأموال يرد عىل لتأأممي لا   

املس تخدمة يف عليه املرشوع املؤمم من العنارص  وبلك ما يش متل ،املرشوعات اخلاصة بلك أأصولها الثابتة واملنقوةل

نتاج نتايج معني، واملقصود ابملرشوع يف جمال التأأممي مجموعة الأموال اليت خصصت للقيام بنشاط  ،تس يري معلية الإ اإ

وهو ما أأخذت به احملمكة العليا
(1)

عىل  ن نزع امللكية ينصب دامئاً اإ ف عن نزع امللكية مثالً  التأأمميوهبذا خيتلف ، 

العقارات 
(2)

 . 

  ن حيث خضوعه للرقابةم ـ 3   

ل بنص ترشيع  التأأممي لابعتبار أأن     السلطة الترشيعية  ن أأعامل السلطة الترشيعية، وأأعاملفهو بذكل م ،يكون اإ

لرقابة القضاء الإداري أأو العاديل ختضع  
(3)

 ل اذليالأمر  ،والغالب يف قوانني التأأممي أأهنا ذات طبيعة س يادية ،

 135ن القانو أأن"  :بقولها وذكل ،ة العليا الليبيةوبذكل أأخذت احملمك الإداري،ميكن معه خضوعها لرقابة القضاء 

ىل الأمالك بعض ملكية بنقل واخلاص م 1970لس نة  ذ ،ادلوةل اإ ىل يؤول أأن عىل منه الأوىل املادة يف نص اإ  اإ

،  املنشأ ت ومجيع ،حصراوية بور أأرايضو  ،للزراعة وقابةل ،زراعية أأرايض من املرفق ابلكشف أأسامهئم املبينة ادلوةل

 هذه عن عادلً  تعويضا املذكورين الأشخاص س تحقي  أأن عىل الثانية املادة يف ونص ... واملنقوةل الثابتة والأموال

 الاقتصادية التمنية يف ادلوةل لس يادة حتقيقاً  وايفته نطاق يف ـ سابقاً ـ  الثورة قيادة جملس أأصدره وقد ... الأمالك

لغائه طلب حول تدور منازعة بأأية القضاء خيتص أأل عليه ويرتتب ،الس يادة أأعامل من ذلكل ويعترب، ...  وأأ  اإ

" عنه التعويض
 (4)

. 

 

 

 

ينصب  ..يل مرشوع قامئ بكيانه القانوين .يرد التأأممي ع ...": ق اذلى جاء فيه 3202/29عليا رمق لإيضاح ما س بق ذكره نورد طعن احملمكة ال ( 1)

نتايج معني,  العنارص القانونية اليت يتكون مهنا... ويقصد ابملرشوع التأأممي عيل مجيع يف جمال التأأممي مجموعة الأموال اليت خصصت للقيام بنشاط اإ

 ع املؤمم باكمهل, ومبا يش متل عليه من العنارص املس تخدمة يفومؤدي ذكل أأن التأأممي يصيب املرش  ... وتمتتع بذاتية جتعل مهنا وحدة قامئة اس تقاللً 

نتاج سواء   . " اكنت عقارات أأو منقولت مادية أأو معنويةأأ تس يري معلية الإ

، ذكل مثلام نص عليه قانون  راكل اث املنقولت بعضملكية  نزع جتزي الترشيعات بعض أأن حيث اجملال هذا يف القليةل الاس تثناءات بعض هناك (2)

" يس متكل أأي أأثر منقول أأو غري منقول : ن نصت عل أأنه جيوز لوزير الارشاد أأ  اذلي 7يف املادة  م11/1960الأاثر الكوييت الصادر مبرسوم رمق 

ليه يف عبد الفتا ، يوجد يف أأرايض الكويت "  . 499، ص ح حسن : مرجع سابقمشار اإ

قرارات  وابعتبارهاوالثانية  ،ضع لرقابة القضاءخت ل الأوىلتنفيذية للقانون الصادر ابلتأأممي، فجيب التفرقة بني القوانني الصادرة ابلتأأممي والقرارات ال  (3)

دارية فهي  ختضع للرقابة القضائية  . اإ

  . 24 ص ،4 س ،12 ع ، ع . م . م ،م20/3/1976 بتارخي جلسة ،ق 3/19 رمق طعن دس توري (4)
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 التعويضمن حيث  ـ 4   

 فف  ، العامالوسائل الاس تثنائية لكسب املال  من نقاط الاختالف بني التأأممي وغريه من يضاً يعترب التعويض أأ    

لبد أأن يقرتن بتعويض عادل، ونصت عىل  العقارات ة والاستيالء املؤقت عىلن نزع امللكية للمنفعة العامحني أأ 

لعقار كرث من قمية ايكون التعويض أأ عىل امللكية اخلاصة وقدسيهتا ـ بل من املمكن أأن  غلب ادلساتري حفاااً ذكل أأ 

يكون لأس باب عقابيةالتأأممي قد ، لأن أأن التأأممي ل يشرتط فيه التعويض جند املزنوع ملكيته أأو املس توىل عليه ـ
(1) 

ويه أأن  من فكرة أأمسى وأأعىل، مس توىح ،كام أأن التأأممي عبارة عن وضع قانوين ينبع من حق ادلوةل وس يادهتا ،

ل مجموع الشعب مالاكً أأ  أأو معيناً  نشاطاً  تس تغل مبعرفة هذا اجملموع للصاحل وجيب أأن  ،معينة ل ميكن أأن يمتلكها اإ

  . (2) العام

ل أأنه ل يفهم من ذكل أأن التأأممي يكون دون تعويض مطلقاً      فقد حدد املرشع هجات  ،نه دون ضوابطأأ أأو  ،اإ

ن مل تلزتم هبا اعترب و  ،هذه اجلهات أأن تراعى يف هذا التقادير ضوابط معينة ، وأأوجب عىللتقدير قمية ما مت تأأمميه اإ

 القانون من اخلامسة املادة عليه نصت ملا طبقاً  نهاإ  " : بقولها احملمكة العليا وهو ما نصت عليه ،التقدير جمايف للقانون

 أأن، القانون هذا لأحاكم وفقاً  املؤمم املبىن قمية تقدير املرشع هبا انطأأ  اليت اللجنة عىل جيب نهاإ ف م 88ـ  75 رمق

 مقوماته مجيع املبىن لقمية تقديرها يف تتحرى نأأ  اللجنة هذه عىل يتعني نهاإ ف ذكل ومقتىض ،نشائهاإ  بتلكفة قميته تقدر

 وأأي ،بنائه معلية اس تغرقهتا اليت الفعلية نفقاتال  مجيع اعتبارها يف تأأخذ نأأ و  ،وسعراً  وكيفاً  كامً  بنائه ومس تلزمات

 و، أأ جزافية بطريقة وجتريه, ساسالأ  هذا الاس باب من سبب لأى اللجنة فيه تراعى ل املؤمم املبىن لقمية تقدير

 " للقانون جمافياً  تقديراً  يكون نشاءالإ  وقت السوق يف السائدة سعارالأ  متثل ل تقريبية سعارأأ  حبسب أأو ،منطية
(3)

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 م .1940لويس رينو" اذلي تعاون مع الأملان بعد احتالهلم لفرنسا عام  حصص "ما حصل عندما مت تأأممي ( 1)

 . 296بيوىم محمد بيويم : مرجع سابق ، ص ( 2)

 . 14ص ،19س ،  3 عع ،  ..م  م . م30/6/1982، جلسة ق 10/26داري رمق طعن اإ  (3)
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 .طرق التأأممي : رابعاً   

 :يمت عن طريقها ولعل من أأشهرها التأأممي دليه عدة طرق من املمكن ان 

 .أأو التصفية التأأممي عن طريق الاندماج ـ 1  

حيث ينشأأ خشص اعتباري عام متكل ادلوةل  ،املرشوع بطريق ادلمج أأو التصفية ملكية تنتقليف هذه الطريقة    

واليت أأنشئ ماكهنا رشكة اخلليج العريب  ،(B.B)الرشكة الربيطانية للنفط مثال ذكل يف ليبيا تأأممي  ،لك أأسهمه

 م1971لس نة  155لالس تكشاف مبوجب القانون رمق 
(1) 

. 

 طريق عن يقع اذلى الاندماج ناإ  " : اذلى جاء فيهوبذكل تقول احملمكة العليا يف العديد من أأحاكهما مهنا الطعن    

 يف ترغب عندما ادلوةل ليهاإ  تلجأأ  اذلى التأأممي صور من صورة هو ،للمجمتع مملوكة رشكة ىلاإ  خاصة رشكة مض

 الشخص حيل حبيث ،ذمته وتصفية املرشوع انقضاء الضم هذا عىل ويرتتب ،امجلاعة ملصلةة الاقتصاد توجيه

 "حمهل ادلاجمة الرشكة يف املمتثل اجلديد املعنوي
(2)

 . 

 ،املضمومة الرشكة الزتامات عن وةلؤ مس تكون ل ادلاجمة الرشكة نأأ  عىل عادة تنص بقرارات يمت الاندماج هذا    

 وفقاً  املؤممة الرشكة تصفية تمت ل احلاةل هذه ويف ،الضم وقت لهيااإ  تؤول اليت واملمتلاكت احلقوق حدود يف لاإ 

 الرشكة نأأ  مقتضاها خاصة جراءاتاإ  ذكل يف تتبع بل ،والتجاري املدين القانون يف علهيا املنصوص لالإجراءات

 علهيا املنصوص غايهتا لتحقيق هبا السري لس تئناف ،موجوداهتا ملكية صايف يف املنقضية الرشكة حمل حتل ادلاجمة

 جزءاً  س يكون اذلي الصايف اس تخراج ىلاإ  هيدف نظرايً  معالً  تكون نأأ  عىل التصفية تقترص وبذكل ،الضم قرار يف

 وملا ،املندجمة الرشكة لأحصاب يعدى اذلى التعويض تقدير يف به يسرتشد واذلى ،ادلاجمة الرشكة مال رأأس من

 وحقوقها موجوداهتا من املضمومة الرشكة الزتامات اس تزنال بعد لاإ  الصايف معرفة ىلاإ  تصل ل ادلاجمة الرشكة اكنت

 املطالبة جراءاتاإ  اختاذ يف يسارعوا نأأ  ـ موافقهتم دون الضم مت وقد ـ املضمومة الرشكة دائين حق من واكن ،

 الرشكة مال رأأس ىلاإ  الصايف مض قبل املندجمة الرشكة موجودات من حقه اكمل عىل حيصل مهنم لك لعل ،حبقوقهم

 ملوجودات الهنايئ الصايف معرفة قبل احلقوق هبذه طالبوا ذااإ  ادلائنني هؤلء ناإ ف, حقوقهم تتقادم نأأ  وقبل ،ادلاجمة

 الاوان قبل هبا طالبوا قد يكونون ل املضمومة الرشكة
(3)

. 

 

 

 . 50،ص م2001س ليبيا ـ  بنغازيحاميته " جامعة  بيعة القانونية للامل العام وأأسس"الط  بعنوان براهمي نوجي  : رساةل ماجس تريد اإ مح( أأ 1)

 . 96, ص  22ع    4 -3  ع ,. م . م  ،م11/2/1985 جلسة  ،ق 30/ 68دين رمق طعن م (2)

، 131, ص  25، س  2ـ  1 ع , ع . م . ق , م 33 /34نفس الاجتاه  وذكل يف الطعن املدين رمق  يفخر للمحمكة العليا يصب وهناك حمك أ  ( 3)

 =صور التأأممي اذلي  مض رشكة خاصة اإيل رشكة مملوكة للمجمتع هو صورة مناكن الاندماج اذلي يقع عن طريق  " مىت: واذلي جاء فيه ، م1987
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 املرشوع املؤمم بنظامه القانوين  حتفاظا ـ 2   

ىل     نقل ملكية الأسهم لكها  ، ويقترص نقل امللكية هنا عىلادلوةل مع احتفااه بكيانه وهنا يمت نقل ملكية املرشوع اإ

أأو بعضها
(1)

كام يف امجلهورية العربية الليبية بتأأممي رشكة التأأمني  م1971لس نة  80ومثال ذكل يف ليبيا قانون رمق  ،

 . تسم  يف ذكل الوقت اكنت

 ويف هذه الطريقة تتبع ادلوةل اسلوابً  ،ادلوةل اإىلوقد يكون التأأممي عن طريق نقل أأمالك بعض الاشخاص    

اخلاص بنقل  م1970لس نة  135مثال ذكل يف ليبيا القانون رمق  ،ىل ادلوةلاإ مالك بعض الاشخاص أأ نقل  يف مبارشاً 

ىلبع ادلوةل  ض الأمالك اإ
(2)

واذلي  ،مام احملمكة العليام ادلس تورية أأ هذا احلمك بعد ابذلكر أأنه مت الطعن عىلوجتدر  ،

 ويرتتب ،الس يادة أأعامل من ذلكل ويعترب ،الاقتصادية التمنية يف ادلوةل لس يادة حتقيقاً ردت بأأن هذا القانون جاء 

لغائه طلب حول تدور منازعة بأأية القضاء خيتص أأل عليه  عنه التعويض وأأ  اإ
(3)

 . 

 ابلكشف سامؤمهأأ  املبينة شخاصالأ  ميلكه ما ادلوةل ىلاإ  يؤول"  : من هذا القانون عىل املادة الأوىلوقد نصت     

 ،واملنقوةل الثابتة موالوالأ  ،املنشأ ت ومجيع ،حصراوية بور وأأرايض ،للزراعة وقابةل ،زراعية أأرايض من املرافق

 املادة يف ونص "، شخاصالأ  لهؤلء اململوكة واحليوانية ،الزراعية املنتجات معامل وكذكل ،هبا وامللحقة علهيا املقامة

 عىل تشلك جلان وأأ  جلنة مبعرفة يقدر الامالك هذه عن تعويضاً  املذكورون شخاصالأ  يس تحق :" نأأ  عىل الثانية

 تس هتكل ادلوةل عىل امسية شس ندات التعويض هذا يكون : " نأأ  عىل منه الثالثة املادة ونصت "، فهيا املبني النحو

 وتعمري الزراع  لالإصالح العامة املؤسسة تتوىل:"  نأأ  عىل الرابعة املادة يف ونص ،" س نة عرشة مخس خالل

 هذه ملكية نقل القانون هبذا قصد املرشع نأأ  عىل دل فقد"،  وةلادل عن نيابة الأرايض هذه دارةاإ  الأرايض

 وذكل ،الرأأساملية دارةالإ  عن بعادهااإ و  ،ادلوةل ملكية ىلاإ  والرشاكت فرادالأ  ملكية من اخلاصة الزراعية املرشوعات

  . العليا الس ياسة لتحقيق اس تكاملً 

  

 
 

نه من حق ادلوةل  ليه ادلوةل عندما ترغب يف توجيه الاقتصاد ملصلةة امجلاعة فاإ ما يكفل حتقيق هذه أأن تضع لهذا الاندماج من القواعد = تلجأأ اإ

 وأأموال حقوق من الهيا أ ل عام يزيد مبا املضمومة الرشكة والزتامات أأعباء للمجمتع اململوكة الرشكة تتحمل أأن دون احليلوةل ذكل ومناملصلةة 

 . " الرشكة تكل وممتلاكت
 . 250محد ادلرويب: مرجع سابق ، ص أأ محمد محمد  (1)

ليه يف (2)  م1970, م1969القوانني الصادرة سنيت  يعية للجمهورية العربية الليبيةاجملموعة الترش   51ص امحد ابراهمي نوجي  :  مرجع سابق مشار اإ

 . 345املرجع السابق  لدلوةلششأأن اعادة بعض الامالك  م1970لس نة  84انظر كذكل القانون رمق  ، 532ص 

  . 24 ص ، 4 س ، 12 ع ، ع . م . م ، م20/3/1976 بتارخي جلسة ق 19/3 رمق دس توري طعن (3)
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 . نزع امللكية للمنفعة العامةالفرع الثاين : ـ   

ومن  ،دون انقطاعأأن تقوم بتس يري مرافقها من أأجل  ،واسعة تالإدارة صالحيا أأعطى قد من املعلوم أأن القانون   

جراء اإ  ": واذلي يعرف بأأنه ،سلطة نزع امللكية للمنفعة العامة هذه الصالحيات داري يقصد به نزع ملكية عقار اإ

مقابل تعويض يدفع  ه " ،دارة لتخصيصه للنفع العام، بواسطة الإ عن مالكه جرباً 
 (1)

ذا ، " رفض الأفراد نقل ملكية  فاإ

ذا اس تعىص عىل الإدارة احلصول عىل هذه الأ  عهنا مواهلم اليت ل غىنبعض أأ  نه اإ موال لتحقيق املنفعة العامة، حبيث اإ

نه ميكهنا احلصول علهيا جرب  ،ضائهابلتفاق مع من ميلكها وبر  " وذكل عن طريق نزع ملكية الأموال عنه اً فاإ
(2)

ل   ، اإ

ره سوى تقدمي ل يرب  ،اس تثنايئيعترب ذا طابع  ـ نزع امللكية للمنفعة العامة ـدارة أأن هذا الاجراء من قبل الإ 

ل من خالل الأفراد عن و ، اخلاصة املصلةة العامة عىل مر ، ولو ترك الأ مالكهم اخلاصةطريق أأ اليت ل ميكن حتقيقها اإ

 مالكهم طوعاً ، ويرفضون التنازل عن أأ املصلةة العامة تغليب  مصاحلهم اخلاصة عىل هلم فاإهنم يفضلون غالباً 
(3)

 . 

دارة اس تثنائياً  ولريب يف أأن هذا الاجراء ميثل امتيازاً     املصلةة  هوالسبب ادلافع وراءه  أأن يكون، وجيب لالإ

ل اإ دارة تقديرها دون معقب علهياواليت تتوىل هجة الإ ، العامة وهو  ،شاب قرارها بعيب الاحنراف عن السلطة اذ، اإ

 نزع لقانون طبقاً  العامة املنفعة بتقرير قانوانً  اخملتصة اجلهة تقدير ناإ  ": حيث نصت عىلما جاءت به احملمكة العليا 

"ابلسلطة الاحنراف عيب من تقديرها خال قد مادام التقديري اختصاصها يف يدخل لأنه ،عليه معقب ل امللكية
(4)

. 

ل أأ     هنا مقيدة من حيث الغايةفسلطة الإدارة هنا مطلقة من حيث املوضوع اإ
(5)

 للمنفعة امللكية نزع أأن وابعتبار ،

حاطته عىل املرشع فدأأب اخلاصة امللكية حبق مساس عىل ينطوي العامة  حتول اليت والضامانت امحلاية من شس ياج اإ

ل اخلاصة امللكية نزع جيوز ل ذلكل وطبقاً , احلق هذا اس تعامل يف الإدارة تعسف دون  وبعد العامة، للمصلةة اإ

جراءات سلسةل  لهذا تنظميه معرض يف املسكل هذا اللييب املرشع انهتج وقد عادل، تعويض ونظري حمددة قانونية اإ

ل نزعها جواز وعدم اخلاصة امللكية قدس ية عىل ابلنص وذكل ، الإجراء  من العديد يف وذكل العامة، للمنفعة اإ
 

 

 . 238: مرجع سابق ص  الاكدييك زايد عبد هللا( 1)

 . 632, ص  م1996، س  2الاسكندرية , ج  ـسايم جامل ادلين : اصول القانون الإداري ,  دار املطبوعات اجلامعية  (2)

 . 323, ص  م2005الاسكندرية , س  ـ: القانون الإداري اللييب , دار املطبوعات اجلامعية  مازن ليلو رايض (3)

 . 48، ص 4،ع  10س،  م14/3/1974ق ,  جلسة  4/20يف الطعن الإداري رمق  (4)

 أأن معناه ليس العامة واملنافع املرافق ملرشوعات الالزمة العقارات ملكية نزع يف الإدارة هجة حق أأن: "  بقولها ذكل العليا احملمكة أأوحضت وقد( 5)

ن العقارات، ملكية نزع يف التقديرية السلطة هذه لأن هواها، عىل تس تعمهل لّ  موضوعها حيث من مطلقة اكنت واإ  اليت غايهتا، حيث من مقيدة أأهنا اإ

ذا ـ اس تعاملها يف والتعسف السلطة هذه جتاوز عدم حد عند تقف أأن يلزم  العامة املنفعة تقتضهيا اعتبارات اإىل يرجع ل امللكية نزع قرار أأن تبني فاإ

 . م2003 س ، م غ ، ق 82/47 رمق ادارى طعن، "  مرشوع غري معالً  ذكل اكن
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الترشيعات اخملتلفة
(1)

 . 

خمتلف مراحل نزع  دارة يفالواجب اتباعها من قبل الإ منا حدد الاجراءات ومل يكتف املرشع بذكل القدر، اإ     

واذلي حل حمهل القانون رمق  ،امةعششأأن نزع ملكية العقارات للمنفعة ال  م3/7/1961يف  امللكية مهنا القانون الصادر

ششأأن الأحاكم اخلاصة بتقرير  م1984لس نة  21رمق ششأأن تنظمي التطوير العمراين املعدل ابلقانون  م1972لس نة  16

 . ابلأرايضاملنفعة العامة والترصف 

 . : رشوط نزع امللكية للمنفعة العامة أأول   

وضع القانون رشوطًا أأساس ية لبد من توافرها للحمك بصةة الزنع للمنفعة العامة، وعند ختلف أأي من  هذه    

 الرشوط نكون أأمام غصب من قبل الإدارة وهذه الرشوط يه :

 . أأن يس هتدف حتقيق منفعة عامة ـ 1   

هذا الرشط هو الأساس يف نزع امللكية   
(2)

ل ة جربًا عن صاحهبا اإ دارة ل تس تطيع نقل ملكية خاص، لأن الإ 

ليه لتحقيق النفع العام اذلي تسعى بنشاطها اإ
(3)

وةل نزع ملكية فلدل ،واملنفعة العامة تعبري واسع يرادف الصاحل العام، 

ولبناء مساكن ذلوي ادلخل  ،أأو مالعب للأطفال ،أأو لإقامة حديقة عامة ،و لبناء نفقأأرض لشق طريق عام أأ 

ذن توافرها عند التقدم صدار قرار نزع امللكيةلعامة قامئة حىت اإ ن تكون هذه املنفعة ا، وجيب أأ احملدود ، فال يكف  اإ

و عند تقرير املنفعةلطلب نزع امللكية أأ 
(4)

 . 
 

 

عيل" للملكية  همن 31يف املادة  م1951امللكية للمنفعة العامة  منذ العهد املليك حيث نص ادلس تور اللييب لس نة اهمت املرشع اللييب مبوضوع نزع ( 1)

ل شسبب للمنفعة العامة يف الأحوال املبينة يف القانون  حرمة فال مينع املاكل من الترصف يف ملكه اإل يف حدود القانون ول يزنع من أأحد ملكه اإ

 علهيا فيه وشرشط تعويضه تعويضا عادل " وابلكيفية املنصوص 

 ،وابلطريقة اليت يرمسها ،حد من ملكه اإل يف الأحوال اليت يقررها القانونأأ ن حيرم ل جيوز أأ  "نه عىل أأ  814ين يف املادة  نص القانون املدمث    

 . " ويكون ذكل مقابل تعويض عادل

لكية اخلاصة غري املس تغةل مصونة " امل : ن أأ  8يف املادة  69وذكل يف الإعالن ادلس توري لس نة  ،الواثئق ادلس تورية هذا الإجراء يضا تناولتأأ و    

لّ  جراء وامللكية الناجتة عن امجلاهريي هو جممتع رشاكء ل أأ  اجملمتع" : وكذكل يف مبا عرف ابلوثيقة اخلرضاء حلقوق الانسان.  " للقانون وفقاً  ول تنزتع  اإ

اخلاصة  " امللكية : أأن قفد نص عىل م1990لس نة  20ما القانون رمق "  أأ  ل للمصلةة العامة ولقاء تعويض عادلاإ  سمت اجلهد مقدسة مصانة ل

  .ل لأغراض املنفعة العامة ولقاء تعويض عادل"  مقدسة حيظر املساس هبا ... ول جيوز نزع امللكية اخلاصة اإ 

ن قيام املنفعة " اإ  م ، واذلى نصت فيه عىل ال يت :31/12/2000غ . م ، بتارخي  ،44/55العليا يف طعن اداري رمق  خذت احملمكةأأ ( وبذكل 2)

ن مرشوعيته   يف شأأنه صدوره، عند تتةددالعامة هو الركن الأسايس اذلي يقوم عليه قرار نزع امللكية، وهذا القرار هو اذلي حيدد املنفعة العامة، واإ

داري قرار أأي شأأن ذكل  " . صدوره بعد اروف من يس تجد قد مبا تتأأثر ول ، اإ

 . 250، صم1998، ب ط، س السعودية ـ عامدة شؤون املكتبات ، اململكة العربيةهيلك :  القانون الإداري السعودي( الس يد خليل 3)

 . 24( عبد الفتاح حسن : مرجع سابق ، ص 4)
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يف  كدت ذكل بعض ادلساتريوأأ بل  ،القوانني املنظمة لزنع امللكيةغلب مت التأأكيد عىل هذا الرشط يف أأ قد و   

صلهبا
(1)

مثةل ملا اذلي رضب أأ نفعة العامة مهنا املرشع املرصي عامل امل يعد من أأ  ن بعض الترشيعات تناولت ماكام أأ  ،

ل 1990لس نة  10املادة الثانية من القانون رمق يف  ، كام جاءعامل املنفعة العامةأأ يعد من  هنا جاءت عىل سبيل املثال أأ م، اإ

 : يتل احلرص ويه اكل  

نشاء أأ  ـ 1 نشاء الطرق والشوارع وامليادين أأو توس يعها أأو متهيدها أأو اإ  .حياء جديدة اإ

 . مرشوعات املياه والرصف الصح  ـ 2

 . مرشوعات الري والرصفـ  3

 . مرشوعات الطاقة ـ 4

 . و تعديلهاأأ ي واملزلقاانت واملمرات السفلية نشاء الكبار اإ  ـ 5

 . مرشوعات النقل واملواصالت ـ 6

 أأغراض التخطيط العمراين وحتسني املرافق العامة .ـ  7

 ي قانون أ خر .يعد من اعامل املنفعة العامة يف أأ ـ ما  8

ل أأن تقدير املنفعة من عدمه أأمر       دارة مرتوك   اإ تس تقل بتةديده مر  فهو أأ  لالإ
(2)

دارة يف ، ويرتتب عىل حرية الإ 

عة العامة اليت تزنع امللكية من لتحقيق املنف يار العقار اذلي تراه مالمئاً ت تقدير املنفعة العامة أأن لها احلرية يف اخ 

أأجلها
(3)

ل يف حاةل  ، هذا اجملال  يفدارة أأن سلطة الإ فميكننا القول  ،ساءة اس تعامل السلطةاإ ول يتدخل القضاء هنا اإ

 السلطة ..." حيث نصت عىل :كل رأأت احملمكة العليا ذوب ،الغاية ثومقيدة من حيمطلقة من حيث املوضوع، 

ن ،العقارات ملكية نزع يف التقديرية ل ،موضوعها حيث من مطلقة اكنت واإ  يلزم اليت غايهتا حيث من مقيدة أأهنا اإ

 ..." اس تعاملها يف والتعسف السلطة هذه جتاوز عدم حد عند تقف أأن
(4)

 يف  املعىن، وقد نصت احملمكة عىل ذات 

عدة أأحاكم أأخرى 
(5) 

. 

 

 

وادلس تور السعودي يف املادة  منه  35يف املادة  2014، وادلس تور املرصي الصادر يف  34م يف املادة 1971رصي السابق ( مهنا ادلس تور امل1)

 11وادلس تور الاردين يف املادة  18م يف املادة 1980، وادلس تور الكوييت لس نة  18

 نأأ  " : ، واذلي جاء فيه 48، ص10، س 4ع ، ع م. , م. م14/3/1974ق ، بتارخي  20/4داري لها رمق العليا يف طعن اإ وبذكل رأأت احملمكة ( 2)

 تقديرها خال قد دام ما التقديري اختصاصها يف يدخل لأنه ،عليه معقب ل امللكية نزع لقانون طبقاً  العامة املنفعة بتقرير قانوانً  اخملتصة اجلهة تقدير

 . " ابلسلطة الاحنراف عيب من

 . 123، ص 2ج ، مرجع سابق ،صول القانون الاداري اللييب( محد عبد هللا احلراري : أأ 3)

داري 4)   . 45ص ،  4-3ع  .ع ، م . م ، م16/5/1993 جلسة  ،ق  14/38رمق ( طعن اإ

 = معناه ليس العامة واملنافع املرافق ملرشوعات الالزمة العقارات ملكية نزع يف الإدارة هجة حق ناإ  ": نصت فيه عىلمهنا الطعن الإداري اذلي  (5)
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شوب قرارها عيب الاحنراف ابلسلطةفسي دارة عن مسار املنفعة العامة ا احنرفت الإ ذأأما اإ      
(1)

ذلكل جيب عىل  ،

جراءالإ  ذا انهتت حتقيقها هتدف الإدارة اإىلكية واملنفعة اليت قرار نزع املل  موازنة بني الأرضار املرتتبة عىل دارة اإ ، فاإ

ىل ذا رحجت كفة الأرضارترجيح املنفعة اكن القرار مرشوعاً  املوازنة اإ ما اإ لغائه، اإ لعدم  ،، تعني التخيل عن القرار واإ

 العامة يف ضوء الأرضار اليت تلحق ابمللكيةالإداري أأن يقدر مدى حتقق هذه املنفعة ، وأأصبح للقايض املرشوعية

 وهنا القايض الإداري ل يلغ  القرار لعدم املالمئة ول حيل حمل الإدارة يف اختاذ القرار املالمئ يف هذا، اخلاصة

عادة تقديره مرة أأخرى،  لهيا لإ منا يعيد الأمر اإ دارة الشأأن، اإ نه س يحتفظ لالإ التقديرية يف هذا  شسلطتهوبذكل فاإ

الشأأن
(2 )

. 

ذ اكن القرار املراد الزنع من أأجهل      ، كأن تكون منفعته قارصة عىل بعض غراض النفع العاميس هتدف غري أأ واإ

دارة ،فقط شخاص الطبيعينيالأ  وبذكل أأخذت  ،ن تزنع ملكية خاصة لأجهلأأ  هنا ل نكون بصدد قرار يبيح لالإ

 بتحقيق تتعلق وعهامجم يف ويه لأجلها العقارات ملكية نزع جيوز اليت والأغراض الأهداف "... أأن: احملمكة العليا 

 امللكية نزع قد فيه املطعون القرار أأن ادلعوى يف الواقع اكن وملامة ... العا واملرافق املرشوعات لصاحل أأو عامة منفعة

 بيهنم فامي اتفقوا طبيعيني أأشخاص من تتكون مجعية شك بال ويه ،لالإساكن التعاونية الإخاء ملتقى مجعية لصاحل

 دون أأعضاهئا عىل يعود خاص نفع هو امجلعية تكل حتققه اذلي النفع معه يكون مما ،هلم مساكن لبناء التعاون عىل

ليه انهتيى ما ويكون لصاحلها، العقارات ملكية نزع جيوز ل بذكل ويه ... غريمه لغاء من املطعون احلمك اإ  للقرار اإ

 "القانون حصيح صادف قد فيه املطعون
(3) 

. 

ذ    الأمر يعرض القرار  لها فاإن هذاساءة اس تعامل السلطة املمنوحة معيب بعيب اإ  اقرار اصدرت الإدارة  اأأما اإ

لغاء   أأو لتخصيصه لأغراض خاصة . ملادي،، كأن يكون الزنع جملرد الكسب الالإ

 
 

ن ،العقارات ملكية نزع يف التقديرية السلطة هذه لأن،  هواها عىل تس تعمهل أأن = لّ  ،موضوعها حيث من مطلقة اكنت واإ  حيث من مقيدة أأهنا اإ

ذا،  اس تعاملها يف والتعسف السلطة هذه جتاوز عدم حد عند تقف أأن يلزم اليت غايهتا  تقتضهيا اعتبارات اإىل يرجع ل امللكية نزع قرار أأن تبني فاإ

 . 46ص ،39، س 1م ، م. م .ع ، ع9/11/2003بتارخي ، جلسة  47/82رمق طعن اداري  . " مرشوع غري معال ذكل اكن العامة املنفعة

بتارخي  ،ق 20/4طعن اداري رمق  يفخذت هبذا احملمكة العليا ، وقد أأ ثباتهعني عىل من يدعيه اإ ن هذا العيب من العيوب القصدية يتاإل أأ  (1)

 يدعيه من عىل يتعني اليت ،القصدية العيوب من هو ابلسلطة الاحنراف عيب نأأ  " : , واذلي جاء فيه 4, ع  10ع ، س  . م . ،  مم1/3/1974

صدار قصدت دارةالإ  هجة نأأ  عىل ادلليل يقمي نأأ   القرار مصدر قصد وأأ  ،العام ابلصاحل يتعلق ل غرض حتقيق وأأ  ،الشخيص الانتقام جمرد القرار ابإ

 . " الاهداف ختصيص مبدأأ  عىل ابخلروج عنه يعرب ما وهو ، امللكية نزع قانون اهاتغيّ  اليت العامة املصلةة تغاير عامة مصلةة حتقيق

 . 636م، ص1996، س  2( سايم جامل ادلين : أأصول القانون الإداري، دار املطبوعات اجلامعية ـ الاسكندرية، ج2)

 . 62، ص 37م ، م . م . ع  ، س19/1/2003 بتارخي ، جلسة ق131/45رمق  طعن الاداري( 3)
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 نزع امللكية يكون عيل العقارات ـ 2   
(1)

  

املنقولت تنصب أأحاكمه عىل العقارات املادية فال يقترص تطبيق نزع امللكية عىل   
(2)

، ول العقارات احلمكية ـ 

نه يرتتب عىل وق العينية التبعيةـ فهذه ل تكون حمالً احلق مما علهيا من  ،نزع امللكية تطهري العقارات لزنع امللكية، بل اإ

التأأمينات العينية
(3)

العقار املراد نزع ملكيته لزم ملرشوعات املرافق العامة واملنافع العامةن يكون ، كام جيب أأ 
(4)

ول ،

ذا اك ،لأحد الأفراد ن يكون مملواكً ، بل جيب أأ يكف  أأن يكون موضوع نزع امللكية عقاراً  لشخص  ن العقار مملواكً فاإ

داري وجب أأن يكون مضن أأ  ل العام اذلي للشخص املا ومن مث ل ترسي أأحاكم القانون عىل ،موا ه اخلاصةاإ

دارة لزنع املال العام ويف هذه احلاةل ل ،لعدم جواز الترصف فيه ،ير الإدا ل اإ سبيل لالإ مع الشخص  ذا اتفقت، اإ

ذا حتققت الرشوط اليت تقدم فاإ  ،أأو تغيري وجه ختصيصه ،من صفة العمومية أأولً جتريده  الإداري اذلي ميلكه عىل

دارة أأ ذكرها جزء منه ، أأو تقترص عىلالعقار بأأمكهل ن تزنع ملكية، اكن لالإ
(5)

 دلكتورفااتفاق  مر ليس حمل، وهذا الأ 

 دارية اخملتصة قراراً ، حيث يكف  أأن تصدر السلطة الإ طاةل لالإجراءاتأأن يف هذا اإ  يرى س يد خليل هيلك

جراءاته املطوةل ،بتخصيص املال للنفع العام لأن ملكية الشخص املعنوي  ،دون حاجة لإصدار قرار نزع امللكية ابإ

در ولكن يكون ذكل يف نطاق وايفته وبق ،كام هو احلال يف القانون املدين ،للامل ملكية خاصة ل يعين اس تئثاره به

حاجته للقيام هبذه الوايفة 
(6)

. 

 
 

 قطع أأو الأرض قطعة بأأنه : الثانية املادة يفم 1987لس نه 12 رمق الأردين الاس متالك قانونهناك بعض الترشيعات تناولت املقصود ابلعقار مهنا ( 1)

 والإجارة ابلتخصيص العقار اللكمة هذه تشمل كام أأخرى، اثبته وأأش ياء وأأجشار أأبنية من علهيا ما وتشمل أأكرث أأو لشخص اململوكة الأرايض

 ." ابلعقار املتعلقة العينية احلقوق ومجيع الانتفاع وحق والترصف

ل أأن هذه القاعدة يرد علهيا اس تثناءات ذكل أأن  ،نه ل جيوز نزع ملكية منقولتامللكية ل ترد اإل عىل العقارات، وأأ مة ان نزع القاعدة العا (2) اإ

 اليت 7يف املادة  م11/1960رسوم رمق ، ذكل مثلام نص عليه قانون الأاثر الكوييت الصادر مبراكل اث املنقولت بعضملكية  نزع جتزي الترشيعات بعض

 م1994لس نة  1" يس متكل أأي أأثر منقول أأو غري منقول يوجد يف أأرايض الكويت كذكل القانون الميىن رمق : ن جيوز لوزير الإرشاد أأ  نصت عل أأنه

أأو  ابلرتايض" للسلطة الأثرية احلق يف اقتناء أأي أأثر من ال اثر املوجودة يف حوزة التاجر أأما عن طريق الرشاء  : أأنه نصت عىل اليت 32يف املادة 

 . عن طريق الاس متالك مقابل تعويض عادل"

 . 637، ص م1972القاهرة ، س ـ طعمية اجلرف : القانون الاداري، مكتبة القاهرة احلديثة (3)

 العقارات ملكية نزع جيوز ل واذلي جاء فيه " 45،ص  م1993، 28، س 4ـ  3م م ع ، ع  ق، 38 /14ويؤيد ذكل حمك احملمكة العليا رمق  (4)

ل ذا اإ  عامة حاجة لسد ادلوةل اإرشاف حتت وانتظام ابطراد يعمل مرشوع لك هو العام واملرفق,  العامة واملنافع املرافق ملرشوعات لزما ذكل اكن اإ

ذا النص حمك عىل الزنول تعني للمرشوع القانونية الطبيعة عىل رصاحة املرشع نص فاإذا معني قانوين لنظام خضوعه مع نه طبيعته عن يفصح مل واإ  فاإ

 حتمكه اليت القواعد مجموعة من مقاصده اس تجالء يلزم

 . 240مرجع سابق ص  عبد هللا الاكدييك : (5)

 . 250الس يد خليل هيلك : مرجع سابق ( 6)
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 . من اجلهة صاحبة الاختصاص الزنع صدور قرار ـ 3   

العامة من الشخص أأو الهيئة اليت صدار القرارات اخلاصة بزنع امللكية للمنفعة اإ ن يكون أأ هذا الرشط يقت ي   

ذا صدر القرا ،خيولها القانون هذا الاختصاص نه يكون قراراً  رفاإ عيب عدم ب  ابطالً  من غري الشخص اخملتص فاإ

الاختصاص
(1)

. 

يف ليبيا ويه  ،للمنفعة العامة من املسائل اليت تدخل يف اختصاص اجلهات التنفيذية العليا يف ادلوةل ونزع امللكية  

خيضع  دارايً اإ  اً ن القرار الصادر بزنع امللكية يعترب قرار أأ ذكل  ، وينبين عىلتعرف ابللجنة الشعبية العامةاكنت 

لغاء  ومن مث يعترب قابالً  ،داريةللأحاكم العامة للقرارات الإ  داريأأمام دوائر القضاء الإ للطعن عليه ابلإ
(2)

 . 

 . جراءات القانونية لزنع امللكية: الإ  نياً اث  

ل  ،جراءات احملددة اليت يتعني علهيا التقيد هباكية للمنفعة العامة للعديد من الإ ا لزنع املل ختضع الإدارة عند جلوهئ   واإ

، ويعد مبثابة غصب خيول لصاحب العقار اسرتداده مع طلب تعويض عن ذكلبل  ،ابلبطالن قرارها مشوابً  دّ عُ 

 قانوانً  املقررة جراءاتالإ  اختاذ دون العقار عىل دارةالإ  هجة استيالء ناإ  ":  بقولهاهذا املعىن احملمكة العليا وتؤكد 

 جلهة نهأأ  لاإ  ،الرضر عن التعويض وطلب العقار اسرتداد العقار لصاحب خيول غصب مبثابة يعترب امللكية لزنع

 أأي يف القانون يف علهيا املنصوص لالإجراءات وفقاً  ،العامة للمنفعة امللكية بزنع القرار تصدر أأن يف احلق الادارة

 " وقت
(3)

أأل وهو  ،اذلي يعد اس تثناء عن الأصل العام طبيعة نزع امللكية للمنفعة العامةمر مامتيش مع أأ وهو ، 

 ونتناول هذه الإجراءات فامي يىل :، تقديس امللكية اخلاصة وعدم مساسها 

 . صدور قرار نزع امللكية من اجلهة اخملتصة ـ1  

صدار قرار نزع امل  ختتلف السلطة اخملتصة   ىل أأخرى،ابإ كام قد ختتلف هذه اجلهة يف  لكية للمنفعة العامة من دوةل اإ

ابن العهد املليك يه اجمللس  ،نفس ادلوةل وذكل ابختالف الزمن جراء نزع امللكية اإ فف  ليبيا اكنت اجلهة اخملتصة ابإ

  ملكيةبقانون نزع من املرسوم املليك  2 املادةهذا يف  نص عىلوقد ورد ال  ،التنفيذي للولية اليت هبا املرشوع

: " يكون تقرير املنفعة العامة بقرار من اجمللس التنفيذي يف الولية  للمنفعة العامة واكن النص اكل يتالعقارات 

 اخملتصة وجيب أأن يرفق هبذا القرار : 

 مذكرة ببيان املرشوع املطلوب اعتباره من أأعامل املنفعة العامة .أـأ 
 

 

 . 249الس يد خليل هيلك : مرجع سابق ص  (1)

 . 120محمد عبد هللا احلراري : مرجع سابق  (2)

داري3)  . 34، ص  م1980،  16، س  4ع ، ع . م . م  ق ،29/24رمق  ( طعن اإ
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رمس ابلتخطيط الإجاميل للمرشوع  ب ـ
(1)

 . 

 حفيناً  علهيا أأكرث من مرة ومت التعديلومل تس تقر هجات الاختصاص  توالتم 1969 وبعد عام أأما بعد العهد املليك    

الشعبية العامةاللجنة نزع امللكية من اختصاص  قراراكن 
 
كام  ن اختصاص اللجنة الشعبية للشعبية،اترة اكن مو ،

هذا التغيري والتعديل يف هجات  ، ومن املعلوم أأنوعيةمن اختصاص اللجنة الشعبية العامة الن حياانً أأ اكن 

 . العديد من املشالك خاصة عند رفع ادلعاوى الاختصاص خلق عدم الاس تقرار اذلي ترتب عليه

قرار اللجنة هو  فرباير 17س بق فاإن من أأحدث القرارات يف شأأن تنظمي نزع امللكية قبل ثورة  ولتوضيح ما   

يكون اختصاص نزع ملكية " : أأن  منه عىل املادة الأوىلواذلي نص يف  م،2006لس نة  84رمق الشعبية العامة 

العقارات اليت يتقرر لزوهما للمنفعة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة ..." 
(2)

 1رمق  للقانونوهو قرار لحق ، 

يف معرض حديثه عن اختصاصات اللجان الشعبية للشعبية وذكر من  19,  18 املواداذلي نص يف  ر و. 1369لس نة 

نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة يف نطاق الشعبية " مضهنا "... 
(3)

وقد اكن قبل ذكل القانون املنظم لزنع امللكية  ،

 عىل 10/7املادة ششأأن معل املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية اذلى نص يف  ر و. 1425لس نة  1رمق  القانونهو 

عطاء اختصاص نزع امللكية للمنفعة العامة للجان الشعبية النوعية  اإ
(4)

 . 

 . تضمني قرار نزع امللكية بياانت معينة ـ 2  

والعقارات  ،عن املرشوع ذي النفع العاموواف  قرار ... تقرير املنفعة العامة بيان حمددالن يتضمن أأ " جيب   

يداع القرار والبيان املرفق به  ، ويرتتب عىلوينرش هذا القرار مع البيان ابجلريدة الرمسية ،الالزمة  ه وحدودها اإ

ىل ادلوةلمكتب التسجيل العقاري نقل ملكية ال عقارات الالزمة للمرشوع العام اإ
(5)

وقد قامت احملمكة العليا بتأأكيد ، 

 أأن بيهنا من ،ذكل تقرير حاةل يف اتباعها جيب اليت العامة للمنفعة العقارات ملكية نزع راءاتجاإ  ":  ذكل بقولها

 وحدودها  ه الالزمة والعقارات العام النفع ذي املرشوع عن وواٍف  حمدد بيان به يرفق أأو امللكية نزع قرار يتضمن

"  الرمسية اجلريدة يف والبيان القرار هذا ينرش وأأن، 
(6)

 القامئة لةةـــاملص ملندويب يكون النرش حصول ومبجرد لأنه ،

 

 . 18، وزارة العدل ص  11، س  1اجلريدة الرمسية للمملكة الليبية املتةدة ، ع (1)

 . غري منشور( 2)

 م .2001،  1، س  1مدونة الترشيعات ، ع  (3)

 . 523، ص  7/1موسوعة القوانني واللواحئ املتعلقة ابلوايفة العامة واملواف ، ج  (4)

 . 124ص  ،م 1995، س 2، ط  2القانون الإداري اللييب ، منشورات جامعة الفاحت "سابقا" ، ج  صولأأ محمد عبد هللا احلراري :  (5)

 م .1994ق ، غ م ،  11/40طعن ادارى رمق ( 6)
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جراءات نزع امللكية احلق يف دخول العقارات اليت تقررت رضورهتا للمنفعة العامة واليت مشلها التخطيط  ،ابإ

البياانت  ووضع عالمات التةديد واحلصول عىل وذكل لإجراء العمليات الفنية واملساحة ،الاجاميل للمرشوع

أأو العقارات املطلوب نزع ملكيهتا  ،الالزمة ششأأن العقار
(1)

 . 

وحمدد عن مرشوع النفع العام والعقار الالزم  ه  بيان واٍف  عدم تضمني قرار نزع امللكية عىل نيه بأأ وجيب التنو   

" ... أأن قضاء هذه  احملمكة العليا حيث نصت عىل : وهذا ما حمكت به ،عليه بطالن هذا القرار يرتتب ،وحدوده

عن املرشوع ذي النفع  وواٍف  حمددٍ  العامة لبيانٍ  ن عدم تضمني قرار نزع امللكية للمنفعةاحملمكة قد جرى عىل أأ 

 " اليت يرتتب علهيا بطالن القرار...يعترب من العيوب اجلوهرية  ... والعقارات الالزمة  ه وحدوده ،العام
(2)

 . 

 116 القانون أأن حيث" : بقولها وتوحض ذكل احملمكة العليا ،ثراجلريدة الرمسية ل يرتب نفس الأ  ما عدم النرش يفأأ    

عالن ،الرمسية اجلريدة يف العامة املنفعة تقرير قرار نرش عىل نص قد م 1972لس نة   والعرض ،به الشأأن أأحصاب واإ

ل ،والتعويض الإساكن أأمانة عىل  الإعالن أأو النرش فغاية ،البطالن عليه يرتتب ل البياانت هذه من القرار خلو أأن اإ

 الطعن ابب يظل الاعالن أأو النرش عدم حاةل يف وأأن، الطعن ميعاد اترخي من ويبدأأ  ،ابلقرار العمل يتحقق أأن

 احلرمان يعين ل التعويض عىل القرار نص عدم أأن كام، به اليقيين العمل اترخي من منه الطعن ميعاد وحيسب، مفتوحاً 

ذا وأأنه، نالقانو قرره احلق هذا لأن منه  " قضاء حيسم اتفاقا حيسم مل اإ
(3)

 . 

 . التعويض ـ 3   

 يت التعويض من ابب حرص املرشع عىل، ويأأ ة هو التعويضلكية للمنفعة العاممن الإجراءات الأساس ية لزنع امل    

فراد،التوفيق بني املصلةة   جب مراعاهتا يف هذا اجملال ويه :وهناك بعض املبادئ وا العامة واملصلةة اخلاصة للأ

 ،أأو عقود الإجيار ،أأو التحسينات ،أأو الغراس ،ل يدخل يف تقدير التعويض املس تحق عن نزع ملكية املباينـ    

ذا ثبت  ولقد اعترب املرشع من هذا القبيل تكل الأعامل اليت جتري بعد نرش  ،بقصد رفع قمية التعويضجريت أأ هنا أأ اإ

 القرار للمنفعة العامة يف اجلريدة الرمسية .

عامل املنفعة العامة يف غري مرشوعات التنظمي أأ شسبب  ،ذا زادت أأو نقصت قمية اجلزء اذلي مل تنزتع ملكيتهاإ  ـ   

 ا النقصان عند تقدير التعويض .داخل املدن مفن الواجب مراعاة هذه الزايدة أأو هذ

 

 . 457ص  ،م2001، دار املطبوعات اجلامعية، س ن محمد : مبادئ القانون الإداري، حسني عامثمحمد رفعت عبد الوهاب( 1)

 .193، ص 1م ، ج2007م ، مجموعة أأحاكم احملمكة العليا الصادر يف 4/3/2007بتارخي ، جلسة  ق 55/52داري  رمق طعن اإ  (2)

 . 46، ص 39، س 2-1م ، م . م. ع ، ع 9/11/2003بتارخي جلسة  ق ،  52/47داري  رمقيف طعن اإ  (3)
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ذا اكنت قمية العقار اذلى تقرر نزع ملكيته لأعامل التنظمي يف املدن قد زادت نتيجة تنفيذ مرشوع سابق ذي ـ      اإ

ذا جاء نزع امللكية خالل مخس س نوات من اترخي بدء  ،نفع عام، فاإن هذه الزايدة ل حتتسب يف تقدير التعويض اإ

التنفيذ يف املرشوع السابق 
(1)

. 

جراءات نزع ـ     هنا ل تتوقف شسبب دعاوىابلطابع الإداري وابلرسعةذ تتسم اإ امللكية اإ أأو الاس تحقاق  ،الفسخ ، فاإ

منا،  ىل التعويض تطبيقاً  أأو سائر ادلعاوي العينية املتعلقة ابلعقارات املطلوب نزع ملكيهتا، واإ  ينتقل حق املطالبني اإ

ملبدأأ ترجيح املصلةة العامة عىل املصلةة اخلاصة يف الروابط القانونية اليت تنشأأ بني الإدارة والأفراد يف جمالت 

وذلكل أأجزي هلم التظمل يف  ،القانون العام، غري أأن هذه الإجراءات ل حترم أأحصاب الشأأن من ادلفاع عن حقوقهم

ميلكون تقدميها يف املواعيد احملددة ذلكل  عرتاضاتاصورة 
(2)

. 

مهنا القانون رمق منفعة العامة يف عدد من القوانني، واملرشع اللييب قام بتنظمي موضوع التعويض عن نزع امللكية لل    

 ملكية نزع مسأأةل نأأ  " : ذكل بنصها كدت احملمكة العليا عىلأأ وقد  ،ششأأن تنظمي التطوير العمراين 72لس نة  116

 تتبع اليت والإجراءات الزنع كيفية بني حيث ،العمراين التطوير ششأأن 1972 لس نة 116 القانون حددها قد العقارات

 تتعلق مجموعها يف ويه ،لأجلها العقارات ملكية نزع جيوز اليت والأغراض الأهداف حدد كام ،ذكل سبيل يف

 جيزيه ل الأغراض تكل لغري امللكية نزع أأن يعين مما ،العامة واملرافق املرشوعات لصاحل أأو ،عامة ةمنفع بتحقيق

 ومدى ،امللكية لصاحلها املزنوع اجلهة طبيعة يف النظر معه يتعني مما ،اخلاصة امللكية قدس ية ملبدأأ  تكريسا، القانون

 " العام للنفع حتقيقها
(3)

 . 

 : وقد جاء يف هذا القانون   

ساس قميهتا من اترخي أأ  للمرشوعات العامة تعويضا حيسب عىلالعقارات اليت يتقرر لزوهما  يس تحق مالك ـأأ "   

ىلأأ   ادلوةل . يلولهتا اإ

نرش هذه القرارات وت  ،ادلوةل بقرارات تقدير التعويض قارات اليت تؤول ملكيهتا اإىلخيطر املالك الظاهرون للع ب ـ

حدى  ،ومبقر الرشطة ،لوحة الإعالانت ابلبدلية ، وتعلق عىلفالصح مرتني يفصلهام أأس بوع واحد عىل الأقل يف اإ

ويف معرض حديثنا عن نزع امللكية للمنفعة العامة نوحض أأن هذا الزنع ل يوجد به أأي  ،ويف ماكن ااهر ابلعقار

، وقد ويه مقدمة عىل مصلةة الفرد ،لأنه حيقق مصلةة للاكفة، الاسالمية السمةاء مساس بقواعد الرشيعة

   خمالفة ل العامة للمنفعة امللكية نزع أأن عىل جرى قد احملمكة هذه قضاء نأأ  " العليا ذكل بنصها عىل :كدت احملمكة أأ 
 

 . 369صول القانون الإداري ، دار املطبوعات اجلامعية ، ص حسني عامثن محمد عامثن : أأ  (1)

 . 646، ص  م1973القاهرة ، س  ـطعمية اجلرف : القانون الإداري دراسة مقارنة يف تنظمي نشاط الإدارة العامة ، مكتبة القاهرة احلديثة  (2)
 . 62، ص 37م ، م . م . ع  ، س19/1/2003 ق ، جلسة بتارخي131/45رمق  طعن الاداري( 3)
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 أأو ،لطريق توسعة فرادالأ  ملكية نزع أأابحوا سالميةالإ  الرشيعة فقهاء نلأ  ذكل ،الاسالمية الرشيعة لأحاكمفيه 

 احلقيقية املصاحل حتقيق الاساليم الترشيع أأسس من نلأ  العامة املنافع من وذكل ،هذا غري أأو ،هنر أأو ،جمرى

 املصلةة عىل العامة املصلةة تقدمي احلالت هذه يف وجيب، كثرياً  وتتضارب تتعارض قد واملصاحل، مجيعاً  للناس

 وبه العامل دول معظم يف الترشيعات اخذت املبدأأ  وهبذا ،دىنالأ  ابلرضر يزال أأن جيب كربالأ  الرضر ناإ و  ،اخلاصة

 عىل مصلحته تعلو أأن وجيب ،وخريه اجملموع ملصلةة يمت منااإ  العامة للمنفعة امللكية نزع نلأ  ،احملمكة هذه قضاء جرى

 لتوس يع وقفاً  ولو العقار ملكية نزع سالميةالإ  الرشيعة فقهاء جازأأ  وقدمياً  ،اجملمتع افراد أأحد هو اذلى الفرد مصلةة

"طريق شق أأو جامع
 (1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 41، ص  م1976،  3، ع 12ع ، س  . م. ق ، م  2/22داري رمق طعن اإ ( 1)
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 .العقارات الاستيالء املؤقت عىل:  الثالث الفرعـ    
 

 اليتمن خالل حماوةل عرض تعريفه واجراءاته واحلالت  ،الفرع الاستيالء املؤقت عىل العقاراتتناول يف هذا ن 

  تنطبق ششأأهنا رشوط الاستيالء املؤقت عىل العقارات .

  العقارات تعريف الاستيالء املؤقت عىل : ولأأ    

من العقارات ملدة مؤقتة ل تربر نزع  دارة لعقارالإ  احتياج" : العقارات بأأنه  عرف البعض الاستيالء املؤقت عىل  

دارةهناية املدة حيامن تس تغين عنه الإ و مع نية رده يف  ،ملكيته فتس تويل عليه الإدارة  مع  بقاء ملكيته لصاحبه
(1)

. 

فراد بصفة مؤقتة : وعرفه البعض الأخر بأأنه     مقابل تعويض  ،حيازة الإدارة للعقارات اململوكة ملكية خاصة للأ

عادل هبدف حتقيق املنفعة العامة
(2)

. 

داري يقصد به أأن  :كام عرف الاستيالء بأأنه      جراء اإ فراد ملدة موقوتةعقار مملوك  عىل تس تويل الإدارةاإ  ،للأ

نتفاع ابلعقار طول مدة الاستيالءمقابل تعويض يدفع لصاحب اليد نظري عدم الا
(3)

. 

ششأأن نزع ملكية  م1990لس نة  10العقار مبوجب القانون رمق  املؤقت عىل الاستيالءونظم املرشع املرصي  

 العقارات للمنفعة العامة .

جراء غري مؤبد ستيالء املؤقت يدل من تسميته عىلوالا    أأنه اإ
(4)

ارة قد حتتاج بعض العقارات لفرتة د، وأأن هجة الإ 

مالكها مع  ء من احلاجة الهيا تقوم بردها اإىلوبعد الانهتا ،من الزمن فتقوم ابلستيالء علهيا لتحقيق هذا الغرض

ه عن مدة حرمانه من الانتفاع هباتعويض
(5)

ن هجة الإ "  : بقولهاوتؤكد احملمكة العليا ذكل  ،  اس تولت عىل اذاإ دارة اإ

للرشب لساكن املنطقة ومل تتخذ الإجراءات القانونية  أأابر جديدة لتوفري املياه الصاحلةيف حفر  أأرض لس تغاللها

 عن التعويض مبقدار ما ، فأأهنا تكون مسؤوةلحصاب الأرض من حيازهتا دون وجه حقأأ لزنع امللكية وحرمت 

 " الانتفاع بأأرضهم من اترخي الاستيالء علهيا حرماهنم من أأصاهبم من رضر شسبب
(1)

. 
 

 

 . 936مرجع سابق , ص  القانون الإداري ،لطاموي : مبادئ سلامين ا (1)

 . 179، ص  م2011س الاسكندرية ،  ـاجلامعة اجلديدة  دار ل ادلين : نظرية العمل الإداري ،سايم جام (2)

 . 156ص  ،عامة يف نزع امللكية اخلاصة ، مرجع سابقة المحد املوايف : فكرة املنفعأأمحد أأ  (3)

ابنهتاء الغرض منه بأأن مدة الاستيالء حتدد  م1990لس نة  10من القانون  16ء املؤقت عيل العقار يف املادة حدد املرشع املرصي مدة الاستيال (4)

 . س نوات أأهيام أأقرب 3أأو مرور 

 . 85ص  ، م2011, جامعة عني مشس ، س   القانون الميين ، رساةل دكتوراهحاكم نزع امللكية للمنفعة العامة يفأأ حسن محمد صاحل العذري :  (5)   

 .  94، ص  2، ع  14ع ، س . م  . ، م م24/4/1977ق ، جلسة  157/22 ( طعن مدين رمق 6)
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ىل ينرصف ن الكهام والاستيالء املؤقت يتفق مع نزع امللكية يف أأ     ويكوانن مقابل  ،العقارات دون املنقولتاإ

ل أأ  وهو توافر املنفعة يلزم لتقريره رشط أأسايسوأأن الكهام  ،تعويض عادل ن طبيعة هذه املنفعة العامة يف العامة، اإ

قامة مدرسة أأو  فاملنفعة العامة يف نزع امللكية يهنام،لك من الإجراءين يه اليت تفرق ب  ىل اإ لها صفة ادلوام اكحلاجة اإ

رض مدة معينة لوضع مواد ؤقت فاملنفعة فيه وقتيه اكحلاجة اإىل الاستيالء عىل قطعة أأ ما الاستيالء املمسجد , أأ 

ناء علهيا ولفرتة حمدودة ب 
(1)

 . 

يل ملكية ادلوةل       ويف حاةل الاستيالء املؤقت تظل امللكية اثبتة لصاحب العقار حمل الاستيالء ول تنتقل اإ

دارة الانتفاع به لفرتة زمنية حمددة ورده لصاحبه بعد انهتاء عليه احلال ابلنس بة لزنع امللكيةخالفا ملا هو  ، ويكون لالإ

ليه ـمدة الانتفاع املؤقتة  مع تعويض املاكل عن حرمانه من الانتفاع به ـ مدة احلاجة اإ
(2)

. 
 

 .العقارات  : اجراءات الاستيالء املؤقت عىل اثنياُ     

جراءات الاستيالء املؤقت عىل العقار     ابلبساطةتمتزي اإ
(3)

حيث ل حتتاج لأكرث من قيام ممثيل الإدارة اخملتصة  ،

ثبات س بوع من اترخي الاستيالء قمية ساحهتا وحالهتا عند الاستيالء عىل أأن حتدد خالل فرتة أأ صفة العقارات وم  ابإ

 التعويض املس تحق لأحصاب الشأأن نتيجة حرماهنم من الانتفاع ابلعقار .

ذا دعت الرضورة اإىل جتاوزها فليس أأمام الإدارة  3هو  لها حد أأقيصن مدة الاستيالء أأ ويالحظ    س نوات فاإ

ىل نزع ملكية العقار سوى اتفاق ودي مع مالكه عيل مد فرتة استيالهئا عليه مامل تتوصل اإ
(4)

. 

انهتاء حاةل يالء املؤقت دون ت ةل انهتاء املدة احملددة لالس الهذه الإشاكلية اليت قد تثار ويه حفاملرشع تنبه    

ذا دعت الرضورة  فف  ،الرضورة ورفض أأحصاب العقار املس تويل عليه المتديد التفاق مع  ذروتع هذه احلاةل واإ

جراءات اإ  اكٍف  بوقتٍ  خملتصة أأن تتخذ قبل م ي مدة الثالث س نواتوجب عيل اجلهة ا المتديد ذوي الشأأن عىل

اجلهة اخملتصة أأن تعيد  ل نتيجة الاستيالء عليه وجب عىلس تعامما أأصبح العقار غري صاحل لال اذامللكية واإ نزع 

ىل العقار للامكل أأو صاحب احلق عادلً  تدفع تعويضاً  نأأ أأو  حالته الأوىل اإ
(5)

. 

ىل     صاحبه يف هناية املدة حبالته وقت الاستيالء مع تعويض لك تلف فصفة التأأقيت تلزم الإدارة أأن تعيد العقار اإ
 

 . 85ص  ، م2011، س  عني مشسجامعة  ـ هحاكم نزع امللكية للمنفعة العامة يف القانون الميىن ، رساةل دكتوراأأ العذري : حسني محمد صاحل ( 1)

 . 416محمد بكر حسني : مرجع سابق ص  (2)

 . 300، ص  م1973، دار الفكر اجلامع  ، س  اامتيازاهت للمزيد راجع سلامين محمد الطاموي : اموال الإدارة العامة و (3)

 . 373داري ، دار املطبوعات اجلامعية ، ص لقانون الإ حسني عامثن محمد عامثن : ا( 4)

وللمزيد حول  . 81م ، ص 2002( مصطف  هرجة :  املشالكت العملية يف قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ، دار محمود للنرش والتوزيع ، س 5)

 . 3001، مرجع سابق ، ص  االإدارة العامة وامتيازاهتهذا املوضوع راجع سلامين الطاموي : أأموال 



 

64 
 

 

ن اكن ل يدخل يف نطاق الاس تعامل غري العادي  أأو نقص يف قمية العقار فاإساءة اس تعامل العقار املس توىل عليه واإ

 ً نه يكون خطأأ يس توجب تعويض مس تقل عن الرضر الناشئ عنه  جس اميً  فاإ
(1)

 . 

  العقارات ونزع امللكية للمنفعة العامة مهنا : املؤقت عىل بني الاستيالء ختالفاتومما س بق عرضه يتضح عدة ا    

 . بيامن يتعلق الاستيالء حبق الانتفاع ،حق امللكية لكية ينرصف اإىلن نزع امل ـ أأ  1

خصيصه للمنفعة العامة، يف حني يبقى العقار لت  اً عام نزع ملكية العقار أأن يصبح هذا العقار مالً  يرتتب عىل ـ 2

 . اً خاص عليه مكل لصاحبه ملاكً  املس توىل

 بيامن ل يكون نزع امللكية كذكل .، الاستيالء حمدد املدة  ـ 3

 ،لأنه ل يرتتب علهيا حرمان املاكل من ملكه هنائياً  ،جراءات مبسطة ورسيعةتتبع يف الاستيالء عىل العقارات اإ  ـ 4

ذا اكن قد مت متهيداً  ل اإ جراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةيف حني تكو ،لزنع امللكية اإ  ،طويةل وصعبة ن اإ

لأهنا متس حق امللكية 
(2)

 . 

 . : حالت الاستيالء املؤقت اثلثاً    

مدة حمددة ل تربر نزع  عقارٍ  ؤقت يكون عندما حتتاج الإدارة اإىلوحضت الترشيعات املقارنة أأن الاستيالء املأأ    

حدى وميكن أأن يكون الاس  ،العقار مع بقاء ملكيته لصاحبه املؤقت عىل ابلستيالءفتقوم الإدارة  ،امللكية تيالء ابإ

 الصورتني التيتني :

 . حاةل الرضورة أأو الاس تعجال ـ 1  

الزمة لإجراء أأعامل الرتممي أأو الوقاية يف حاةل حصول غرق أأو قطع لالعقارات ا عىل جيوز الاستيالء املؤقت   

 .وغريها جرس أأو تفيش وابء 

ششأأن نزع امللكية  م1990لس نة  10من القانون رمق  15ذكل يف املادة  وقد قام املرشع املرصي ابلنص عىل   

أأو  ،أأو قطع جرس ،طلب اجلهة اخملتصة يف حاةل حصول غرق " للوزير اخملتص بناء عىل: لعامة عىل أأن للمنفعة ا

 تيالء مؤقتًا عىل العقارات الالزمة لإجراء أأعامل ـــ أأن يأأمر ابلس تعجةل، ـ وسائر الأحوال الطارئة أأو املس  ،تفيش وابء

 

 . 651،  ص  م1973القاهرة ، س  ـ ، مكتبة القاهرة احلديثةطعمية اجلرف : القانون الإداري( 1)

 . 330، ص م 2005، س اللييب، دار املطبوعات اجلامعية: القانون الإداري  رايض ليلو مازن( 2)
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دارة سلطة أأو الوقاية أأو غريها " الرتممي وذكل حتت رقابة القضاء فقرار  تقديرية يف حتديد حالت الرضورة،، ولالإ

لغاء أأمام حممكة القضاء الإداري  الاستيالء املؤقت من قبيل القرارات الإدارية اليت تقبل الطعن ابلإ
(1)

. 

ن اكن لالإ     ل أأنه جيب التنبه  ،دارة سلطة يف تقدير حاةل الرضورةلكن واإ ىل أأن سلطة الاستيالء عىلاإ العقار أأمر  اإ

ليه القضاء املرصي ،اس تثنايئ جيب عدم الأخذ به ابس مترار ، حيث أأن احملمكة ادلس تورية نصت وهذا ما ذهب اإ

وجيب أأن تمت يف أأضيق احلدود وملواهجة اروف ملةة ل  ،اس تثنائيةعىل أأن : " سلطة الاستيالء عىل العقارات 

ل اكنت عدوان عىلأأن يكون مداها مؤقتو  ،ل التأأخريحتمت امللكية اخلاصة  ، واإ
(2) . 

 . حاةل الاستيالء املؤقت خلدمة مرشوع ذي منفعة عامة ـ 2

عقار  ء لفرتة حمدودة عىلوهذه احلاةل تمتثل يف الاستيال ،الاس تعجال وذكل يكون يف غري حالت الرضورة أأو   

، أأو قد حيتاج لتخزين مواد مس تخدمة يف رصف طريقعقار  كةاةل الاستيالء عىلي منفعة عامة خلدمة مرشوع ذ

الطريق مثل حتويل املرور بصفة مؤقتة عرب الأرض اجملاورة للطريق
(3)

ل أأن املرشع املرصي يف القانون رمق   10، اإ

 . الرضورة والاس تعجالحاةل يف  العقار ابلستيالء املؤقت عىل أأغفل عن ذكر هذه احلاةل مكتفياً   م1990 لس نة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 144للمزيد حول هذا املوضوع راجع عبد احلكمي فودة : مرجع سابق ، ص ( 1)

، مجموعة املبادئ اليت قررهتا احملمكة العليا واحملمكة ادلس تورية العليا يف أأربعني  12، ج م2008 /3/2ق دس تورية بتارخي  241/24الطعن رمق  (2)

 . 181، ص  م2009م ـ 1969عام 

 . 159، ص لعامة يف نزع امللكية ، مرجع سابقأأمحد أأمحد املوايف : فكرة املنفعة ا (3)
 



 

66 
 

 

 املصادرة الرابع  الفرعـ 

ابة اجلزاء اذلي توقعه ادلوةل يف ويه مبث ،تعترب املصادرة من الوسائل الاس تثنائية لكسب الإدارة للامل العام     

ونتناول يف هذا الفرع تعريف املصادرة وكيف مت تناولها يف لك من الترشيع  ،القانونحالت معينة ينص علهيا 

 الفرنيس واملرصي واللييب .

 : تعريف املصادرة . أأولً    

ذ أأهنا تأأيت كعقوبة  ه عىل" حرمان املاكل من ملكه دون تعويض: تعرف املصادرة بأأهنا     وذكل  ،ما بدر منه ، اإ

داري ،مبوجب حمك من احملمكة صاحبة الاختصاص يف الأحوال اليت حيددها  رشيطة أأن يمت ذكل ،أأو مبوجب قرار اإ

 القانون
(1)

 . 

حدى"  : ويعرفها البعض بأأهنا    الوسائل الإدارية اليت عن طريقها تكتسب ادلوةل أأو أأشخاص القانون العام  اإ

فعل صادر عنه مبوجب حمك من احملمكة  عويض عقوبة  ه عىلويقصد هبا حرمان املاكل من ملكه دون ت ،الأموال

 اخملتصة
(2)

 . 

ىلكام عرفت املصادرة بأأهنا     وهذا احلرمان  ،خطأأ صدر منه  ه عىل ادلوةل عقاابً  : " حرمان املاكل من ملكه ونقهل اإ

وهذا لكه وفق الأحوال والطرق والإجراءات  ،احملمكة اخملتصةويمت يف الغالب مبقت ي حمك من  ،يمت دون تعويض

اليت ينص علهيا القانون
 (3) . 

دخا ه يف مكل ادلوةل بال مقابل"  " عقوبة مالية تمتثل يف نزع ملكية املال قرساً : هنا أأ كام قيل     واإ
(4)

 . 

ومن مث فال جمال للحمك  ،توقعه ادلوةل ممثةل يف قضاهئا يف احلالت اليت ينص علهيا القانون فاملصادرة جزاء     

مثالً  ملا هو عليه احلال يف نزع امللكية اً ابلتعويض خالف
(5)

أأن املقصود ابملصادرة هنا هو  ، ولكن جيب التنبه اإىل

يعد  أأو مجموعة أأش ياء معينة فقط واليت تكون عادة عقوبة ملن يرتكب فعالً  ءاملصادرة اجلزئية مبعين مصادرة يش

من اجلرامئجرمية 
(6)

يف أأغلب ادلساتري ما املصادرة العامة فهي  حمظورة دس تورايً ، أأ 
(7)

 . 
 

 . 359الاسكندرية ، ص ـحسني عامثن محمد عامثن : أأصول القانون الإداري ، دار املطبوعات اجلامعية  (1)

 . 18، ص م1994،  8، س  3جامعة الكويت " ع  -محمد عبد احملسن املقاطع : النظام القانوين للأموال العامة يف الكويت "جمةل احلقوق (2)

 . 83ص م1993،  7، س  3جامعة الكويت " ع ـ محمد سعيد فرهود : النظام القانوين للأموال العامة يف القانون السوري " جمةل احلقوق  (3)

 . 98 ص ، م1990، س القاهرة ـ فوزية عبد الس تار : رشح قانون ماكحفة اخملدرات ، دار الهنضة العربية  (4)

 . 244، ص م2007، س دة : نزع امللكية للمنفعة العامة، دار الألف  القانونيةعبد احلكمي فو  (5)

، رساةل ماجس تري قانونية للامل العام وأأسس حاميته: امحلاية الوأأمحد ابراهمي انوجي  253: مرجع سابق، ص  د محمد أأمحد ادلرويبراجع يف ذكل محم (6)

 . 51، ص 

أأن " املصادرة للأموال العامة حمظورة ول  منه واليت نصت عىل 20 يف املادة وذكل م2001من أأمثةل هذه ادلساتري ادلس تور الميين الصادر يف  (7)

 =س تور الكوييت اذلي حرم املصادرة العامة وأأجاز املصادرة اخلاصة كعقوبة شرشط أأن ادل يضاً وأأخذ  بذكل أأ  جتوز املصادرة اخلاصة اإل حبمك قضايئ " 
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 . :  املصادرة يف الترشيع اثنياً    

من املرشع الفرنيس  ونس تعرض هنا تنظمي الكً  ،لتنظمي موضوع املصادرةوجدت الترشيعات اخملتلفة أ لية معينة أأ    

 واملرصي واللييب لهذا املوضوع .

 املصادرة يف الترشيع الفرنيس . ـ1   

حدىقد اعترب القانون الفرنيس املصادرة      ويه  ،العقوابت التمكيلية اليت توقع عند ارتاكب جناية أأو جنةة اإ

ص علهيا القانون أأن يف الأحوال اليت ين من قانون العقوابت الفرنيس عىل 131/10فقد نصت املادة  ،عقوبة جوازيه

 شخاص الطبيعينياليت تطبق عىل الأ  ةو اجلنةة عقوبة أأو اكرث من العقوابت التمكيليجيوز أأن توقع عىل اجلناية أأ 

تكون عقوبة أأن  قوابت الفرنيس عىلمن قانون الع  131/21كام نصت املادة  ،واليت تتضمن مصادرة الاش ياء

وتنصب املصادرة  ،القانون أأو الالحئة بأأهنا خطر أأو ضارة ابلنس بة للأش ياء اليت توصف مبقتىضاملصادرة وجوبية 

دا و الاش ياء املتحصةل مهنا فامي عأأ  ،الاش ياء اليت اس تخدمت أأو اكنت معدة لس تخداهما يف ارتاكب اجلرمية ىلع

الاش ياء احملمتل ردها 
(1)

. 

القانون اخلاص ابجملموعات  ، حيث أأعطىحاكم املصادرة يف العديد من القواننيأأ املرشع الفرنيس  أأرىس كام    

قلميية للحاكم والعمد خالل ممارس هتم سلطاهتم الرشطية حق مصادرة املمتلاكت احمللية اثر  ،الإ ذا اكن من شأأهنا اإ ة اإ

ن قانون البناء  ،ابلأمن العاممشالكت خطرية ترض  رأأي اجمللس  والإساكن قد أأجاز للحاكم بناء عىلوكذكل فاإ

احمليل أأو العمدة يف حاةل وجود رضورة أأو أأزمة خطرية أأن يق ي مبصادرة أأحد املباين احمللية لس تخدامه يف أأحد 

املتخصصة تالاس تخداما
 (2)

. 

 املصادرة يف الترشيع املرصي:ـ  2   

ل حبمك  ،" املصادرة للأموال العامة حمظورة :أأن عىل م1971دس تور عام قد نص     ول جتوز املصادرة اخلاصة اإ

م عىل " املصادرة العامة للأموال حمظورة ول جتوز املصادرة 2014من دس تور  40، ونصت املادة قضايئ " 

ل حبمك قضايئ "  اخلاصة اإ

 

" املصادرة العامة حمظورة ول تكون عقوبة املصادرة  من ادلس تور الكوييت اليت نصت عىل : 19 = تكون حبمك قضايئ وفق للقانون وذكل يف املادة

لسلطنة عامن اذلي حرم املصادرة العامة للأموال وأأجاز  وأأخذ ابليشء ذاته النظام الأسايس،  يف الأحوال املبينة ابلقانون "اخلاصة اإل حبمك قضايئ

 .ملصادرة اخلاصة مبوجب حمك قضايئ ا

 . 227، ص م2008، س لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية ـ، اجلزائرر، جامعة حلاج لأخفاه، رساةل دكتوردليةل مباركة : غس يل الأموال (1)

(2) Art L. 641-1 a L . 641-12 du code de la Construction    ،ليه يف محمد محمد أأمحد ادلرويب : مرجع سابق  . 252ص ،مشار اإ
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ول جتوز  ،املصادرة العامة حمظورة " :أأن منه عىل 40يف املادة  م2013كام نص ادلس تور املرصي الصادر يف    

ل حبمك قضايئ " يث جاء النص يف املصادرة يف قانون العقوابت املرصي ح  النص عىل كذكل مت  ،املصادرة اخلاصة اإ

ش ياء املضبوطة اليت ن حيمك مبصادرة الأ اجلناية أأو جنةة أأ ا حمك بعقوبة ذجيوز للقايض اإ " : هأأن منه عىل 30املادة 

، وهذا أأو اليت من شأأهنا تس تعمل فهيا ،الأسلةة وال لت املضبوطة اليت اس تعملت وكذكل ،حتصلت من جرمية

 صنعها واس تعاملها أأو حيازهتا ش ياء املذكورة من اليت يعدذا اكنت الأ اإ و ، خالل حبقوق الغري حسن النيةلكه بدون اإ 

ولو مل تكن تكل الاش ياء مكل  ،و عرضها للبيع جرمية يف حد ذاهتا وجب احلمك ابملصادرة يف مجيع الأحوالأأ و بيعها أأ 

للمهتم 
(1)

 . 

ن تصادر ما يمت هتريبه بطرق غري مرشوعة أأ كام لها  ،ن حتمك مبصادرة ما يس تخدم يف ارتاكب اجلرميةأأ وللمحمكة    

بيامن  ،ن مصادرة البضائع املهربة أأمر وجويب بنص القانونأأ  يف مرص ينص عىل فقانون امجلارك ،من الرضائب هترابً 

ا اخليار يف مصادرهتا أأو فله ،مصادرة وسائل النقل والأدوات واملواد املس تخدمة يف الهتريب أأمر جوازي للمحكة

ىل أأحصاهبا  ردها اإ
(2)

 . 

اليت من بيهنا جرمية غسل و  ،تضاف للعقوبة الأصلية يف عدد من اجلرامئ كام اعتربت املصادرة عقوبة تمكيلية    

الأموال
(3)

 ...": منه عىل 2الفقرة  14يف املادة  م2002لس نة  80رمق  املرصي قانون ماكحفة غس يل الأموال فقد نص، 

، أأو يف حاةل ضبطه ضافية يف قميهتا يف حال تعذربغرامة اإ  وأأ  حيمك يف مجيع الأحوال مبصادرة الأموال املضبوطة

ىل  "الغري حسن النية  الترصف فهيا اإ
(4)

. 

 : وميكن اجامل الأش ياء اليت ترد علهيا املصادرة يف القانون املرصي يف الايت     

 سبيل الرشوة وغريها . اد اخملدرة واملبالغ املدفوعة عىلحصيةل بيع املو الأش ياء املتحصةل من اجلرمية مثل  ـ 1

اليت اس تخدمت يف نقل املواد اخملدرة والسالح  تالأسلةة وال لت اليت اس تعملت يف ارتاكب اجلرمية اكلس يارا ـ 2

 . خلاإ  ... الناري املس تخدم يف القتل

ن تس تعمل يف اجلرمية وذكل يف حاةل الرشوع يف اجلرمية حمل املصادرة أأ الأش ياء اليت من شأأهنا  ـ 3
(5)

 . 
 

 . 52، ص م1994، س  2القسم العام ، ج ـ : رشح قانون العقوابتعبد العظمي مريس الوزير (1)

 ، ج ،م 4/5/1996ق، مجموعة املبادئ اليت قررهتا احملمكة ادلس تورية العليا، جلسة  6/17رمق  وذكل حمكت احملمكة العليا املرصية يف القضية (2)

 . 574ص 

، لكية القانون جامعة ذي قار ، جمةل الزناهة والشفافية للبحوث  ماهيهتا والعقوابت املقررة لهادراسة يفـ م جعيل : غس يل الأموال طارق اكا (3)

 . 47وادلراسات ، ص 

من  13، واملادة اللبناين الأموال قانون تبييض من 14، واملادة ون ماكحفة غس يل الأموال البحريينمن قان 2فقرة  3هذه املادة تقابل املادة  (4)

 الكوييت . من قانون ماكحفة غس يل الأموال 6، واملادة الإماريت قانون ماكحفة غس يل الأموال

 .  228، صدليةل مباركة : مرجع سابق( 5)
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 املصادرة يف الترشيع اللييب . ـ 3    

الإعالن  ، ول يفالسابقة ادلس تورية أأو الترشيعات الأساس يةالواثئق املصادرة يف  املرشع اللييب مل ينص عىل   

فرباير مل ينص الإعالن ادلس توري املؤقت الصادر يف  17، وكذكل احلال بعد ثورة م1969ادلس توري الصادر يف 

جي عىل م3/8/2011بنغازي  ل أأن املصادرة  ،از شديد اإيل صون امللكية اخلاصةاملصادرة ابلرمغ من أأنه أأشار ابإ اإ

الإعالن ادلس توري املؤقتدرة قبل وردت يف بعض الترشيعات اجلنائية الصا
(1)

من أأمه هذه الترشيعات القانون ، و 

ششأأن الرقابة عىل الأسعار م1989لس نة  13 رمق
(2)

عيل مصادرة البضائع اليت يبيعها البائع بأأعىل من  ، واليت نصت

ل أأن هذه املصادرة تكون وفق رشوط حددهتا  هذا من  14 املادةسعرها أأو خيفهيا بقصد التأأثري عيل سعرها اإ

القانون
(3)

 . 

ششأأن اخملدرات واملؤثرات العقلية م1990لس نة  7رمق وكذكل القانون    
(4)

مصادرة مجةل من املواد  اذلي نص عىل ،

والاش ياء املس تخدمة يف اجلرمية وكذكل املتحصةل مهنا 
(5)

  . 

 مصادرة البضائع موضوع الهتريب ششأأن امجلارك واذلي نص عىل م2010لس نة  10رمق القانون  يضاً أأ ومن ذكل    

ب تعد يف حمك املصادرة  ن وس يةل النقل أأو البضاعة  اليت ضبطت يف الهتريأأ "  منه عىل: 203املادة واذلي نص يف 

ذا مل ي خطاره ابلضبطعرض مالكها أأو الشخص اذلي ضبطت دليه أأمام احملمكة اخمل اإ ، تصة خالل شهرين من اإ

وللمحمكة أأن تأأمر مبصادرة البضاعة أأو وس يةل النقل أأو لكهيام 
(6)

 . 

 

" يس متر العمل جبميع الأحاكم املقررة يف الترشيعات القامئة فامي ل  الإعالن ادلس توري املؤقت نصت عىل : من 35أأن املادة  جيب التنبيه اإىل (1)

 . أأن يصدر ما يعدلها أأو يلغهيا الإعالن اإىليتعارض مع أأحاكم هذا 

 . 418، ص  م1989،  27، س 18اجلريدة الرمسية ع  (2)

أأو من أأخف  تكل البضائع بقصد الامتناع عن بيعها للجمهور  ،" من ابع بضائع أأو منتجات شسعر أأعيل من احلد املقرر لها واليت نصت عىل :( 3)

وذكل يف حاةل حصول تكل الواقعة للمرة الثالثة خالل مخس  ،واحلمك مبصادرهتا ل ادلعوىحمش ياء ثري عيل سعرها بأأن يعاقب بضبط الأ هبدف التأأ 

 س نوات من اترخي احلمك يف الواقعة الثانية"

 ششأأن الرقابة عىل م1989لس نة  13بتعديل بعض أأحاكم القانون رمق هـ  1425لس نة  16عدلت مبوجب القانون رمق  أأن هذه املادة وجيب التنبيه اإىل

 .الأسعار 

 . 1129، ص  م1990،  28، س  32اجلريدة الرمسية : ع  (4)

ونصت هذه املادة  ،ع املصادرةالغالبة يف موضو  عقارات جبانب املنقولت واليت يهاذلي جاء فهيا النص عيل مصادرات ال 42ورد ذكل يف املادة  (5)

يرادات ، وكذكل الإ موال املتحصةل أأو املكتس بة من اجلرمية ولو اختلطت بأأموال مرشوعة" ... مصادرة املواد اخملدرة أأو املؤثرة عقليا ومجيع الأ  : عىل

لهيا وكذكل احلمك  ،وكذكل الأموال اليت اختلطت هبا ،ومجيع الأموال واملس تحقات املس متدة من املتحصالت أأو الأموال اليت حولت أأو بدلت اإ

و ختزين أأ  ،لزراعة وكذكل مصادرة العقارات اليت اختذت ماكانً  ،خدمت يف ارتاكب اجلرميةمبصادرة مجيع وسائل النقل والأدوات املضبوطة اليت اس ت

 اكنت يف حيازته مامل يثبت العكس " وتعترب الأموال مملوكة للجاين مىت ،مما تقدم مملوك للجاين ايً أأ ثبت أأن  وذكل مىت ،أأو املؤثرة عقلياً  ،خملدرةاملواد ا

ليه يف امحد اإ  (6)  56اجملربي : مرجع سابق ، ص براهمي مشار اإ
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 املبحث الثاين

 . املال العام طبيعة حق ادلوةل عىل

 

فلها أأن تتخذ ششأأهنا ما يلزم  ،الأموال العامة الإدارية يف الارشاف والرقابة عىلحق السلطة  جامع عىلانعقد الإ    

 ، واللك متفقون عىلخصصت لها م ابخلدمات العامة اليتاجراءات للمةافظة علهيا وضامن اس مترارها يف القيمن اإ 

حقها يف الرتخيص  ، وعىلما تنتجه هذه الأموال من مثار طبيعية ومدنية حق السلطة الإدارية يف الاستيالء عىل

مقابل رسوم حمددة  اً مؤقت خاصاً  اعاً ابنتفاع هبذه الأموال انتف لبعض الأفراد
(1)

 . 

ذ ل خيتلف ذكل احلق  ،أأموالها اخلاصة مل خيتلف الفقه حول حق ادلوةل والأشخاص العامة الأخرى عىل كذكل     اإ

اهلم اليت حيمكها القانون اخلاصحق ملكية الأفراد لأمو  عىل
(2)

. 

ل أأن مدار اخلالف اكن حول طبيعة حق ادلوةل     ، ويف هذا الأموال العامة  والاشخاص الاعتبارية العامة عىلاإ

اه املنكر لإس باغ حق الاجت ، الأول يتناولالأموال العامة من خالل مطلبني حبث حق ادلوةل عىلحاول الصدد سأأ 

 املال العام. اه املؤيد لإس باغ حق امللكية عىلالاجت امللكية عىل املال العام، أأما الثاين فيتناول

 

 املطلب الأول

 . املال العام اه املنكر لإس باغ حق امللكية عىلالاجت

  

واندي هبذا  ،الأموال العامة يرفض الاعرتاف بفكرة امللكية عىل ساد هذا الاجتاه يف القرن التاسع عرش وهو   

بوردونالرأأي الفقيه 
(3)

،  Ducrocq وداكرو،  Berthelemy ابرمتيلمثل العام ، وتبعه يف ذكل معظم فقهاء القانون 

 Jeze جزيو،  Duguit ديجو
(4)

 . 

منا الأموال العامة ليس حق ملكية سائد حىت وقت قريب أأن حق الأشخاص الإدارية عىلاكن الرأأي ال  فقد    ، واإ

 تغالل ـــ لترصف والانتفاع والاس وذكل لأن العنارص الأساس ية يف حق امللكية ويه ا ،رشاف ورقابةهو جمرد حق اإ 

 

 . 483، ص م1973، س جلامعة، مؤسسة ش باب االعربية القانون الإداري يف مجهورية مرص محمد فؤاد همنا : مبادئ وأأحاكم (1)

 . 594، ص  م1991، منشأأة معارف الاسكندرية ، س الغين شس يوين : القانون الإداري عبد (2)

 . 38سلامين الطاموي : أأموال الإدارة العامة ، مرجع سابق ، ص  (3)

براهمي نوجي  : مرجع سابق 28سامرة الزعيب : مرجع سابق ص خادل  (4) طبيعة املال العام ووسائل وخادل خليل الظاهر :  104، ص وأأمحد اإ

 . 181، ص  م1994، س  2، ع  10، جمةل العلوم القانونية ، جمدل حاميته
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موال العامةغري  شخاص الترصف يف املال العام ، فليس لهذه الأ متوافرة يف الأشخاص الادارية عند اس تخداهما للأ

 هنا ل تس تطيع اس تغال ه لأنه ل ينتج مثاراً أأ كام  ،و الانتفاع به لتخصيصه للمنفعة العامةأأ 
(1)

. 

ذ ل يتصور ويتبين هذا الاجتاه فكرة أأن الأموال العامة خارج نطاق ملكية ادلوةل والاشخاص العامة الأخرى    ، اإ

خلدمة الأهداف   ه هو الإرشاف والرقابة ضامانً  بل أأن غاية ما ميكن أأن تكون حمالً  ،ن تكون حمل حلق امللكيةأأ 

عنارص أأو سلطات امللكية املعروفةالأموال العامة ل تتوافر فيه  ، وأأن حق ادلوةل عىلاخملصصة لها
(2)

، كام أأن املال 

لكيته هذا فال ميكن التةدث عن م  ، وعىلول اختياراً  العام ل ميكن متلكه جرباً 
(3)

 . 

ىل اناكر حق ملكية ادلوةل عىل حاكم القضاء يف أأولية الفقهاء الفرنسني ومعهم معظم أأ اجته غالب فف  فرنسا      الأمر اإ

الأموال العامة
(4)

قنني املدين الفرنيس اليت تنص عىل من الت  538املادة نصار هذا الرأأي أأنه يس تفاد من نص ، فريي أأ 

وأأن هذه  ،اكفة أأجزاء الإقلمي الفرنيس اليت ل تقبل أأن تكون مملوكة ملكية خاصةن تعترب من ادلومني العام  أأ 

حاكم القضاء القدمية ، وقد جارت أأ (5)، فال تكون مملوكة لأحد ولو لدلوةلللملكية الأموال ل ميكن أأن تكون حمالً 

الأموال العامة حق  ا عىل: " ادلوةل ل يكون له من أأن  Caenمن ذكل ما قضت به حممكة  ،هذا الاجتاه الفقهي 

منا جمرد حق يف حاميهتا والرقابة علهيا " ملكية واإ
 (6)

. 

ل وه ،ما يتبعه من الأموال العامة طبيعة حق الشخص الإداري عىلفقد اكن التساؤل يدور حول ما يف مرص أأ     

ويكتسب هذا التساؤل أأمهية خاصة يف مرص حيث أأراد املرشع جتنب البت فهيا  ،هو حق ملكية أأم غري ذكل

عامة  " يعترب أأموالً : من القانون املدين املرصي أأنه  87عندما حدد عالقة ادلوةل ابلأموال العامة بقو ه يف املادة 

مجيع العقارات واملنقولت اليت لدلوةل أأو الأشخاص الاعتبارية العامة ..."
 (7)

من املنكرين مللكية ادلوةل للامل و ، 

ن الأموال العامة تكون يف يد احلكومة بصفهتا حارسة علهيا وليس بصفهتا أأ فقد اعترب  لعام الأس تاذ فتح  زغلولا

مالكة لها 
(8)

. 
 

 . 422صبيح ششري مسكوين : مبادئ القانون الإداري اللييب ، مرجع سابق ، ص  (1)

محمود أأمحد سلامين الرباشدي : النظام و  140، صم2004، س : القانون الإداري، دار اجلامعة اجلديدة جد راغب احللوانظر يف ذكل ما( 2)

 . 635سط : مرجع سابق ص محمد فؤاد عبد الباو  160ص  ،م2009، س اه، رساةل دكتورملرفق العام يف ال س ياسة اخلصخصةالقانوين لأموال ا

 . 281خادل سامرة الزغيب : مرجع سابق ، ص  (3)

 . 117، صمرجع سابق ،موال وعامل الإدارة العامةـ أأ  براهمي عبد العزيز ش يةا : أأصول القانون الإدارياإ  (4)

ب5)  . 99، صم2010، س هتا مدنيا وجنائيًا، دار اجلامعة اجلديدةراهمي أأمحد الرشقاوي : الأموال العامة وحامي( اإ

(6)Caen 21 . aout. 1866, D . 1889 , II , 226  براهمي عبد العزيز ش يةا ليه يف اإ  . 121، املرجع السابق ص مشار اإ

 . 165، ص م2011، س امل ادلين : نظرية العمل الإداري، دار اجلامعة اجلديدةسايم ج (7) 

 . 49أأمحد فتح  زغلول : رشح القانون املدين ، ص  (8)
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ىليبل اجتاه املرشع اللييب والفقهاء الليب  ،نكرت ملكية ادلوةل للامل العامف عىل أأراء أأ فمل اق ويف ليبيا    الأخذ  ني اإ

 ابلجتاه املؤيد مللكية ادلوةل للامل العام .

ل أأن     ناكره مللكية ادلوةل للأموال عىلففريق أأسس  ،ساسنفس الأ  هذا الاجتاه مل يرتكزوا عىل حصابأأ اإ أأحاكم  اإ

ناكره القانون املدين، أأما الفريق الثاين فاستند يف  ناكره للشخصية القانونية املعنوي مللكية ادلوةل للأموال عىلاإ ة اإ

 ، ونتناول ذكل فامي ييل :لدلوةل وحقها يف اكتساب احلقوق

 . حاكم القانون املدينأأ  لعامة للأموال العامة استنادا اإىلناكر ملكية ادلوةل والاشخاص ا: اإ الفرع الأولـ  

به  ءاليشاكن حق امللكية يف القانون املدين يعين اختصاص ماكل  اذاإ أأنه  اب هذا الاجتاه اإىلحصأأ ذهب   

نه يتكون من ثالثة عنارص أأ و  ،خشص مالكه ن هذا الانتفاع مقصور عىل، لأ اع بهمينع الغري من الانتف اختصاصاً 

ل أأ  ،ية حق الاس تعامل، وحق الاس تغالل، وحق الترصفأأساس   ن هذا احلق هبذه العنارص ل يتوافر لدلوةل اإ

خاص العامة ابلنس بة للامل العاموالاش
(1)

تعامل املال العام مكفول للاكفةحفق اس  ، 
(2)

الانتفاع ابملال العام  كام أأن ،

لأن أأموال ادلومني العام ل تتيح لدلوةل حق الانتفاع  ،مجيع أأفراد الشعب ري منحرص يف خشص معني بل ميتد اإىلغ

ىلأأن احصاب فامجلهور هو اذلي ينتفع ذلكل جند ،  دلومني العام ل يكون مملوك لأحدأأن ا هذا الرأأي قد توصلوا اإ
(3)

.  

ل أأن هذا الاجتاه ل خيلو من العيوب    ذ ،اً متام تغري التقليدي امللكية مفهوم أأن جند انحية مفن ،اإ  امللكية تعد مل اإ

منا ،ميلكه مبا استبداد املاكل يه  قيود من مالمئ يراه ملا خيضعها أأن للمرشع ميكن اجامتعية وايفة اإىل غريت واإ

 شأأن القيود يف يكون أأن املقبول من فليس هنا ومن الاجامتعية، العداةل ومبادئ العامة املصلةة حتقيق تس هتدف

ناكر العامة للمنفعة وختصيصه العام املال حامية املرشع فرضها اليت العام املال ملكية يف ادلوةل حق اإ
(4)

. 

ناكر اجملدي غري نمف ذلكل     حرص ل وصعوابت مشالك من الإناكر هذا يثريه ملا أأموالها، عىل ادلوةل ملكية حق اإ

 حق يف تمتثل العامة الأموال عىل العامة والأشخاص ادلوةل سلطة أأن عليه املتفق من وذلكل ،لها مربر ول لها

 حق اختالف اإىل تؤدي وأ اثر نتاجئ من ذكل يس تتبع وما ،العامة للمنفعة املال هذا ختصيص مببدأأ  فقط املقيد امللكية

جوهره دون ومضمونه احلق هذا نطاق يف العادية امللكية حق عن العام امللكية
(5)

. 
 

 . 595، ص م1990، س ارفمنشأأة دار املع ،يوين عبد هللا، القانون الإداريعبد الغين شس   (1)

، صول القانون الإداريأأ ، ومحمد عبد هللا احلراري 422مرجع سابق، ص  ،: مبادئ القانون الإداري اللييب للمزيد راجع صبيح ششري مسكوين (2)

 . 129، ص م1995، س  2، ط 2ج

 . م2001الاسكندرية ،  ـ دار املطبوعات اجلامعية ، مبادئ القانون الإداري ،محمد رفعت عبد الوهاب، حسني عامثن محمد (3)

 . 50، ص م2006س  ،فلسطني ـ ، رساةل ماجس تري، جامعة النجاحالرضيبة ودين العام املال حامية:  جمد نبيه لبادةأأ  (4)

 .225 ، صم1993س  الإسكندرية، جامعة احلقوق، لكية ،ير الإدا القانون أأصول ادلين : جامل سايم (5)
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ناكر الشخصية املعنوية لهاالفرع الثاين ـ    ناكر ملكية ادلوةل للأموال العامة استنادا اإيل اإ  . : اإ

لك مهنام أأن ادلوةل ل ميكن أأن تكون  حيث رأأى ،Jeze جزيو  Duguit دجي من مؤيدي هذا الاجتاه لك من   

عدم اعرتافهم  ، وهذه نتيجة مرتتبة عىلالأموال العامة يل ل تكون صاحبة حلق امللكية عىلوابلتا ،صاحبة للحقوق

صة ل ذمة خمصأأن الأموال العامة تعترب  دجي وبذكل اعترب  ،ناكرمه حلقها يف الس يادةواإ  ،ابلشخصية املعنوية لدلوةل

ىليكف  وجودها يف اإ  منا يف ختصيصها لهدف معني ه ،خشص قانوين س نادها اإ و املنفعة املشرتكة أأو امجلاعيةاإ
(1)

. 

، ويه الشعب ،لعنارص املادية لدلوةلا ن الفقه خلط بنيوهو من مؤيدي هذا املذهب، أأ  برانردكام يري الفقيه    

 للأخذ بفكرة الشخصية القانونية بصفه عامة رضورة  نه لس ية، والعنارص القانونية اجملردة، وأأ والسلطة الس يا ،الإقلمي

ن الأموال العامة غري مملوكة لأحد اـً ووفق،  رشاف علهيا اإ ن لك ما لدلوةل هو حق رقابة و اإ و  ،لهذه النظرية فاإ

هاـ حلفظ 
(2)

ىل اإ ضاء الفرنيس القدمي وقد قام الق،    حاكم حممكة اكر ملكية ادلوةل للامل العام اإىل مجموعة أأ نابلستناد اإ

Caen موالها العامة ينة ابريس حبقها يف امللكية عىل أأ قرار ملدليت قضت يف حمك شهري لها برفض الإ ا
(3)

 . 

ىل أأن هذا الرأأي أأ    فقهاء  دلى نه ابت همجوراً بل اإ  ،معظم رشاح القانون دلى صبح غري مقبولوجتدر الإشارة اإ

ة تأأييد ملكية ادلوةل ملالها العام واجتهت ال راء للأخذ بفكر ملنطق، واسانيده جمافية للصواب لأن أأ  ،القانون الإداري

 . تناو ه يف املطلب ال يتن س  هو ما و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 372، ص  م2002براهمي عبد العزيز ش يةا : الأموال العامة ، منشأأة املعارف ، س اإ  (1)

 . 596ص  الغين شس يوين : القانون الاداري، مرجع سابق ، عبد( 2)

 . 115ص  جامعة عني مشس ،ـ ، لكية احلقوق رساةل دكتوراه املركز القانوين للامل العام، للمزيد راجع محمد الفاروق عبد امحليد:( 3)
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 املطلب الثاين 

 . الاجتاه املؤيد لإس باغ حق امللكية عيل املال العام

 

 

رشاف وةل وغريها من الأشخاص العامة عىل الأموال العامة ليس جمرد حق اإ ن حق ادلنصار هذا الاجتاه أأ أأ  يري    

و ادلوةل الأفراد أأ  فهو حق ملكية حقيقة ل خيتلف عن حق ملكية ،من ذكل ، بل أأن هذا احلق أأقوىورقابة

لأموالها اخلاصة
(1)

يتعلق بوسائل  حاكم القانون اخلاص سواء فاميأأ م القانون العام اليت تمتزي عن نه خيضع لأحاكأأ  ل  ، اإ 

أأم ابمحلاية اخلاصة  أأو فردايً  جامعياً  م بطرق اس تعام ه اس تعاملً ها نزع امللكية للمنفعة العامة، أأ مه كسب املال العام وأأ 

العامة  موالؤثر بعض الفقهاء تسميته ملكية الأ ذلكل ي ،مع ختصيصه للنفع العام اليت يس بغها القانون عليه جتاوابً 

ابمللكية الإدارية او ملكية التخصيص متيزيا  ه عن امللكية املدنية 
(2)

 . 

مفن انحية  ،موال اخلاصةلف من حيث اجلوهر عن حق ملكية الأ موال العامة ل خيتوالواقع أأن حق ملكية الأ    

غدت وايفة منا ، اإ املاكل مبا ميلكه مللكية استبدادذ مل تعد ا، اإ ن مفهوم حق امللكية التقليدي قد تغري متاماً أأوىل جند أأ 

ومبادئ العداةل  ن خيضعها ملا يراه مالمئ من قيود تس هتدف حتقيق املصلةة العامةاجامتعية ميكن للمرشع أأ 

، ومن هنا فليس من املقبول مواهلم حق ملكيةلقيود عن اعتبار حق الافراد عىل أأ ن حتول هذه ا، دون أأ الاجامتعية

حق ادلوةل يف ملكية  ناكرل العام وختصيصه للمنفعة العامة اإ ليت فرضها املرشع محلاية املان يكون من شأأن القيود اأأ 

ىل أأن ادلوةل متارس عىل ومن، املال العام ن الواقع يشري اإ املال العام اكفة عنارص حق امللكية من  انحية اثنية فاإ

ترصف واس تغالل واس تعامل
(3)

 . 

اكلقالع  ،الاموال اليت تس تعملها ادلوةل وحيرم امجلهور من اس تعاملهامفن حيث الاس تعامل توجد العديد من    

واقع العسكريةواحلصون وامل
(4)

، وميكن امة حاصل لكوهنا قابةل لالس تغاللن اس تغالل ادلوةل للأموال الع، كام أأ 

ت ومثار من اجشار ادلومني العامادلوةل مما جتنيه من حاصال مبا يعود عىلذكل  التدليل عىل
(5)

 . 

ىل مال خاص،     وابلنس بة حلق الترصف فاإن لدلوةل الترصف يف املال العام بتجريده ممن صفته العامة وحتويهل اإ

 

 298، ص  م2007، س 1، طحاكم القانون البحرييناري يف ضوء أأ : القانون الإدمروان محمد حمروس املدرس ـ  براهمي املتيوينصاحل اإ ( 1)

 . 144، ص  م2004، س الإداري ، دار اجلامعة اجلديدةن ماجد راغب احللو : القانو (2)

 . 166، ص م2011، س ايم جامل ادلين : نظرية العمل الإداري، دار اجلامعة اجلديدةس (3)

 . 305، ص ق: مرجع ساب ادلرويب محدأأ محمد محمد  (4)

  . 170، ص م2009، س صةاملرفق العام يف ال س ياسة اخلصخالنظام القانوين لأموال بعنوان  دكتوراهمحمود امحد سلامين الرباش يدي : رساةل  (5)
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ثبات حلق ملكية ادلوةل عىلفع ذ أأ هذا املال دم الترصف يف املال العام ليس سوى اإ الترصف يف ن عدم جواز ، اإ

التقديرية يف ة الادارة لسلطهتا وهذا القيد يزول مبجرد ممارس ،ومن مث فهو تأأكيد  ه ،الترصف املال العام هو قيد عىل

هناء ختصيص املال للمنفعة العامة اإ 
(1)

 . 

وحقها يف رفع  ،موالهذه الأ  السلطة الادارية يف الاستيالء عىل مثاروبغري ما س بق ذكره يتعذر تربير حق    

لف عن نطاق ملكية ن نطاق ملكية ادلوةل لأمالكها العامة خيت، غري أأ اليد ابلنس بة لها ودعاوىالاس تحقاق  دعاوى

ملكية املال العام مقيدة من و ، ، ول متلكه مب ي املدةول احلجز عليه ،وز بيعهجيفاملال العام ل ، الأمالك اخلاصة

بتحصيصه للمنفعة العامة هجة أأخرى
(2)

. 

ناكر حق ملكية ادلوةل عىلنه من غري اجملدي واخلالصة أأ    ناكر من مشالك ملا يثريه هذا الإ  ،موالها العامةأأ  اإ

موال العامة تمتثل يف شخاص العامة عىل الأ سلطة ادلوةل والأ  ن، وذلكل من املتفق عليه أأ  مربر لهاوصعوابت ل

اختالف  ، وما يس تتبع ذكل من نتاجئ وأ اثر تؤدي اإىلحق امللكية املقيد فقط مببدأأ ختصيص هذا املال للمنفعة العامة

ق ومضمونه وجوهره حق ملكية املال العام عن حق امللكية العادية يف نطاق هذا احل
(3)

 . 
 

 . جتاه املؤيد مللكية ادلوةل للامل العام يف فرنساالفرع الأول : الاـ   

ىل   يروا يف ختصيصها للمنفعة العامة أأي مساس ول  ،ملكية ادلوةل للأموال العامة يذهب أأنصار هذا الاجتاه اإ

يف ذكل غالبية الفقه احلديثتبعه مي هذا الاجتاه و زع  Hauriouالفقيه هوريو يعد و  ،جبوهرها
(4)

. 

حيث تتدخل ادلوةل يف  ،وقد تأأثر أأحصاب هذا الاجتاه ابلعتبارات الاجامتعية والاقتصادية اليت سادت ادلوةل  

ىلمما جعلها يف حاجأأصبحت تنافس الأفراد،  ، حىتتأأثري الأفاكر الاشرتاكيةكثري من مرافق احلياة حتت  موارد  ة اإ

هنوض مبرافقها املتعددة كام مهنا البحث عن موارد لل ، مما اقتىضجديدة ملواهجة أأعباهئا املزتايدة والهنوض بنشاطها

القول بعدم ملكيهتا لهذه اذلي يس تتبعه  ،الوقوف من أأموالها العامة املوقف السليب اقتىض مهنا أأل تقترص عىل

ل عن ماكل اً ه الأموال نشاطهذ حقها عىل بل تنشط يف اس تعاملالأموال،  ذا توافرت  ،ل يصدر اإ ل اإ ول يس تقمي اإ

هذه الصفة يف خشص ادلوةل 
(5)

 . 
 

 . 621، مرجع سابق ، ص ل ادلين : أأصول القانون الاداريسايم جام( 1)

 . 484ص  ن الإداري ، مرجع سابق،محمد فؤاد همنا : مبادئ القانو (2)

 . 167نظرية العمل الإداري ، ص  سايم جامل ادلين : (3)

(4) J-M .  Auby et R. Ducos-Ader, op .cit,pp.276-277    ليه يف محمود أأ محد سلامين الرباش يدي : النظام القانوين لأموال مشار اإ

 . 168، ص م2009، س جامعة الاسكندرية ـ ال س ياسة اخلصخصة، رساةل دكتوراهاملرفق العام يف 

 . 105، ص م2010الاسكندرية، س  ـ الرشقاوى : الأموال العامة وحاميهتا مدنيا وجنائيا، دار اجلامعة اجلديدةمحد براهمي أأ ( اإ 5)
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 : مههاأأ حصاب هذا الرأأي العديد من احلجج اليت تدمع قوهلم واليت من أأ وقد قدم   

ومن مث فال وجه  س بق ذكره،ملكونة حلق امللكية كام أأموالها العامة العنارص الثالثة ا ن ادلوةل متكل عىلأأ ـ  1  

فاحلق أأن ادلوةل متكل جتاه املال  ،لالس تدلل بعدم توافر عنارص امللكية لإناكر ملكية الأشخاص العامة للامل العام

، التعويض عند املساس به ، ولها حق احلصول عىلومثاره ءمتكل أأصل اليش م ما يمتتع به املاكل يف ملكه، فهي العا

ن ملكيهتا   فهي  ل تقف عند وسائل امحلاية املقررة ،للأموال العامة تفوق امللكية املقررة مبوجب القانون اخلاصبل اإ

ىل ،مبوجب هذا القانون امحلاية اجلنائية يف دائرة القانون العام  بل تتعداه اإ
(1)

. 

ادلوةل لأن القول بأأن هذه الأموال غري مملوكة لأحد ولو ذلات  ،املنطق هييقتض ن القول مبلكية املال العام قول ـ اإ  2  

ىل ش ياء املباحة يه تكل لأن الأ  ،التسلمي بهوهو مال ميكن مباحة،  اعتبار الأموال العامة أأموالً  يؤدي ذكل اإ

خالف  ي  عىل، أأما الأموال العامة فه ويكون احلق يف ملكيهتا لواضع اليد الأول ،الاش ياء اليت تنتظر المتكل اخلاص

ذ ن تكون حمل مللكية فردية أأو خاصة، ول ميكن أأ ل ميكن اكتساب ملكيهتا ابلتقادم عن طريق وضع اليد ذكل اإ
(2)

 . 

ن الفكرة السائدة قدمياً ـ  3   لهيا ابعتبارها حقاً  اإ ينتج عنه استبداد املاكل مبا ميلكه  مطلقاً  عن امللكية اخلاصة والنظر اإ

غراضًا معينة عية، تس هتدف أأ وحل حملها تكييف جديد يعترب امللكية وايفة اجامت ،قد انقضت ومل يعد لها ماكن

ذا رضار ابلغري أأو لغري الأغراض الاجامتعية اليت رشع لهااكل أأل يتعسف يف اس تعامل ملكه اإ امل تفرض عىل ، فاإ

حقوق امللكية  عترب متعدايً ها أأ احنرف املاكل عن حتقيق 
(3)

. 

ذكل أأن فكرة  ،القانونية يد من املسائللتربير العد ،مر ابلغ الأمهيةمبلكية ادلوةل لأموالها العامة أأ  ن القولـ اإ  4  

، امللكية وحدها يه اليت تربر مسؤولية الإدارة قبل الغري عن اخلسائر والأرضار اليت تصيهبم من جراء هذه الأموال

موال املباعة بعد زوال عن تربيرها لأيلوةل قمية الأ  فضالً  تربر حصول الإدارة عىل ما تنتجه من مثار ودخول أأيضاً ويه 

ىل ذمة الإ ختصيص  الأموال العامة والانفاق  قيام الإدارة بصيانة ر، ويه يف الهناية اليت ترب دارةها للمنفعة العامة اإ

علهيا
(4)

 .  

كام جاء يف حمك جملس  ،املال العام حق ملكية الفرنيس بتأأكيده عىل أأن حق ادلوةل عىل ذهب القضاء ذكل وعىل   

دينة ابريس ، واذلي جاء فيه أأن " مينة ابريس وسكك حديد أأورليانزيف قضية مد  م16/7/1909ادلوةل بتارخي 

" أأموالها العامة يكون لها حق ملكية عىل
 (5)

. 

      

 . 130القانون املدين ، مرجع سابق ، ص  رشح عبد الرزاق الس هنوري : الوس يط يف (1)

 . 108، صمرجع سابقمحد الرشقاوى : براهمي أأ ( اإ 2)

 . 39، ص  3القاهرة ، ط  ـفؤاد العطار : القانون الإداري ، دار الهنضة العربية ( 3)

 . 392براهمي عبد العزيز ش يةا : الأموال العامة ، ص ( اإ 4)

ليه اإ ( أأ 5)  . 129براهمي ش يةا : أأصول القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص شار اإ
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بصفهتا مالكة  وأأهنا تكون مسؤوةل ،للطرق العامة بردومبلكية مدينة م 7/10/1966حبمكه الصادر بتارخي  أأيضاً  وقىض

حاةل هذه الطرق ءجتاه الغري عن الأرضار اليت تلحقهم شسبب سو 
(1)

. 

ن مملوك اتيالبدلية التابع ملدينة سانت أأ  حمك جملس ادلوةل ابعتبار مبىن م17/3/1967صادر بتارخي خر ويف حمك أ     

للمدينة املذكورة 
(2)

 . 

 الفرع الثاين : الاجتاه املؤيد مللكية ادلوةل للامل العام يف مرصـ    

ن حق : اذلي قال يف هذا الصدد  وحيد رأأفتاليت قيلت يف هذا الصدد هو رأأي ادلكتور  ال راءمن أأمه    " اإ

وقد أ ن حملامكنا أأن تعدل عن هذه النظرية  اإرشاف ورقابة ... ادلومني العام أأكرب من أأن يكون جمرد حق ادلوةل عىل

، تحول كبري أأثر من الوهجة العملية، قد ل يكون لهذا ال ق امللكية املقيدة بقيام التخصيصالعتيقة وتأأخذ بفكرة ح

مدين أأهيل ) ابمس  9مث أأليس يف تسميته ادلومني العام يف النص العريب للامدة  ،من الناحية الفقهية كن  ه أأمهيةول

الأمالك الأمريية( ما يفيد أأن ادلومني العام اململوك للحكومة اكدلومني اخلاص 
(3)

 . 

عامة العقارات واملنقولت  " تعترب أأموالً أأن: رشوع المتهيدي للقانون املدين عىلمن امل  119وقد نصت املادة   

ل أأن جلنة املراجعة وعند عرض هذه املادة علهيا قامت حبذف  ،اململوكة لدلوةل ..." يف حماوةل  لكمة "اململوكة" ذكلاإ

هذه الأموال "  ، أأو أأن ادلوةل حارسة عىللأخذ برأأي قاطع يف هل الأموال العامة مملوكة لدلوةلجتنب ا
(4)

 . 

موال العامة حذف جلنة املراجعة للكمة "وقد اس تغل الفقه امل    لتأأييد  " واختذها دليالً  اململوكة نكر مللكية ادلوةل للأ

، ويف حذفه حذف هذه اللكمة لهذه الأموال العامة ملا أأقدم عىلأأن املرشع لو أأراد أأن يقطع مبلكية ادلوةل  ه عىلرأأي

ايها دليل عىل ل أأن ادلكتور اإ  عدم اقتناعه اإ ، وخيالفها اهمي ش يةا ل يقر وهجة النظر هذهبر بوجاهة هذا الراي، اإ

مر ملكية اليشء العام تقطع برأأي يف أأ  أأل   اململوكة " أأن جلنة املراجعة قد قصدت فقط من حذف لكمة " ويرى

وأ ثرت أأن ترتك ذكل للفقه والقضاء  ،للشخص الإداري
(5)

 . 

مؤكدًا حلق ملكية ادلوةل للأموال العامة، حيث قضت احملمكة الإدارية العليا برأأي مؤكد  وقد جاء القضاء املرصي   

موال العامة، حيث قررت يف حمكها الصادر يف  بأأنه " اس تقر الفقه الإداري عىل أأن ادلوةل  م1963 مللكية ادلوةل للأ

 

 . 287ص  سابق ،مبادئ وأأحاكم القانون الإداري اللبناين ، مرجع  براهمي ش يةا :اإ  (1)

براهمي أأ ( 2) ليه يف اإ  . 110، ص م2010، س الاسكندريةـ ، دار اجلامعة اجلديدة ل العامة وحاميهتا مدنيا وجنائيامحد الرشقاوي : الأموامشار اإ

 . 1022، ص م1939، س 2القانون الإداري، ج وحيد رأأفت : (3)

 . 650ص  مرجع سابق ،سلامين محمد الطاموي : الوجزي يف القانون الإداري، ( 4)

 . 289، ص ابراهمي ش يةا : املرجع السابق (5)
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موال العامة مبراعاة وهجة املنفعة  والترصف فيه ،واستامثره ،ومن حقوق امللكية حق اس تعامل املال ،يه املالكة للأ

"  العامة اخملصص لها املال
(1)

. 

فادلوةل  ،العامة من املوضوعات اليت يس تقل هبا القانون العام" ملكية الأموال :كام قضت احملمكة الإدارية العليا بأأن   

ومن حقوق امللكية حق اس تغالل املال والترصف فيه مبراعاة وهجة املنفعة العامة  ،يه املالكة للأموال العامة

اخملصص لها املال ..." 
(2)

 . 

نقض حبق ادلوةل يف رفع دعاوى امللكية الأموال العامة حق ملكية قضت حممكة ال  لعتبار حق ادلوةل عىل وتأأكيداً    

ذا اكنت ادلعوى : فقد قضت بأأن احليازة ودعاوى ( بقصد تقرير حقها  ) املطعون ضدها قد رفعت من احلكومة " اإ

وأأنه بذكل يكون وضع يد الطاعنني علهيا غري مرشوع  ،من أأموال ادلوةل العامة الأرض املتنازع علهيا ابعتبارها عىل

"  قبل هذه ادلعوي تكون ملكية ل دعوي حيازة
(3)

. 

ن املرشع قد أأراد أأن يقطع برأأي يف لنا من مجموع هذه النصوص الترشيعية والأحاكم القضائية أأ  ويف الهناية يتبني    

ذا أأضفنا ما  ،ابعتباره حق ملكية ،الأموال العامة وغريها من الأشخاص الإدارية عىل تكييف طبيعة حق ادلوةل واإ

ليه أأغلبية الفقه املعارص من أأدةل يف هذا الشأأن وما اس تقر عليه القضاء املرصي من وصف الأموال العامة  يستند اإ

ىل أأنابلأموال امللوكة لدلوةل قلميية لأموالها ا ، خللصنا اإ لعامة قد فكرة ملكية ادلوةل وغريها من الأشخاص العامة الإ

أأخذت ماكنهتا يف الترشيع والفقه املرصي 
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 535، ص  7، اجملموعة الرمسية ، س م31/3/1963ق ، جلسة  1965/6طعن رمق ( 1)

 . 1405سامة عامثن ،ص ضائية يف أأمالك ادلوةل العامة ، أأ ، املوسوعة القم31/1/1993ق ، جلسة 31 /809طعن رمق  (2)

 . 879، ص 2، ع 18، مجموعة أأحاكم النقض، سم27/4/1967ق ، جلسة بتارخي  215/33طعن رمق  (3)

 . 115، ص : مرجع سابق محد الرشقاويبراهمي أأ اإ  (4)
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 . الفرع الثالث : الاجتاه املؤيد مللكية ادلوةل للامل العام يف ليبياـ    

" تعترب أأموال عامة العقارات واملنقولت اليت لدلوةل أأو  : أأنه عىلاللييب من القانون املدين  87املادة  نصت   

أأمر املال العام  حق ادلوةل عل تكييف البعض أأن املادة رأأىومن خالل هذه  ،للأشخاص الاعتبارية العامة ..."

انون فالنصوص الواردة يف ق ،لأن هذه املادة يه النص العام اذلي حيتوي تعريف الأموال العامة وتكييفها ،غري واحض

الأموال  تطبق عىل العقارات فقط ويبقى تكييف حق الأشخاص العامة عىل ـ كام سيمت ذكره ـ التسجيل العقاري

 العامة املنقوةل غامضاً 
(1)

 . 

ليه أأغلب الفقهاء أأن     ل أأن الرأأي اذلي مييل اإ املال العام املنقول هو حق  حق الاشخاص الاعتبارية العامة عىلاإ

ىلفاس تعامل  ،جفميعها من الأموال العامة عىل العقارات العامة، مثل حقها ملكية أأن  املرشع لتعبري )امللكية( يشري اإ

ادلوةل وما يتفرع عهنا من أأشخاص اعتبارية عامة ختتص مبلكية الأموال العامة اخملصصة لها 
(2)

 . 

حيث  يبدوا جلياً  خرى للأموال العامةالإدارية الأ  أأخذ املرشع اللييب ابلجتاه املقرر حلق ملكية ادلوةل والأشخاصو   

 :  مههاامللكية " يف عدة قوانني لعل أأ  لح "اس تعمل مصط

 :  البرتول اذلي نص يف املادة الأوىلششأأن  م 1955لس نة  25قانون رمق  ـ  1

" يعترب ملاك لدلوةل الليبية مجيع البرتول املوجود يف ليبيا حبالته الطبيعية يف طبقات الأرض ..." 
(3)

 . 

تعترب عقارات عامة غري قابةل  " : م يف املادة السادسة واليت نصت عىل1965قانون التسجيل العقاري لس نة ـ  2

 للأشخاص الاعتبارية العامة ..."  للترصف العقارات اململوكة لدلوةل أأو
(4)

 . 

ذا اكن حق ادلوةل عىلوهو القانون اذلي أأزال ال    أأموالها العامة حق ملكية أأم جمرد حق اإرشاف  لبس حول ما اإ

لغاء هذا القانون مبوجب  ، وجتدر الإشارة اإىلحق ادلوةل عىل أأموالها حق ملكية وذكل ابعتباره أأن ،ةوصيان أأنه مت اإ

والتوثيق  جيل العقاري الاشرتايكششأأن مصلةة التس  م1988لس نة  12القانون رمق 
(5)

 . 

 لدلوةل اململوكة الأرايض ششأأن م 1970 لس نة  63  رمق قانونـ  3
(6)

 م1971 لس نة 15املعدل ابلقانون رمق  
(7)

. 
 

 . 571ص  بريوت ، ـ خادل عبد العزيز عرمي : القانون الإداري اللييب ، دار صادر (1)

 . 129، محمد عبد هللا احلراري : أأصول القانون الإداري اللييب ، مرجع سابق ، ص  553صبيح ششري مسكوين : مرجع سابق  (2)

 . 10ص  ، م1982س  ، 2عبد الرزاق املرت ي : الترشيعات النفطية الليبية ، املنشأأة العامة للنرش والتوزيع والإعالن ، ط (3)

 . 18ص  ، م1965 بتارخي ، 3 ، س 14ع : اجلريدة الرمسية ( 4)

 . م18/12/1988بتارخي  ، 26، س  4ع  : اجلريد الرمسية  (5)

 3م ، ص 13/7/1979، بتارخي  8، س  38( اجلريدة الرمسية : ع 6)

 http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=183( موقع وزارة العدل الليبية  7)

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=183
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كررة م  يف املادة الثالثة امل1971لس نة  15م وكذكل تعديهل القانون رمق  1970لس نة  63وقد نص القانون رمق     

ىل احلكومة أأو  : " يف الكهام عىل 2الفقرة رمق  الشخص الاعتباري العام اذلي وتؤول ملكية املبىن عند فسخ البيع اإ

 . " أأدى الأجرة املقدمة

 للحكومة يكون كام " : أأنه عىل 1971لس نة  15من القانون رمق  يف املادة الثالثة املكررة 3كام نصت الفقرة رمق    

 أأية اقتضاء ويف ،ذاته املبىن قمية عىل املقدمة الأجرة مبالغ من يزيد ما استيفاء يف احلق العام الاعتباري الشخص أأو

 ". مبقتضاها مقدماً  الأجرة دفعت اليت الرشوط بعض أأو لك تنفيذ عدم نتيجة تعويضات

 تكييف حق ادلوةل رتتب عىلواستيفاء احلكومة ملبالغ الأجرة واقتضاهئا للتعويضات هو من مضن النتاجئ اليت ت   

 . يضاحه لحقاً اإ الأموال العامة بأأنه حق ملكية كام سيمت  وغريها من الاشخاص الإدارية عىل

ذلي نص يف وا ،م ششأأن الأحاكم اخلاصة بتقرير املنفعة العامة والترصف يف الأرايض1984لس نة  21قانون رمق ـ  4

الأرايض اململوكة انون الترصف يف ــــمن اترخي العمل هبذا الق اراً ـــ: " ل جيوز اعتبأأنه  املادة الرابعة منه عىل

 لدلوةل..."
(1) 

 . 

 11يف املادة رمق  بتقرير بعض الأحاكم اخلاصة ابمللكية العقارية 1992لس نة  11رمق قانون ـ 5 
(2)

: اليت نصت عىل  

 ..."يقصد بأأمالك ادلوةل يف تطبيق أأحاكم هذا القانون العقارات اململوكة لها ابعتبارها خشصا اعتباراي عاما "

 العامة ابلأموال يقصد : " يف املادة الثالثة واليت نصت عىل ششأأن التطهري الإداري 1423لس نة  10قانون رمق  ـ 6

 املؤسسات وأأ  ،العامة الشعبية اللجان اإرشاف أأو لإدارة اخلاضعة أأو اململوكة الأموال القانون هذا أأحاكم تطبيق يف

 الروابط أأو ،النقاابت أأو ،الاحتادات أأو ،املؤمترات أأو ،املرشوعات أأو ،بذاهتا القامئة والأهجزة املصاحل أأو ،العامة

 اململوكة املنشأ ت أأو ،الرشاكت أأو ،النوادي أأو ،العـام النفع ذات واخلـاصة العامة الهيئات أأو ،امجلعيات أأو ،املهنية

 يمت مل اليت اململكة الاقتصادية الوحدات وكذكل ،رأأساملها يف تسامه اليت أأو ،املذكورة اجلهات لإحدى ابلاكمل

"  العامة الأموال من أأموالها اعتبار عىل القانون ينص أأخرى هجة أأي أأو ،قميهتا تسديد
 
. 

 نهتاجه لفكرة تكييف حق ادلوةل عىلمما يدل عىل ا ،مصطلح امللكية يضاً أأ وقد اس تخدم املرشع يف هذا القانون    

  . أأموالها العامة بأأنه حق ملكية

 

 . 17، ص م8/11/1984، بتارخي  22، س  29ع  :الرمسية اجلريدة  (1)

 . 986، ص  م1992،  30، س  27ع : اجلريدة الرمسية  (2)
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نشاء مصلةة الأمالك العامةششأأن  م2004لس نة  170رمق  قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً  ـ 7 اإ
(1)

حيث حدد ، 

      :  اختصاصات مصلةة الأمالك العامة اكل يت

دارة وحامية العقارات اململوكة للمجمتع . ـ     اإ

 . بناء ورشاء والانتفاع واستامثر العقارات اململوكة للمجمتع ابدلاخل واخلارج ـ  الإرشاف عىل 

 تنفيذ الترشيعات والنظم املتعلقة ابلترصف يف العقارات اململوكة لدلوةل . ـ  

 . ملكية ادلوةل للأموال العامة : النتاجئ املرتتبة عىل الفرع الرابعـ    

أأموالها  والأشخاص العامة عىلتكييف حق ادلوةل  قر رأأي الفقه والقضاء املعارص عىلكام س بق اذلكر فقد اس ت   

ق ادلوةل وغريها من تكييف ح ويرتتب عىل ،وهبذا أأخذ املرشع الفرنيس واملرصي واللييب ،بأأنه حق ملكية

 العامة بأأنه حق ملكية عدة نتاجئ مهنا :الاشخاص الإدارية عيل الأموال 

 . حق ادلوةل والأشخاص العامة يف حامية اموالها العامة : ولً أأ 

القضائية  رفع مجموعة من ادلعاويتمتتع ادلوةل وغريها من الأشخاص العامة حبقها يف حامية الأموال العامة عن طريق   

طار القانون ما ي ، ومن هذه ادلعاوىهذه الأموال من قبل الأفراد بغرض رفع الاعتداء احلاصل عىل دخل يف اإ

طار القانون  ، ووضع اليد، ومن هذه ادلعاوىيازة، واحل والاسرتداد، الاس تحقاق اخلاص كدعاوى ما يدخل يف اإ

حلق يف مبارشة للأشخاص الإدارية ا املال العام يت ترفع عىل من هيدد أأو يعتدي عىلاكدلعاوي اجلنائية ال ،العام

كام أأن  ،موال العامةالأ  عىليف امللكية  وذكل محلاية حقها ،وضع اليد دعوى الاس تحقاق أأو الاسرتداد، ودعوى

ويه من وسائل القانون اخلاص يف حامية  ،احليازة الاس تحقاق ودعاوى امجلع بني دعوى للأشخاص الإدارية

املال العام  ة عىل من يعتدي عىلاجلنائي فيحق لها رفع ادلعوى ،وبني وسائل القانون العام ،امللكية
(2)

 . 

 احلق يف متكل الامثر واحلاصالت والراكز املدفون . : اثنياً 

وكذكل حق متكل الكنوز املدفونة يف  ،دارية حق متكل الامثر واحملصولت اليت يغلها املال العامللأشخاص الإ    

رايض تشمل سطحها وابطهناابعتبار ملكيهتا لهذه الا ،الأرايض اململوكة لها
(3)

نه يكون  لهذا الأصل وتطبيقاً ،  فاإ

ذا اس تطاع الغري ،زن املدفون أأو اخملبوء يف ما ه العامللشخص العام ملكية الك ل اإ ثبات وذكل مبوجب ملكيته  ه اإ  اإ

 ولكهنا قرينة ،ملكية الشخص العام املاكل للامل العام ادلفون فيه ، مبعىن أأن هناك قرينة عىلملكيته للكزن فيكون  ه
 

براهمي أأمحد الرشقاوي : مرجع سابق ، ص (1)  . 116اإ

 . 46، صم2004، يناير 46، س  1جامعة عني مشس ، ع -رمضان محمد بطيخ : املال العام ، جمةل العلوم القانونية والاقتصادية ، لكية احلقوق (2)

 . 130هللا احلراري : اصول القانون الإداري اللييب ، مرجع سابق ، ص محمد عبد ( 3)
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امللكية ع  دم قبلثبات العكس من تقبل اإ 
(1)

 . 

 . لزتام بصيانة املال العامالا : اثلثاً 

 نه يلزتم بتعويض الأرضارأأ كام  ،عاتق الشخص الإداري العام اذلي ميكل املال العام الالزتام بصيانة املال يقع عىل  

ال العام اليت تلحق الأفراد من جراء الإهامل يف صيانة امل
(2)

 . 

 تعدد الأموال العامة بتعدد الأشخاص املالكة لها . : رابعاً 

أأموالها بأأنه حق ملكية أأن تتعد هذه الأموال بتعدد الأشخاص العامة املالكة  يرتتب عىل تكييف حق ادلوةل عىل   

، فيكون الأخرىفيكون للك خشص عام مال ميلكه ششلك مس تقل عن املال العام اململوك للأشخاص العامة  ،لها

قلميية وأأخرىمملوك ، وأأموال أأخرىهناك أأموال عامة مملوكة لدلوةل مملوكة للأشخاص العامة  ة للأشخاص العامة الإ

 ، وهو ما يؤدي اإىلرشاف وصيانةأأموالها هو حق اإ الاجتاه القائل بأأن حق ادلوةل عىل  عىل ، ويف ذكل رد  املرفقية

وابلتايل عدم  ،ليهتا من أأجل ختصيصها للمنفعة العامةاعتبار الأموال العامة مجموعة واحدة تبسط ادلوةل علهيا و

منا تبارش سلطات حمددة حتت  ،هذه الأموال الاعتبارية العامة يف ادلوةل عىل وجود حق ذايت للك الأشخاص واإ

 ولكن القول ابململوكية جيعل مجيع الأشخاص العامة مالكة ،وهو ما يعرف بوحدة ادلومني العام ،وةلاإرشاف ادل

ىل ،دلوميهنا العام تعدد ادلومني وهذا ما يؤدي اإ
(3) 

 . 

 حق ادلوةل والأشخاص العامة يف املطالبة ابلتعويض . : خامساً 

أأو قضائيا ابلتعويض عام يصيب هذه الأموال  دارايً اإ دارية املالكة للأموال العامة مطالبة الغري جيوز للأشخاص الإ   

وحق الأشخاص الإدارية يف التعويض ليس مكقابل ملا فات ادلوةل من  ،خطاء الصادرة عهنمنتيجة الأ  ،من أأرضار

الأموال العامةمنافع أأموالها العامة، لكن كجزاء لبد منه ملنع اعتداءات الافراد عيل 
(4)

 . 

 والأشخاص العامة يف الترصف ابلبيع أأو الإجيار . ادلوةلحق  سادسا :

كة لها الترصف فهيا ابلبيع أأو عند انهتاء ختصيص الأموال العامة للمنفعة العامة جيوز للأشخاص الإدارية املال وأأخرياً   

املالية لهذه الاشخاصجيار يف هذه احلاةل يف اذلمة الإجيار، ويدخل مثن البيع أأو الإ 
 (7)

 . 
 

براهمي أأمحد الرشقاوي : مرجع سابق ، ص (1)  . 117اإ

 . 44سلامين محمد الطاموي : أأموال الإدارة العامة وامتيازاهتا ، مرجع سابق ، ص( 2)

 . 44لإدارة العامة ، مرجع سابق ، ص : أأموال ا سلامين الطاموي (3)

 . 410: الأموال العامة ، مرجع سابق ، ص  برامه عبد العزيز ش يةااإ  ،  599عبد الغين شس يوين عبد هللا : مرجع سابق ، ص  (4)

 . 130صول القانون الإداري اللييب ، مرجع سابق ، ص أأ محمد عبد هللا احلراري :  (5)
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 الفصل الثاين

 ةالعامالقانونية للأموال  ايةامحل

 

ىل نهتااكت عديدةتتعرض  ه الأموال العامة من ا ملا نظراً     مبختلف واهجزهتا ومرافقها اكفة قطاعات ادلوةل  متتد اإ

واستيالء يسفر عنه تعرض هذه  ،واختالس ،من رسقة ،شاكل عديدة للفساد املايلونتيجة لظهور أأ  ،فروعها

نه لبد من سن أأ  فوجد ،الاقتصاد الوطين تأأثريها عىلفقد تنبه املرشع خلطورة هذه الاعتداءات و  ،الأموال للضياع

والرادعة اليت تضمن ردع لك  ،العقوابت املناس بةووضع  ،للأموال العامةفعاةل حامية  ترشيعات القانونية اليت حتققال 

  خشص متتد يده للمساس بأأموال ومقدرات ادلوةل .

 بعد ادلراسة هذه أأمهية وتأأيت ،العامة للأموال القانونية امحلاية موضوع فصلال هذا يف ناول ابلبحثنت  ملا س بق  

ىل أأدى ادلوةل وايفة يف التطورف ،قتصاديةوتدخلها يف الانشطة الا ادلوةل وايفة اتساع  العام املال حامية ارتقاء اإ

ً  ذلكل نتيجة فأأصبحت ،ادلس تور يف علهيا النص مرتبة ىلاإ   وادلساتري الترشيعات من الكثري تبنته دس تورايً  مبدأأ

موال اخلطري وادلور الكبرية الأمهية يعكس وذكل املعارصة،  يف الأساس ية ووس يلهتا ادلوةل داةأأ  ابعتبارها العامة، للأ

ىل التطور ذكل أأدى وقد الاقتصادية، نشاطاهتا مبارشة  ولس امي العادي الترشيع صعيد عىل البينة انعاكساته اإ

 . اجلنايئ الترشيع

ذا اكن املرشع املدين قد    فاإن املرشع اجلنايئ قد  ،كفل امحلاية املدنية للأموال العامة من خالل الترشيعات املدنيةواإ

املوافني العموميني أأو من غريهامهيا من لشسط امحلاية اجلنائية لهذه الأموال جتاه اجلرامئ اليت تقع ع
(1)

،
 

ولعل ما ميزي 

الأموال العامة فاإن  ىليف حاةل الاعتداء عأأنه    الأموال اخلاصة عىل الاعتداءامحلاية اجلنائية للأموال العامة يف أأن 

هامل أأو عدم احتياط  سواء أأاكن ذكل الاعتداء متعمداً  ،ذكل يس توجب توقيع جزاء جنايئ  .أأم غري متعمد نتيجة اإ

 

 

 

 

 

، دار الفكر اجلامع ، جرائياً واإ  محمد أأنور حامدة : امحلاية اجلنائية للأموال العامة يف جرامئ الاختالس والاستيالء والرتحب والاهامل موضوعياً  (1)

 . 5ص ،م2002، س الاسكندرية

 . 68، ص  م1999، داري ، دار الهنضة العربيةبو زيد : املرجع يف القانون الإ أأ محمد عبد امحليد ( 2)
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 املبحث الأول

 امحلاية اجلنائية للامل العام
 

    

دارة املرافق العامة حتتاج اإىلادلوةل يف     مه هذه العنارص هو العنرص ، ومن أأ عنارص تساعدها يف القيام مبهاهما اإ

ل أأن هذه الأموال تكون أأ موالاملادي املمتثل يف الأ  أأو الاختالس أأو التبديد أأو التالف  لالعتداءعرضة  حياانً ، اإ

هدارها أأ  من هنا وضع املرشع قواعد وجزاءات جنائية محلاية هذه  ،و جعلها قابةل للتنازل عن طريق الرشوةأأو اإ

ة محلاية مام ذكل قام املرشع شسن قواعد ردعي، وأأ املال العام ية ملنع التعدي عىلوذكل بفرض عقوابت جنائ  ،الأموال

حتقيق املصلةة  ايةمبا يكفل يف الهنال وحفظه، حاكم ونصوص قانونية تضمن حامية املوأأ بط املال العام، وض 

العامة
(1)

. 

وامحلاية اجلنائية للامل العام تكون بواسطة الترشيعات اجلنائية اليت جترم التعدي عيل املال العام وتوقيع العقوابت     

هذه الترشيعات يتعدىالرادعة ملن 
(2)

ن امللكية أأ ذكل  ًا،اس تثنائي جراءً العام هبذه الوس يةل يعترب اإ املال ، وحامية 

لو اكن  محلاية اجلنائية حىتاب حماط املال العامذكل أأن  ،اليت يمتتع هبا املال العام جلنائية ل تمتتع ابمحلاية ااخلاصة 

و عدم احتياطأأ هامل اإ التعدي نتيجة 
(3)

 . 

 اليت  الأمهية اخلاصة للأموال العامة، من وانطالقاً  ،القانونية للأموال العامة مه مظاهر امحلايةأأ ومتثل امحلاية اجلنائية    

ىلترجع يف الأصل  ىلنايئ املرشع اجل  ذه الأموال من منافع عامة فقد سعىما حتققه ه اإ قرار هذا النوع من امحلاية اإ  اإ

اكن من أأ ، سواء هذه الأموال داء عىليت جترم اكفة صور الاعتيف العديد من القوانني املتفرقة والنصوص املتشعبة ال

، الأموال العامة عبء الالزتام وواجب احملافظة عىل عاتقه مجهور املنتفعني، أأو من املواف العام اذلي يقع عىل

اليت تنظم احلياة الوايفية للمواف العام اكفة  الترشيعات القانونية نصت علهيا توهذه الالزتاما
(4)

. 

مما س بق الأمهية البارزة اليت حتتلها امحلاية اجلنائية للأموال العامة كوهنا تتعرض لأمه دعامة من دعامئ اجملمتع  يتضح  

ولرتباطه الوثيق بكيان ادلوةل الاقتصادي ةل يف الهنوض والازدهاراذلي يساعد ادلو، ويه املال العام
(5)

.  
 

 

 . 8دغو الأخرض : مرجع سابق ، ص ( 1)

 . خرىأأ ن النصوص اليت تقرر هذه امحلاية اجلنائية للامل العام ل جيمعها ترشيع واحد بل يه بني قانون العقوابت وقوانني وقرارات اإ  (2)

 . 232عبد هللا زايد الاكدييك : حمارضات ص ( 3)

 . 66محمد محمد امحد ادلرويب : مرجع سابق ، ص ( 4)

 . 1م ، ص 2009القاهرة ، س ـانرص خلف خبيت : امحلاية اجلنائية للامل العام ، دار الهنضة العربية ( 5)
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وخيتلف الوصف القانوين للجرمية يف حاةل وقوعها من املواف  ،الأموال العامة وتتعد صور العدوان اليت تقع عىل  

ذا ما ارتكبت من قبل أ حاد الناس وخيتلف مع ذكل القيد والوصف القانوين للك جرمية ومعها ختتلف  ،العام عهنا اإ

ملواف العام اليت تشلك حيث مل يكتف املرشع القانوين بتجرمي الأفعال الصادرة عن ا ،العقوبة اجلنائية للك جرمية

ىلاملال العام حفسب اعتداًء عىل ليت يرتكهبا تشديد العقوبة املقررة كجزاء لتكل الأفعال اخملالفة ا ، بل ذهب اإ

هامل، أأ ولو اكنت  ،املال العام عىل ومتثل اعتداءً  امــاملواف الع و خطأأ غري ، أأ و تقصريهذه الأفعال انجتة عن اإ

معدي 
(1)

. 

خضاع الأموال العامة دلائرة أأحاكم قانون رمق     13وجدير ابذلكر أأن موقف املرشع اللييب اكن غري مس تقر ششأأن اإ

ذ مبوجب نص الفقرة الثانية من املادة  العقوابت ،قانون ، أأو لنصوص واحلرابةم ششأأن حدي الرسقة 1425لس نة  اإ

ل أأن القانون رمق  س املال العام يوقع عليه احلد مىت توافرت رشوطه،من القانون املذكور فاإن خمتل الأوىل  10اإ

ابعتبار الرسقة اليت حملها أأموال  مغايراً  موقفاً  الإشارة اإىل ذكل وتبىن أأغفل متعمداً   13املعدل لأحاكم القانون رمق 

( وابلتايل ختضع لأحاكم قانون العقوابت والقوانني اخلاصة  3املادة  5ادلوةل العامة واخلاصة ش هبة تدرأأ احلد )فقرة 

والعقوبة املقررة ابلنص املذكور  الأخرى
(2)

 . 

 اليت الأخرى اجلرامئ اإىل بصورة موجزة التطرق مع مبارشة العام املال متس اليت اجلرامئ املبحث هذا يف وس نتناول  

قوم بتبيان ماهية املال العام اخلوض يف املوضوع حمل ادلراسة سأأ  لكن قبل ،مبارش غري ششلك العام املال تصيب قد

هناك اختالف  ، لأنه وكام سيمت اذلكر فاإناملواف العام يف القانون اجلنايئكذكل مفهوم و  ،يف جمال القانون اجلنايئ

ىل ،ون الإداريوكذكل املال العام يف القانون اجلنايئ ابملقارنة مع القان ،يف مفهوم املواف العام  ولعل ذكل يرجع اإ

ذ أأ من القانونني اختالف طبيعة وهدف الكً  لقانون خبالف ان القانون الإداري ذو طبيعية تنظميية للمرفق العام ، اإ

اخلدمة الإدارية  ، فهدف الأول هو الارتقاء مبس توىعن اختالفهام يف الهدف اجلنايئ فهو ذو طبيعة جزائية فضالً 

ىليس هتدف أأساساذلي  ـ القانون اجلنايئـ  للثاين اً خالفيف ادلوةل  ومعاقبة مرتكهبا اجلرمية ًا الوصول اإ
  (3)

 . 

 

 

 

 

 

 . 101محمد عيل امحد قطب : مرجع سابق ، ص  (1)

 . 37، ص 2ـ لبنان ، طت ، بريو القانون اجلنايئ اخلاص اللييب ، دار الهنضة العربية  فائزة يونس الباشا : (2)

 . 218، ص  2، ط ـ مرص القاهرة  ،رفيق محمد سالم : امحلاية اجلنائية للامل العام ، دار الهنضة العربية  (3)
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 املطلب الأول

 تعريف املال العام يف القانون اجلنايئ

 

العامة يف نطاق القوانني اجلنائية خيتلف عن املعين ادلقيق للأموال العامة يف حمك القانون املدين املقصود ابلأموال   

ن صفة املال العام يف القانون املدين والقانون الإداري تلحق ابلأموال اليت تتعلق ابملنفعة  ،والقانون الإداري ذ اإ اإ

وذلكل فاإن مفهوم  ،هذه الأموال لإحلاق امحلاية اجلنائية عىلوابت قانون العق تطلهباي هذه الصفة العامة مل  ،العامة

لأن املرشع اجلنايئ لو أأخذ  ،املال العام يف قانون العقوابت خيتلف عام هو عليه يف القانون املدين والقانون الإداري

ل أأهنا ل تدخل  ،بذكل املفهوم خلرج من نطاق امحلاية اجلنائية أأموال مرصودة للمنفعة العامة يف ملكية ادلوةل أأو اإ

 الأشخاص الاعتبارية العامة
(1)

 . 

سواء أأاكنت هذه الأموال  ،امحلاية اجلنائية عىل لك الأموال املتصةل ابملنفعة العامة فاملرشع اجلنايئ عادة ما يضف    

حدى اجلهات اليت تسامه فهيا ادلوةل ،أأو للهيئات العامة ،مملوكة لدلوةل حدى هجاهتا ،أأو اإ نت جلهات اكأأو  ،أأو اإ

خاصة ليس لدلوةل علهيا سوى حق الإرشاف والتوجيه 
(2)

 . 

 الفرع الأول : تعريف املال العام يف القانون اجلنايئ الفرنيس .ـ    

 ،والتلف، للتبديدلدلفاع عن الأموال العامة وحاميهتا من لك الأعامل اليت قد تعرضها  ىتصد املرشع الفرنيس 

ىل، وبرزت امحلاية والضياع صور امحلاية القانونية املقررة للأموال  اكإحدى ،جانب امحلاية املدنية والإدارية اجلنائية اإ

، قانون املال العام وةل، قانون دومني ادل، قانون حامية املال العاممه تكل الترشيعات قانون العقوابتومن أأ  ،العامة

يان الأموال العامة وطرق حاميهتابب  ، قانون السلطات احمللية وغريها من القوانني ذات الصةلالهنري
(3)

 . 

مئ خمالفات الطرق الكربى والصغرى، اليت فرضت كام أأن هذه امحلاية اجلنائية متوافرة من خالل ما يعرف جبرا   

تالف لأي عنرص من عنارص الأموال العامة عقوابت جنائية عىل سواء اكنت من الطرق  ،الأعامل اليت ينتج عهنا اإ

كام أأن املرشع  ،والأموال الأثرية ،وشواطئ البةار ،اكحلدائق العامة ،الأخرىأأو غريها من الأموال العامة  ،العامة

ثبات عدم خطئه ،افرتض وجود عنرص اخلطأأ فهيا قدالفرنيس   ، ول يعفىحبيث ل يعف  مرتكهبا من العقوبة جملرد اإ

ل   يف حاةل القوة القاهرة أأو اخلطأأ اجلس مي  مهنا اإ
(4) 

. 

 

 . 184، ص م1994، س ـ مرصالاسكندرية ، القسم اخلاص ، دار املطبوعات اجلامعية  -فتوح عبد هللا الشاذيل : رشح قانون العقوابت( 1)

 . 162 -161ص ،: مرجع سابق  أأمحد اكمل حسن حسني( 2)

 . 665محمد محمد أأمحد ادلرويب : مرجع سابق ، ص ( 3)

     . 365ص مرجع سابق ، التطور املعارص لنظرية الأموال العامة ،  محمد فاروق عبد امحليد :( 4)
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 الفرع الثاين : تعريف املال العام يف القانون اجلنايئ املرصي .ـ   

فقد اختذ مفهوم واسع يتغاير  ،املدين والإداريعنه يف القانونني  املرصي مفهوم املال العام يف القانون اجلنايئ خيتلف  

ليه القوانني الأخرى حيث شسط املرشع اجلنايئ طائفه من الأموال يراها  حاميته وأأس بغها عىل املرصي عام ذهبت اإ

ت اكنت طبيعهتا وسواء دخل حىت ولو مل يضف  علهيا صفة العمومية أأايً  ،جديرة ابمحلاية اخلاصة لتعلقها ابملنفعة العامة

ل أأم خرج عهنا يف دائرة التعام
(1 )

. 

افرتاض أأهنا أأموال عامة يف جمال قانون  شخاص الاعتبارية اخلاصة جلأأ اإىلاملرشع وهبدف حامية أأموال الاو    

العقوابت 
(2) 

. 

الباب الرابع ـ يقصد ابلأموال العامة يف تطبيق هذا الباب  : "نهمن قانون العقوابت عىل أأ  119ادة وقد نصت امل   

لإرشافها أأو  ما يكون لكه أأو بعضه مملواك لإحدى اجلهات ال تية أأو خاضعاً  ـ والعدوان عليه والغدربعنوان اختالس 

 : لإدارهتا

 ادلوةل ووحدات الادارة احمللية . أأ ـ  

 الهيئات العامة واملؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . ب ـ

 الاحتاد الاشرتايك واملؤسسات التابعة  ه . ـ ـج

 النقاابت والاحتادات .ـ  د 

 املؤسسات وامجلعيات اخلاصة ذات النفع العام . ه ـ 

 امجلعيات التعاونية . ـ و 

حدىواملنشأ ت اليت يسامه فهيا  ،والوحدات الاقتصادية ،وامجلعيات ،الرشاكت ـ ز  اجلهات املنصوص علهيا يف  ابإ

 الفقرات السابقة .

 ". موالها من الاموال العامةأأ اعتبار  أأي هجة اخري ينص القانون عىل  ـ خ

يف مدلول الأموال العامة هو حاميهتا واحلفاظ علهيا مبا ميكن ادلوةل فغاية املرشع اجلنايئ املرصي من التوسع    

     ومبا حيقق املصلةة العامة ذكل أأن غاية املرشع من ،والأشخاص املعنوية العامة من القيام بواائفها ابلشلك املطلوب

امحلاية املقررة للأموال العامة ليست حامية املال ذاته بقدر مايه يف الأساس الرغبة يف ضامن حسن سري التوسع يف 

 الأموال وهبذا فاإن املصلةة احملمية يف جرامئ ،املرافق العامة ابنتظام واطراد مبا يكفل حتقق املصاحل العامة واس مترارها

 

،  2القاهرة ، طـ  يف حامية املال العام يف ضوء النظام الإداري الإساليم : دار الهنضة العربية الس يد أأمحد محمد مرجان : واجب املواف العام (1)

 . 20، ص م2010س 

، منشاة لعامة والهيئات واملوائن املرصيةا الاعتبارية: النظام القانوين للأمالك العامة واخلاصة اململوكة لدلوةل وللأشخاص  محد محمود مجعة( أأ 2)

 . 196ص  ، م2009ساملعارف، 
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ىل احملافظة عىل ية أأداء النشاط الوايف  اس مترار  ل تنحرص يف احملافظة عىل أأموال ادلوةل فقط بل تتعدى ذكل اإ

ومبا حيقق املنفعة العامة للمجمتع ،ابلشلك اذلي يتفق وأأهداف الوايفة العامة
(1)

 . 

قول مبفهوم أأوسع ميتد لأموال منا يأأخذ كام س بق الاإ  ،املفهوم ادلقيق للأموال العامة فاملرشع املرصي ل يقترص عىل   

ن مل تكن يف حقيقهتا مالً  ،تأأخذ حمك املال العام أأخرى لامل العام يف قانون العقوابت املرصي مدلولن ، فلعاماً  واإ

ي املال اململوك لدلوةل أأ  ،فقه القانون الإداري املسمل به يف ويقصد به املعىن املدلول احلقيق  للامل العامويمتثالن يف 

اليت عرفت من القانون املدين املرصي  87لنص املادة  اذلي يمت ختصيصه طبقاً  ،شخاص القانون العامأأ أأو غريها من 

واليت تكون خمصصة ملنفعة  ،العامة الاعتباريةأأو الأشخاص  ،واملنقولت اليت لدلوةل ،الأموال العامة بأأهنا العقارات

 املدلول احلمك  للامل العام  ما املدلول الأخر هوأأ  ،أأو وزاري ،أأو قرار مجهوري ،أأو مبقت ي قانون ،عامة ابلفعل

حامية هذا املال ملا يؤديه  ، ولكن املرشع رأأىللمدلول احلقيق   ه وفقاً  عاماً  ذكل املال اذلي ل يعترب مالً  واملقصود به

هذا العدوان جرمية  أأو دور يف الاقتصاد الوطين وقرر حاميته من العدوان عليه معترباً  ،امةمن منفعة ع
(2)

 . 

أأخرى ينص أأن أأي هجة "  : يف الفقرة )خ( عىلعندما نص  واملرشع املرصي جعل التوسع مفتوح مس تقبالً    

الوارد يف املادة السابقة عىل  من التعداد لوهو هبذا النص كأنه جيع ،موالها من الأموال العامةأأ اعتبار  القانون عىل

" سبيل املثال ل احلرص
(3)

. 

 اللييب . اجلنايئ القانون يف العام املال تعريف:  الثالث الفرعـ   

ن املرشع  اللييب أأضفى صفة املال عىل عدد من املؤسسات اليت  ، وصدرت العديد  مل ختضع لأحاكم الأموال العامةاإ

، اليت ذكره يف العديد من الأحاكم اخلصوص، وجاءت أأحاكم احملمكة العليا ابلتأأكيد عىل ما س بقمن الترشيعات هبذا 

 أأكدت عىل معومية أأموال هذه املؤسسات، ولتوضيح ما س بق أأورد بعض هذه الترشيعات اليت من أأمهها :

شأأن امجلعيات التعاونية الزراعيةش  م1971لس نة  46القانون رمق ـ    
(4)

أأموال هذه امجلعيات التعاونية واذلي أأدخل  ،

" يف تطبيق أأحاكم قانون العقوابت تعترب : منه واليت جاء فهيا  50املادة الزراعية يف نطاق الأموال العامة وذكل يف 

دارهتا وأأعضاء جلان مراقبهتا يف  أأموال امجلعيات يف حمك الأموال اململوكة لدلوةل، ويعترب العاملون هبا وأأعضاء جمالس اإ

 

ر مؤمت حبث مقدم اإىل  الفقه املقارن ابلفقه الاساليم،بو الوفا ابراهمي : فعالية احملامكة اجلنائية وضامن رد املال العام املعتدي عليه يفمحمد أأ  بو الوفا( أأ 1)

 . 3، ص م2003مارس  22 - 21، الفرتة من امحلاية القانونية للامل العام، جامعة الزقازيق

 . 39ـ  38، ص م2010، س ـ مرصالاسكندرية ، عة اجلديدة، دار اجلاموجنائياً  الأموال العامة وحاميهتا مدنياً  محد الرشقاوي :براهمي أأ ( اإ 2)

 . 250، ص م1991، س جلنائية للمرافق والأموال العامة: امحلاية ا محد زيدان انيف (3)

 . 536، ص م1971، 9، س 42( اجلريدة الرمسية : ع 4)
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وراق والأختام والسجالت الرمسية ل جيوز أأوراق امجلعية وجسالهتا يف حمك الأ وتعترب  ،العموميني حمك املوافني

ل وفقاً   يت :ابل  لهذا القانون قضت احملمكة العليا  وتطبيقاً ، للقانون" نقلها من مقر امجلعية اإ

العاملني ابمجلعيات التعاونية اعترب  م1971لس نة  46رمق من قانون امجلعيات التعاونية الزراعية  50 املادةن مفاد اإ "    

أأو علهيم شسبب  ،مابلنس بة للجرامئ اليت تقع مهن ،الزراعية وغريمه مما عددهتم هذه املادة كام لو اكنوا موافني معومني

 موال امجلعية تعترب كام لو اكنت مملوكة لدلوةل ..."تأأدية أأعامهلم ابمجلعيات ... كام أأن أأ 
(1)

 . 

 جاء حمك احملمكة العليا يف الطعن اجلنايئ واذلي جاء فيه : وبنفس املعىن   

 موال امجلعيات يف حمك الأموال اململوكة لدلوةل ..."أأ "... تعترب 
(2)

. 

أأن امجلعيات التعاونية الاساكنيةشش  م1973لس نة  30القانون رمق مث بعد ذكل صدر    
(3)

 27املادة واذلي جاء يف  ،

 . م1971 لعام 46رمق ونية الزراعية من قانون امجلعيات التعا 50املادة حاكم تاكد تتطابق مع ما نصت عليه أأ  منه عىل

واذلي نص  ،ششأأن امجلعيات التعاونية الاس هتالكية م1976لس نة  60ابلقانون رمق ردف املرشع القوانني السابقة أأ و    

العقوابت تعترب أأموال امجلعيات يف حمك الأموال اململوكة لدلوةل حاكم قانون أأ " يف تطبيق  منه عىل 26املادة يف 

 " . دارهتا يف حمك املوافني العمومني ...اإ عضاء جمالس أأ ويعترب العاملون هبا و 

قد حدد جمالت نشاط  م1976لس نة  60القانون رمق ن أأ " ... :  هذا القانون بقولها أأكدت احملمكة العليا عىلوقد    

، سواء ن اكن رأأس مال هذه امجلعيات يتكون من عدد غري حمدد من الأسهم لأعضاهئااإ نه و اإ التعاونية ... و امجلعيات 

ل أأ ورشاكت القطاع العام سات العامة،و املؤس اكنوا من الأفراد، أأ  من قانون امجلعيات  26م ن املرشع يف ، اإ

، وأأوراقها واختاهما هيا يف حمك املوافني العمومينيومواف ،موالها يف حمك الأموال العامةأأ ليه جعل اإ التعاونية املشار 

ذوراق والاختام الرمسية ... يف حمك الأ  ىلأأ  اإ خدمة الشعب ومساعدة املؤسسات العامة  ن هذه امجلعيات هتدف اإ

 ورشاكت القطاع العام حاجاته الرضورية والكاملية ..."
(4)

 . 

ل أأ موالها أأ ن أأ القانون اخلاص و  شخاصأأ هنا تعد من أأ فالأصل يف امجلعيات سالفة اذلكر      ن املرشعأأ موال خاصة اإ
 

 .  225، ص  1 ، ع 14ع ، س . م . م  ،م1977جلسة  ،ق 283/33طعن اجلنايئ رمق  (1)

 . 203، ص  2ـ  1، ع  25ع ، س  .  م. د م  ،م1987، جلسة ق 269/32رمق طعن جنايئ  (2)

، واذلي  185، ص م1981،  4 ، ع 17ع ، س . م. ق ، م  27/ 126ويف نفس الس ياق حمكت جاء حمك احملمكة العليا يف الطعن اجلنايئ رمق  

يف شأأن امجلعيات التعاونية الزراعية تنص يف تطبيق احاكم قانون العقوابت تعترب أأموال  م1971لس نة  46من القانون رمق  50م ن أأ "  نص عىل

 . " ت يف حمك الأموال اململوكة لدلوةل ...امجلعيا

 . 1315، ص م1973، 11، س 26( اجلريدة الرمسية : ع 3)

 . 170، ص 1ع  ،18ع ، س  . م. م  ،م1980 جلسة ،ق 256/26طعن اجلنايئ رمق  (4)
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وذكل حامية من املرشع لأموال امجلعيات من  ،والعاملني هبا يف حمك املوافني العموميني ،موال عامةأأ موالها أأ اعترب 

يئ يف التوسع يف نطاق هنج سار عليه املرشع اللييب اجلناوهذا يعترب  ،تكل الأموال د تقع مهنم عىلاجلرامئ اليت ق

ن ذكل حامية حقيقية لتكل الأموال اجلرامئ عىل الأموال العامة، ابعتبار أأ 
(1)

 . 

ششأأن اجلرامئ الاقتصادية م1979لس نة  2القانون رمق ع اللييب صدر املرش لهذا التوسع أأ  وتأأكيداً    
(2)

نص يف املادة اذلي  

 .لك مواطن"   ال العامة حرمة وحاميهتا واجب عىلمو " للأ  : منه عىل الأوىل

 ىحداإ وكة أأو اخلاضعة لإدارة أأو اإرشاف ... الأموال اململ" : عرفت املادة الثالثة من هذا القانون املال العام بأأنهو    

وملعرفة  "أأموالها من الأموال العامة  عتبارا ينص القانون عىل ى املادة السابقة أأو أأية هجة أأخر اجلهات املذكورة يف

 لقانون السالف اذلكر اليت نصت عىلاجلهات املذكورة يف املادة السابقة نرجع للامدة الثانية من ا ىحداإ املقصود بعبارة 

 ،أأو الهيئات ،أأو وحدات الإدارة احمللية ،أأو البدلايت ،الأماانت أأو ،أأو املؤمترات ،... اللجان": أأن هذه اجلهات يه 

 ،أأو الهيئات اخلاصة ذات النفع العام ،أأو امجلعيات ،أأو الروابط ،أأو النقاابت ،أأو الاحتادات ،أأو املؤسسات العامة

وكذكل املنشأ ت اليت طبقت ششأأهنا مقوةل رشاكء  ،أأو املنش ئات اليت تسامه يف رأأس مال هذه اجلهات ،أأو الرشاكت

 . " ... ل أأجراء

ىل    ذ مل يقرص حد كبري من مفهوم املال العام املشمو  ويعترب هذا القانون قد وسع اإ ل ابمحلاية اجلنائية اليت قررها اإ

 كام تنادي بذكل ،ة العامةو الأشخاص الاعتبارية العامة واخملصصة للمنفع، أأ الأموال اململوكة لدلوةل هذا املفهوم عىل

منا شسط ذكل املفهوم عىل  نوعدم اشرتاط هذه املادة أأ  2م هتا اكفة الأموال اليت عدد النظرية التقليدية للامل العام، اإ

، يعين أأن املرشع أأراد يف و ترشف عليه هذه اجلهات خمصص للمنفعة العامةيكون املال اذلي متلكه، أأو تديره، أأ 

ف التقليدي سواء وصفت حسب التصني ،موال هذه اجلهاتاية اجلنائية اليت قررها مجيع أأ ن يشمل ابمحلالواقع أأ 

م خاصة لأموال ادلوةل بأأهنا أأموال عامة أأ 
(3)

 . 

و خيانهتا، أأ  و، أأ و عدم احملافظة علهيا، أأ الأموال العامة فعال اليت من شأأهنا الاعتداء عىلفاملرشع هنا جرم اكفة الأ   

نه ذهب اإىل أأ  ،اليت خصصت من أأجلها الارضار ابملنفعة  بعد من ذكل ووسع من نطاق التجرمي حيثبل اإ

ل جمرد أأ  ةاخلطئياس تةدث طائفة جديدة من اجلرامئ العمدية و  دارية، خطاء مل تكن تشلك يف السابق اإ  مدنية أأو اإ

 

 . 226ـ  225: الطبيعة القانونية للامل العام واسس حاميته ، مرجع سابق ، ص  راهمي انوجي  اجملربيباإ محد ( أأ 1)

 . 1073، ص  م1979،  17، س  23اجلريدة الرمسية : ع ( 2)

 . 137صول القانون الاداري ، مرجع سابق ، ص ( محمد عبد هللا احلراري : أأ 3)
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عىل هذه الأموال  كام أأنه شدد من العقوابت اجلنائية، للجرامئ الواقعة 
(1)

 . 

هبذا  أأحاكم احملمكة العليا اليت وقفت علهيامهها  مع بيان أأ وقد جاء هذا التشديد يف عدد من املواد  نقوم شرسد    

 : اخلصوص

حدى اإ أأو  ،بأأية وس يةل املنشأ ت النفطية و ابلسجن املؤبد لك من خرب معداً أأ  ،" يعاقب ابلإعدام 4ـ املادة رمق 

 . ية منشأأة عامة ..."أأ و أأ ملحقاهتا 

وتسبب عن ذكل ختريب  ،يف القيام هبا ، أأو تراىخبواجباته خل  أأ  ذا" يعاقب ابلسجن املواف العام اإ  8ـ املادة رمق 

 . " 4و املس تودع املنصوص علهيام يف م املنشأأة أأ 

وبرد قمية الارضار اليت أأحدهثا لك مواف عام  ،ف دينارليعاقب ابلسجن وبغرامة ل تقل عن أأ "  9 رمق ـ املادة

 . و مصلةة عامة ..."أأ  ،مبال عام جس اميً  رضراً  حدث معداً أأ 

ليه حبمك وايفته من مال عام يف غري الاغراض لسجن لك مواف عام اس تخدم ما عهد اإ " يعاقب اب 14ـ املادة رمق 

 . اليت خصص لها ..."

قرص يف حفظ وصيانة هذا  اذاإ  ،عام امللكف حبفظ وصيانة مال عاماليعاقب ابلسجن املواف  " 15ـ املادة رمق 

 . " املال

 هو م1979لس نة 2  رمق القانون من 15 املادة مبقتىض التجرمي مناط ن" أأ وحضت ذكل احملمكة العليا  بقولها أأ و   

 ابلسجن ويعاقب " نصها يجير  حيث ،به امللكف املواف من العام املال صيانة أأو ،حفظ يف تقصري حصول

 نأأ  النص هذا ومؤدى " ، املال هذا صيانة أأو حفظ يف قرص ذااإ  عام مال صيانة أأو ،حبفظ امللكف العام املواف

 أأو ،للتلف املال ذكل يعرض نأأ  شأأنه من امتناع أأو ،فعل بلك يتحقق العام املال صيانة أأو ،حفظ يف التقصري

 الاستيالء تسهيل شأأنه من اكن ذااإ  حلفظه اخملصص موضعه غري يف املال وضع معه يكون مبا صورة بأأية الضياع

  . صيانته أأو حفظه يف التقصري صور من صورة التلف أأو ،للضياع تعريضه أأو ،عليه

 العامة للرشكة اخلزينة أأمني وهو ضده املطعون أأن فيه املطعون احلمك وردهأأ  ومما الهتام قرار من الثابت واكن  

 مقفل غري وهو اخلش يب مكتبه درج يف وتركها املبيعات من املتحصةل لنقودا وضع قد اكن والزجاج اخلزف ملنتجات

يداعها يقم ومل،   يشكك وأأ  ضده املطعون عن فيه املطعون احلمك ينفه مل مرالأ  وهذا ،ارسقهت حصلت حىت اخلزينة ابإ
 

 . 193، ص  م2010: النظام القانوين لرشاكت القطاع العام ، دار الفضيل للنرش والتوزيع ، س  عيل عبد الرحمي ششري الكلك ( 1)
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 للمطعون س نادهااإ  وحصة ،راكهناأأ  جبميع الهتام مبادة علهيا املنصوص التقصري جرمية قيام حيقق مما ،قرهأأ  بل حصته يف

 متت حيث ذلكل فعالً  عرضها وقد ،والرسقة للضياع يعرضها مفتوح خش يب درج يف النقود وضع نأأ  ذكل ـ ضده

 وىه ،مانع اس تعاملها دون حيل ومل ،ضده للمطعون متوفرة اكنت اليت اخلزينة يف وضعها خبالف ،شسهوةل رسقهتا

 ضياع وأأ  ،تلف حلاقاإ  أأو ،العابثني يد من منأأى ويف مأأمن يف حمتوايهتا وجيعل ،امحلاية يوفر مما ،الغرض لهذا معدة

 ..." ـ موالأأ  من اليه عهد ما حفظ يف ابلتقصري ضده املطعون ريم معه يصح اذلى مرالأ  هبا
(1)

. 

عن مخس س نوات لك مواف عام اختلس أأموال عامة، أأو أأموال " يعاقب ابلسجن مدة ل تقل  27املادة رمق ـ 

 . ليه حبمك وايفته ..."مسلمة اإ 

 

 2 رمق الاقتصادية اجلرامئ قانون من 27 املادة ن" اإ :  فيهواذلي جاء للمحمكة العليا  ملا س بق نورد حمك يضاحاً اإ و   

 وأأ  ،عامةً  موالً أأ  اختلس عام مواف لك س نوات مخس عن تقل ل مدة ابلسجن يعاقب ):  تنص م1979لس نة 

 يقع نأأ  ذكل ومقتىض،  ( ... لغريه ملكها وأأ  ملكيهتا ادعى وأأ  ،وايفته حبمك ليهاإ  مسلمة للأشخاص موالً أأ 

 اختلسه اذلى اليشء اكن فاذا ،وايفته حبمك ليهاإ  مسلامً  يكون اذلى اليشء عىل العام املواف من الاختالس

 الاختالس جرمية ابلتايل وانتفت ،الوايفة حبمك التسلمي ركن ختلف وايفته حبمك ليهاإ  مسلامً  يكن مل العام املواف

 اجلرامئ قانون من 28 املادة نص عليه ينطبق منااإ و  ،العقاب من منأأى يف كوني ل نهأأ  لاإ  ،املذكورة ابملادة املبينة

 وجه بدون اس توىل عام مواف لك ابلسجن يعاقب ) وىلالأ  فقرهتا يف تنص واليت م1979لس نة  2 رمق الاقتصادية

 ،عاماً  موافاً  اجلاين يكون نأأ  هبا املبينة اجلرمية لقيام يكفى نهأأ  املذكورة الفقرة مقتىض واكن ،( ... معا مال عىل حق

 نلأ  اس تلزام ودون حق ،وجه بدون العام املال عىل الاستيالء يكون نأأ و  عاماً  مالً  عليه املس توىل املال نيكو نأأ و 

 مبرصف طباعة لكوهنا ،العام املواف تعريف علهيا ينطبق الطاعنة اكنت وملا ،املواف حيازة يف املال يكون

 عن علهيا اس تولت وقد ،املذكور املرصف ختص لكوهنا عامة موالً أأ  علهيا اس تولت اليت موالالأ  واكنت امجلاهريية

 قانون من 28 املادة حلمك خاضعة تكون هنااإ ف ،مرصفية صكوك مبوجب شسحهبا قامت مث ،ومهية يداعاتاإ  طريق

  نهاإ ف ،انونــالق هذا من 27 املادة حمك أأهناـــش يف عليه املطعون احلمك طبق ذاإ و  ،م1979لس نة 2رمق الاقتصادية اجلرامئ

 

 

 . 242، ص  4ـ  3، ع  23، م . م . ع ، س م1985ق، جلسة  425/30جنايئ رمق ( طعن 1)
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 " هوتصحيةنقضه  يوجب مبا انونــالق تطبيق يف خطأأ أأ  قد يكون
(1)

 . 

فاذا وقع الفعل غري  ،مال عام يعاقب ابلسجن لك مواف عام اس توىل بدون وجه حق عىل " 28املادة رمق ـ 

حدى مصحوب بنية المتكل تكون اليت ، هاتني العقوبتني " العقوبة احلبس وغرامة ل جتاوز أألف دينار، أأو اإ

اط أأن يكون هذا دون اشرت  ،ن الفعل واقع من مواف عام، وأأ مال عام عليه املس توىل ن يكون املالاشرتطت أأ 

 .ىل املواف الواقع منه الفعل املال قد مت تسلميه اإ 

 الطاعنة دينت اليت الاقتصادية اجلرامئ قانون من 28 املادة نص اكن امل " : بقولهاحضت احملمكة العليا ذكل وقد أأو   

 ، ( عام مال عىل حق وجه بدون اس توىل عام مواف لك ابلسجن يعاقب ) بأأنه وىلالأ  فقرهتا يف تقىض ...  مبوجهبا

 عليه املس توىل يكون نأأ و , عاماً  موافاً  اجلاين يكون نأأ  هبا املبينة اجلرمية لقيام يلزم نهأأ  املذكورة الفقرة مقتىض واكن

 يف عليه املس توىل املال يكون نلأ  اس تلزام ودون ،حق وجه بدون املال عىل الاستيالء يكون نأأ و  ،عاماً  مالً 

 الاستيالء يكون نأأ  يكفى منااإ و , املواف حيازة يف عليه املس توىل املال يكون نأأ  يشرتط ل وبذكل ,املواف حيازة

 حبمك ملولكته يسمل مل املال نأأ  من ادلفاع به دفع ما فان بذكل،  ... حق وجه بدون عام مال عىل عام مواف من

 . " عامة موافة واملهتمة عام املال نأأ  طاملا مردود وايفهتا

ىل أأ     أأهنا ن امحلاية اجلنائية اليت فرضها قانون اجلرامئ الاقتصادية للأموال العامة ليس من شوجتدر الاشارة اإ

كام أأهنا ل ختل حبق اجلهات  منصوص علهيا يف القوانني الأخرى، اكرث فعالية خرىحامية جنائية أأ خالل بأأية الإ 

من هذا  37ًا حيث نصت م عام اً املال العام مواف عندما يكون املعتدى عىل ةدارية يف توقيع اجلزاءات التأأديبيالإ 

و أأي قانون انون العقوابت أأ ــمنصوص علهيا يف ق شدانون بأأية عقوبة أأ ـــ" ل ختل أأحاكم هذا الق: انون عىل ـــالق

أ خر" 
(2)

نص  نهامئ الاقتصادية مل يكتف ابلنص عىل العقوبة الأصلية يف عدد من مواده، حيث أأ كام أأن قانون اجلر  ،

عف قمية املال الواقع عليه اجلرمرد ض ويهعقوبة تمكيلية لعدة جرامئ  منه عىل 35 املادةيف 
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 . 226، ص  4 - 3، ع  23م ،  م . م . ع ، س 1985جلسة  ق ، 132/32رمق ( طعن جنايئ 1)

 . 231، ص  2 - 1، ع  24ع ، س  . م. م  ، م1986ق ، جلسة  536/32جنايئ رمق  طعن( 2)

 . 137عبد هللا احلراري : مرجع سابق ص محمد  (3)
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 املطلب الثاين

  تعريف املواف العام يف القانون اجلنايئ

 

 

فقد عرف جانب  ،عام من قبل فقهاء القانون اجلنايئهناك العديد من التعريفات اليت وضعت ملصطلح املواف ال   

" لك خشص يعمل يف مواهجة الأفراد ابمس ادلوةل أأو أأحد الأشخاص املعنوية :  من الفقه اجلنايئ املواف العام أأنه

زاءمه يف صورة طبيعية تس تدع   ثقهتم أأحد الاختصاصات اليت خولها القانون ملرفق عام تديره العامة وميارس اإ

دارة مبارشة" ادلوةل أأو الشخص املعنوي العام اإ
 (1)

 وطبقاً  لأنه ،ملفهوم املواف العام ، وهو من التعريفات املوسعة

لو مل يصدر اليت خولها القانون ملرفق عام حىت كذكل من ميارس أأحد الاختصاصات  اً عام اً لهذا التعريف يعد مواف

أأو بتلكيفه من قبل ادلوةل للقيام بذكل قرار بتعيينه
(2)

. 

 الفرع الأول : تعريف املواف العام يف القانون اجلنايئ الفرنيس .ـ    

ىل قد ذهب فقهاء    " لك : بأأنه ملواف عرف  ش يت ملصطلح املواف العام مهنا ماوضع تعاريف  القانون اجلنايئ اإ

خشص من رجال احلكومة  ه معل رئييس وبيده نصيب من السلطة العامة " 
(3)

. 

أأو مصلةة  ،الشخص اذلي يلكف من قبل السلطة الإدارية ابلقيام خبدمة يف مرفق عام ": كام عرف بأأنه     

 معومية"
(4)

. 

قه والقضاء الاداري يف فرنسا لتوضيح مفهوم املواف فالرمغ من اجلهود واحملاولت اليت بذلها لك من ال وعىل    

ل  أأ  العام  حيث اكنت القاعدة أأن لك من  ،ن النصوص القانونية اكنت غري واحضة يف بيان مدلول املواف العاماإ

ن صاحب سلطة مبارشة يف ادلوةل أأم جمرد معاون أأم مس تخدم اكأأ يتحمل جزءا من السلطة فهو مواف عام سواء 

مستشار ل يدير املرفق بنفسه بل يبدي رأأيه فقط جفميع هؤلء يعدون موافني معوميني  عبارة عن أأم
(5)

  . 

 فقد اس تخدم املرشع مصطلح ،فاملرشع الفرنيس مل يأأت مبفهوم واحد يف اكفة النصوص اليت حتمك املواف العام   

 اذلي يرتكب جرامئ خمةل ابلرشف دونحاكم املواف أأ املتعلقة ببيان  (432/17) (432/15)املواف العام يف املواد 
 

 25، ص  م1972القاهرة ، س  -محمود جنيب حس ين : رشح قانون العقوابت، القسم اخلاص، اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة ، املطبعة العاملية (1)

 . 54ص  ، م2004، س  1صباح مصباح محمود السلامين : امحلاية اجلنائية للمواف العام ، ط  (2)

(3) Garcon  Emile ; Code penal Annotee Tome 1. Librairie du Recueil Sirey , paris, 1952 ,p 704 

ليه   . 53ص  ،م2004، 1الاردن ، ط ، عامن ـ يف صباح مصباح محمود السلامين ، امحلاية اجلنائية للمواف العام ، دار احلامدمشار اإ

 84، صم1997، س ـ مرصالاسكندرية  ،الرشوة واختالس املال العام ،املكتبة اجلامعيةبو الروس : جرامئ الزتييف والزتوير و أأمحد أأ ( 4)

 . 214محد زيدان انيف العزني : مرجع سابق ، ص  (5)
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املتعلقة بتةديد صفة  (434/6،  433/5،  433/3)والأمر ذاته يف املواد  ،ن حيدد املقصود ابملواف العامأأ 

الاشخاص اذلين اس بغ علهيم القانون امحلاية جتاه أأي اعتداء أأو عنف يقع علهيم أأثناء تأأديهتم لواائفهم أأو شسبهبا 

املواف العام  حيث مل يوحض معىن
(1)

 . 

هنم ل نائية من املوافني العامني رمغ أأ حممكة النقض الفرنس ية فقد عدت بعض الاشخاص يف املسائل اجل أأما    

داري رشيع الإ للفقه والقضاء والت  يعتربون كذكل وفقاً 
(2)

 . 

 املرصي . اجلنايئ القانون يف العام املواف تعريف:  الثاين  الفرعـ    

 أأنه يقصد ابملواف العام : مكرر عىل 119قانون العقوابت يف املادة فقد نص  ما يف مرصأأ    

 دارة احمللية .والعاملون يف ادلوةل ووحدات الإ ة القامئون بأأعباء السلطة العام أأ ـ   

نيابية عامة سواء اكنوا وغريمه ممن هلم صفة  ،والتنظاميت الشعبية ،والوحدات ،عضاء اجملالسرؤساء وأأ  ب ـ

 و معينني .منتخبني، أأ 

 فراد القوات املسلةة .أأ   ج ـ 

حدى السلطات العامة يف ا  د ـ    وذكل يف حدود العمل املفوض فيه . ،لقيام بعمل معنيلك من وافته  اإ

موال عامة طبقا العاملني يف اجلهات اليت اعتربت أأموالها أأ واملديرون وسائر  ،دارةرؤساء وأأعضاء جمالس الإ  ه ـ 

 للامدة السابقة .

ليه مبقتىض القوانني، أأ لك من يقوم بأأداء  و ـ   و من مواف عاممعل يتصل ابخلدمة العامة بناء عىل تلكيف صادر اإ

وذكل ابلنس بة  ،و النظم املقررة حمك يف حمك الفقرات السابقة، مىت اكن ميكل هذا التلكيف مبقتىض القوانني أأ يف

 . للعمل اذلي مت التلكيف به

املال العام  وخاصة يف جمال جرامئ العدوان عىل املرصي فاإن صفة املواف العام يف القانون اجلنايئوفق ما تقدم   

هنا متتد  ويه الواردة يف الفقرة )ه( من شخاص ل تعد من املوافني العامني لتشمل طوائف أأخرى من الأ  وتتوسع فاإ

 

 . 736( محمد محمد أأمحد ادلرويب : مرجع سابق ، ص1)

 . 28، ص م 1988( اإايد حسني العزاوي : قتل املواف او امللكف خبدمة عامة أأثناء تأأدية واجبه أأو شسببه ، مطبعة عامص ، بغداد ـ العراق ، 2)
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العاملني يف اجلهات اليت اعتربت أأموالها وسائر  ،واملديرون ،دارة، وأأعضاء جمالس الإ وتضم رؤساء ،املادة السابقة

ن هذه الفئة مس متدة صفة املواف العام من صفة أأ  مبعىن ،من قانون العقوابت 119املادة لنص  طبقاً  عامةً  موالً أأ 

ن العاملني يف تكل اجلهات  موالً يعترب القانون أأموال هجة معينة أأ  حفيث ،املال العام للجهة اليت يعملون دلهيا عامة فاإ

املواف يف صدد جرامئ العدوان  أأي أأن صفة ،املال وميني ابلنس بة جلرامئ العدوان عىليعدون من املوافني العم

 ،يف القامئني بأأعباء السلطة العامةوتتوافر هذه الصفة  ،أأو احلقيق  ،املال العام تضم املواف العام مبعناه الإداري عىل

ىل جانب فئات أأخرىووحدات الإدارة احمللية ،والعاملني يف ادلوةل مه رؤساء و ،تأأخذ حمك املواف العام ، اإ

وأأعضاء جمالس النيابة
(1)

 . 

س باغ صفة املواف عىل    سواء أأاكنت هذه  ،لك من يؤدي خدمة عامة وقد جاء النص يف هذا القانون عىل اإ

 أأو بغري أأجر . ،أأو مؤقتة بأأجر ،اخلدمة دامئة

يث فرست مفهوم ح  ،نفس الهنج من التوسع يف مفهوم املواف العام حممكة النقض املرصية عىلوقد سارت    

أأو متنح  ه هذه الصفة مبقت ي  ،أأو مؤقتة ،من السلطة العامة بصفة دامئة " من يويل قدراً  : نهاملواف العام عىل أأ 

واملس تخدمني امللحقني ابلوزارات واملصاحل  ،من اخلزانة العامة اكملوافني واللواحئ سواء أأاكن يتقاىض مرتباً  ،القوانني

ودار الكتب أأو اكن ملكف  ،واجملالس البدلية ،اكجلامعات ،أأو ابلهيئات املس تقةل ذات الصفة العمومية ،التابعة لها

لهيم ة دون أأجور اكلعمد واملشاخيخبدمة عام "  ومن اإ
(2)

 . 

 

 اللييب . اجلنايئ القانون يف العام املواف تعريف: الفرع الثالث ـ   

 م1956لس نة  48رمق  املعدل ابلقانون م1953نومفرب 28الصادر يف العقوابت قانونقد تناول فما عن الوضع يف ليبيا أأ    

أأو  ،نيطت به هممة عامة يف خدمة احلكومةأأ " املواف العمويم هو لك من : بقولها  16/4املادة يف  مفهوم املواف

ويدخل يف ذكل حمررو  ،براتب أأو بدونه ًا،أأو مؤقت دامئاً  أأو مس تخدماً  ،سواء اكن موافاً  ،ىالهيئات العامة الأخر 

 .  قياهمم بواجباهتم " ثناء، والشهود أأ والرتامجة ،واخلرباء ،واحملمكون ،والأعضاء املساعدون يف احملامك ،العقود

املادة رمق ضاف دل بعض أأحاكم قانون العقوابت حيث أأ اذلي ع م1973لس نة  73صدر قانون رمق مث بعد ذكل    

 اللــمع عدم الإخ ": ا ــن يوسع يف تعريف املواف العام حيث جاء فهيعىل ما مفاده أأ  الفقرة جاليت نصت يف  229

       

براهمي أأمحد الرشقاوي 1)  . 190ـ  189، ص  م2010اجلامعة اجلديدة ، س  الأموال العامة وحاميهتا مدنيا وجنائيا ، دار :( اإ

 . 3311، ص  م1957،  7، س  3ادلائرة اجلنائية ، ع  ـحاكم النقض ، أأ  25/12/1956، بتارخي ق 26/ 1095( نقض رمق 2)
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 : يعد أأيضا يف حمك املواف العمويم 16من املادة  4يف البند بتعريف املواف العمويم الوارد 

 ، أأو خمتارين بأأية طريقة أأخرى .سواء اكنوا منتخبني ،أأو احمللية ،وأأعضاء الهيئات النيابية  رؤساء أأ ـ  

 . وأأعضاء اللجان الشعبية رؤساء ب ـ

نشأ ت وامل  ،وامجلعيات ،واملؤسسات ،ومس تخدمو الرشاكت ،وموافو ،ديرومو دارة، اإ وأأعضاء جمالس  رؤساء ج ـ

حدىأأو  ،ذا اكنت ادلوةلاإ   .  أأو املؤسسات العامة تسامه يف رأأس مالها ،الهيئات اإ

منه  املادة الثانيةيف  ريف مدلول املواف العام تع اجلرامئ الاقتصادية ششأأن م1979 لس نة 2 رمق قانون كام جاء يف    

 تنص الاقتصادية اجلرامئ ششأأن م 2ـ  79 رمق القانون من 2 املادة ن" أأ : دلول  احملمكة العليا بقولها كدت هذا املوأأ 

 ،املؤمترات وأأ  ،اللجان يف عامة هممة به نيطتأأ  من لك القانون هذا حاكمأأ  تطبيق يف العام ابملواف يقصد:  نهأأ  عىل

 وأأ  ،الاحتادات وأأ  ،العامة املؤسسات وأأ  ،الهيئات وأأ  ،احمللية دارةالإ  وحدات وأأ  ،البدلايت وأأ  ،ماانتالأ  وأأ 

 يف تسامه اليت املنشأ ت وأأ  ،الرشاكت وأأ  ،العام النفع ذات اخلاصة الهيئات وأأ  ،امجلعيات وأأ  ،الروابط وأأ  ،النقاابت

 وأأ  موافاً  وأأ  عضواً  اكن سواء ،جراءأأ  ل رشاكء مقوةل ششأأهنا طبقت اليت املنشأ ت وكذكل, اجلهات هذه مالها رأأس

" مقابل دون وأأ  مبقابل مؤقتاً  وأأ  دامئاً  عامالً  وأأ  منتجاً 
 (1)

. 

فف  جمال الرشاكت واملنشأ ت مل  يشرتط يف  ،ن القانون اجلنايئ توسع يف مفهوم املواف العامنالحظ هنا أأ     

العمل  اكن طبيعة ايً أأ  اً عام اعترب القانون اجلنايئ املواف موافاً  ، كذكلالعمل اذلي يؤديه املواف رشوط معينة

 اليت الرشكة نأأ  طعنه يف يسمل الطاعن اكن" : كدت ذكل احملمكة العليا بقولها ، وقد أأ و املنشأأةاليت تؤديه الرشكة أأ 

 عن تمت ابلاكمل متلكه وأأ  ،املنشاة وأأ  ،الرشكة مال سأأ ر  يف اجملمتع مسامهة واكنت ،للمجمتع ابلاكمل لوكةمم هبا يعمل

 عربة ل واكن ،اذلكر سالفة الثانية ابملادة املبينة اجلهات من وغريها ،العامة والهيئات ،واملؤسسات ،ماانتالأ  طريق

 اذلى العمل طبيعة اكن ايًّ أأ ف ،به تقوم اذلى العمل بنوع املنشاة وأأ  ابلرشكة يعمل فمين العام املواف صفة توفر يف

 توفر يف العربة نلأ  ،هبا يعمل معن العام املواف صفة  نف شأأنه من ليس ذكل فان ،املنشاة وأأ  الرشكةبه  تقوم

 اجلهات حدىاإ  فيه تسامه وأأ  ابلاكمل مملواك مالها رأأس بكون هو املنشاة وأأ  ابلرشكة يعمل فمين العام املواف صفة

 فمين العام املواف صفة توفر يف عربة ل نهأأ  كام ،هبيان السالف الاقتصادية اجلرامئ قانون من الثانية ابملادة املبينة

 وتس يري لإدارة الالزمة الاعامل من بعمل يقوم نهأأ  فطاملا ،هبا يؤديه اذلى العمل بنوع املنشاة وأأ  ابلرشكة يعمل

  يقوم نهأأ  اعترب عامة خدمات داءأأ  منه الغرض عام اطـــنش وهو ،ةــأأ املنش وأأ  الرشكة جهلأأ  من قامت اذلى اطـــالنش

 

 . 216، ص 2، ع  22ع ، س .م  . ، م م 1984/ 28/9، جلسة ق538/30( حمك جنايئ رمق 1)
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 يعمل وهو الطاعن فان مث ومن, بدونه وأأ  مبقابل مؤقتاً  وأأ  دامئاً  منتجا وأأ  موافاً  يكون نأأ  ذكل يف يس توى عامة مبهمة

 يف عاماً  موافاً  يعترب نهاإ ف ،ابلاكمل مالها سأأ ر  اجملمتع ميكل الرشكة وهذه ،البناء ملواد هليةالأ  ابلرشكة ـ رصاف ـ

 "املذكور القانون من الثانية ابملادة الوارد املواف لتعريف طبقاً  وذكل ،الاقتصادية اجلرامئ قانون حاكمأأ  تطبيق
(1)

 . 

ذ يعد لك خشص تقدم ادلوةل عن عند حتديده ملدلول املواف العام اإ الفقه اجلنايئ ل يتقيد ابلفكرة الإدارية و    

أأو بغري ، بأأجر، أأو مؤقتة ،ةدامئء أأاكنت هذه اخلدمة ذات صفة سوا عاماً  طريقه خدمة عامة لأفراد اجملمتع موافاً 

لزامية ،أأجر  به نيطتأأ  من " : ام بأأنهــحيث عرفت املواف الع عليه احملمكة العليا كدتأأ  وهو ما ،أأو اختيارية ،اإ

 وأأ  دامئاً  مس تخدماً  وأأ  ،موافاً  اكن سواء ،خرىالأ  العامة الهيئات وأأ  ،الولايت وأأ  ،احلكومة خدمة يف عامة هممة

 التنفيذية السلطة ىلاإ  القانون فقه عليه اس تقر حس امب ينرصف احلكومة مصطلح واكن بدونه وأأ  ،براتب ،مؤقتاً 

"  ابدلوةل
(2)

 . 

ابدلوةل تنظميية حتمكها القوانني اخلاصة ابلوايفة  لشخص مواف عام سواء أأاكنت عالقتهكذكل يعد ذكل ا     

ن املواف الفعيل وهو من مل يصدر قرار أأ  قدية خاضعة لأحاكم القانون اخلاص، يضاف اإىل ذكلالعامة أأو تعا

ولكنه  ،و انقطعت ششلك هنايئ، أأ أأو توقفت عالقته ابدلوةل لفرتة حمددة ،أأو اكن قرار تعيينه ابطالً  ،بتعيينه أأصالً 

 يف نظر الفقه اجلنايئ موافاً  مفثل هذا الشخص يعدُّ  ،أأحد اختصاصاهتا يف صورة يعرتف هبا القانون ابرش فعالً 

قانون اجلنايئ لأقرانهن مث يمتتع باكمل امحلاية اليت يوفرها الوم، عاماً 
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 248، ص  4ـ  3، ع  23ع ، س .م . ، م م1985، جلسة ق729/32طعن  جنايئ رمق  (1)

 . 284، ص  4ـ  3، ع  23ع ، س .م  . ، مم23/2/1988سة ل ، ج ق556/34طعن جنايئ رمق  (2)

 . 54ص  ،السلامين : مرجع سابقصباح مصباح محمود  (3)
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 املطلب الثالث

 حامية الأموال العامة من املواف العام
 

 

الناس ادلوةل من خال ه ابعتباره  ةل وهو املعرب القانوين عهنا، ويرىيعترب املواف العام هو املمثل احلقيق  لدلو   

 أأن كام ،غفا ه بأأي حال من الأحواليف احلياة الإدارية ل ميكن اإ  فعالً  كام يلعب دوراً  ،رأأسها املفكر وساعدها املنفذ

داريةال العام اذلي هو عصب احلياة الإ امل من أأمه واجباته احملافظة عىل
(1)

 ممارس ته أأثناء املواف يرتكب وقد، 

 قد علهيا املرتتبة والنتاجئ الأفعال هذه خطورة اإىل وابلنظر املال العام، متس اليت الأفعال من عدًدا وايفته لواجبات

 . والعقاب ابلتجرمي العقوابت قانون تناولها

بل فرق يف  ،عليه لالعتداءواملرشع اللييب مل يكتف ابلتوسع يف قاعدة جرامئ املال العام وتقرير عقوابت رادعة    

وبني اجلرامئ  ،املال العام من أ حاد الناس بني تكل اجلرامئ الواقعة عىل الأموال العامة عىل الاعتداءالعقوبة من حيث 

 ذلينا ني العموميني وذكل بتقرير عقوابت رادعة ومشددة ابلنس بة للمواف ،اليت ترتكب من املوافني العموميني

ال العامامل يعتدون عىل
(2)

ذا ما  ،خشص اجلاين نوع العقوبة وجحمها اليت تطبق عىلويمتثل الفرق يف ،  فاملواف العام اإ

جانب  ـ اإىلن ذكل ينتج عنه ، فال شك أأ املال العام أأو غريها من اجلرامئ رتاكب جرمية الاستيالء عىلادين اب

ىلتطبي ـتطبيق العقوبة املنصوص علهيا يف النص اجملرم للفعل املقرتف  الوايفة  الفصل من ق عقوبة تبعية تصل اإ

ىل أأ  يه أأحد اس باب تشديد العقوبة عليه  ن توافر صفة املواف العام يف اجلاينالعامة، هذا ابلإضافة اإ
(3)

 . 

ونتناول ابلبحث امحلاية اجلنائية للامل العام من خالل عرض جرمية اختالس املال العام يف فرع اول ونتناول يف    

 الفرع الثاين جرمية الاستيالء بغري حق عىل املال العام وخنصص الثالث جلرمية التقصري يف حفظ وصيانة املال العام .

 . الفرع الأول : جرمية اختالس الأموال العامةـ    

ذلكل قام املرشع يف ًا، وسعها انتشار ، كام أأهنا أأ الصاحل العام عىل اً رس من أأشد اجلرامئ رض الاختالتعترب جرمية    

احنراف املواف  يف أأهنا تنطوي عىل، وتبدو خطورة هذه اجلرمية واحضة دلان بتجرميها والتشدد يف عقاهباغلب البأأ 

وال ـميرض ابملصلةة العامة وعدوانه عىل أأ  مبا ،غري مرشوع العام عن مقتضيات وايفته واس تغاللها اس تغاللً 

ادلوةل
(4)

 . 
 

، س  ةمحد محمد مرجان : واجب املواف العام يف حامية املال العام يف ضوء النظام الإداري الإساليم ، دار الهنضة العربية ، القاهر الس يد أأ  (1)

 . 39، ص  م2005

 . 228ص  ،عام واسس حاميته ، مرجع سابقبراهمي انوجي  اجملربي : الطبيعة القانونية للامل الاإ محد أأ  (2)

 . 756، ص مرجع سابق محد محمد امحد ادلرويب : امحلاية القانونية للأموال العامة ،( 3)

 . 82، ص م1978، س بريوتـ ، دار الهنضة العربية حامية املال العام محمد عبد امحليد ابو زيد : ( 4)
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 : التعريف جبرمية اختالس الأموال العامة . ولً أأ    

أأو اختلسه أأي اس تلبه يف  ءاليش، يقال خلس أأو سلبه خماتةل وعىل غفةل ءالاختالس لغة هو : " أأخذ اليش   

هنزة وخماتةل " 
" أأخُذ اليشء خمادعة عن غفةل ":  هوالختالس ف (1)

 (2)
 . 

 صفة املال أأن الاعتداء هذا خطورة من ويزيد ،عام مال عىل اعتداء عةل أأي نفس يه الاختالس جترمي عةل ناإ    

ذ ،اجلاين يشغلها اليت ابلوايفة وثيقة  عىل ينطوي الفعل أأن كذكل التجرمي هذا ويعلل ،وايفته شسبب حيوزه اإ

مانة خيانة ليه عهدت حيامن فيه وضعهتا اليت والثقة للمواف ادلوةل محلهتا اليت للأ  حلساهبا املال حبيازة اإ
(3)

 . 

ه شسبب وايفته من حيازة وقد عرفه رشاح القانون بأأنه : " قيام مواف عام بتغيري نية حيازته ملال موجود دلي   

 حيازة اكمةل " انقصة اإىل
(4)

ليه  ،مال عام يف عهدته " استيالء أأحد العاملني عىل : بأأنه كام عرفه بعضهم   أأو مسمل اإ

 " شسبب معهل
(5)

من حيازة اجملين  ءاليشالفعل املادي اذلي خيرج به اجلاين  " :كذكل يطلق الاختالس عىل ،

" أأخرىعليه بغري رضاه مث يدخهل يف حيازة 
 (6)

القانوين ل يشمل السارق من املال العام من  ، فالختالس ابملعىن 

 غري مواف  ادلوةل
(7)

 . 

حنو ما  عىل أأو ملكفاً  أأي أأن يكون خمتصاً  ،اجلرمية أأن املال دخل يف حيازة اجلاين شسبب وايفتهوتفرتض هذه    

 الصةل بني املواف العام واملالهبذه احليازة ويه
(8)

ميزي جرمية اختالس الأموال العامة عن غريها من اجلرامئ  وما، 

املشاهبة أأهنا من اجلرامئ ذوات الصفة
(9)

ل من ا فهي  ل ، فصفة اجلاين يف هذه  ،أأو من يف حمكه ،ملواف العامتقع اإ

 ازته مال عام حبسب ـــفالبد من وجود مواف عام يف حي ،ل ارتاكب اجلرميةـــاجلرمية يه وضع قانوين جيب توافره قب

 

 . 65، ص 6منظور، مادة خلس ، ج ، لسان العرب لبن  191ص ، م1986، س  28ط  ،ـ لبنانبريوت  ، دار دمشق املنجد يف اللغة والأعالم : (1)
 . 288 ، ص هـ2،1427ـ  ط مرص ،،  مطابع دار الصفوة ،الكويت الأوقاف والش ئون الإسالمية بدوةل. صادر عن وزارة املوسوعة الفقهية الكويتية (2)

 495، ص م1997، س 1العامة، ط ابملصلةة املرضة اجلرامئ الأردين، العقوابت قانون رشح  :اكمل السعيد( 3)

 . 48، ص م1980، س القسم العاميز الألف  : رشح قانون العقوابت ـ أأمحد عبد العز ( 4)

 . 57، ص  16، س  2جامعة الإسكندرية ، ع  ،عيل مال القطاع العام ، جمةل احلقوق الاعتداءماجد راغب احللو:  (5)

 . 512، ص سابقمرجع  ،ـ القسم اخلاص يب حس ين : دروس يف قانون العقوابتمحمود جن ( 6)

 . 332، ص  م2003 ، س 1، ع  19أأسامة بن محمد منصور امحلوي : رسقة املال العام ، جمةل جامعة دمشق ، م  (7)

 . 35، ص  م1976، س  1، مطابع هنضة الرشف ، ط لالختالسمراد رشدي : النظرية العامة  (8)

تفرتض أأن يكون الاختالس خفيانة الأمانة ختتلف عن الاختالس يف خشص اجلاين جفرمية املشاهبة خيانة الأمانة والرسقة، من هذه اجلرامئ  (9)

ليه شسبب وايفته فامي ل يشرتط توفر صفة خاصة يف اجلاين يف جرمية خيانة الأمانة ،كام ختتلف جرمية اجلاين مواف عام، واإ  ن يكون املال قد سمل اإ

ملال حمل اجلرمية ، أأما صفة اجلاين فف  الاختالس يشرتط أأن يكون اجلاين مواف عام أأو من عن جرمية الرسقة يف صفة اجلاين وصفة االاختالس 

 ، كام أأن من مظاهر الاختالف =هذه الصفة أأي صفة املواف العام أأما جرمية الرسقة فال يشرتط فهيا توافر ،من املس تخدمني العموميني يف حمكه
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ل ارتاكب اجلرمية اجلنايئ كوضع واقع  جيب توافره قبمفهوهما   
(1)

 . 

 حيازة من ءلليش اجلاين أأخذ هو ختالسالا " :بقولها بصفة عامة الاختالسفعل  الليبية وعرفت احملمكة العليا  

 اختالساً  يكون ل الفعل ناإ ف وبذكل ،رضاه بدون الشخصية حيازته ىلاإ  السابقة اليد صاحب وأأ  ،املاكل عليه اجملىن

" الاختالس ركن انتفى اختيارايً  تسلاميً  ليهاإ  سمل ذااإ ف ،عليه اجملىن رضا بغري ءاليش اجلاين خذأأ  ذاأأ  لاإ 
 (2)

 . 

ل أأنه وضع  ه رش  ،ما قانون اجلرامئ الاقتصادية فمل يعرف الاختالسأأ    ن وط حيث اشرتط لقيام هذه اجلرمية أأ اإ

ل فاإن جرمية ،أأو ميلكها لغريه ،وأأن يدع  ملكيهتا ،تسمل املواف العام الأموال العامة أأو اخلاصة حبمك وايفته  واإ

ون معدومة لفقداهنا أأمه مقوماهتاالاختالس تك
(3)

يشرتط لقيام جرمية  "...:  وهو ما أأكدت عليه احملمكة العليا بقولها ،

 ليهاإ  مسلمة ابختالسها يت قاموأأن تكون الأموال ال، عاماً  لأحاكم النص أأن يكون اخملتلس موافاً  الاختالس وفقاً 

 مسلامً  كونه حملها عن ختلف وأأ  ،العام املواف وصف املهتم عن ختلف ذااإ  اجلرمية هذه تقوم ل حبيث ،وايفته حبمك

 هو ومدارهام والعقاب التجرمي مفناط، خرأ   عقايب نص مبوجب اجلاين مؤاخذة جازت ناإ و  ،وايفته حبمك املذكور ىلاإ 

 هذين توفر يؤكد ما يورد نأأ  س بابهأأ  يف سلاميً  يكون لىك دانةالإ  حمك عىل ويتعني ،املال ووصف اخملتلس صفة

"  بيانه يف قارصاً  اكن لاإ و  الوصفني
(4)

 . 

من هذا القانون اليت جاء فهيا " يعاقب ابلسجن مدة ل تقل  27املادة جرمية الاختالس يف  وقد جاء النص عىل   

ليه حبمك وايفته ، أأو أأموالً عامةً  عن مخس س نوات لك مواف عام اختلس أأموالً   ادعى ، أأولأشخاص مسلمة اإ

 . " ملكيهتا أأو ملكها لغريه

 حسب التعريف اذلي عاماً  انون املذكور يشرتط أأن يكون الشخص اخملتلس موافاً ــــمن الق 27املادة فلتطبيق نص 

 

العامة أأو اخلاصة اليت تعهد للمواف شسبب وايفته صفة املال حمل اجلرمية فف  جرمية الاختالس يشرتط أأن يكون املال حمل اجلرمية من الأموال = 

الفعل الإجرايم يه من مضن ما يفرق به بني جرامئ  ، فاحليازة السابقة عىليف حني أأن املال يف جرمية الرسقة ل يشرتط أأن يكون من الأموال العامة

 . الرسقة  وجرامئ الاختالس

، ص م 1970، س 3القاهرة، ط  ـ، دار الهنضة العربيةدروس يف قانون العقوابت ب حس ين :محمود جني ،258مأأمون سالمة، مرجع سابق، ص  

512 . 

تصدر عن مجعية احملامني ، م1999 لأموال العامة، جمةل احملايم، الس نة الثالثة والعرشون،محد انيف العزني : الركن املادي جلرمية اختالس ا( 1)

 . 16، ص الكويتية

 . 131، ص  9، س  4ع ، ع . م . ، م م 13/3/1999جلسة  ق ، 100/39طعن جنايئ رمق ( 2)

 . 229محد ابراهمي انوجي  اجملربي : الطبيعة القانونية للامل العام واسس حاميته ، مرجع سابق ،ص( أأ 3)

 . 211، ص 23، س  2ـ  1ع ، ع  . م. ، م م 1985/ 14/5، جلسة بتارخي ق 374/31طعن جنايئ رمق  (4)
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ىل ابلإضافة ،قانون اجلرامئ الاقتصاديةوضعه  ه املرشع يف  أأن تكون الأموال اليت اختلسها املواف من مضن  اإ

ليه حبمك وايفته ومن مث تكون عقوبته يه السجن اذلي ل يقل عن مخس س نوات  ،الأموال املسلمة اإ
(1)

 . 

 الاختالسجرمية اثنيًا : أأراكن 

 تكون :لقيام أأي جرمية جيب توافر أأراكن أأساس ية ويه عادة ما  

 وهو الفعل املكون للجرمية . ،الركن املادي

وهو توافر القصد اجلنايئ  ،الركن املعنوي
(2)

 . 
 

حاكم جرمية اختالس الأموال العامة يف املادة فاملرشع املرصي تناول أأ  التشدد يف عقوبة جرمية الاختالس اختلفت الترشيعات العربية يف مدى (1)

وجدت يف حيازته شسبب وايفته يعاقب ابلسجن لك مواف عام اختلس أأموالا أأو أأوراقا أأو غريها   "عىل : من قانون العقوابت اليت نصت 112

 املشدد وتكون العقوبة السجن املؤبد يف الأحوال ال تية :

ليه املال هبذه ال ـ ذا اكن اجلاين من مأأموري التحصيل أأو املندوبني  ه أأو الأمناء عيل الودائع أأو الصيارفة وسمل اإ  . صفةاإ

ذا ارتبطت جرمية  ـ  . جبرمية تزوير أأو اس تعامل حمرر مزور ارتباطا ل يقبل التجزئة الاختالساإ

ذا ارتكبت اجلرمية يف زمن احلرب وترتب علهيا اإرضار مبركز البالد الاقتصادي  أأو مبصلةة قومية . ـ  اإ

" يعاقب ابحلبس مدة ل تزيد  حيث نصت عىل :  1فقرة  162 املادة عامة يفما قانون اجلرامئ والعقوابت الميين فقد تناول جرمية اختالس الأموال الأأ 

 عيل س بع س نوات لك مواف عام :

ذا مل يصاحب الفعل املنصوص عليه يف الفقرتني السابقتني نية المتكل بأأن اكن يقصد اس تعامل املال  اختلس مالً  ـ وجد يف حيازته شسبب وايفته ... واإ

 تزيد عيل ثالث س نوات. بس مدة لمث رده تكون العقوبة احل 

ذا عىل أأن عقوبة السجن من عرشة اإىل عرشين س نة، وتصل اىل السجن املؤبد اإ  4ـ  3فقرة  119نص يف م فقد قانون العقوابت اجلزائري ما أأ  

 . اكنت القمية تعادل او تزيد عن عرشة ماليني دينار جزائري

 13من قانون رمق  44فهو تناول أأحاكم جرمية اختالس املواف العام يف املادة  ،العديد من ترشيعاتهيف ييت فقد اهمت ابملال العام ما املرشع الكو أأ 

" يعاقب ابحلبس املؤقت اذلي ل تقل مدته عن ثالث : واليت جاء فهيا  م1960لس نة  16حاكم قانون اجلزاء رمق اخلاص بتعديل أأ  م1970لس نة 

ليه حبمك وايفته" متعةً أأو أأ  أأو أأوراقاً  لس أأموالً س نوات لك مواف عام  أأو مس تخدم أأو عامل اخت صدر املرشع ، مث بعد ذكل أأ أأو غريها مسلمة اإ

"  منه واليت نصت عىل : 9مة يف املادة موال العاحاكم جرمية اختالس الأ امية الأموال العامة اذلي تناول أأ ششأأن ح م1993لس نة  1القانون رمق 

ليه شسبب وايفته  وراقاً أأو أأ  لً ايعاقب ابحلبس املؤبد أأو املؤقت لك مواف عام أأو مس تخدم أأو عامل اختلس أأمو  أأو أأمتعة أأو غريها مسلمة اإ

ذا ارتبطت اجلرمية جبناية أأخري ارتباطا ل يقبل التجزئة"  .وتكون العقوبة ابحلبس املؤبد أأو املؤقت اذلي ل تقل مدته عن س بع س نوات اإ

: "  حيث نصت عىل 4/74الصادر مبرسوم سلطاين رمق  من قانون اجلزاء العامين 159 تناول املرشع العامين كذكل جرمية الاختالس يف املادة كام

ليه لإدارته أأو جبا ذا اختلس ما أأولك اإ ش ياء أأو يته أأو حفظه حبمك الوايفة من أأ يعاقب املواف ابلسجن من ثالث اشهر اإيل ثالث س نوات اإ

 . العائدة لدلوةل ... ويعاقب ايضا بغرامة أأقلها قمية ما اختلس الأموال

ليه حبلك مواف مع  " : م عىل2001لس نة  56ما املرشع الأردين فقد نص يف قانون العقوابت رمق أأ  مك الوايفة أأمر ويم أأدخل يف ذمته ما ولك اإ

دارته أأو جبايته أأو حفظه من نقود وأأش ياء أأخرى لدلوةل أأو لأحد الناس عو   . قب ابلأشغال الشاقة املؤبدة وبغرامة تعادل قمية ما اختلس "اإ

املال حمل  اإىل ةابلإضاف ،ويه كونه مواف عام ،جيب توافر رشطني أأساسني هام صفة اجلاين ـ حمل دراستنا هنا ـ وابلنس بة جلرمية الاختالس( 2)

 . ميكن القول بوجود اختالس للامل العاموبدون توافر هذين الرشطني ل ،  اعام حيث جيب أأن يكون مال، الاختالس
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يضاح ركين جرمية الاختالس بقولها      هو مادي ركن من تتكون الاختالس جرمية ": وقد قامت احملمكة العليا ابإ

ليه املسمل املال يف العام املواف ترصف ىل املال هذا اخملتلس يضيف أأن وهو معنوي وركن ، اإ  فيه ويترصف ملكه اإ

ثبات جمرد اجلرمية هذه لقيام يكف  ول متلكه، بنية ىل املسلمة الأموال يف جعز وجود احلمك اإ  أأو ،وايفته حبمك اجلاين اإ

" املهتم دلى اجلنايئ القصد عىل دليالً  يعد ل فذكل ،بعهدته اذلي ءاليش تقدمي وجود
(1)

لهذه الأراكن فأأن  ابلإضافة، 

اذلي  موضوع اجلرمية الثاين، وحيث يفرتض أأنه مواف عام ة اجلاينصفالأول عنرصين مفرتضني جلرمية الاختالس 

 . ن يكون مال جيب أأ 

 . يتكون الركن املادي جلرمية الاختالس من ثالث عنارص  : الركن املادي ـ1   

 الاختالسفعل  :  العنرص الأولـ 

 مال  : أأن ينصب الاختالس عىل  العنرص الثاينـ 

يف حوزة املواف شسبب وايفته  أأن يكون املال موجوداً  العنرص الثالث :ـ 
(2)

 . 
      

  فعل الاختالس ـ  أأ  

فهو قيام املواف العام ومن يف حمكه ابلترصف يف الأموال اليت يف عهدته حبمك وايفته ترصف املاكل مع وجود    

ىل نية دليه يف حتويل و قيامه ابس تعامل املال، أأ  لتظهر من خال ،حيازة اكمةل حيازته للامل من حيازة انقصة اإ

ىلأأو هبته ،أأو رهنه ،الترصف فيه ترصف املاكل اكلقيام ببيعه عال أأو غريها من الأف ،أأو تبديده ،حسابه ، أأو نقهل اإ

 اخملتلس يف متكل أأموال الغري اليت وجدت يف حوزته اليت تكشف عن توافر النية دلى
(3) . 

ضاعته عىل مالكه ، وليهاجلاين يف املال املعهود اإ د ترصف فالختالس يقع مبجر    ل يشرتط ، ترصف املاكل  ه بنية اإ

فاجلرمية تقوم ولو اكن املال مازال  ،يف فعل الاختالس خروج املال حمل الاختالس ابلفعل من ماكن حيازته

وقد يقع بأأفعال  ،فعل واحدن فعل الاختالس قد يقع ب، كام أأ اجلاين عليه مبظهر املاكلاهر  ، مىتيف ماكنه اً موجود

ىلمتتابعة امة ششأأن اجلرمية متعددة للقواعد الع ارتاكب جرمية واحدة ذكل تطبيقاً  ، طاملا اكنت تريم يف مجموعها اإ

الأغراض
(4)

 . 

 

  م .13/7/1999م ، جلسة  .، غق760/39طعن جنايئ رمق ( 1)

 . 86محمد عبد امحليد بو زيد : مرجع سابق ، ص( 2)

، قضحاكم حممكة النمن خالل الفقه وأأ  بو زيد أأمحد : الوجزي يف جرامئ الرشوة واختالس املال العام والعدوان عليه والغدر والزتويرأأ محمد  محمد( 3)

 . 152، صم2003س 

 . 259ـ  258، صم2004اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة، منشأأة املعارف ـ الاسكندرية، س  ( محمود نرص : الوس يط يف4)
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جيايب   ، ويقصد ابلعنرص السليب الامتناع عن والاختالس يف هذه اجلرمية يقوم عىل عنرصين : أأوهلام سليب واثنهيام اإ

ىل الغاية اليت خصص من أأجلهاتوجيه ا جيايب فيعين التوجه رص الإ العن أأما ،ملال اذلي يف حوزة املواف العام اإ

أأو  ،، سواء اكنت هذه الغاية ممتثةل يف حتقيق نفع للجاينوىلى ختالف غايته الأ قيق غاية أأخر الفعيل للامل صوب حت 

سلطات لغريه وينبغ  توافر هذين العنرصين جممتعني يف السلوك الاجرايم سواء متثل يف صورة متكل املال ومبارشة 

و للغرييف صورة حتقيق نفع خشيص للجاين أأ  ماملاكل عليه أأ 
(1)

. 

 هنا فعل الاختالس يف لك من فرنسا ومرص وليبيا. ونتناول

لفظ  الإتالف والاختالس للتعبري عن فعل الاختالس يف قانون  الفرنيس رشعاس تخدم امل  : فرنسايف ـ  (1)

 432/15العقوابت اجلديد وذكل يف نص املادة 
(2)

 .كام اس تخدم ايضا لفظ التبديد   

ول املقصود بفعل الاختالس بكونه لك فعل يعرب به اجلاين عن حت عقوابت 112قد وحضت املادة  : ـ يف مرص (2)

حيازة اكمةل حيازته للامل من حيازة انقصة اإىل
(3)

ليه بصورة املاكل  هامل ، أأي يظهر عىل ، كام عرفته حممكة ال املسمل اإ

 أأنه مملوك  ه، وهو معىناجلاين يف املال اذلي بعدته عىل اعتبار " لفظ الاختالس ... معناه ترصف : النقض بأأن 

ضاعة املال عىل وهو الترصف ،مركب من فعل مادي ربه "  يف املال ومن فعل قليب يقرتن به، وهو نية اإ
(4)

 . 

ن املرشع : يف ليبياـ  (3) ل أأ مل يوحض ششلك دقيق فعل الاختالس اللييب اإ ت بتوضيح معين ن احملمكة العليا قام، اإ

 . يضاحهالاختالس كام س بق اإ 

 . حمل الاختالسـ ب   

املوجود دلى اجلاين  احملل هو الركن الثاين من عنارص الركن املادي جلرمية الاختالس أأي هو املال اخملتلس   

شسبب وايفته
(5)

بل يكف  أأن يصدر  ،، ول يشرتط لتحقق الاختالس أأن يترصف اجلاين يف املال اذلي حبوزته

ذتكون هناك صعوبة يف اإ  املال، وقد منه أأي فعل يفصح عن نيته يف متكل   تكن هناك مل اثبات جرمية الاختالس اإ
 

 . 76، ص م1983، س  1بريوت ، ط  ـ براهمي صاحل عبيد : اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة ، دار الهنضة العربيةحس نني اإ  (1)

(2) Art. 432-15, Nouveau. Code penal –op cit,dalloz 2010 766، ص أأمحد ادلرويب : مرجع سابق مشار اليه يف محمد محمد . 

م مث 1975لس نة  63مبوجب القانون رمق  م1937لس نة  58من قانون العقوابت رمق  119ايل  112ن مت استبدال املواد من الإشارة اإىل أأ  جتدر (3)

 .  م2003لس نة  95ابلقانون رمق  139 اإىل 112مت استبدال املواد من 

 . 258، ص رص : مرجع سابقمشار اليه يف محمود ن 94، ص 83، ق 1، مج ج  م27/12/1928طعن جنايئ جلسة  (4)

سلةة ممنوع حيازهتا وجدت ، أأو أأ و مخور، أأ فاملواف العام اذلي خيتلس خمدرات ،يكون املال حمل الاختالس مال غري مرشوع ( من اجلائز أأن5)

وبذكل قضت حممكة المتيزي يف الكويت بتوافر جناية الاختالس يف حق مسؤول  ة،عام موالً رتكب لختالس أأ يف حيازته شسبب وايفته يكون م

 ليه شسبب وايفتها زجاجات امخلر املسلمة اإ اختلس بصفته مواف عام ،النوبة جبامرك املطار ادلويل يف الكويت

 م .25/9/1984جزاء ، جلسة  95/84حممكة الاس تئناف العليا الكويتية دائرة المتيزي طعن رمق 

 . 373م ، ص 1987،  2، ع  12ور يف جمةل القضاء والقانون : س منش



 

105 
 

 

مادية ااهرة تدل علهيا ويرتك ذكل لتقدير القايضأأعامل 
(1)

ديد حمل ، وقد اختلفت الترشيعات يف كيفية حت

دد يف العقوبة املقررة لالختالس ونس تعرض هذا ، كام اختلفت الترشيعات يف مدي التشالاختالس ضيقًا واتساعاً 

 ل يت :ملوضوع اكا

 موال" الأ هو م1994يوليو  22ت اجلديد الصادر يف قانون العقوابن حمل الاختالس حبسب أأ :  يف فرنساـ ( 1)

شسبب  (432/15املادة ) الوارد ذكرمه يف  اإىل سلمت أأخرىوراق أأ و أأي أأ  ،و املستنداتأأ  ،و اخلاصةأأ العامة 

واائفهم
(2)

يف نطاقها  حبيث يدخل ،موال حمل الاختالستوسع  يف نطاق الأ ديث قد ويعترب املرشع الفرنيس احل ،

ىل املستنداتموال العامة يف قانون العقوابت ابلإضافة لك ما دخل يف نطاق الأ  فضل بكثري من وهذا التوسع أأ  ،اإ

وابت من قانون العق 169املادة التعداد احلرصي للأش ياء اليت تكون يف حيازة املواف حبمك وايفته وهو ما ورد يف 

 م13/5/1963القدمي الصادر يف 
(3)

 . 

من قانون العقوابت 112املادة قد نص املرشع املرصي يف : يف مرص ـ( 2)
(4) 

لك مواف عام اختلس   " : عىل

تكون العقوبة السجن و  ،وجدت يف حيازته شسبب وايفته يعاقب ابلسجن املشدد ،و غريهاأأ وراق أأ و ، أأ موال أأ 

 حوال التية : املؤبد يف الأ 

ليه املال هبذه اإ وسمل  ،و الصيارفةأأ  ،الودائع و الأمناء عىلأأ  ،و املندوبنيأأ  ،من مأأموري التحصيل اجلاينذ اكن اإ  أأ ـ 

 . الصفة

 . و اس تعامل حمرر مزور ارتباط ل يقب التجزئةأأ  ،ارتبطت جرمية الاختالس جبرمية تزوير اذاإ   ب ـ

 و مصلةة قومية لها .أأ  ،رضار مبركز البالد الاقتصادياإ وترتب علهيا  ،وقعت يف زمن حرب اذاإ   جـ ـ

و خاضع أأ اجلهات الأتية  أأو بعضه مملوك لإحدىحاكم هذا الباب ما يكون لكه أأ ويقصد ابملال العام يف تطبيق   

 و لإدارهتا :   أأ لإرشافها 

 دارة احمللية .ادلوةل ووحدات الإ  أأ ـ  

 ب ـ الهيئات العامة واملؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
 

 . 55، ص  23، س  83ـ  82، ع  محمد عبد امحليد بوزيد : امحلاية اجلنائية للامل العام ، جمةل الامن العام (1)

(2)Art(432\15) Nouveau  code penal, Op, cit , p556,dalloz, 2010   768ص ،ادلرويب، مرجع سابقمحد أأ  محمد ليه يفمشار اإ. 

 . 30ص ،تالس الأموال العامة، مرجع سابقمحد زيدان العزني : الركن املادي جلرمية اخ ( 3)

شغال املؤقتة حيث مت استبدال عقوبة الأ  جراءات اجلنائيةبتعديل احاكم قانون العقوابت والإ اخلاص م 2003لس نة  95عدلت ابلقانون رمق  (4)

كام  م 19/6/2003بتارخي  25بعدد اجلريدة الرمسية رمق  م  املنشور2003لس نة  95لقانون رمق مبوجب املادة الثانية من ابعقوبة السجن املشدد 

 . استبدلت عقوبة الأشغال املؤبدة بعقوبة السجن املؤبد
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 شرتايك واملؤسسات التابعة  ه .الاحتاد الا ـ ج

 املؤسسات وامجلعيات اخلاصة ذات النفع العام . ـ د

 امجلعيات التعاونية . ـ ـه

حدىواملن  ،والوحدات الاقتصادية ،وامجلعيات ،الرشاكت ـ و اجلهات املنصوص علهيا يف  شأ ت اليت يسامه فهيا ابإ

 الفقرات السابقة .

 . "موال العامةأأموالها من الأ اعتبار  أأي هجة اخري ينص القانون عىل ـ ز

ا تكون يف حيازة املواف يدل و غريها ممأأ  أأو أأوراقاً  واشرتاط املرشع املرصي أأن يكون حمل الاختالس أأموالً    

مر اذلي يتفق مع احلمكة من اململوكة لدلوةل دون العقارات ، الأ موال املنقوةل ، يكون يف الأ ن حمل الاختالسعىل أأ 

يوجد يف يده من أأموال أأو أأش ياء ما ه، ويه احملافظة عىلته حبمك وايفتجترمي اختالس املواف العام ملا حبوز
(1)

 و ،

ىل اتالفه ، وهبذا املعىننقهل  أأدىمادي ميكن نقهل من ماكنه ولو  ءيشملنقول هو لك ا يعترب العقار ابلتصال و  اإ

 العقار ابلتخصيص منقول
(2)

  . 

ذلكل ق ي ابعتبار اخلطاابت  معنوية تطبيقاً و ويس توي يف املال موضوع الاختالس أأن يكون  ه قمية مادية أأ    

الربيد حمل جلرمية الاختالس عىل الرمغ من أأن قميهتا قد تكون معنويةحيازة املوجودة يف 
(3)

ن الاختالس كام أأ  ،

حد ل عىل جمرد منفعته فاذا اس تعمل أأ  ءاليشذات  الفة اذلكر هو اذلي ينصب عىلاملعاقب عليه وفق املادة الس

 112ا الفعل ل خيضع لنص املادة اكتبة يف بعض شؤونه اخلاصة فهذ املوافني أ ةل
(4)

 . 

عن مخس من قانون اجلرامئ الاقتصادية عىل أأنه " يعاقب ابلسجن مدة ل تقل  27املادة قد نصت : يف ليبيا  ـ (3)  

 . ليه حبمك وايفته ..." للأشخاص مسلمة اإ موالً أأو أأ  عامةً  موالً س نوات لك مواف عام اختلس أأ 

ىلأأ واذلي    س تخدام لفظ فا ،اس تخدام التوسع يف الاموال اليت قد يقع علهيا الاختالس راه هنا هو ميل املرشع اإ

و أأ  ،رصت قميهتا يف القمية املعنويةم احناكنت لها قمية مادية أأ أأ ريها، سواء موال النقدية وغمال تتسع لتشمل لك الأ 

 واحملافظة ،هو منع املواف من املساس بلك ما أأؤمتن عليهن الغرض من هذا التوسع ، والظاهر أأ الاعتبارية فقط

اء يف احملمكة ومن ذكل ما ج ،خاصة لبعض الناس موالً ولو اكنت هذه الأموال تعد أأ  ،يده حبمك وايفتهما يف  عىل

 من قانون 27ادة ـــاملجرمي بنص للت ليه يكون حمالً املســـمل اإ  للاملأأن اختالس املواف  ":  العـــليا حيث نصت عىل
 

 . 324ص  مرجع سابق ،محد عبد اللطيف : ( أأ 1)

 . 130، ص م1985الاسكندرية ، س ـ  عوض محمد : اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة ، دار املطبوعات اجلامعية( 2)

 . 38، ص  م2010العربية ، س موال العامة ، دار الهنضة سويق عيل : امحلاية القانونية للأ محمد ابراهمي ادل (3)

 . 132عوض محمد : مرجع سابق ، ص  (4)
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ليه حبمك وايفته، اخلاصة ماكن املال اخملتلس من الأموال العامة أأ أأ سواء  ،ديةاجلرامئ الاقتصا  ، ومىتطاملا اكن مسمل اإ

مواف عام مبرصف الوحدة قد سلمت  ه املبالغ  املطعون فيه قد اثبت يف مدونته أأن الطاعن اكن ذكل واكن احلمك

نه يكون قد  27ابملادة علهيا وعاقبه  ته كرصاف ابملرصف املذكور فاس توىلاخملتلسة حبمك وايف  من القانون املذكور فاإ

 الزتم حصيح القانون"
(1)

 . 

موال الأموال العامة أأو الأ عني موضوع أأو حمل الاختالس بأأن يكون مال واملال يشمل وبذكل يكون املرشع قد     

فراد اليت سلمت للمواف حبمك وايفته معنوية  مأأاكنت قميته كبرية أأم صغرية مادية أأ سواء  ،اخلاصة اململوكة للأ
(2)

 ،

ما ل تقع فال توجد اجلرمية عيل ، لأ والاختالس ل يتصور فيه الرشوع ن صفة احليازة اما تقع فتكون اجلرمية اتمة واإ

الاطالق ولو يف صورة الرشوع 
(3)

 . 

 

 . ـ وقوع الاختالس من املواف العام شسبب وايفته ج  

 ،يالء مثالً كخيانة الأمانة والاست  من اجلرامئ مهية ابلغة هنا لأنه ميزي جرمية الاختالس عن غريهاهذا الرشط  ه أأ    

جرمية خيانة الأمانة أأي  ن يرتكب، يف حني يتصور أأ نه مواف عامس املال العام يفرتض يف مرتكبه أأ لأن اختال

عقد  ب الوايفة يف حني تفرتض خيانة الأمانة حيازته بناء عىلاختالس املال العام يفرتض حيازة املال شسب، و خشص

من عقود القانون اخلاص
(1)

ن ف ،الصفة )صفة املواف( لصيقة ابجلاين وقت ارتاكبه اجلرمية ن تظل هذه، ويشرتط أأ  اإ

ىل التقاعد فاإ  اجلرمية ل تعد قامئة هبذا الوصف، ويرتتب عىل ذكل ن اكنت زالت عنه ابلعزل أأو الاس تقاةل أأو الإحاةل اإ

ة أأن ترد عليهن ادلفوع اجلوهرية اليت يتعني عىل احملمكم ن دفع املهتم ابحنسار صفة املواف العام عنه يعدُّ أأ 
(2)

 

وضع يده عليه بأأي  وتلق  املال من غريه، أأ  و سوغت للمواف قانوانً أأ  عاملهالكام اس توجبت أأ  وتكون الوايفة سبباً 

ًا من عيوب جراء خالييقع التسلمي ملواف خمتص وبناء عىل اإ وتبدو عالقة الس ببية واحضة حني  وجه من الوجوه،

من مقتضيات وايفته اليت عني فهيا، كون وجود املال يف حيازة املواف ن ي، وليس من الالزم أأ داريالترصف الإ 

و ن يقوم به وسواء مت الندب كتابه أأ ن يكون ذكل نتيجة ندبه للقيام بعمل يقت ي وجود املال يف يد مبل يصح أأ 

شفاها 
(3) 

. 

 

 . 203، ص  30، ع  1، س  م13/4/1994ع ، جلسة .م  . ق ، م75/34طعن جنايئ رمق  (1)

 . 119، ص فايز عابد الظفريي، مرجع سابق ( 2)

 . 102، ص م1998، س ـ مرص ، القاهرةلقسم اخلاص، دار الهنضة العربيةا ـ ، رشح قانون العقوابت محمود جنيب حس ين (3)

 .  56، صمحلاية القانونية للأموال العامة، مرجع سابقراهمي ادلسويق عيل : اباإ محمد  (4)

 . 72ـ  71، صم1983، س 1لبنان، ط ، بريوت ـ لةة العامة، دار الهنضة العربيةبراهمي صاحل عبيد : اجلرامئ املرضة ابملص( حس نني اإ 5)

 . 135  ـ 134، ص( عوض محمد : مرجع سابق6)
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 حيث عرب من قانون العقوابت العالقة بني حمل الاختالس ووايفة اجلاين 432/15املادة بينت  : يف فرنسا( 1) 

جدت يف حيازة املواف شسبب وايفتهن تكون الاش ياء اخملتلسة قد و تكل العالقة بوجوب أأ عن 
(1)

ويف هذا  ،

دانة أأ  م14/2/2007الشأأن قضت حممكة النقض الفرنس ية يف حمكها الصادر يف  حد العمد جبرمية اختالس املال ابإ

نفقة مزيانية اجمللس  عىل وذكل لتنظميه حفةل عيد ميالد  ه ودعوة الشخصيات احمللية واملوافني احملليني ،العام

احمليل
(2)

 . 

ن جرمية الاختال: يف مرص (2)   مكرر من قانون  119املادة فقد نصت  ،من املواف العام ل  س ل تكون اإ اإ

 العقوابت انه يقصد ابملواف العام هو :

 دارة احمللية .ة والعاملون يف ادلوةل ووحدات الإ القامئون بأأعباء السلطة العام أأ ـ  

رؤساء واعضاء اجملالس والوحدات والتنظاميت الشعبية وغريمه ممن هلم صفة نيابية عامة سواء اكنوا منتخبني او  ب ـ

 معينني .

 فراد القوات املسلةة .ج ـ أأ 

حدى  القيام بعمل معني وذكل يف حدود العمل املفوض فيه . السلطات العامة يف د ـ لك من وافته اإ

للامدة  موال عامة طبقاً العاملني يف اجلهات اليت اعتربت أأموالها أأ دارة واملديرون وسائر ه ـ رؤساء وأأعضاء جمالس الإ 

 السابقة .

 و من مواف عام يفوـ لك من يقوم بأأداء معل يتصل ابخلدمة العامة بناء عيل تلكيف صادر اليه مبقت ي القوانني ا

وذكل ابلنس بة للعمل  ،و النظم املقررةكل هذا التلكيف مبقت ي القوانني أأ اكن مي حمك يف حمك الفقرات السابقة مىت

 اذلي مت التلكيف به .

هنا سارت عىل ما سار عليه املرشع املرصي :يف ليبيا( ـ 1) ومن قبهل الفرنيس من اشرتاط كون املال حمل  ،فاإ

 اليت موالالأ  اكنت ذااإ  " :العليا بقولها ، وأأكدت ذكل احملمكةدلي املواف شسبب وايفته الاختالس موجود

"  اجلنائية للمسأأةل يكفى القدر هذا ناإ ف ،وايفته مبناس بة ليهاإ  وصلت امنا املهتم علهيا اس تحوذ
(3)

ة فهي  ) أأي احملمك ،

 عىل للعقاب يشرتط " العليا عىل : ، حيث نصت احملمكةمام واقعة اختالسالعليا( اشرتطت رشوط حيت نكون أأ 

مال  عىل عام مواف من الاختالس يقع نأأ  العقوابت قانون من 230 ابملادة علهيا املنصوص الاختالس جرمية

 نأأ و  ادةـــامل هذه جرمية تقوم ل ذكل من يشء ختلف ناإ ف ،همنته أأو خدمته أأو وايفته حبمك حيازته يف يكون منقول
 

Art (432\15) , Nouveau code penal- op. cit,p , 556 (1)  

(2) Cass . crim 14 Fevr.2007: code penal 2010, p . 18 bis, 1148  ليه يف محمد محمد أأ  . 773محد ادلرويب : مرجع سابق ، ص مشار اإ

 . 210، ص 9، س  4، م . م .ع ، عم17/4/1973ق، جلسة  143/19نايئ رمق ( طعن ج 3)
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 نأأ و  مواف اخملتلس نأأ  يتضمن ما يورد نأأ  لبد س بابهأأ  يف سلاميً  احلمك يكون ولىك ،خرىأأ  جرمية تقوم قد اكنت

"  س بابهأأ  يف قارصاً  اكن ل  اإ و  ،الصفة بتكل حيازته يف اكئن اخملتلس املال
(1) . 

 مىت " : نهواف العام شسبب وايفته بنصها عىل اإ كون الاختالس يصدر من امل مكة العليا عىلكدت احملكام  أأ    

 مخس عن تقل ل مدة ابلسجن يعاقب ابن يقىض م1979 لس نة 2 رمق الاقتصادية اجلرامئ قانون من 27 املادة نص اكن

 وأأ  ملكيهتا ادعى وأأ  ،وايفته حبمك ليهاإ  مسلمة للأشخاص موالً أأ  وأأ  عامة موالً أأ  اختلس عام مواف لك س نوات

 الاختالس جرمية لقيام يشرتط أأنه ذكل مفاد ناإ ف ،رشوطه توافرت ذااإ  الرسقة حد العقوبة وتكون ،لغريه ملكها

 حبمك ليهاإ  مسلمة ابختالسها املقول موالالأ  تكون نأأ و  عاماً  موافاً  اخملتلس يكون نأأ  النص هذا لأحاكم وفقاً 

 ىلاإ  مسلامً  كونه حملها عن ختلف وأأ  ،العام املواف وصف املهتم عن ختلف ذااإ  اجلرمية هذه تقوم ل حبيث ،وايفته

 صفة هو ومدارهام والعقاب التجرمي مفناط خرأ   عقايب نص مبوجب اجلاين مؤاخذة جازت ناإ و  ،وايفته حبمك املذكور

 الوصفني هذين توفر يؤكد ما يورد نأأ  س بابهأأ  يف سلاميً  يكون لىك دانةالإ  حمك عىل ويتعني ،املال ووصف اخملتلس

 ..."بيانه يف قارصاً  اكن ل  اإ و 
(2)

 . 

 املواف اختالس نأأ  " : ويشرتط توافر هذه الصفة وقت ارتاكب فعل الاختالس فقد نصت احملمكة العليا عىل   

 الركن به يتحقق اكن سبب لأى وايفته حبمك عهدته يف املال هذا اكن نأأ  وقت فرادالأ  موالأأ  من حوزته يف ملا

 ،متوافر غري يدها حتت املال دارةالإ  وضعت أأجهل من اذلى السبب نأأ  بعد فامي ثبت ولو ،الاختالس جلرمية املادي

"  الفعل حدوث وقت هو عدمه من جرمية يكون ما فعل اعتبار يف العربة نلأ 
(3)

 . 

 الركن املعنوي ـ 2

لأهنا من اجلرامئ العمدية اليت ل تقع  ،الأموال من طبيعة القصد العام القصد اجلنايئ املتطلب يف جرمية اختالس   

ضافة املال مللكه ،عن طريق اخلطأأ  وعلمه كذكل  ،ويقوم القصد اجلنايئ العام جملرد عمل اجلاين أأن من شأأن ترصفه اإ

ليه مبقتىض الوايفة يه حيازة مؤقتة تقتضهيا أأعامل الوايفة أأو أأمني  ،كأمني الأموال ،بأأن حيازته لهذا املال املسمل اإ

فيجب أأن يعمل اجلاين بأأن  ،القصد العام يه العمل والإرادة خل والعنارص املتطلبة يفاإ  ...، أأو مس ئول احلساابت نةاخلز 

ن ،املال حمل الاختالس موجود دليه بصفة مؤقتة وأأن حيازته للامل يه حيازة مؤقتة  ،وجد شسبب الوايفة هواإ

ن ختلف العمل دلى اجلاين بأأن حيازته للامل  ،فاإن مل يقم العمل دلى اجلاين بذكل ،وليست أأبدية أأو دامئة أأي أأنه اإ

  أأو أأن حيازته  ه ليست حيـــازة  ،أأ فهم مبقتضاه أأنه ميكل املالــبأأن وقع يف خط ،الس يه حيازة مؤقتةــالاخت موضوع
 

 . 116 ص ، 16، س  3ع ، ع .م  . ، م م22/5/1979ق ، جلسة  114/26طعن جنايئ رمق  (1)

 . 211 ، ص 23، س  2 - 1ع ، ع . م . ، م  م14/5/1985جلسة  ق ، 347/31طعن جنايئ رمق  (2)

 . 173 ، ص 1، ع  9ع ، س. م . ، م  م30/5/1972ق ، جلسة  89/18طعن جنايئ رمق  (3)
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ن مل تقم القرينة عىل لك تكل الأمور انتفى القصد  ،يه السبب يف حيازته لهذا املالالوايفة ليست  وأأنمؤقتة،  اإ

وذكل ما يس تخلصه القايض من وقائع ادلعوى املنظورة أأمامه ابعتبارها من املسائل املوضوعية  ،اجلنايئ دلى اجلاين

وينبغ  كذكل أأن تنرصف نية اجلاين اإىل مض املال حمل الاختالس  ،ة لقايض املوضوعاليت ختضع للسلطة التقديري

ىل ىل حيازة اتمة ، ملكهاإ ن قام املواف مبجرد  ،وذكل يكون بتحويل اجلاين للامل من حيازة انقصة ومؤقتة اإ وأأما اإ

ىل اجلهة اليت جيب أأن يؤديه له ،اس تعامل املال فقط يف أأمر معني ا مل تقم مث قام بعد ذكل الاس تعامل برد املال اإ

قصد خاص يف جرمية الاختالس ابلإضافة للقصد  والبعض من الفقهاء تطلب قيام ،جرمية الاختالس يف حقه

ناكر ملكية ادلوةل للاملوهذا القصد اخلاص اذلي تطلبه ذكل الفريق من الفقهاء يمتثل ابجتاه نية اجلا ،العام ىل اإ ، ين اإ

املال أأي نية متكل املال اخملتلسواجتاه نيته لس تعامل مجيع احلقوق املعطاة ملاكل 
(1)

. 
 

 جرمية الاستيالء بغري حق عيل املال العام .  الفرع الثاين :ـ   

 ل فلكل معينًا، فرداً  أأو خشصاً  متس ل كوهنا يفومهنا جرمية الاستيالء  العامة املصلةة عىل الواقعة اجلرامئ تمتزي  

 أأن بل الإجرايم، الفعل ارتاكب جراء من املبارش الرضر أأصابه قد بعينه الأفراد من عليه جمين بوجود القول ميكن

 ميثل اذلي القانوين الشخص ابعتبارها" ادلوةل حق"  أأوسع مبعىن أأو أأفراده مجموع يف للمجمتع هو عليه املعتدى احلق

 ءات الرادعة لهامهية وضع اجلزالنوع من اجلرامئ وأأ من هنا اكنت خطورة هذا ا ،اكفة ومصاحله حقوقه يف اجملمتع
(2)

 . 

 . املال العام عىل : التعريف جبرمية الاستيالء أأول  

" سلب  : ، أأما الاستيالء عيل املال العام فيعرف بأأنهالغري حيازة من معني مال انزتاعبلكمة الاستيالء  يقصد   

منا يف حيازة ادلوةل صاحبة احلق فيه " ،حيازة ادلوةل للامل ابعتبار املال ليس يف حيازة املواف اجلاين  واإ
(3)

كام  ، 

لك اعتداء عيل ملكية املال العام يف عنرص أأاي اكن من عنارص هذا احلق وبأأية وس يةل   " : يعرف الاستيالء بأأنه

من شأأهنا حتقيق هذا الاعتداء " 
(4)

 يف العام املال اختالس جرمية عن العام املال عىل الاستيالء جرمية وختتلف، 

 أأعامل من معل وشسبب ،اجلاين يد حتت املال يكون حيث الاخرية عكس عىل ،اجلاين حبوزة ليس املال وىلالأ  نأأ 

 وايفته .

ري اكمل امحلاية للامل العـام املال العام يف رغبة ادلوةل يف توف جرمية اختالس تمكن العةل الترشيعية من النص عىلو    

 من أأن اجلاين  وذلا وابلرمغ ،لك مواطن ها واجب عىلـ وحاميهتا ودمع  مة حرمة،اــفللأموال الع ،ي عدوان عليهمن أأ 
 

 44 ص ،م2014 ،2 ط الأموال، وجرامئ العامة ابملصلةة املتعلقة ،اجلرامئ اخلاص القسم ـ الفلسطيين العقوابت قانون رشح:  الفرا انفع حي ( 1)

 . 7، ص( حي  بن انفع الفرا : مرجع سابق2)

 . 88ص ، م1983اجلرامئ املقررة للمصلةة العامة، دار الهنضة العربية، س  ( حس نني عبيد : دروس يف3)

 وما بعدها . 109، ( جنيب حس ين : مرجع سابق4)
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ل   ،اجلرمية ل توجد بينه وبني املال موضوع الاستيالء صةل مبارشة كام هو احلال يف جرمية الاختالسيف هذه  أأن  اإ

ا مهن، ويرتزق ويعمل يف قطاعاهتا ،ذكل أأنه خاضع لدلوةل ،برعاية املال العام وصونه اجلاين أأوىل املرشع رأأى أأن

 قت ي تكل الثقة أأن يكون هو الأوىل ابحلفاظ عىلومطالب مب  ،فيفرتض فيه ثقة خاصة ل تفرتض يف أ حاد الناس

ذكل املال
(1)

 . 

و الهيئات اليت ايفته لغرض الاستيالء بغري حق عىل أأموال ادلوةل أأو املؤسسات أأ ن اس تغالل اجلاين لو كام أأ   

دف تس هتنه يكشف عن نزعة رشيرة أأ كام  ،لموافابلثقة اليت أأولهتا ادلوةل ل خطرياً  خاللً ميثل اإ تسهم ادلوةل فهيا 

برد أأي اعتداء من قبل الغري  صالً  الوقت اذلي جيب أأن يقوم أأ هذه الأموال يف متكني الغري من الاستيالء عىل

علهيا
(2)

املرشع  ، فقد وضعلنص الاختالس منطقيةً  املال العام تمكةلً  كام يعترب النص عىل جرمية الاستيالء عىل ،

ن ، وأأ وشسبب وايفته ،ن يكون املال يف حيازة املوافأأمهها أأ  امل العاماختالس للما جرمية جرمية  لعتبار رشوطاً 

ذا اختل ن تتوافر نية المتكل، وأأ يتخذ الركن املادي صورة الاختالس  الفعل خيضع لنصن راكن فاإ أأحد هذه الأ ، فاإ

ذا اكن غري مصحوب بنية المتكلالأمانة، بل اإ أأو خيانة  ،أأو النصب ،الرسقة ذلكل  ،نه قد ل خيضع لهذه النصوص اإ

هذه الأموال  عىل ستيالء بغري حق لتوقيع العقاب عىل لك معتدٍ وضع املرشع نص الا
(3)

 . 

 ونتناول تعريف هذه اجلرمية يف لك من الترشيع الفرنيس واملرصي واللييب .

لهيا  ،خاص يبني أأحاكم جرمية الاستيالء الفرنيس مل يورد نصقانون العقوابت  ـ فرنسا : 1    ل أأنه قد أأشار اإ اإ

املال مبناس بة  الء اذلي يقع من املواف العام عىلحيث أأدرج املرشع الفرنيس فعل الاستي يف نصوص أأخرى، مضناً 

ىل ة،أأحاكم جرمية الرسق وايفته حتت املال  واف العام عىلتيالء الواقع من املأأنه قد كيف فعل الاس  ابلإضافة اإ

ابت اليت تبني أأحاكم جرمية الغدرعقو 174املادة العام عن طريق اجلباية غري املرشوعة وأأخضعه لأحاكم 
(4)

. 

مال أأو أأوراق  لك مواف عام اس توىل بغري حق عىل  ": عىل أأنه  عقوابت 113املادة قد نصت  : يف مرص ـ 2   

 أأو سهل ذكل لغريه بأأي طريقة اكنت يعاقب ابلسجن املشدد أأو 119 املادةاجلهات املبينة يف  لإحدى أأو غريها

ذا ارتبطت جبرمية تزوير أأو اس تعامل حمرر مزور ارتباطاً  ،السجن  ل يقبل وتكون العقوبة السجن املؤبد أأو املشدد اإ

"  التجزئة
(5)

. 

 

 . 379، ص  م2004الاسكندرية ، س  ـمحمود نرص : الوس يط يف اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة ، منشأأة املعارف  (1)

 8م ، ص 1990( عبد الرمحن اجلوراىن : جرمية اختالس الأموال العامة يف الترشيع والقضاء العرايق ، مطبعة اجلاحظ ـ العراق ، س 2)

 . 45براهمي دسويق : مرجع سابق ، ص ( محمد اإ 3)

 . 785( محمد محمد أأمحد ادلرويب : مرجع سابق ، ص 4)

لس نة  95معدةل ابلقانون رمق  م،1975لس نة  63والقانون رمق  ،م1962لس نة  120والقانون رمق م، 1953لس نة  69 ابلقانون رمق عدةل( امل5)

 اخلاص بتعديل قانوين العقوابت والإجراءات اجلنائية . م2003
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ذا ارتكبت اجلرمية يف زمن حرب وترتبت علهيا أأرضار مبركز البالد الاقتصادي أأو مبصلةة  وتكون  ،قومية لهاأأو اإ

حدىالعقوبة احلبس والغرامة ا ذا وقع الفعل غري مصحوب بنية هاتني العقوبتني  ليت ل تزيد عن مخسامئة جنيه أأو اإ اإ

بغري حق  ة حسب الأحوال لك مواف عام اس توىلويعاقب ابلعقوابت املنصوص علهيا يف الفقرات السابق ،المتكل

حدى اجلهات املنصوص علهيا يف  أأو أأوراق أأو غريها حتت يد ،مال خاص عىل  119املادة اإ
(1)

سهل ذكل لغريه  أأو ،

 .بأأية طريقة اكنت 

 112املادة وتعترب جرمية الاستيالء يف جمال التكييف القانوين يف حمك جرمية الاختالس املنصوص علهيا يف    

عقوابت صفات  113املادة ول يشرتط لقيام جناية الاستيالء بغري حق املنصوص علهيا يف  ،عقوابت سالفة اذلكر

ليه شسبب وايفته بل يكف   ،عقوابت 112خاصة يف املواف العمويم اكليت اشرتطهتا  ول أأن يكون املال قد سمل اإ

 ن يكون املال اذليابت وأأ مكرر عقو 119و 111للامدتني أأو من يف حمكه طبقا  معومياً  أأن يكون اجلاين موافاً 

لعمويم أأو من يف املواف ا ه بغري حق مملوك لدلوةل، وتتوافر أأراكن جرمية الاستيالء مىت اس توىلعلي اس توىل

أأو املنشأ ت اليت  ،أأو الرشاكت، أأو املؤسسات العامة، أأو لحدي الهيئات العامة ،مال لدلوةل حمكه بغري حق عىل

حدى الهي  ،تسامه فهيا ادلوةل أأو مل يكن اجلاين من العاملني يف  ،ولو مل يكن هذا املال يف حيازته ،ئات العامةأأو اإ

اف العام اذلي يس تويل بغري حق خرية لعقاب املو يف فقرهتا الأ  113املادة وقد اس تةدث املرشع يف  ،تكل اجلهات

، وقد رضبت املذكرة ريهمال خاص حتت يد هجة من اجلهات املعترب مالها من الأموال العامة أأو يسهل ذكل لغ عىل

جموهرات فرد  م مثال عىل ذكل بقولها: " مكواف البنك اذلي يس تويل عىل1975لس نة  63قانون رمق يضاحية للالإ 

ل ،ذكل املواف به اإىل حني ل يكون أأمر هذه اخلزانة معهوداً  ،خزانة مؤجرة لهذا الفرديف من الأفراد مودعة   واإ

النقود واملثليات بنية ردها حيقق  افت املذكرة الإيضاحية بأأن الاستيالء عىلتوافرت أأراكن جناية الاختالس وأأض

متلكها وتتوافر به جرمية الاستيالء 
(2)

 . 

يعاقب ابلسجن لك مواف عام  ": اجلرامئ الاقتصادية عىل أأنه  من قانون 28املادة قد نصت  :يف ليبيا  ـ 3    

ذا وقع الفعل غري مصحوب بنية المتكل تكون العقوبة ا ،مال عام اس توىل بدون وجه حق عىل حلبس وبغرامة ل فاإ

هاتني العقوبتني "  جتاوز أألف دينار أأو اإحدى
(3)

. 

 املواف العمويم أأو من يف  ملرشع اللييب كنظريه املرصي حيث أأقر توافر أأراكن جرمية الاستيالء مىت اس توىلوا    

 

 .87، ص  البحث موالها أأموالً عامة س بق ذكر ذكل يفاجلهات اليت تعترب أأ  عىل 119نصت املادة  (1)

املرصية، منشأأة  املوائنالعامة ولهيئات  الاعتباريةمحد محمود مجعة : النظام القانوين للأمالك العامة واخلاصة اململوكة لدلوةل وللأشخاص ( أأ 2)

 . 201، ص م2009الاسكندرية ، س ـاملعارف 

 م .1979يوليو  5، بتارخي  17نة ، س  23الرمسية : ع ( اجلريدة 3)

 



 

113 
 

     

 

 أأو الرشاكت أأو املنشأ ت اليت ،أأو املؤسسات العامة ،أأو لحدي الهيئات العامة ،مال لدلوةل حمكه بغري حق عىل

حدى الهيئات العامة ،تسامه فهيا ادلوةل أأو مل يكن اجلاين من العاملني يف  ،ولو مل يكن هذا املال يف حيازته ،أأو اإ

 اجلرامئ ششأأن م1979 لس نة 2 رمق القانون من 28 املادة ناإ  ": ذكل نصت احملمكة العليا بقولها  ، وعىلتكل اجلهات

 هذه لقيام املذكورة املادة هتتطلب ما ولك ،حق وجه بدون العام املال عىل اس توىل ذااإ  املواف تعاقب الاقتصادية

حدى العام املواف من حق وجه بدون املال عىل الاستيالء يقع أأن اجلرمية  من الثانية املادة عددهتا اليت اجلهات ابإ

 مبقتضاها مقرر العقاب أأن ذكل ،داخلها به يعمل اذلى القسم يف الفعل يقع نأأ  اس تلزام دون ،املذكور القانون

" داخلها به يعمل اذلى القسم اكن ايً أأ  دلهيا يعمل اليت اجلهة حيال فيه توافرها جيب اليت ابلثقة املواف لإخالل
 (1)

. 

مال خاص حتت يد  تويل بغري حق عىلعقاب املواف العام اذلي يس   كام يتفق املرشع اللييب مع املرصي يف   

 أأن ": حيث قضت احملمكة العليا يف حمك لها  ،أأو يسهل ذكل لغريه ،هجة من اجلهات املعترب مالها من الأموال العامة

يداعات من يه الرسقة حمل الأموال أأن فرض عىل حىت لأنه ،عام مال الطاعن عليه اس توىل اذلى املال  أأقارب اإ

هنا وأأصدقائه الطاعن رشافه لإدارته ختضع اليت املرصف أأموال مضن تدخل فاإ "  املذكور للنص طبقاً  واإ
(2)

 . 

 

 راكن جرمية الاستيالء  . أأ :  اثنياً    

راكهنا فلقيام أأي جرمية اجلرامئ املشاهبة فالبد من عرض أأ  اجلرمية ولنس تطيع المتزي بيهنا وبنيليك تتضح معامل هذه    

 النحو التايل : ونتناول هنا أأراكن الاستيالء عىل ،لبد من توافر مجموعة من الأراكن الأساس ية

تيان الفعل املكون للجرمية جلرمية الاستيالء   وهذا ما  ،وركن معنوي وهو توافر القصد اجلنايئ ،ركن مادي وهو اإ

ىل نتناو ه لحقاً  وهام الصفة اخلاصة  ،ذكل هناك ركنني مفرتضني جيب توافرهام يف جرمية الاستيالء ابلإضافة اإ

ل من مواف عام اً عام اً ابجلاين كونه مواف ن تتوافر هذه الصفة يف ، وجيب أأ و ممن يف حمكهأأ  فهذه اجلرمية ل تقع اإ

ذا اكن فرداً  ،اين وقت ارتاكب اجلرميةاجل منا تكون  مال عام فهو ل يرتكب واس توىل عىل عادايً  فاإ جرمية استيالء، واإ

املس تخدمة يف الاستيالءو الوس يةل للظروف أأ  مانة تبعاً رسقة أأو نصب أأو خيانة أأ 
(3)

ال حمل الاستيالء امل يضاً ، وأأ 

حدى اجلهات اليت نص علهيا املرشع بكون مالها مالً  اً خاصكونه ماًل عامًا أأو  أأي أأن املال حمل  ًا،عام حتت يد اإ

ذا اكن مملوك لإحدى اجله ،حقيقةً  اً عام الاختالس قد يكون مالً   وقد  ،أأو لإدارهتا ،أأو خاضع لإرشافها ،ات العامةــاإ

 

 . 188، صم27/1/1983جلسة  ،3، ع 20ع، س .م . ، م ق 27 /382يئ رمق  طعن جنا( 1)

 . 198، ص م27/5/1992، جلسة 4، 3، 2، 1، ع  32ع ، س .م . ، م ق 38/ 354طعن جنايئ رمق  (2)

 . 151ص  ،م1985، س لقاهرةالقسم اخلاص ، دار الهنضة العربية ـ اـ ( نبيل مدحت سامل : رشح قانون العقوابت 3)
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ذا اكن املال حمل الاستيالء خاص حكامً  اً عام يكون مالً  ل أأ اإ حدى هذه اجلهاتًا، اإ لأي سبب من  ،نه حتت اإ

الأس باب
(1)

، ويس توي أأن تكون القمية املادية كبرية أأو ضئيةل ،كام يس توي أأن يكون املال ذا قمية مادية أأو معنوية ،

ء املال العام عن جرمية وهو ما ميزي جرمية استيال ،أأن يكون املال يف حيازة املهتم شسبب وايفتهول يشرتط 

الاختالس
(2 )

 . 

 ـ الركن املادي 1  

ن ، وجيب أأ تسهيل الاستيالء يضاً ، ويلحق به أأ يتكون الركن املادي لهذه اجلرمية من فعل معني هو الاستيالء   

 ،أأو مال خاص حتوزه هجة عامة ،عامالال املمال معني هو  عىل يقع هذا الفعل من خشص معني هو املواف العام

 : يتال  النحو   من الاستيالء والتسهيل عليه عىلونتناول هنا لك

 . املال العام ـ الاستيالء عىلأأ 

جيايب ينزتع به املواف العام أأو من يف حمكه حيازة مال عام أأو خاص حتت يد هجة     الاستيالء هو لك نشاط اإ

ا الانزتاع خلسة أأو حيةل أأو أأو بقصد الانتفاع به دون أأمهية للوس يةل اليت مت هب ،تعترب أأموالها عامة بقصد امتالكه

عنوة
(3)

ىلفال ، اكنت  املال أأايً  ، فاملراد به مطلق الاس تحواذ عىلأأوسع معانيه ستيالء يف هذه اجلرمية ينرصف اإ

نشاء حيازة مبتدأأه عليه أأو بتحويل ح ، فالستيالء عىل املال يتحقق اإ الطريقة ىليازته الناقصما ابإ  ،حيازة اكمةل ة اإ

، فان اكن للمواف و ابحليةل كام يشرتط يف الاستيالء أأن يكون بغري وجه حقأأ  وقد تنشأأ احليازة املبتدأأة غصباً 

اكملواف اذلي يعني يف وايفة ويقوم بأأعباهئا ويتقاىض راتهبا مث يتضح  ،عليه اكن فعهل مرشوعاً  حق فامي اس توىل

مفا حصل عليه هذا الشخص  لأن املؤهل اذلي حتصل عني مبوجبه اكن مزوراً  ،ينه اكن ابطالبعد فرتة أأن قرار تعي 

منا حتصل عىلاملال العام بغري حق عىل من راتب يف خالل فرتة قيامه بأأعباء الوايفة ل يعد استيالءً  هذا  ، لأنه اإ

اً خالل تكل الفرتة يعترب موافًا فعليوهو  ،املال يف مقابل العمل اذلي أأداه
(4)

 . 

ق سواء وقع فعل الاستيالء من املواف مقرتن بنية المتكل أأم وقع مقرتن مبجرد الانتفاع قوجرمية الاستيالء تتح   

ضافة اجلاين املال حليازته بغرض ،ي غري مصحوب بنية المتكل، أأ ابملال ورده  ،الانتفاع به ورده ويتحقق ذكل ابإ

 أأو مل يكن يف حيازته عىل ،ناسبهتاحازه املواف شسبب وايفته أأو مب ويس توي هنا أأن يكون املال حمل اجلرمية قد 

 اً ــوهجة مغايرة لتكل اليت اكن خمصص لها ليحقق به أأغراضال يف ــتعامل املـــ فاملواف العام هنا قام ابس  ،الإطالق
 

 . 386فتوح عبد هللا الشاذيل : اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة يف القانون املرصي ، ص  (1)

براهمي دسويق: مرجع سابق (2)  . 48، ص محمد اإ

 . 385، ص محد زيدان العزني : مرجع سابق (3)

  . 111 -110( عوض محمد : مرجع سابق ، ص 4)
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ىل ملكه ولو مل يكن من شأأن ذكل أأن يس هتكل املال ،خشصية تنحرف به عن الغرض العام ، أأو أأن يضيفه اإ

اخلاص
(1)

املال العام بنية اس تعام ه وقضاء حاجة خاصة به مث رده اثنية يطلق عليه )  عىل، وقيام املواف ابلستيالء 

 املال العام يف ثالث صور : ، وميكن حرص صور الاستيالء عىلاختالس املنفعة (

الانزتاع خلسة أأو عنوة ويف هذه احلاةل يفرتض أأن املال يف حيازة غري اجلاين فيقوم اجلاين بفعل  : ـ الصورة الأوىل

وينشئ لنفسه حيازة جديدة  ،يهني  هذه احليازة
(2)

ىل ، أأن يس تغل غفةل ما : اإ اجلاين بأأحد أأمرين فتنتقل احليازة اإ

هل الرصاف فيس تويل عىل بعض ما حيوزه انشغال زمي ن يس تغل املواف فرصةاحلائز ويس تويل عىل املال خلسة كأ 

املال العنف يف سبيل الاستيالء عىل ل اجلاينو أأن يس تعميف خزنته من مال، أأ 
(3)

. 

ويه انزتاع املال بطرق احتيالية ويفرتض أأن يكون املال يف حيازة غري املهتم فتصدر عنه طرق  الصورة الثانية :ـ 

فيعطيه  هه يس تحق هذا املال احتيالية تومه احلائز أأن
(4)

كل أأن يقوم اجلاين بتقدمي طلب مقابل مادي عىل مثال ذ ،

وهو يف حقيقة الأمر اكن قد أأجنز تكل الأعامل يف أأوقات  ،ضافية خارج أأوقات العمل الرمسيةما أأجنزه من أأعامل اإ 

العمل الرمسية 
(5)

 . 

فالفعل اذلي يقوم به  ،ويكون املال فهيا يف حيازة املواف دون أأن يكون شسبب الوايفة ـ الصورة الثالثة :

صةل  ن الفرق بيهنام يكون يفأأ  ل  ، اإ املواف هو ذات الفعل اذلي يقوم به يف جرمية الاختالس أأو خيانة الأمانة

بيامن يف الاستيالء يوجد  ،فاملال يف جرمية الاختالس يوجد يف حيازة املواف شسبب وايفته ،املواف ابملال العام

حمك هبا للمجين عليه بغرض ضو النيابة ابس تالم مبالغ نقدية قيام ع، ك املال يف حيازة املواف مبناس بة وايفته

ليه أأحد  ي خيتلس مالً و مواف احملفواات يف مأأمورية الرضائب اذلتسلميها  ه ولكنه اس توىل علهيا، أأ  سلمه اإ

املمولني ابعتباره رضيبة مس تحقة 
(6)

 . 

الاستيالء عىل مال ادلوةل بغري حق املنصوص علهيا  " أأن جناية: فقد قضت حممكة النقض املرصية  فف  مرص   

أأو   -أأو من يف حمكه عىل مال لدلوةل - من قانون العقوابت تتحقق مىت اس توىل املواف العام 113املادة يف 

حدى الهيئات العامة تسامه يف  ،أأو الرشاكت ،أأو املؤسسات ،لإحدى الهيئات ذا اكنت ادلوةل أأو اإ أأو املنشأ ت اإ

 قيــام هذه اجلرمية ما يشرتط يف و عنوة بنية متلكه، ول يشرتط ل مهنا خلسة، أأو حيةل، أأ  ما ابنزتاعه ا بنصيبـــماله
 

 

 . 389مرجع سابق ،  محمود نرص : (1)

 . 170محمد امحد ابو زيد أأمحد : مرجع سابق ، ص (2)

 . 112جنيب حس ين : مرجع سابق ،  (3)

 388محمود نرص : مرجع سابق  ،  (4)

 . 793محمد محمد امحد ادلرويب : مرجع سابق ، ( 5)
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مواف شسبب ذكل القانون من أأن يكون املال مسلام لل من 112املادة جرمية الاختالس املنصوص علهيا يف 

الوايفة
(1)

. 

بنية المتكل أأم وقع مقرتن  كام أأكد املرشع املرصي عىل أأن جرمية الاستيالء تقع سواء وقع فعل الاستيالء مقرتانً    

" أأن الثابت من اروف ادلعوى : وقد قضت حممكة النقض املرصية يف حمك لها  ،مبجرد الانتفاع ابملال ورده

منا انطوى قصده عىل اس تخدام هذه الاش ياء اهد أأن املهتم مل يقصد اختالس الأ وأأقوال املهتم والش ش ياء املضبوطة واإ

ىل اخملزن يف حتقيق مأ ربه اس تكاملً  عادهتا اإ  " لخرتاعه غري مصحوب بنية المتكل واإ
(2)

. 

ولو مل يكن هذا املال يف حيازة املواف أأو مل يكن اجلاين  113املادة الاستيالء املنصوص علهيا يف  وتتوافر أأراكن   

كام اس تةدث املرشع يف نفس املادة فقرهتا الأخرية  صوص علهيا يف املادة سالفة اذلكر،من العاملني يف اجلهات املن

لعقاب املواف العام اذلي يس تويل بغري حق عىل مال خاص حتت يد هجة من اجلهات املعترب مالها من الأموال 

1975لس نة  63للقانون رمق وقد رضبت املذكرة الإيضاحية  ،أأو يسهل ذكل لغريه ،العامة
اذلي أأضاف هذه الفقرة  (3) 

" مكواف البنك اذلي يس تويل عىل جموهرات فرد من الأفراد مودعة خزانة مؤجرة : عىل هذه احلاةل بقولها  مثالً 

ل توافرت أأراكن جناية الاختالسو  ،به اإىل ذكل املواف حني ل يكون أأمر هذه اخلزينة معهوداً ،لهذا الفرد  و، اإ

به جرمية الاستيالء"ردها حيقق متلكها وتوافر  بنية اتاملثلياحية بأأن الاستيالء عىل النقود و أأضافت املذكرة الإيض
 (4)

 

ن ": راكن جرمية الاستيالء مهنا قولها العديد من أأحاكم احملمكة العليا توحض أأ فقد جاءت ما يف ليبيا أأ      رمق القانون اإ

 لك ابلسجن يعاقب)  أأنه عىل 28 املادة من الأوىل الفقرة يف بنصه الاقتصادية اجلرامئ ششأأن م1979 لس نة 2

منا( عام مال عىل حق وجه دون اس توىل عام مواف  يف ما دور العامة للوايفة يكون اليت احلالت قصد اإ

 أأي وعىل ،ما بكيفية الاستيالء معلية يسهل أأن ادلور هذا شأأن من يكون حبيث ،العام املال عىل الاستيالء

ذا ،شأأنه قل همام قدر وبأأي ،وجه  من العام املواف منع يه ذكل يف والعةل ،النص تطبيق امتنع ادلور هذا انتفى فاإ

 املواف مساءةل يقتىض ذكل بغري والقول ،العام املال عىل الاستيالء يف وايفته مظاهر من مظهر أأي اس تغالل

 هذا اكن ولو ،هجة أأي يف اً عام اً مواف كونه جملرد اجلرمية هذه عن العام املال عىل الاستيالء فعل يرتكب اذلى العام

 ل وهذا ،اجملمتع يف الناس أأحاد من عادايً  فرداً  ابعتباره فعهل ارتكب قد اكن أأو ،معهل هجة أأو بوايفته  ه صةل ل املال

 ما  بابهــ أأس  يف يورد أأن اجلرمية هذه عن الإدانة بصدد وهو احلمك عىل يتعني مث ومن ،املنطق أأو الواقع مع تقميــ يس 

 

 . 764جنايئ ، ص 26، مجموعة أأحاكم حممكة النقض ، س  م24/11/1975جلسة بتارخي  ق ، 1241/45طعن رمق  (1)

 . 865جنايئ ، ص   48، مجموعة أأحاكم النقض ، س  م18/9/1997ق ، جلسة بتارخي  29749/49طعن رمق  (2)
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 قارص يكون ذكل من خال هو فاإن ،املال عىل تيالءــ ابلس  العام املواف قيام يف العامةالوايفة  دور يفيد

"البيان
(1)

. 

جفرمية الاستيالء تقوم من املواف العام مبناس بة الوايفة فهي  تسهل عىل اجلاين ارتاكب جرميته كدخو ه ماكتب    

عن جرمية الاختالس اليت ل وبذكل ختتلف جرمية الاستيالء  ،أأو رسقة املفاتيح وغريها ،ورسقة امللفات ،املوافني

من املواف العام شسبب وايفته لً تقوم اإ 
 (2 )

. 

 وحضتومن أأحاكم احملمكة العليا اليت أأ  ،نه ل يس تلزم لقيام جرمية الاستيالء كون املال يف حيازة املوافأأ كام    

 وأأن يكون املال املس توىل عليه مالً  ،عاماً  يكون اجلاين موافاً  أأن 28املادة " يلزم لقيام اجلرمية املبينة بنص  : ذكل

 الطاعن اكنو  ،ودون اس تلزام لأن يكون يف حيازة املواف ،وأأن يكون الاستيالء عىل املال بدون وجه حق ،عاماً 

 يف يكن مل نهأأ  عىل نعيه اقترص مناواإ  ،عام مال هو عليه ابلستيالء املهتم املال نوأأ  ،عام مواف نهأأ  يف ينازع ل

 للامدة طبقا حق وجه بدون عام مال عىل اس توىل نهأأ  الطاعن ىلاإ  اس ند قد حاةلالإ  قرار واكن ،وايفته حبمك حيازته

 واليت املذكور القانون من 27 ابملادة يعاقبه ومل املذكورة ابملادة احلمك عاقبه وقد ،الاقتصادية اجلرامئ قانون من 28

 يف احلمك خبطأأ  الطاعن نع  معه يكون اذلى مرالأ  ،وايفته حبمك عليه اس توىل اذلى للامل املواف حيازة تس تلزم

"  حمهل غري يف اذلكر السالفة 27 ابملادة  ه ملعاقبة القانون تطبيق
(3)

 . 

 .ـ تسهيل الاستيالء للغري ب

فهام يتشاهبان من حيث  ،الأراكن املتطلبة يف جرمية تسهيل الاستيالء تتشابه اإىل حد كبري مع جرمية الاستيالء   

فلكتاهام من جرامئ العدوان عىل املال العام وكذكل يف حمل اجلرمية وهو أأن  ،صفة املواف العام وموضوع اجلرمية

واذلي  ،وكذكل يف القصد اجلنايئ ،وليس من الأموال الثابتة ، وأأن بكون منقولأأو غريها أأو أأوراقاً  يكون مالً 

المتكل أأو اس تعامل ، وأأن يكون الاستيالء بقصد وأأن يعمل اجلاين بذكل ،بغري حقيس تلزم فيه أأن يكون الاستيالء 

ن رد الأش ياء املس توىلاملاكل ولكهنام خيتلفان يف الفعل املادي وصةل العمل  ،علهيا ل حيول دون وقوع اجلرمية ، واإ

الوايف  مبةل اجلرمية 
(4)

 . 

 لطةـس تغالً ــ ليب يقوم به املواف أأو ميتنع عن القيام به مس ـس جيايب أأون تعريف الاستيالء بأأنه لك نشـــاط اإ ميك   

 

 . م16/6/1992ق جلسة بتارخي  379/39حمك غري منشور للمحمكة العليا رمق  (1)

 18، ص م2008جامعة الفاحت سابق ، س  ـ( هويدا عبد اجلليل محمد عبد اجلليل : جرمية اختالس املال العام يف قانون اجلرامئ الاقتصادية ، رساةل ماجس تري 2)

 . 268، ص  4، ع 20ع، س . م   .، مم26/4/1983، جلسة ق407/29( طعن جنايئ رمق 3)

براهمي أأ 4)  ط . 239محد الرشقاوي : مرجع سابق ، ص ( اإ
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عامة من اجلهات اليت تعترب أأموالها أأموالً  وايفته يف متكني الغري من انزتاع حيازة املال اململوك لدلوةل أأو غريها 
 (1)

. 

منا يسهل هذا الاستيالء للغري فقد ل يس تويل املواف بنفسه عىل     فته وذكل ابس تغالل واي  ،املال العام اإ

جيايب أأو وقد يكون ،املال لمتكني غريه من الاستيالء عىل جيايب كأن حيرر مواف ، ومثال الإ سليب التسهيل اإ

ومثال السليب كأن  ،لكن هذا الشخص ل يس تحق هذه املبالغ ،اس امترة يرتتب علهيا رصف مبالغ معينةلشخص 

يسهل دخول اللصوص فيقومون شرسقتهليك  داً ًا معيرتك حارس خمزن معويم الباب مفتوح
(2)

. 

ذا طبقنا القواعد العامة عىل جرمية تسهيل الاستيالء س يعترب التسهيل صورة من صور الا    شرتاك يف اجلرمية واإ

ابملساعدة يف جرمية الغري اذلي  وس يكون مؤدى ذكل اعتبار املواف العام رشياكً  ،عن طريق املساعدة عىل ارتاكهبا

ذا اكن  ،ويعين ذكل أأن املواف الرشيك يف هذه احلاةل سينال ذات عقوبة الفاعل ،اس توىل عىل املال العام فاإ

ولكنه ل  ،يف اجلرمية سهل العقوبة ذاهتا املقررة لالستيالء ابعتباره رشياكً اس تحق املواف امل  اً عام اً املس تويل مواف

ذا اكن املس تويل عىل املال خشصاً  ذ يف هذه احلاةل س يكون  ،ي غري مواف عامأأ  عادايً  يس تحق تكل العقوبة اإ اإ

جرامه من الفاعل الأصيل ،يف جرمية رسقة عادية أأو نصب املواف رشياكً  لأنه يس تعري اإ
(3)

وهذه نتيجة شاذة مل  

هل يعترب املواف  ،ذلكل فقد اختلف الفقهاء يف تكييف فعل التسهيل الصادر من املواف العام ،يقصدها املرشع

  ه ؟ ويعد املواف العام رشياكً  أأصلياً  ويعد الغري رشياك  ه ؟ أأم يعد الغري فاعالً  أأصلياً  العام يف هذه احلاةل فاعالً 

ىلوانقسمت أ راهئم يف هذا ال  رأأيني : صدد اإ

فهم  ،هبا أأصلياً  يف اجلرمية وليس فاعالً  يعترب املواف العام اذلي يقوم بفعل التسهيل للغري رشياكً  ـ الرأأي الأول :   

 جلرمية الرسقة أأو النصب . أأصلياً  ويعد الغري فاعالً  ،من دروب الاشرتاك ابملساعدة يعتربون التسهيل درابً 

يف هذه اجلرمية فف  جمرد  أأصلياً  يعترب املواف العام اذلي يقوم بفعل التسهيل للغري فاعالً  الرأأي الثاين :ـ    

ويعد الغري رشياك يف اجلرمية  أأصلياً  التسهيل ما يكف  ملساءلته ابعتباره فاعالً 
(4)

. 

ن اكن اخلالف يف الفقه ينصب عىل اعتبار الغري يف تسهيل الاستيالء رشياكً     م فاعالً ملسهل أأ للمواف العام ا واإ

 خيانة أأمانة فاإن تربير خروج املرشع عىل مقتىض القواعد العامة يف جرميته هو، سواء اكنت رسقة أأم نصب أأم أأصلياً 

 

 . 180، ص  م1986س  ، 1الاسكندرية ، طـ  دار املطبوعات اجلامعية القسم اخلاص ، ـ ( محمد زيك أأبو عامر : قانون العقوابت1)

انيف  ةأأاكدميي( مبارك بن عبد هللا بن محمد بن هشقة : امحلاية اجلنائية للامل العام يف الفقه الاساليم والنظام السعودي ، رساةل ماجس تري ، 2)

 .  85، ص م 2002قسم العداةل اجلنائية ، س  ـللعلوم الامنية 

 . 241 ـ 240براهمي امحد الرشقاوي : مرجع سابق ، ص ( اإ 3)

 . 247ح  رسور : الوس يط يف قانون العقوابت ـ القسم اخلاص ، اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة ، دار الهنضة العربية ـ القاهرة ، ص( أأمحد فت4)
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ذا ما قام بنفسه ابستيالء عىل هذا املال أأو مكن غريه من  ،هو أأن املواف العام هو امللكف حبامية املال العام واإ

أأو  بواجبه ويف احلالتني يقع العدوان عىل املال العام شسبب سلوك املواف اذلي ل يقوم به حباً  ،ذكل فقد أأخل

لغريه بل من أأجل اقتسام املال املس توىل عليه  مرضاةً 
(1)

. 

ذا ترك املواف العام ابب اخلزينة مفتوحاً  ور يف جرمية تسهيل الاستيالء كامكام أأن الرشوع متص    لتسهيل  اإ

ذا قام املواف بتحرير اس امترة للغري  ،ومت ضبط هذا الغري حلظة قيامه ابلرسقة ،لخزينةرسق الغري ل من  ـوكذكل اإ

مببلغ ليس لكه أأو بعضه من حق هذا الغري وحال قيام الأخري بقبض املبلغ الوارد يف  ـسهل املواف  ه الاستيالء 

فالرشوع يف لكتا احلالتني هنا قامئ  ،الاس امترة مت القبض عليه
(2)

 . 

 : الركن املعنوي  2  

 عليه أأو يسهل الاستيالء عليه لغريه ليس ملاكً  يعمل اجلاين أأن املال اذلي يس توىلن يلزم لقيام جرمية الاستيالء أأ    

فراد حتت يد اجلهات العامة أأو ملاكً  ،أأو احدي اجلهات العامة ،لدلوةل  ه بل ملاكً  وأأن يكون ذكل بنية متلكه أأو  ،للأ

ذا انرصفت اإ  ل  تقع اإ ذكل أأن الاستيالء جرمية معدية ل  ،الانتفاع به رادة املواف اإىل الاستيالء عىل املال وهو اإ

ذا اكن املواف جيهل حقيقة املال وقت ارتاكبه الفعل فال تقع  ،وبأأنه ل حق  ه يف الاستيالء عليه ،عامل حبقيقته فاإ

ذكل أأن جرمية الاستيالء بغري  ، ه نه مملوك  ، أأو أأ أأن  ه حق عىل هذا املال كأن يعتقد مثالً  ،منه جرمية الاستيالء

حق عيل مال ادلوةل أأو أأموال الهيئات أأو املؤسسات أأو الرشاكت أأو املنشأ ت اليت تسامه ادلوةل أأو احدى الهيئات 

ذا  ل اإ ىل متلكه العامة يف مالها بنصيب ما ل تقع اإ ربه  وتضييعه عىلانرصفت نية اجلاين وقت الاستيالء اإ
(3)

. 

ذا هجل املواف العام صفته مكواف عام    ملكيته  بأأن اكن معتقداً  ل حقيقة املال اذلي يس توىل عليهأأو هج ،فاإ

ن أأ لفرد عادي مل تقع جرمية الاستيالء مكن مساءلته عن جرمية رسقة أأو نصب أأو خيانة ، لنتفاء ركهنا املعنوي واإ

ذا توافرت أأراكن واحدة مهن ا أأمانة اإ
(4)

 . 

مدي جفرمية الاستيالء عىل الأموال العامة من اجلرامئ العمدية اليت لبد فهيا من توافر عنارص القصد اجلنايئ الع   

ذا ما هجل املواف اجلاين بتعلق املال ابدلوةل أأو  ،الإرادةاذلي يتكون من عنرصي العمل و  وينتف  القصد اجلنايئ اإ

حدى هجاهت ذا اكنت يده عىل املال عارضــنكذكل ينتف  القصد اجل  ،اــاإ  ازتهــة أأو اكنت حيـايئ دلى املواف الفاعل اإ

 

 . 795 محمد أأمحد ادلرويب : مرجع سابق ،( محمد 1)

 . 284 ( مأأمون سالمة : مرجع سابق ،2)

 . 84 ـ 83، ص  م1991الاسكندرية س  ـمحمد امحد عابدين : جرامئ املواف العام اليت تقع منه أأو عليه ، دار املطبوعات اجلامعية  (3)

 . 237محد الرشقاوي : مرجع سابق ، صبراهمي أأ ( اإ 4)
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رادته مل تتجه اإىل متكل اليشء ، أأوانقصة عىل تكل الأموال ىل اس تخدام تكل ،ثبت أأن اإ الأموال يف غري  كام مل تتجه اإ

وعىل احملمكة اس تظهار نية املواف اجلاين جبالء  ، ه أأو الأغراض اليت ترخص هبا وايفتهالغرض اليت خصصت 

ل اكنت الأحاكم مشوبة ابلقصور  ،ووضوح واإ
(1)

 . 

رادة الاستيالء كام لو أأخذ شيئا من الأموال العامة أأو     ذا انتفت دلى املواف اإ كام تنتف  جرمية الاستيالء اإ

 ما يثريه القصد اجلنايئ يف جرمية الاستيالء ، وأأمهعلقاته الشخصية يف حقيبته اخلاصةاخلاصة سهوا أأثناء وضعه ملت

و التسهيل منه دون اعتداد د املواف حني وقع فعل الاستيالء أأ بقص هو أأن يتعارض الفعل مع القصد فالعربة دامئاً 

عيل هذا القصد من تغريات من بعد مبا يطرأأ 
(2)

ويتعني توافر القصد اجلنايئ حال ارتاكب املهتم الركن املادي أأي  ،

مبعىن أ خر أأن يكون اجلاين حال ارتاكبه للسلوك الإجرايم املمثل يف  ،يشرتط التالزم بني الركن املادي واملعنوي

ومىت توافر القصد اجلنايئ فال عربة ابلباعث عىل  ،ضياع املال عىل ربه فعل الاستيالء أأو تسهيل الاستيالء قاصداً 

فارتاكب اجلرمية ملساعدة يتمي أأو غري ذكل ل عربة به  ،ارتاكهبا نبيالً فاجلرمية تقوم حىت ولو اكن الباعث عىل  ،اجلرمية

ن اكن ذكل يدخل يف الاعتبار عند تقدير العقوبة ،يف قيام اجلرمية عىل  ول يلزم أأن يتةدث احلمك اس تقاللً  ،واإ

حدى هيئاهتا ا بل يكف  أأن  ،لعامةتوافر القصد اجلنايئ يف جرمية تسهيل الاستيالء بغري حق عىل مال ادلوةل أأو اإ

يكون احلمك من وقائع و اروف ما يدل عىل قيامه 
(3)

 . 

 

 الفرع الثالث : جرمية التقصري يف حفظ أأو صيانة املال العام .ـ   

ليه صيانة ذكل املال أأو اس تخدامهيف صيانة وحامية املال العام من اإ رغبة من الشارع    ذلا رشع  ،هامل املعهود اإ

ولعل هذا  ،البالد ، لكونه عامد اقتصادالنص ليؤكد عىل أأمهية التبصري واحليطة الشديدة حال التعامل مع هذ املال

ىل تقرير مبادئ  س والقواعد العلمية اليت تبىن علهيا نصوص قانون العقوابتتشذ عىل الأس ما دفع املرشع اإ
(4)

. 

 ، فالإهاملالعــام جترمي الإرضار العمدي فقط الــــام لأنه ل يكف  محلاية املـــال العــمحلاية امل اً ــفهذه اجلرمية تقررت أأيض

 

 . 144ص ، م2006س  جامعة الكويت ، -( فايز عابد الظفريي : امحلاية اجلنائية للأموال العامة من خالل القانون الكوييت ،جملس النرش العلم 1)

براهمي أأ 2)  . 238، محد الرشقاوي : مرجع سابق ( اإ

 . 393( محمود نرص : مرجع سابق ، ص 3)

من قاعدة  ( من املبادئ اليت تعترب اس تثناء عىل القواعد العامة يف قانون العقوابت يه أأن جترمي الإهامل اذلي ترتب عليه نتيجة ضارة هو اس تثناء4)

احلالت يعترب ايضا خروج عن الأصل العام مفن املعلوم أأن اجلرمية  عامة تق ي بأأن الأصل يف اجلرامئ هو العمد كام أأن رفع الإهامل اإىل جناية يف بعض

 . غري العمدية ل تكون جناية عىل الاطالق
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ذا وقع ممن يلزم بصيانته أأو حبسن اس تخدامه يعد اإرضار ابملال العام ذلا فقد  ،يف صيانة املال العام أأو اس تخدامه اإ

، وتتكون هذه اجلرمية من ركن مادي وركن أأو الاس تخداماء أأاكن يف الصيانة جرم املرشع هذا الإهامل سو 

معنوي
(1 )

. 

 . الركن املاديـ  ولً أأ  

هامل يف صيانة أأو اس تخدام املال العام ومن شأأنه تعطيل     يتحقق الركن املادي لهذه اجلرمية بلك فعل ينطوي عىل اإ

شخاص للخطرعرض سالمة هذا املال أأو سالمة الأ أأو ي ،الانتفاع به
(2)

. 

حداث رضر ابملال تصوره املرشع يف صورتني :     ىل اإ  وجيب أأن يف ي السلوك املشوب ابلإهامل اإ

سواء اكن ذكل بصفة لكية أأو  ،تمتثل يف الرضر الفعيل اذلي يصيب املال حبيث يعدو غري صاحل لالنتفاع به الأوىلـ 

 ومل يشرتط املرشع هنا درجة يف جسامة الرضر .  ،دامئةجزئية مؤقتة أأو 

ما يف تعريض سالمة املال ذاته للتعطيل أأو الفقد أأو يف ةدث عن اخلطر الفعيل اذلي يمتثل اإ فهي  تت أأما الثانيةـ 

تعريض سالمة الأشخاص للخطر سواء اكنوا من القامئني عىل اس تعام ه أأو صيانته أأو املتصلني به أأو املتواجدين يف 

ماكن اس تخدامه 
(3)

 . 

كام يلزم لكامتل توافر الركن املادي للجرمية أأن تتوافر رابطة الس ببية بني سلوك اجلاين املتصف ابلإهامل وبني    

نه يسهل حتديد  تعريض سالمة الأشخاص للخطر، تعطل الانتفاع ابملال أأو ويالحظ أأنه ابلنس بة لنتيجة الرضر فاإ

تباع معيار الس ببية  ذا اكنت  ،املالمئةتوافر رابطة الس ببية من عدمه ابإ واذلي مؤداه أأن النتيجة تعترب أأثرا للسلوك اإ

أأي النتيجة اليت تتحقق بتدخل عوامل  ،وفقا للظروف السابقة أأو املعارصة أأو الالحقة متوقعة وفقا جملرايت الأمور

س بة للخطر شاذة وغري مأألوفة تنقطع رابطة الس ببية بيهنا وبني السلوك السابق عىل تدخل تكل العوامل أأما ابلن 

حداث النتيجة  فيكف  أأن ميكل السلوك مقومات اإ
(4)

 . 

 . ـ الركن املعنوي اثنياً   

 ويه من الاتساع حبيث يشمل اكفة صور التفريط  ،الشارع بصورة الإهامل يمتثل يف اخلطأأ غري العمدي وقد اعتد    

 

براهمي أأ ( 1)  . 299ـ  289 محد الرشقاوي : مرجع سابق :اإ

 . 208 ، م1985القاهرة ، س  ـالقسم اخلاص ، دار الهنضة العربية  -سامل : رشح قانون العقوابت نبيل مدحت ( 2)

 . 135م ، ص1983، س  1( حس نني ابراهمي صاحل عبيد : دروس يف اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة ، دار الهنضة العربية ـ  القاهرة ، ط 3)

 .  328( مأأمون سالمة : مرجع سابق ص 4)
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تنظم  هذا الواجب مس تفادا من نص العقد أأو الالحئة اليت أأداء واجب الصيانة أأو الاس تخدام، سواء اكن يف

اجلرامئ يف  العالقة بني اجلاين واملال أأو من العرف السائد يف مثل هذه الظروف، واخلطأأ اذلي يقع من الأفراد معوماً 

وبذكل فهو  ،يطة اليت تق ي هبا اروف احلياة العاديةل يتفق واحل  غري العمدية يتوافر مىت ترصف الشخص ترصفاً 

عيب يشوب مسكل الإنسان
(1)

. 

 ونتناول الركن املعنوي جلرمية التقصري يف حفظ املال العام يف لك من مرص وليبيا .

ن هذه اجلرمية ختتلف عن غريها يف أأنه  :مرص ـ 1 أأو من يف حمكه بل  عاماً  ل يشرتط يف مرتكهبا أأن يكون موافاً اإ

ليه فمل يتطلب املرشع يف اجلاين  يكف  أأن يكون  ه شأأن يف صيانة أأو اس تخدام أأحد الأموال العامة املعهود هبا اإ

أأو مل يكن كذكل عاماً  جلاين موافاً صفة خاصة فاجلرمية تقع سواء اكن ا
(2)

لأن  ،فتقع هذه اجلرمية من املواف وغريه ،

ل   لي أأن كونه معهوداً  املرشع مل يتطلب من اجلاين اإ ه بصيانة أأو اس تخدام املال العاماإ
(3)

 وعىل هذا الأساس اكن نص ،

لك من أأمهل يف صيانة أأو اس تخدام أأي مال من   " : انون العقوابت املرصي فقرة )ب(مكرر من ق 116املادة 

يعطل الانتفاع به وذكل عىل حنو  ،و اس تخدامه يف اختصاصهالأموال العامة معهود به اليه أأو تدخل صيانته أأ 

ة جنيه أأو ويعرض سالمته أأو سالمة الأشخاص للخطر يعاقب ابحلبس مدة ل جتاوز س نة وبغرامة ل جتاوز مائ

حدى هاتني العقوبتني، ذا ترتب عىل هذا الإهامل وقوع  ابإ وتكون العقوبة احلبس مدة ل تزيد عيل ست س نوات اإ

ذا حريق أأو ح صابة أأكرث من ثالثة أأشخاص وتكون العقوبة السجن اإ ادث أ خر نشأأت عنه وفاة خشص أأو أأكرث أأو اإ

 وقعت اجلرمية يف زمن حرب عىل وس يةل من وسائل الانتاج اخملصصة للمجهود احلريب " .

ىلكام يشرتط أأن تكون اجلهة ا   اجلاين بصيانة املال العام أأو اس تخدامه أأو أأن يكون اجلاين  جملين علهيا قد عهدت اإ

ختصاص سواء اكن بصيانة أأو اس تخدام املال العام بناء عىل مصدر حصيح لال خمتصا بذكل ويكون اجلاين خمتصاً 

دارهمعن ميكل اإصطاملا صدر  والتلكيف ولو اكن شفوايً  ،تأأو من اللواحئ أأو التعلامي ،من القانون مبارشةً  مس متداً 
(4)

. 

 " يعاقب ابلسجن املواف العام امللكف : عىل أأنه من قانون اجلرامئ الاقتصادية 15املادة قد نصت  : يف ليبيا ـ 2   

ذا قرص يف حفظ وصيانة هذا املال " .  حبفظ أأو صيانة مال عام اإ

 وبذكل نصت احملمكة العليا ،وحىت ميكن تطبيق نص املادة لبد من اثبات حصول التقصري من قبل املواف العام  

 

 . 600 ص ، سابق مرجع:  نرص محمود (1)

 . 134براهمي صاحل عبيد : مرجع سابق ، ص حس نني اإ  (2)

 . 202اجلرامئ املرضة ابملصلةة العامة ، ص  ـ محد العطار : رشح قانون العقوابت القسم اخلاص( أأ 3)
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ن" :  بقولها  حصول ثبوت هو الاقتصادية اجلرامئ ششأأن م1979 لس نة 2 رمق القانون من 15 املادة تطبيق مناط اإ

 املوجب التقصري قيام يف والعربة ... صيانته أأو حبفظه امللكف العام املال وصيانة حفظ يف العام املواف من تقصري

ىل ابلنظر يكون عدمه من للمس ئولية ذا والانتباه احليطة من عادي بقدر املمتتع العادي الشخص سلوك اإ  وجد ما اإ

 فهيا الفصل القول وضوعامل حملمكة يكون موضوعية مبسأأةل يتعلق أأمر وهو املهتم، فهيا يكون اليت الظروف ذات يف

ىل مستندا واكن ،املنطق جيايف ول ،السلمي احلس ينايف ل ششأأهنا تقديرها مادام " ابلأوراق اثبت أأصل اإ
(1)

 . 

 الركن ناإ  ": وحضت احملمكة العليا كيفية حتقق الركن املادي جلرمية التقصري يف حفظ وصيانة املال العام بقولها أأ كام    

 وقته يف بعمهل قيامه ىلاإ  املواف مبادرة بعدم يتحقق الوايف  الواجب داءأأ  يف التقصري أأو هاملالإ  جلرمية املعنوي

"  العمل ذكل حال حسب لأدائه الالزم الزمن هو معل لك ووقت ،عذر بدون
(2)

 . 

أأما جمرد وجود جعز يف  ،ولبد من توافر الركن املادي للقول بقيام جرمية التقصري يف حفظ وصيانة املال العام   

 من ويف ذكل تقول احملمكة العليا ما ييل : " ،املزيانية فذكل ل يكف  للقول بوجود تقصري من جانب املواف العام

 العام املال وصيانة حفظ يف التقصري جرمية حصول عىل لدللةل ذاته حد يف اكفياً  ليس العجز حصول جمرد أأن املقرر

 يف سببا واكن املهتم ارتكبه اذلي التقصري عنارص عن يكشف ما ادلعوى وقائع من احملمكة تورد مل ما املهتم حق يف

ذ ،العجز حدوث دانة يف اعمتد فيه املطعون احلمك واكن ذكل اكن اواإ يرادات يف جعز وجود جمرد عىل الطاعن اإ  اإ

 اثبت أأصل  ه مما عليه ادلليل ويورد كهنه يبني أأن ودون التقصري عنرص يس تظهر أأن دون علهيا يرشف اليت احملمكة

نه الأوراق يف "  التس بيب قارص يكون فاإ
(3)

.  

أأي أأن عدم ترتب النتيجة الضارة  ،وجرمية التقصري يف حفظ وصيانة املال العام تصنف عىل أأهنا من جرامئ اخلطر   

وحضت احملمكة العليا املقصود التقصري هو صورة من صور اخلطأأ وقد أأ  ذكل أأن ،من شأأنه أأن حيول دون قيام اجلرمية

لهيا  ابلتقصري يف هذا الصدد حيث نصت عىل ما ييل : " التقصري عبارة عامة تنطوي حتهتا عدة أألفاظ قد يلجأأ اإ

ىل النتيجة الضارة  ب معل اجلاين من مظاهر خمتلفة تبعاً املرشع للتعبري عام يشو  للك حاةل من شأأهنا أأن تؤدي اإ

ويه أألفاظ  ،واللواحئاملعاقب علهيا اكلإهامل والرعونة وعدم الاحتياط وعدم الانتباه والتفريط وعدم مراعاة القوانني 

ام والضابط يف تقدير قيام التقصري املوجب تشرتك مجيعها يف ادللةل عىل عدم مراعاة احلذر واحلرص الواجب مراعاهت

ذا ما وجد  للمسؤولية من عدمه يكون ابلنظر اإىل سلوك الشخص العادي املمتتع بقدر عادي من احليطة والانتباه اإ

يف ذات الظروف اليت يكون فهيا املهتم " 
(4)

 . 
 

 م . 29/4/2001ق ، غ م ، جلسة بتارخي  1713/40طعن جنايئ رمق  (1)

 . 158، ص  12، س  1ع ،ع . م . م ، م  18/3/1979ق ، جلسة بتارخي  21 /72جنايئ رمق ( طعن 2)

 . 314، ص  30، س  3، 2ع ، ع  . م. ، م  م21/12/1994ق ، جلسة بتارخي  186/38( طعن جنايئ رمق 3)

 . 267ص،  24، س  2، 1 ع ،  ع. م  . م ،  م4/3/1986جلسة بتارخي  ق ، 415/31طعن جنايئ رمق  (4)



 

124 
 

 

 

 " : وتأأكيد ذكل حمك احملمكة العليا اذلي جاء فيه ،وللمحمكة سلطة تقديرية يف القول بوجود تقصري من عدمه   

 عادي بقدر املمتتع العادي الشخص سلوك ىلاإ  ابلنظر يكون عدمه من للمسؤولية املوجب التقصري قيام يف العربة

 يكون موضوعية مبسأأةل يتعلق أأمر وهو املهتم فهيا يكون اليت الظروف ذات يف وجد ما ذااإ  ،والانتباه احليطة من

 ىلاإ  مستنداً  واكن ،املنطق جياىف ول ،السلمي احلس يناىف ل ششأأهنا تقديرها مادام فهيا ابلفصل القول املوضوع حملمكة

"  ابلأوراق اثبت أأصل
(1)

 . 

ل     احملمكة العليا أأن وقد تتشابه جرمية التقصري يف حفظ وصيانة املال العام مع امتناع املواف عن معهل الوايف  اإ

 به املنوط لعمهل املواف برتك يتحقق الوايف  الواجب داءأأ  يف والتقصري هامل: " الإ قد أأوحضت الفرق بيهنم بقولها 

 الواجب حبق خاللالإ  من ذكل يف ملا ،مرشوع عذر بدون وتباطئٍ  برتاخٍ  يؤديه وأأ  عنه يتغاىض بأأن وقته يف

 اذلى الوايف  الواجب داءأأ  عن الامتناع مفهوم يباين مفهومه نفاإ  وذلكل ،العامة املصلةة اىل ساءةوالإ  الوايف 

 العمل عرقةل بنية ام  اإ  لكياً  عنه والتخيل ،حق وجه بدون البداية منذ العمل بذكل قيامه عدم املواف بتعمد يتحقق

(2)مرشوع "  غري خرأ   سبب لأى أأو الغري ىلاإ  ساءةالإ  أأو
 . 
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 املبحث الثاين

 امحلاية الإدارية للامل العام
 

 

عن  ،وحتقيق مصاحلهم احليوية ،تتجىل الأمهية البالغة للأموال العامة من خالل ارتباطها الشديد حبياة الناس   

دور همم يف اش باع حاجات  وما تقوم به من ،طريق ما تقدمه الأموال العامة واملرافق العامة من خدمات للناس

وما تؤديه هذه  ،فالأموال العامة مرتبطة ششلك وثيق ابملرافق العامة ،وحتقيق الرفاهية والرخاء هلم ،املنتفعنياكفة 

وليك ل يتأأثر سري املرافق العامة توجب  ،ش باع احلاجات العامةحتقيق للمصلةة العامة عن طريق اإ  املرافق من

دارية ة الإدارية لأموال ادلوةل وهو ما يعرب عنه ابمحلاي ،حاميهتا بطرق وأأساليب اإ
(1)

 . 

 العامة ادلوةل أأموال أأن شك فيه ل مفام العام، املال هبا يمتتع اليت امحلاية سلسةل ليمكل امحلاية من النوع هذا يأأيتو         

 أأمهها أأخرى وسائل مع جنب اإىل جنًبا أأداهئا لواائفها، يف الإدارة هبا تس تعني اليت الهامة الوسائل من تعد واخلاصة

صدار، العامة السلطة وامتيازات ،العام املواف  وغري ،املبارش وغري املبارش التنفيذ وحق ،الإدارية القرارات ومهنا اإ

 من متكهنا اليت الإدارية الإجراءات مجيع اختاذ واجب الإدارة عىل اكن هنا ومن، الوسائل و الامتيازات من ذكل

 عامة أأموال تتحول اإىل أأن املمكن من اليت اخلاصة أأموالها عىل أأيًضا ذكل وينسحب عليه، واحلفاظ العام حامية املال

حاطهتا يربر مما العام، للنفع ختصيصها مبجرد  اخلاصة الأفراد لأموال املقررة تكل خيتلف عن امحلاية من بنوع أأيًضا اإ

سلكته اغلب الترشيعات اذلي الاجتاه وهو
(2)

. 

دارة بصدد ويه الإدارة تمتتعو      تعترب قرارات من الشأأن هبذا تصدره مفا العامة، السلطة ابمتيازات العامة أأموالها اإ

دارية قرارات ضافة اإ  مواهجة يف قراراهتا بتنفيذ نفسها الإدارة تقوم أأن يعين اذلي املبارش التنفيذ حبق متتعها اإىل اإ

ذا القضاء اإىل لاللتجاء حاجة دون جربايً  تنفيذاً  الأفراد  املمنوح الامتياز وهذا ،واختياراً  طوعاً  الأفراد ينفذها مل اإ

دارة  يف هلم الغري منازعة عند بيدمه حقهم يأأخذون ل الأفراد بأأن يق ي واذلي ،العام الأصل عىلخروجًا  يعترب لالإ

ذ ،احلق هذا  هلم ليقرر ،املنازعات طعن يف العامة الولية صاحب بوصفه القضاء اإىل يلجؤوا أأن علهيم يتوجب اإ

هنا الإدارة أأما حقه، حق ذي لك ويعط  حقوقهم  تنفيذايً  قراراً  بنفسها تصدر فهي  انحيتني من الأصل عن خترج فاإ

العامة املصلةة حتقيق عىل احلرص ذكل يف رائدها الأفراد عىل بنفسها تنفذه  مث
 (3)

 . 

 

 . 143م، ص2002، دار الهنضة العربية ، س  2الوجزي يف القانون الإداري ، ج  ( عبد العلمي عبد اجمليد مرشف :1)
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ذا    ، فاإن يف الأساس اإىل حامية املال العاماكنت اكفة صور امحلاية القانونية الإدارية واجلنائية واملدنية هتدف  واإ

اخلرباء والباحثني قد اتفقوا عىل أأن الوقاية من الفساد الإداري واملايل أأسهل من القيام ابلكشف عنه 
(1)

. 

وتمتثل امحلاية الإدارية يف مجيع الإجراءات والقرارات اليت تتخذها الإدارة والسلطة اخملتصة محلاية املال العام من    

داري أأمأأي اعتداء أأو مساس ورد أأي خطر يهتدده سواء ا جراءات ضبط اإ جراءات  ختذ ذكل شلك اإ يف شلك اإ

ل املال العام أأو التعامل معهتنظميية لس تعام
(2)

. 

  :يتتناول موضوع امحلاية الإدارية للامل العام من خالل مطلبني وذكل عيل النحو الاوأأ    

 الأول :  القواعد الإدارية محلاية املال العام .

 الثاين : الوسائل الإدارية محلاية املال العام .
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 املطلب الأول

 القواعد الإدارية محلاية املال العام

 

 

وتتعد مصادر  ،تتعرض الأموال العامة مجلةل من اخملاطر اليت تلحق هبا الرضر وتعطل ختصيصها للمنفعة العامة   

لزام الإدارة بتنفيذ الزتاماهتا جتاه الأموال العامة ،ذكل اخلطر وصيانهتا  ،ومن هنا حرصت الترشيعات القانونية عىل اإ

أأو من هيمل يف  ،من يرتكب خمالفات ، ورضورة توقيع عقوابت عىلوكذا متابعة خمالفات املال العام ،واحملافظة علهيا

صيانة املال العام 
(1)

. 

الزمة لولها يف سبيل ذكل القيام باكفة الأعامل ا ،وغاية الإدارة من امحلاية الإدارية يه احملافظة عىل الأموال العامة   

صالهحا،لصيانة  ىل جانب الالزتام ابلإحالل والتجديد ابعتبارهام قاعدة عامة ترتتب عىل  هذه الأموال العامة واإ اإ

دارهتا لتكل الأموال مس ئولية ادلوةل واإ
(2)

.  

زاةل  ،جراءات الكفيةل حبامية أأمالك ادلوةلحيب عىل الإدارة أأن حتافظ عىل املال العام وتتخذ يف ذكل مجيع الإ و     واإ

واذلي تفرضه القوانني واللواحئ اخملتلفة  ،وكذكل الالزتام بصيانة املال العام ،ما يقع علهيا من تعدايت ابلطريق الإداري

اكملرخص هلم أأو املتعاقدين مع الإدارة لشغل  ،خاصاً  س تعميل املال العام اس تعاملً سواء عىل الإدارة نفسها أأو عىل م 

ءات أأو الإجراءات اليت أ  وتنص القوانني واللواحئ اخملتلفة عىل اجلز  ،جزء منه واس تغال ه كأحصاب امتياز املرفق العام

ل ابلزتامه يف صيانة املال العامأأو من خي ،تتخذ ضد املقرص
(3)

. 

وذكل عند  ،احلفاظ عىل الأموال العامة اجتاه ما تتعرض  ه من أأرضار انجتة عن السلطة الإدارية نفسهاوجيب   

هامل املوافني يف القيام بواجبات صيانة املال العام اذلي يصيبه التلف  نتيجة مرور الوقت وسوء الاس تخدام، اإ

ن أأداء وكذكل جتديد العنارص التالفة لتمتكن م ،عاممر اذلي حيمت عىل الإدارة القيام ابلصيانة املس مترة للامل الالأ 

الغرض اذلي انشئت من أأجهل
(4)

. 

وذكل  ،دارة يف هذا الصددل العام من خالل عرض الزتامات الإ تناول يف هذا املبحث القواعد الإدارية محلاية املاوأأ   

صالح املال العام  وكذكل الزتاهما ابلإحالل والتجديد . ،ابلزتاهما بصيانة واإ
 

 . 1187ص  جوريج شفيق ساري : مرجع سابق ،( 1)
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صالحه املال العام بصيانة الالزتام:  الفرع الأولـ      . واإ

عاتق الشخص الإداري املاكل للاملبصيانة املال العام عىل لزتام الايأأيت   
(1)

اإىل جوار أأعباء الصيانة  ، ويلكف

وحتمل املس ئوليات التقصريية النامجة عن  ،مبواهجة دفع الأعباء املالية للرضيبة املقررة عىل الأموال العامة اليت ميتلكها

العامة ضد اخملاطر النامجة عن تلفها أأو ما قد يصيهبا  وختتلف الزتامات الصيانة املقررة محلاية الأموال ،هذه الأموال

ذا اكن املال العام خمصصا للأهداف اخملصصة لها حسب  طبقاً  عادايً  من عطب نتيجة لس تعاملها اس تعاملً  ما اإ

فبالنس بة للأموال اخملصصة لالس تعامل امجلاهريي ،  امل العام املبارش من امجلاهري أأو خمصصا ملرفق عاملالس تع

حيث ل يوجد سواه كشخص حمدد يلقى عليه  ،فاإن واجب صيانهتا يقع عىل الشخص الإداري املاكل لها املبارش

منا ميتد ليشمل اكفة الس بل  ،يانة العاديةول يقترص الزتام الصيانة يف هذا اجملال عىل واجبات الص  ،هذا العبء واإ

أأما ابلنس بة للأموال اخملصصة ، لأهداف اليت خصصت لها بأأفضل صورةاليت يتحقق معها صالحية الأموال للوفاء اب

داري حمدد يف جمال  ملرفق عام للشخص  وقد يكون مغايراً  ،اس تعاملهافهي  لهذا السبب ختضع عادة لشخص اإ

 ملرفق اذلي خصص  ه املال العامويف هذه احلاةل يتوزع عبء الصيانة عىل ماكل املال العام وا ،الإداري املاكل لها

مامل يوجد نص  ،نفقات الصيانة املناس بة واملطابقة لأوجه الاس تعامل اليت ميارسها عىل املال العاملك مهنام يتوىل 

ىل عاتق السلطة الإدارية ربى يقع عبهئا عترشيع  أأو اتفاق حيملها للامكل ومن املتفق عليه أأن الاصالحات الك

املالكة
(2)

 ونتناول هذا الالزتام يف لك من فرنسا ومرص وليبيا . ،

صالحه يف فرنسا . ولً أأ      : الالزتام بصيانة املال العام واإ

منا ابلتةديث والتطويرابلصييف فرنسا رة ل يقترص الزتام الإدا    ، وتكون مسؤولية صيانة الأموال العامة انة فقط واإ

لكن  ،مضن مسؤوليات هجة الإدارة املالكة  ه فتلزتم بصيانته وحتديثه وتطويره من اخملصصة لس تعامل امجلهور مبارشة

ذا اكنت الأموال خمصصة للمرفق العام فاإن عبء صيانهت بني اجلهة اليت متكل  ا فهو مشرتك فيوزع يف هذه احلاةلاإ

لك هذا مامل يكن هناك نص قانوين يقت ي خالف ذكل ،م واملرفق العام اخملصص املال العام  هاملال العا
(3)

، ولكن 

، مامل يكن هناك اتفاق خبالف ذكل، ويرى بعض الفقه يرى أأن واجب الصيانة يقع عىل عاتق هجة الإدارة فقط

اتفاق خبالف ذكل كن هناكمامل ي ،خر أأن واجب الصيانة يقع عىل عاتق اجلهة املالكة فقطالبعض ال  
(4)

ذا  ، واإ

اليت تتوىل الإدارة أأن تقوم بذكل وحيق لها الرجوع عىل اجلهة املالكة  ةلجههة املالكة الصيانة والتطوير فل أأمهلت اجل 

  جيوز مطالبة الضمنيــة اليتاعدات ــاس أأن هذه النفقات من املســجمللس ادلوةل الفرنيس عىل أأس اـً هبذه النفقات وفق
 

 . 541، مرجع سايق : الطاموي : مبادئ القانون الإداريسلامين محمد ( 1)

 . 210، مرجع سابق ، ص د : املركز القانوين للامل العاممحمد فاروق عبد امحلي( 2)

 . 245ص م،2006س القاهرة،ـ  ، ابرتاك للنسخ والتوزيع1العام،طمحمد عىل أأمحد قطب : املوسوعة القانونية والأمنية يف حامية املال  (3)

Lenoir, les domains de l'eal et des autres collectivile public 1960.  p150.   
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ل أأن احملامك القضائية يف فرنسا مل جتر عىل ذكل  ،املاكل هبا اإ
(1)

 . 

منا ،العادية الصيانة واجبات عىل فرنسا يف الصيانة الزتام يقترص ول    معها يتحقق اليت الس بل اكفة ليشمل ميتد واإ

 ذكل عىل الأمثةل ومن ،املمكنة الصور بأأفضل لها خصصت اليت واائفها تأأدية يف واس مترارها الأموال صالحية

 يف املضطردة الزايدة مع يتناسب مبا وتوس يعها الطرق لش بكة املس مترين والتةديث الصيانة عن الإدارة مس ئولية

املرور حركة
(2)

 . 

صالحه يف مرص . : اثنياً   الالزتام بصيانة املال العام واإ

املرصي مكرر فقرة )ب( من قانون العقوابت 116املادة نصت     
 (3)

" لك من أأمهل يف صيانة أأو اس تخدام  : عىل أأنه 

ليه وذكل عىل حنو  ،أأو تدخل يف صيانته أأو اس تخدامه يف اختصاصه ،أأي مال من الأموال العامة معهودة به اإ

أأو يعرض سالمته أأو سالمة الأشخاص للخطر يعاقب ابحلبس مدة ل جتاوز س نة أأو بغرامة ل  ،يعطل الانتفاع به

حدى هاتني العقوبتنيجتاوز مخسامئ ، وتكون العقوبة احلبس مدة ل تقل عن س نة ول تزيد عىل ست ة جنيه أأو ابإ

ذا ترتب عىل الإهامل وقوع حريق أأو حادث صابة أأكرث من ثالثة أ خر نشأأت عنه وفاة خشص أأو أأك س نوات اإ رث أأو اإ

ذا وقعت اجلرمية املبينة ابلفقرة السابقة يف زمن حرب عىل وس يةل من وسائل أأشخاص ، وتكون العقوبة السجن اإ

 . الانتاج اخملصصة للمجهود احلريب"

 ،خص الإداري املاكل للامل العامفاملرشع املرصي جعل واجب الالزتام بصيانة الأموال العامة عىل عاتق الش   

أأما ابلنس بة للأموال اخملصصة للمرافق العامة  ،وذكل ابلنس بة للأموال اخملصصة لالس تعامل املبارش من قبل امجلهور

الترشيعات القانونية ومن عاتق الشخص احلائز لهذا املال و  أأي خلدمة مرفق عام فيقع واجب الالزتام ابلصيانة عىل

لزاهما ال   شخصيات الإدارية بصيانة املال العام تسعى لتحقيق ما ييل :خالل اإ

 احملافظة عىل الأموال العامة وضامن اس مترارها يف حتقيق املنفعة العامة أأطول فرتة ممكنة . ـ 

جتنيب الإدارة الوقوع يف دائرة املس ئولية ودفع التعويضات الالزمة عن الأرضار اليت قد تصيب الأفراد جراء ـ 

اس تعاملها للأموال العامة والناجتة عن سوء حاةل تكل الأموال شسبب الإهامل يف صيانهتا واحملافظة علهيا 
(4)

 . 

ىل نص      اذلي صدر ششأأن  م1972لس نة  35القانون عقوابت فقد أأصدر املرشع  مكرر )ب( 116املادة وابلإضافة اإ
 

 . 97م ، ص1994، س ، دار الهنضة العربية ـ القاهرة رفيق محمد سالم : امحلاية اجلنائية للامل العام( 1)

 . 210 ص السابق، املرجع:  امحليد عبد فاروق محمد (2)

 .م 1975لس نة  63عدةل ابلقانون رمق م( 3)

 . 98، ص مرجع سابقرفيق محمد عبد السالم : ( 4)
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العامة امل املوافني العموميني يف صيانة الأموال ء يف املادة اخلامسة منه جترمي اهحامية الأموال العامة واذلي جا

رض أأو يكون من شأأنه تع ،املعهود هبا الهيم أأو اساءة اس تخداهما ابلصورة اليت يرتتب علهيا تعطيل الانتفاع هبا

م اهامتم املرشع املرصي 1972لس نة  35، وقد أأبرزت املذكرة الايضاحية للقانون سالمة املال أأو الاشخاص للخطر

رساء أأ   ": حاكم تقرير هذا الالزتام عىل عاتق هجات الإدارة املعنية والأس باب اليت دفعته اإىل جترميه حيث ذكرت ابإ

أأو يكون من شأأنه تعريض عامة اذلي يعطل الانتفاع به ن الاهامل يف صيانة أأو اس تخدام الأموال الأأ  قد لوحظ

ذا ترتب عليه وقوع الرضر فعالً  ل  للخطر ل يعاقب عليه يف حد ذاته اإ سالمة املال أأو الأشخاص  ، واكن الرضر اإ

ما الرضر اذلي يصيب املال فال يعاقب أأ ، عقوابت 242، 238للامدتني  عىل قتل خشص أأو جرحه طبقاً  منطوايً 

بأأموال أأو مصاحل اجلهة اليت يعمل  جس اميً  يف حاةل اخلطأأ اجلس مي اذلي يرتكبه املواف العام ويلحق رضراً  لاإ عليه 

هامل الواردة ابملادة ، فقرة )ب( 116املادة وص علهيا يف ويه اجلرمية املنص ،هبا ل يف حاةل احلريق ابإ عقوابت  360واإ

... ذلكل اقتىض الأمر تقرير عقوبة احلبس عىل جمرد الاهامل واليت يعاقب علهيا بعقوبة ل تناسب مع خطورة الفعل 

أأو يكون من شأأنه تعريض سالمته أأو سالمة  ،يف صيانة املال العام أأو اس تخدامه اذلي يعطل الانتفاع به

الأشخاص للخطر ..." 
(1)

 . 

صالحه العام املال بصيانة الالزتام:  اثلثاً   يف ليبيا . واإ

تأأكيد  عل عبء صيانة املال العام عىل اكهل اجلهة الإدارية اخملصص لها هذا املال فقد جاءجباملرشع اللييب قام     

لأحاكم اخلاصة ابمللكية العقاريةبتقرير بعض ا م1992لس نة  11من القانون رمق  9املادة يف  ذكل
(2)

 اذلي نصت عىل 

دارة ما خيصص لها من عقارات واختاذ اكفة الإجراءات والتدابري لل : مةافظة علهيا صوان " تتوىل اجلهات العامة اإ

 . للامل العام "

، حيث تنص أأغلب مجلهور مبارشة أأو للمرافق العامةلس تعامل ا واملرشع اللييب ل يفرق بني كون املال خمصصاً     

 ، فوزارة الإساكن واملرافق مثالً ل الصيانة لتكل الأموالجلهات العامة عىل أأعامالقوانني والقرارات املنظمة لعمل ا

اكن ذكل ابلإماكنيات اذلاتية للمصلةة أأو عن أأ اجلسور والأنفاق واحلدائق العامة سواء خمتصة بصيانة الطرق و 

فيات والعيادات ، وكذكل مسؤولية وزارة الصةة عن صيانة املستش اكز الصيانة أأو الرشاكت املتخصصةطريق مر 

برام العقود اخمل  ، وكذكل احلال ابلنس بة لوزارة تلفة اليت تلزم الصيانة والإصالحواملراكز الصحية وذكل عن طريق اإ

 خمصصاً  عاماً  ، واحملافظة علهيا ابعتبارها مالً دارس واملؤسسات التعلميية العامةالتعلمي اليت يقع علهيا عبء صيانة امل

للنفع العام 
(3)

 . 

 

 . 717 ، 716 ص ، سابق مرجع:  امحليد عبد فاروق محمود( 1)

 م .1992، س نة  30، س  27اجلريدة الرمسية ، ع ( 2)

 . 129براهمي نوجي  اجملربي : مرجع سابق ، ص محد اإ ( أأ 3)
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ويف حاةل ختلف السلطة الإدارية عن القيام ابلزتامات الصيانة فاإن عىل املرفق اخملصص  ه املال القيام بأأعامل    

، ويف حاةل عدم قيام املرفق اخملصص  ه املطالبة بتحملها لأعباء الصيانةالصيانة، و ه الرجوع عىل السلطة الإدارية و 

ن ال  ، ولها جتاه ذكل ومن من يتوىل القيام بأأعباء الصيانة سلطة الإدارية يهاملال ابلزتامات الصيانة املقررة عليه فاإ

قلميية  تلقاء نفسها خصم اكفة التاكليف من بنود املزيانية للمرافق املصلحية أأو الإ
(1)

 . 

ضامن  حيقق امحلاية الإدارية من خالل حتقيقه لعدة نتاجئ لعل أأمهها العام املال بصيانة الالزتاميتبني أأن  مما س بق   

حامية الإدارة من جراء الزتاهما ابلتعويض عن الأرضار اليت قد تصيب ملال لتحقيق النفع العام، و س مترار ختصيص اا

الأفراد من جراء اس تعامل هذه الأموال كنتيجة لعدم الالزتام بقواعد الصيانة الواجبة 
(2)

 . 

 

 الالزتام بتجديد واحالل املال العام:  الفرع الثاينـ    

ىل اتساع نطاق الأموال العامة    وبزايدة مفردات املال العام ونطاقه  ،أأدى التطور املعارص اذلي تشهده ادلوةل اإ

ولك ذكل يس توجب تطبيق قواعد امحلاية  ،زادت أأشاكل اخلطر اذلي تتعرض  ه تكل الأموال وتعددت مصادره

املصلةة العامة للخطردلفع اخلطر واحليلوةل بينه وبني الإرضار ابلأموال العامة وتعرض 
(3)

زاد  ، وتعدد مصادر اخلطر

ادر اخلطر املتنوعة قواعد حامية مفقابل مص ،تطبيق قواعد امحلاية الإدارية حليلوةل بيهنا وبني الإرضار ابملال العام أأمهية

 ال العام . حالل املالقواعد قاعدة الالزتام بتجديد واإ ومن هذه  ،ا مواهجة مصادر تكل الأخطاردارية معينة تتغيّ اإ 

س مترار ويعترب وفاء الأهجزة الإدارية اليت تتوىل تشغيل الأموال هبذا الالزتام هو العنرص اجلوهري يف بقاء وا   

دارة وتشغيل حالل والتجديد حر ، ويعين الزتام الإ هدافها اخملصصة من أأجلهاالأموال العامة يف حتقيق أأ  ص أأهجزة اإ

ثبات حساابت فقد قمي املال اليت يتعرض لها ابلرضورة خالل فرتة تشغيهل املال عىل اإ 
(4)

 . 

ويه يف الأصل قاعدة ممكةل للقاعدة  ،وتعد قاعدة الالزتام ابلإحالل والتجديد أأحد أأمه قواعد حامية املال العام  

صالح املال العام نت اجلهة املالكة اكأأ جلهة الإدارية سواء فالكهام يقع عىل عاتق ا ،الأوىل املمتثةل يف الالزتام بصيانة واإ

تكل اليت حتوز هذا املال للامل العام أأم
(5)

 ونس تعرض هذه القاعدة يف لك من فرنسا ومرص وليبيا . ،

 

 .  503، ص محمد محمد أأمحد ادلرويب : مرجع سايق( 1)

 . 99ص ،رفيق محمد سالم : مرجع سابق( 2)

 . 490، ص : مرجع سابق محمد محمد أأمحد ادلرويب( 3)

 . 338، ص د فاروق عبد امحليد : مرجع سابقمحم( 4)

 . 247، ص محمد عيل أأمحد قطب : مرجع سابق( 5)
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 . يف فرنسا العام املال واحالل بتجديد الالزتام : ولً أأ 

اعدة كام هو احلال ابلنس بة لق ،يقع عبء الالزتام ابلإحالل والتجديد عىل عاتق اجلهة امللزمة ابلصيانة يف فرنسا   

الالزتام ابلصيانة والاصالح
(1)

ذا اكن املال العام خمصص لالس تعامل امجلاهريي املبارش فيقع الالزتام ابلإحالل ،  فاإ

ذا اكن املال العام خمصص ملرفق عام فيقع الالزتام عىل اجلهة الإدارية اليت  ،والتجديد عىل اجلهة املالكة لهذا املال واإ

دارة املرفق تقوم ابإ 
(2)

 . 

 يف مرص العام املال واحالل بتجديد الالزتام : اثنياً   

فاإن الالزتام ابلإحالل والتجديد يكون من مضن الأعباء اليت يتحملها الشخص الإداري املاكل للامل  يف مرص   

العام أأو احلائز  ه مثهل مثل الالزتام بصيانة املال العام 
(3)

مبعىن أأن اجلهة اليت يقع علهيا الالزتام ابلصيانة يقع علهيا  ،

 كذكل الالزتام ابلإحالل والتجديد .  

 يف ليبيا  العام املال واحالل بتجديد الالزتام:  اثلثاً    

ن  ليبيا يف     امللكف الإداري الشخص أأو العام، املال  ه اخملصص الإداري الشخص عىل أأيضاً  يقع الالزتام هذا فاإ

تؤدي خدماهتا بلك  حىت العامة، املرافق وجتديد تطوير عىل تعمل أأن علهيا اليت يه اجلهات فهذه عليه، ابحملافظة

، ويعترب هذا الالزتام ابلغ الأمهية للوصول اإىل حتقيق املصلةة العامة وةل وكفاءة تتفق مع تطورات العرصسه
(4)

 . 

الإدارية يتضح أأن من أأمه الأمور اليت يمتزي هبا املال العام عن املال من خالل العرض السابق لقواعد امحلاية    

اخلاص الزام الشخص الإداري املاكل للامل أأو اخملصص  ه املال العام ابختاذ بعض التدابري والأعامل اليت من شأأهنا 

ال اخلاص ، وتس هتدف ول يوجد مثل هذا الالزام يف ملكية امل ،حامية املال العام ضد عوامل الاس هتالك و التلف

القواعد الإدارية محلاية املال العام واملمتثةل يف الصيانة أأو الالزتام ابلإحالل والتجديد احلرص عىل سالمة الأموال 

ىل عدم تعريض الأفراد لأي خماطر انمجة عن  ول فرتة ممكنة، ابلإضافةالعامة واس مترار ختصيصها للمنفعة العامة لأط اإ

ام حال قياهمم ابس تعام ه الأمر اذلي يوقع الإدارة يف دائرة املس ئولية عن تعويض ما حلق الأفراد سوء حاةل املال الع

من أأرضار جراء ذكل 
(5)

.    

  امة من هجة الإدارة املالكة لهذه الأموال أأو اليت تقومـــوال العــانة املال العام يضف  حامية عىل الأمــزتام بصيــفالل    
 

 . 99سالم : مرجع سابق ، ص رفيق محمد ( 1)

(2 )Lenoir. Op .cit.p15 . 

 . 248محمد عيل أأمحد قطب : مرجع سابق ،  (3)

 .  180ـ   179( أأمحد ابراهمي نوجي  اجملربي : مرجع سابق ، ص 4)

 . 715ـ   714( محمد فاروق عبد امحليد : مرجع سابق ، ص 5)
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دارة هذه الأموال ليك تساير وتواكب وكذكل ابلنس بة لاللزتام ابلإحالل والتجديد يعمل عىل حامية الأموال العامة  ،ابإ

التقدم والتطور
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  82انرص خلف خبيت : مرجع سابق ، ص (1)
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 املطلب الثاين

. وسائل امحلاية الإدارية للامل العام  
 

للامل العام يف مجيع الاجراءات والقرارات اليت تتخذها الإدارة والسلطات اخملتصة محلاية تمتثل امحلاية الإدارية    

داريي خطر يهتدده سواء اختذ ذكل شلك اإ ورد أأ  ،املال العام من أأي اعتداء أأو مساس أأو يف  ،جراءات ضبط اإ

جراءات تنظميية لس تعامل املال العام أأو التعامل مع لامل العام تكون من خالل مجيع فامحلاية الإدارية ل ،هشلك اإ

زاةل ما يقع الإجراءات الكفيةل حبامية أأ  ، وتنص القوانني واللواحئ عىل علهيا من اعتداء ابلطريق الإداريمالك ادلوةل واإ

خيل ابلزتامه يف حفظ املال العامالإجراءات اليت تتخذ ضد من 
(1)

دارة يف سبيل حتقيق هذا الهدف العديد  ، ولالإ

هذه الوسائل لواحئ مه املال العام وتكفل حامية هذه الأموال ومن أأ  دارية اليت تواجه هبا الاعتداء عىلمن الوسائل الإ 

، وسلطة تعديل العقود الإدارية، سلطة التنفيذ املبارش وسيمت تناول لك الضبط الإداري، وسلطة احلجز الإداري

 مهنا كام ييل :

 الفرع الأول :  سلطة احلجز الإداري .ـ    

ن احلجز الإد    ، ويقصد ابحلجز الإداري هة الإدارة لتحصيل ديوهنا عىل الغرياري من أأمه الصالحيات املمنوحة جل اإ

شخاص الاعتبارية العامة احلجز عىل أأموال ، أأو اليت جتزي للحكومة أأو الأ جراءات املنصوص علهيا قانوانً اكفة الإ 

دارة هنا ذا الطريق، فسلطة الإ ا اليت جيزي القانون استيفاهئا هبونزع ملكيهتا استيفاء حلقوقه ،املدين لكها أأو بعضها

تعترب من أأخطر الامتيازات اليت متتع هبا الإدارة عند اقتضاء حقوقها دلى الإرادة 
(2)

. 

جراءات اليت تتخذها السلطة الإدارية بغرض احلجز عىل أأموال مجموعة الإ  ": ويعرف احلجز الإداري عىل أأنه    

" حلقوقها اليت جيزي القانون اقتضاهئا هبذا الطريق الاختياري لبيعها استيفاءً  يطرة علهيا متهيداً مدينهيا والس  
(3)

. 

وتعد سلطة احلجز الإداري اليت تمتتع هبا الإدارة يف اقتضاء حقوقها من أأخطر وأأمه الامتيازات اليت حتظى هبا    

ىل القضاء اخملتص هم وهو املعمول به من قبل الأفراد حال الاقتضاء حلقوق  ،فالأصل يف اقتضاء احلقوق هو اللجوء اإ

دارة ويف حالت حمددة ومىت توافرت من الإدارة أأو من بعضهم البعض ، ولكن اس تثناء من ذكل فقد أأجزي لالإ

رشوط معينة
 

ىل القضاء اقتضاء حقها بنفسها دون اللجوء اإ
(4)

جناز أأعاملها الهادفة  ،  اإىل حتقيقحىت تمتكن الإدارة من اإ
 

 . 1188ـ  1187جوريج شفيق ساري : مرجع سابق ، ص ( 1)

، معل بعنوان ماهية احلجز الإداري ، ورشةالإداري بني النظرية والتطبيق " حسني عبد احملسن عبد السالم : حبث بعنوان " قانون احلجز (2)

 . 9جامعة الإسكندرية ، ص ـ لكية احلقوق 

 . 3م، ص 2001، س  1للحجز الإداري بني الترشيع والتطبيق ، مطبعة سايم منرص ، ط رفعت زيك سعد : الأحاكم العملية ( 3)

 من قانون العقوابت املرصي . 395راجع م ( 4)
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املصلةة العامة دون تراخ
(1)

فهذا القانون صدر خملاطبة اجلهة الإدارية ادلائنة لتحصيل مس تحقاهتا دون انتظار ، 

، ولرسعة الإدارة يف حتصيل موارد ادلوةل املس تحقة لها يتبعها من تعقيد وتطويلما ، و جراءات التقايض العاديةلإ 

مقابل ما تؤديه من خدمات
(2)

 . 

بل الأفراد اليت حتددها فقانون احلجز الإداري هو قانون مت وضعه ليكون وس يةل لتحصيل حقوق ادلوةل ق    

يبارشه، مول ويه الرضيبة املس تحقة عىل النشاط اذلي ، فقانون الرضائب أأو امجلارك ينشئ الزتام يف ذمة املالقوانني

ن هجة الإدارة تضطر  فعىل املمول أأن يقوم من ذا امتنع من ذكل فاإ تلقاء نفسه شسداد ما عليه من الرضائب فاإ

وهو  ،مبوجب قانون احلجز الإداري للتدخل الإجباري عىل السداد عن طريق احلجز الإداري عىل ممتلاكته جرباً 

لزام املمول شسداد ما يس تحق عليه نظام قانو ين يساعد هجة الإدارة يف اإ
(3)

. 

ن أأحاكم احلجز الإداري ل ترسي يف مواهجة املرافق العامة    لأنه ل يتصور تطبيق  ،ابلإضافة ملا س بق ذكره فاإ

افق ، لأن من شأأن ذكل أأن يتسبب يف تعطيل معل تكل املر حلجز الإداري عىل املرافق العامةأأحاكم قانون ا

قرار قانون احلجز الإداري هو تقرير وسائل خاصة لستيفاء وعرقةل سريها ابنتظام واطراد ، وقصد املرشع من اإ

حدى مزااي السلطة العامة املقررة ص العامة حلقوقها قبل أ حاد الناسادلوةل وغريها من الاشخا ، ما يكشف عن اإ

نفاق  ها يف حاجات املرافق العامة لتس يري املرافق العامة بغية استيفاء ديون ادلوةل لإ
(4)

 . 

 ونتناول سلطة احلجز الإداري يف لك من مرص وليبيا.

 : سلطة احلجز الاداري يف مرص. ولً أأ     

" مجموعة من القرارات والأوامر الإدارية اليت تصدرها :املرصي احلجز الإداري بقو ه  فقد عرف القضاء يف مرص    

عىل أأموال املدين وبيعها استيفاء حلقوقها اليت جيزي القانون اقتضاهئا هبذا الطريق  هجة الإدارة بغرض احلجز

الاختياري بدل من الطريق القضايئ "
 (5)

. 

م1955لس نة  308حلجز الإداري رمق وقد صدر يف هذا الشأأن قانون خاص اب   
(6)

واكن الغرض منه متكني ادلوةل  

، واملبالغ املس تحقة لها مقابل ما تؤديه من خدمات ب ورسوم جبميع أأنواعهاس تحقة لها من رضائمن حتصيل املبالغ امل 

 بطريق احلجزوغريها من املبالغ املس تحقة لدلوةل دلى بنوك القطاع العام أأو اليت نصت القوانني اخلاصة عىل حتصيلها 
 

 . 235، محمد عيل قطب : مرجع سابق ، ص  524: مرجع سابق ، ص  محمد محمد أأمحد ادلرويب( 1)

 . 86انرص خلف خبيت : مرجع سابق ، ص ( 2)

 .8حسني عبد احملسن عبد السالم : مرجع سابق ، ص ( 3)

 .161م ، ص 2002القاهرة ، س  ـ، دار الهنضة العربية  2عبد العلمي عبد اجمليد مرشف : الوجزي يف القانون الإداري ، ج ( 4)

 م. 22/5/1989بتارخي جلسة ، ق 56 لس نة 2714 رمق نقض حمك( 5)

 م .1972لس نة  30معدل ابلقانون رمق ( 6)
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 من هذا القانون عىل وجه الرسعة، ومن تكل املبالغ أأيضًا الإداري وغريها من املبالغ املنصوص علهيا يف املادة الأوىل

جيارات أأمالك ادلوةل  ، وما يكون مس تحقا لوزارة الأوقاف وغريها من الأشخاص الاعتبارية العامة واملبالغ اخلاصةاإ

رى املس تحقة للبنوك اليت تسامه ادلوةل يف رؤوس أأموالها مبا يزيد عىل النصف وأأي مبالغ أأخرى تنص القوانني الأخ

عىل جواز حتصيلها بطريق احلجز
(1)

.  

جراءات احلجز والبيع الإداري كام نضمها : الإدارية العليا املرصية بقولها ويف نفس املعىن جاء حمك احملمكة     " اإ

ل تعدو أأن تكون نظاما خاصا وضعه الشارع لتحصيل املس تحقات اليت للحكومة  م1955لس نة  308القانون رمق 

يف ذمة الأفراد ..." 
(2)

. 

نه يصدر الأمر بتوقيع ششأأن احلجز الإداري املرصي عىل أأ  م1955/ 308من القانون رمق  املادة الثانيةكام نصت    

احلجز الإداري من لك من الوزير أأو رئيس املصلةة أأو احملافظ أأو املدير أأو ممثل الشخص الاعتباري حبسب 

من السلطة  ولبد أأن يكون توقيع احلجز بأأمر مكتوب صادرٍ  ،أأو من ينيبه لك من هؤلء يف ذكل كتابة ،الأحوال

 . اخملتصة

سواء اكنت  ،اكن نوعها كام جاء يف املادة الثالثة من ذات القانون أأن احلجز الإداري يكون عىل أأموال املدين أأايً     

نه جيوز احلجز منقوةل أأم أأموال عقارية أأموالً  ، ويف حاةل عدم كفاية الأموال احملجوز علهيا لسداد املبالغ املس تحقة فاإ

 ين ويف أأي ماكن .عىل أأي منقول أأو عقار ميلكه املد

احلجز الإداري املقصود  " : وقد أأوحضت حممكة النقض املرصية الفرق بني احلجز الإداري والتنفيذ القضايئ بقولها   

دارة العامة امتياز به واختالفه عن التنفيذ القضايئ قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ  ،لتحقيق وايفهتا العامة ،لالإ

جراءاته " ودور ممثل السلطة الع امة يف اإ
(3)

 . 

وقد حدد هذا القانون املبالغ املس تحقة اليت جيوز حتصيلها بطريق احلجز الإداري عند عدم دفعها يف مواعيدها    

 احملددة ابلقوانني واملرامس اخلاصة هبا وهذه املبالغ يه :

  أأنواعها. جبميع والرسوم الإاتوات و الرضائب ـ  أأ  

 . عامة خدمة مقابل لدلوةل ةاملس تحق املبالغ ـ ب

  . واللواحئ القوانني هبا تقىض تدابري أأو أأعاملها نتيجة ادلوةل تبذلها اليت املرصوفات ـ ت
 

 . 525محمد محمد  أأمحد ادلرويب : مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 338، ص محمكة الإدارية العليا ، مجموعة املبادئ القانونية للم2/2/1957ق ، جلسة بتارخي  3/ 38طعن رمق ( 2)

 . 38، ص  م2002، س  1، جمةل احملامة املرصية ، ع م17/11/1999ق ، جلسة بتارخي  871/61طعن رمق ( 3)
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 . قانوان للحكومة املس تحقة الغراماتـ    ث

جيارات ـ  ج  بطريق مس تغالت أأو بعقد اكن ما ذكل يف سواء العامة بأأمالكها الانتفاع ومقابل اخلاصة ادلوةل أأمالك اإ

 .  اخلفية

 .  وفوائدها وملحقاهتا املبيعة احلكومة أأطيان أأمثان  ـ  ح

  العامة الأموال من اخملتلسة املبالغـ    خ

 يكون ما وكذكل ،املتقدمة املبالغ من العامة الاعتبارية شخاصالأ  من وغريها وقافالأ  لوزارة مس تحقاً  يكون ماـ   د

 تديرها اليت لالعيان الاستبدال مثانأأ  وأأ  حاكرأأ  وأأ  جياراتاإ  من حارساً  وأأ  اناراً  بصفهتا وقافالأ  لوزارة مس تحقاً 

 .  الوزارة

 .  النصف عىل يزيد مبا موالهاأأ  رؤوس يف احلكومة تسامه اليت للبنوك املس تحقة املبالغ ـ   ذ

 الإداري . احلجز بطريق حتصيلها عىل هبا اخلاصة القوانني نصت اليت الاخرى املبالغ ـ   ر

 : سلطة احلجز الإداري يف ليبيا . اثنياً    

 قانونية رخصة الإداري احلجز أأن "  : فقد تناولت احملمكة العليا الليبية كذكل تعريف احلجز الإداري بقولها يف ليبيا  

 توقيع عدا فامي أأما النفقات من والإقالل الإجراءات تبس يط هبدف لها املس تحقة املبالغ لتحصيل الإدارية للجهة

 أأن وجيب ترسي اليت يه منه التظمل أأو عليه الاعرتاض أأو احلجز رفع خيص فامي املرافعات قانون قواعد فاإن احلجز

ىل يرفع " بنظره الإداري القضاء خيتص ول اخملتصة املدنية احملمكة اإ
(1)

 . 

من احلجز الإداري ليست احلجز عىل أأموال املدين بل الغاية يه أأن حتصل الإدارة عىل املبالغ املس تحقة  فالغاية   

ل ببيع الأموال احملجوزة ابملزاد العلين حيث ت  ،عىل الغري س تويف الإدارة حقها من مثن وذكل لن يمت يف الغالب اإ

البيع
(2)

. 

م ششأأن احلجز الإداري 1970لس نة  152وقد أأصدر املرشع اللييب القانون رمق     
(3)

 طبيعةوهو قانون خاص ذو ،

 

داري رمق ( 1)  . 51، ص 29،  س 2 -1ع ، ع  م. ، م.م25/121993ق ، جلسة بتارخي  27/39طعن اإ

 . 110سابق ، ص رفيق محمد سالم : امحلاية اجلنائية للامل العام ، رساةل دكتوراه ، مرجع ( 2)

 . 3، ص 5، ع  9اجلريدة الرمسية س( 3)
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دارية حيث أأنه صدر خملاطبة هجة الإدارة ادلائنة لتحصيل مس تحقاهتا دون انتظار الإجراءات القضائية العادية اليت  اإ

صت املادة الأوىل من هذا القانونتعرف ابلتعقيد والتطويل وقد ن
(1)

جراءات احلج عىل  ز جواز اتباع قواعد واإ

 الإداري يف حاةل عدم الوفاء ابملبالغ املبينة يف ما يأأيت :

 أأ ـ  الرضائب والإاتوات والرسوم جبميع أأنواعها .  

 ب ـ املبالغ املس تحقة لدلوةل مقابل خدمات عامة .

وكذكل املبالغ املس تحقة عن القروض أأو التسهيالت الئامتنية املمنوحة من  ،القروض املقدمة من احلكومة ج ـ

 املصارف اليت تزيد مسامهة ادلوةل يف رؤوس أأموالها عىل النصف .

 الغرامات املس تحقة قانوان واملبالغ اخملتلسة من الأموال العامة . د ـ

جيارات أأمالك ادلوةل اخلاصة ومقابل الانتفاع بأأمالكها ال ه ـ  . عامة سواء يف ذكل ماكن بعقد أأو بغري عقداإ

 مثن ما تبيعه ادلوةل من أأراض وعقارات أأخرى وملحقاهتا وفوائدها . و ـ

ما يكون مس تحقا للجهات احلكومية أأو الهيئات العامة القامئة عىل الأوقاف بصفهتا انارا أأو متوليا أأو حارسا من  ز ـ

جيارات أأو أأحاكر أأو أأمثان استبدال الأعيان  . اليت تديرها اإ

 القروض املقدمة من احلكومة أأو من املصارف اليت تزيد مسامهة ادلوةل يف رؤوس أأموالها عىل النصف . ح ـ

وترسي أأحاكم قانون املرافعات املدنية التجارية فامي ل يتعارض مع أأحاكمه فقانون احلجز الإداري هو قانون    

دارية حيث صدر خملاطبة اجلهة الإ  دارية ادلائنة يف حتصيل مس تحقاهتا دون الانتظار لالإجراءات خاص ذو صفة اإ

 اخلامسة املادة نص ن" اإ : ويف س ياق ذكل جاء حمك احملمكة العليا بقولها  ،القضائية العادية وما يصاحهبا من تعقيد

 حاكمأأ  ترسى القانون هذا يف عليه نص ما عدا فامي بأأنه يقىض الإداري احلجز ششأأن م70 لس نة 152 رمق القانون من

"  القانون... هذا أأحاكم مع تتعارض ل اليت ابحلجوز اخلاصة والتجارية املدنية املرافعات قانون
(2)

. 

ىل أأن هناك مجموعة من الأموال ل جيوز احلجز علهيا بنص املرشع لعدم قابلية بعض الأموال للحجز علهيا     ويشار اإ

لعتبارات اجامتعية وانسانية واقتصادية كةاجات املدين اخلاصة والرضورية حلياته ومعيش ته اليومية ومع هذا فاإن 

املالحقة القانونية حق اجلهة الإدارية ل يسقط بل تس متر الإدارة يف 
(3 )

 . 
 

 . 1185، ص 58، ع  9، اجلريدة الرمسية س م1971لس نة  70عدلت ابلقانون رمق ( 1)

 . م28/6/1993 بتارخي جلسة م،.  غ ، ق 51/38 رمق مدين حمك( 2)

 . 529 ص ، سابق مرجع:  ادلرويب محدأأ  محمد محمد( 3)
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 سلطة تعديل العقد الإداري . الفرع الثاين :ـ    

هناء العقد الإداريت     ابلإرادة املنفردة مبناه وأأساسه عدم تساوي أأو تاكفؤ  متتع الإدارة حبق أأو سلطة تعديل أأو اإ

، ن اخلاص حيث أأطراف العقد متساووناملصاحل بني املتعاقدين كام هو احلال يف العقود املدنية بني أأشخاص القانو

ويه ابلتايل متثل مصلةة اجملمتع اليت  ،يس تفيد منه اجملمتع الإداري فاملفرتض أأن الإدارة تدير مرفقًا عاماً أأما يف العقد 

 ،من هنا منحت الإدارة هذه السلطة أأو هذا احلق لصيانة حقوق اجملموع، يه أأوىل ابلرعاية من مصلةة الفرد

هو  وسائل القانون العام اليت تتسلح هبا الإدارة لأداء ماالقرار الإداري الصادر عن الإدارة املنفردة أأجنع يعترب و 

ما تلجأأ اإىل طريقة التفاق مع الأفراد فينشأأ بيهنا وبيهنم عقد يرمس حدود وواجبات  غري أأن الإدارة كثرياً  ،منوط هبا

لك الطرفني 
(1)

 . 

العام ومن املؤكد أأن املرفق  ،ىوهناك ارتباط كبري بني العقد الإداري من هجة وبني املرفق العام من هجة أأخر    

وهنا جيب  ،يف العقد الإداري اً حسب تغري الظروف احمليطة به مما يس توجب تغيري  يتعرض للتبديل والتغيري عىل

عىل الإدارة أأن تتدخل من أأجل تعديل العقد الإداري مبا يتناسب مع الظروف اجلديدة
 (2)

 . 

تكل اليت يربهما خشص معنوي عام بقصد تس يري مرفق عام وتظهر فهيا نيته " : وميكن تعريف العقود الإدارية بأأهنا    

ما بتضمني تكل العقود رشوطاً  ،يف الأخذ بأأحاكم القانون العام أأو  ،غري مأألوفة يف القانون اخلاص ويتجىل ذكل اإ

 ابلسامح للمتعاقد مع الإدارة ابلشرتاك مبارشة يف تس يري املرافق العام "
(3)

 . 

ن بعض رشوطها تفرض عىل   ،ول ميكل املتعاقد مناقش هتا دارية بأأن رشوطها حترر مقدماً لعقود الإ ومتتاز ا    بل اإ

دراهجا يف مجيع العقود ،الإدارة ذاهتا رادهتا ، كام أأن الإ لأن القانون يلزهما ابإ دارة متكل تعديل معظم هذه الرشوط ابإ

هناء الرابطة التعاقدية يف بعض احلالتاإ ، ودون حاجة ملوافقة املتعاقد ال خر بل أأن لها ملنفردةا
(4)

. 

ىل أأن و     هنائه العقد تعديل يف الإدارة حقيشار اإ  ما ذكل عىل ويرتتب ،العام ابلنظام متعلقأأمر  املنفردة ابلإرادة واإ

 : ييل

منا العقد نصوص من احلق هذا تس متد ل الإدارة أأن ـ أأ       . العام املرفق طبيعة من واإ
 

 . 301أأموال الإدارة العامة ، مرجع سابق ، ص ـ سلامين الطاموي : مبادئ القانون الإداري ( 1)

 . 238عبد الغين شس يوين : القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص ( 2)

 . 305ص ( سلامين الطاموي : املرجع السابق ، 3)

 . 348سلامين الطاموي :  املرجع السابق : ص ( 4)
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دارة أأن ـ  ب عام ه به المتسك لالإ ن حىت معها املتعاقد مواهجة يف واإ  أأن ذكل العقد، يف عليه منصوص يكن مل واإ

 .  ه منش ئا وليس احلق لهذا واكشف مقرر نص هو العقد يف عليه النص

 .احلق  هذا حيرهما رشط لك ابطال ويقع عنه التنازل لها جيوز ل أأنه ـ  ت

دارة يعط  ذكل أأنـ   ث الاهناء أأو التعديل لتقرير  للقايض اللجوء دون املبارش التنفيذ يف احلق لالإ
(1)

. 

برام العقد وأأثناء تنفيذه أأن تعدل من  ـعىل خالف املأألوف يف معامالت الأفراد فامي بيهنم  ـلإدارة متكل اف    بعد اإ

غري وأأساس هذه السلطة  ،ودون حاجة ملوافقة هذا الأخري ،رشوطه مبا يزيد أأو ينقص من الزتامات املتعاقد ال خر

رشوط فقد يتطلب حسن سري هذه املرافق  أأن جتري الإدارة تعديالت يف  ،املأألوفة مقتضيات سري املرافق العامة

وهذه السلطة  ،ولهذا جيب أأن تضحى املصلةة اخلاصة يف سبيل املصلةة العامة ،برامهالعقد مل تكن معروفة وقت اإ 

دارة أأن ت  ،د الإدارية دون حاجة للنص علهيا يف دفاتر الرشوطابلنس بة مجليع العقو  ةاخلطرية قامئ زل انت ول ميكن لالإ

ن فعلت اكن التفاق ،عن هذا احلق ابتفاق مضاد ل بعض  ،غري أأن لهذه السلطة حدود ابطالً  واإ فهي  ل تتناول اإ

ل ما تعلق شسري املرفق العام، فال متكل الإ رشوط العقد وابخلدمة اليت يؤدهيا  ،دارة أأن تعدل من رشوط العقد اإ

  وجيب أأل تتجاوز تكل التعديالت حداً  ،ولكهنا ل متكل أأن متس املزااي املالية املتفق علهيا يف العقد للمتعاقد ،للجمهور

ل جاز للمتعاقد أأن يطلب فسخ العقد عىل عقب  فال جيوز أأن تقلب تكل التعديالت رشوط العقد رأأساً  ،معينا واإ

جديد  عرٍض  أأماميث يصبح املتعاقد وكأنه حب 
(2)

. 

 : سلطة تعديل العقد الإداري يف فرنسا . ولً أأ    

فقهاء وعىل رأأسهم الفقيه فبعض ال  ًا،كبري  وجدلً  اً واسع اً فقد أأاثرت مسأأةل تعديل العقد الإداري نقاش يف فرنسا  

وأأساس هذا الاعرتاض أأنه جيب تفسري بنود العقد  ،عارضا فكرة تعديل العقد الإداري دي لوابديروالفقيه  لولييه

رصحي أأو مضين من نصوص العقد ذاتهلنية املتعاقدين اليت تتجىل يف نص  الإداري وفقاً 
(3)

، أأما الرأأي السائد 

دارة رادهتا العقد تعديل يف احلقـ  العامة القواعد خالف عىلـ  فلالإ  الطرف موافقة ىلاإ  حاجة ودون ،املنفردة ابإ

  املصلةة اتـمبقتضي ابلتعديل مدفوعة دارةالإ  تكون أأن جيب ولكن ،الرصحية ابلإرادة العقد تعديل ويكون، ال خر

 

، مصطفى اكمل ليةل : 803ـ  802م، ص 1955، س  1، طالقاهرة ـ، دار النرش للجامعات املرصية ق حشاته : مبادئ القانون الإداريتوفي (1)

 . 65ـ  55، ص ة مقارنة للترشيع والفقه والقضاء، دار الفكر العريب، دراسالإدارينفيذ املبارش يف القانون رية الت نظ
 . 355 ـ 354سلامين الطاموي : املرجع السابق : ص ( 2)

 . 248م ، ص 1993، س  2عبد السالم املزوغ  : النظرية العامة يف العقود الإدارية ، ج( 3)
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لً  ،معينة حدود يتجاوز ل  أأ  جيب بل ،مطلقاً  ليس التعديل يف دارةالإ  حق أأن ويراعى العامة  معها للمتعاقد جاز واإ

 شسري املتعلقة الرشوط عىل يقترص نوأأ  ،املالية املتعاقدين حقوق يتناول لأأ  جيب والتعديل ،العقد فسخ طلب

العام املرفق
(1)

دارية يه  ىل القول بأأن لك معلية اإ معلية احامتلية ، وبذكل يرى لك من العميد )هوريو( اذلي يذهب اإ

يلها لأس باب تتعلق ابلصاحل العامأأنه قد يرد أأثناء التنفيذ وقفها أأو تأأجيلها أأو تعد
(2)

ىل  ، كام ذهب الفقيه )بكينو( اإ

دارة تعترب عنرصاً  ، ويه النظرية العامة للعقود الإدارية من عنارص القول بأأن سلطة التعديل املنفردة املقررة لالإ

دارايً  فالإدارة ويه تربم عقداً  ،ود والاشرتاطاتسلطة عامة تشمل مجيع العق لهيا ابعتبارها متعاقداً  اإ  ،عادايً  ل ينظر اإ

للظروف  وفكرة املصلةة العامة متغرية تبعاً  ،خر سوى حتقيق الصاحل العامذكل أأهنا ل تسعى اإىل حتقيق غرض أ  

ية والاقتصادية يف اجملال املعينالاجامتع 
(3)

.  

 مرص. يف الإداري العقد تعديل سلطةاثنيًا :   

رادهتا املنفردةأأما يف مرص    ، وبذكل يرى فالرأأي الراحج هو الأخذ مببدأأ حق الإدارة يف تعديل العقد الإداري ابإ

رادهتا املنفردة مسمل به بصفة عامة من جانب الفقه  أأن حق الإدارة يف تعديل همنا محمد فؤادادلكتور  العقد الإداري ابإ

دارة مكبدأأ عام ابلنس بة للك العقود الإدارية ،والقضاء ، وليس معىن ، ولو مل ينص عليه يف العقدوهو حق مقرر لالإ

رادهتا املنفردةثبوت حق الإدارة يف تعديل  ولكن معىن  ،أأهنا غري ملزمة ابحرتام العقود اليت تربهما العقد الإداري ابإ

ل   هذا املبدأأ ليس واجب التطبيق بصفة مطلقة يف العقود  ،برضا الطرفني ذكل أأن مبدأأ عدم جواز تعديل العقد اإ

لأن الإدارة متكل حق تعديل رشوط العقود الإدارية بضوابط معينة  ،الإدارية
(4)

 . 

" العقود الإدارية تمتزي عن العقود املدنية بطابع : ويف هذا الصدد قضت احملمكة الإدارية العليا املرصية بقولها    

العامة عىل مصلةة الأفراد ، وتغليب وجه املصلةة املرفق اذلي يس هتدف العقد تس يريهخاص هو احتياجات 

دارة سلطة الإرشاف وال اخلاصة حق تغيري  ، ولها دامئاً توجيه عىل تنفيذ العقود الإدارية، يرتتب عىل ذكل أأن لالإ

ضافة رشوط جديدة ... ل يقيد سلطة الإدارة يف تعديل العقد الإداري رشوط سوى أأن يكون هدفها من  العقد واإ

التعديل مصلةة املرفق العام اليت يه مصلةة عامة تغلب املصلةة اخلاصة " 
(5)

 . 

 

 . 140، صم2008الاسكندرية، س  ـ،  دار املطبوعات اجلامعية فة عبد امحليد : العقود الإداريةمفتاح خلي ـمحد محمد الشلامين ( 1)

 للعلوم الشارقة جامعة الإداري يف الرقابة املالية عىل الأهجزة الإدارية يف دوةل الإمارات العربية املتةدة  " جمةل" اختصاص القضاء : كنعان  نواف( 2)

 . 91ص  ،م2005س  2ع ،2 والإنسانية، م الرشعية

 . 140مفتاح خليفة عبد امحليد : مرجع سابق ، ص  ـ محد محمد الشلامين ( 3)

 . 809الإسكندرية ، ص  ـ، منشأأة املعارف احلديثة تمبادئ وأأحاكم القانون الإداري يف ال الاجتاها محمد فؤاد همنا :( 4)
عداد :  القانونية، مجموعة املبادئ م28/4/1992، جلسة بتارخي ق156/23طعن رمق ( 5) نشاهئا حتة ال ن ، اإ اليت قررهتا احملمكة الإدارية العليا منذ اإ

 . 239، ص م2009الإسكندرية، س  ـية حامد الرشيف ، املكتبة العامل 



 

142 
 

 

 

دارة حق توقيع حيث أأنه أأ  ،بعد من ذكلذهب يف حامية املال العام أأ   املرصي ملرشعن اة أأ وجتدر الإشار    جاز لالإ

دارة هنا حرية الترصف اليت ل مقابل لها يف  ،داريةلإخالل ابلزتاماته التعاقدية والإ اجلزاء عىل املتعاقد معها عند ا ولالإ

ىل القضاء مقدماً  ،القانون اخلاص هنا تس تطيع أأن توقع اجلزاء بنفسها دون حاجة اإىل الالتجاء اإ ن اكنت واإ  ومن مث فاإ

ماته نواع اجلزاءات اليت توقع عىل املتعاقد اخملل ابلزتاوهذا احلق يس تغرق مجيع أأ  ،حتت رقابة القضاء بطبيعة احلال

التعاقدية
(1)

 . 

 ليبيا .  يف الإداري العقد تعديل سلطة:  اثلثاً    

نأأما يف ليبيا     املرشع اللييب حسم هذا الأمر بصورة قاطعة ابلنص عليه رصاحة يف لحئة العقود الإدارية   فاإ

تعديل موضوع العقد ابلزايدة للجهة املتعاقدة احلق يف  " : اليت جاء فهيا 99املادة يف  م2007النافذة الصادرة س نة 

وذكل  ،% من قمية العقد15أأو النقص يف حدود النس بة اليت يتفق علهيا يف العقد عىل أأل تتجاوز هذه النس بة 

 بدون أأن يكون للمتعاقد احلق يف املطالبة بأأي تعديل يف الأسعار"
(2)

 . 

، زي عن العقود املدنية بطابع خاصالعقود الإدارية تمت ...: "  ويف هذا الصدد قضت احملمكة العليا الليبية بقولها  

، وأأن ة عن مصلةة املتعاقدأأساسه احتياجات املرفق العام اذلي يس هتدف العقد تس يريه وتعليب املصلةة العام

معها مصاحل الطرفني املتعاقدين حيث تعلو املصلةة العامة ومتثلها الإدارة عىل مصلةة املتعاقد  تتاكفأأ الأصل فهيام أأل 

دارة سلطة تعديل العقد تعديالً   متعاقداً  املقرص املتعاقد حمل حتل نأأ  لهاف  ،مناطه احتياجات املرافق العامة وأأن لالإ

 كام الرحب عىل احلصول ىلاإ  التعاقد من يرىم وهوـ  ابملقابل دارةالإ  مع للمتعاقد نفاإ  ،جس اميً  التقصري اكن ذااإ  ،خرأ  

 سلطة نأأ  ابعتبار اكمةل ابلتعويضات املطالبة حقه من فانـ  واطراد ابنتظام العام املرفق تس يري يف دارةالإ  يعاون نهأأ 

 ،للعقد املايل التوازن عىل احلصول حقه من نهأأ  كام مريالأ  معل نظرية فكرة تطبيقات حدىأأ  يه التعديل يف دارةالإ 

 وامنا ،للتسلط مظهراً  ليست التعديل يف دارةالإ  سلطة نلأ  ،... النية حسن مقتضيات حترتم نأأ  دارةالإ  عىل وجيب

العام..."  املرفق واحتياجات العامة املصلةة مناطها
(3 )

. 

 النقص أأو ابلزايدة العقد موضوع تعديل يف احلق املتعاقدة للجهة " : ويف نفس الس ياق نصت احملمكة العليا عىل   

" الأسعار بتعديل احلق معها للمتعاقد يكون أأن دون العقد يف علهيا املتفق النس بة حدود يف
(4)

 . 

 

  . 36 ص ، م2012 س ، الرايض ـ والاقتصاد القانون مكتبة ، الإدارية العقود يف التحكمي:  احملرويق مصطفى ابراهمي شادية ، انيج عيل حمروس محد( أأ 1)

 . 144مفتاح خليفة عبد امحليد : مرجع سابق ، ص  ـمحد محمد الشلامين ( 2)

داري رمق ( 3)  . 59، ص  3، ع  14ع ، س . م . ، م  م16/2/1978ق ، جلسة بتارخي  13/23طعن اإ

داري طعن( 4)  . 39ص ، 30 ع ، 1س ، ع . م . م ، م17/12/1994 بتارخي جلسة ، ق 44/40 رمق اإ
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هناء أأيضا يشمل العقد تعديل يف احلق أأن املرصي كنظريه أأيضا اللييب املرشع ويري    وقد جاء ذكل  يف  العقد اإ

دة أأن تهني  العقد يف أأي وقت لجهة املتعاق" جيوز ل  : ىلمن لحئة العقود الإدارية يف ليبيل اليت نصت ع 107املادة 

ذا اقتىض ذكل الصاحل العام تشاء، دون وقوع خطأأ من جانب املتعاقد اخملتصة ابعامتد شرشط موافقة اجلهة  ،اإ

جراءات التعاقد ليه التأأمينات اليت  ،مس تحقاته عام مت تنفيذه من أأعاملف للمتعاقد ، ويف هذه احلاةل ترص اإ وترد اإ

، مع تعويضه عن ذكل عند الاقتضاء " قدهما
(1)

 . 

هناء العقد  " ...: وهذا ما أأكدته احملمكة العليا بقولها    دارة دامئا سلطة اإ ذا قدرت أأن ذكل لالإ  يقتضيهالإداري اإ

ل احلق يف التعويض " ، وليس للالصاحل العام طرف ال خر اإ
(2)

. 

هناء ا   دارة شسلطة اإ للمصلةة  حتقيقاً  لعقد الإداري ابلإرادة املنفردةوما سار عليه القضاء الإداري اللييب يف اعرتافه لالإ

أأن ، و علهيا يف الوقت ذاته حرصارة يه اليت متثل املصلةة العليا ويه الأ ، ابعتبار أأن الإدالعامة هو اجتاه محمود

هذا عن  اكمالً  طاملا أأنه س يعوض تعويضاً  ،الاعرتاف هبذه السلطة ليس فيه جتاهل حلقوق املتعاقد مع الإدارة

، للمصلةة العامة ولكن لأس باب أأخرى، كام جيوز للمتعاقد الالتجاء للقضاء عندما يعتقد أأن الإهناء مل يكن الإهناء

هناء العقد ،ارة اخملالفة للمرشوعيةكام أأن القضاء ميارس رقابته عىل مجيع قرارات الإد الإداري  واليت من بيهنا قرار اإ

ابلإرادة املنفردة 
(3)

  . 

هناء العقد للمصلةة العامةتنفرد شسلطة تقديرية واسعة يف حتديد مدى مال فالإدارة    ميكل القايض  ، ولءمة اإ

ذ مي  ، وذلكل يطلق الفقه الإداري معل الإدارةتنع عليه التدخل يف الإداري مثل هذه السلطة يف مواهجة الإدارة اإ

، بة قضائية عند ممارس هتا هذا احلقعىل الإدارة ) قايض املالءمة (، وليس معىن ذكل أأن الإدارة تفلت من أأي رقا

منا يقترص دور ا س تخداهما لهذا احلق كأن تهني  الإدارة يف ا  لقايض هنا يف التحقق من ممارسة الإدارة لأي تعسفاإ

 . غري املصلةة العامةالعقد لسبب 

 الفرع الثالث : سلطة التنفيذ املبارش .ـ    

صدار القرار الإداري وتنفيذه مبارشة عىل الأفراد    ذ أأهنا تعط  الإدارة حق اإ دارة اإ ويه من السلطات اخلطرية لالإ

صدار قرارات  دارية ملزمة وتنفيذها مبارشة دون اللجوء للقضاء وتمتثل مظاهر التنفيذ املبارش محلاية املال العام يف اإ اإ

ىل القض دارة املمنوح ازــالامتي وهذا ،ـاءيف مواهجة الأفراد دون اللجوء اإ  واذلي امــالع لـالأص عىل خروًجا يعترب لالإ
 

ليه يف أأمحد اإ ( 1)  . 206، ص راهمي نوجي  اجملربي : مرجع سابقبمشار اإ

داري رمق ( 2)  . 69، ص 3، ع15ع ، س  . م . ، مم30/11/1978ق ، جلسة بتارخي  63/23طعن اإ

 . 178ص  ،اح خليفة عبد امحليد : مرجع سابقمفت ـمحد محمد الشلامين ( 3)
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ذ ،احلق هذا يف هلم الغري منازعة عند بيدمه حقهم يأأخذون ل الأفراد بأأن يق ي  اإىل يلجأأوا أأن علهيم يتوجب اإ

 الإدارة أأما حقه، حق ذي لك ويعط  حقوقهم هلم ليقرر املنازعات طعن يف العامة الولية صاحب بوصفه القضاء

هنا  ذكل يف رائدها الأفراد عىل بنفسها تنفذه مث تنفيذايً  قراًرا بنفسها تصدر فهي  انحيتني من الأصل عن خترج فاإ

العام املصلةة حتقيق عىل احلرص
(1)

، أأو قرارات الإخالء قرارات الإزاةل كام تسمى يف مرص ، وهذه القرارات يه

الإداري كام يطلق علهيا يف ليبيا 
(2)

 . 

 : سلطة التنفيذ املبارش يف فرنسا . ولً أأ    

ذ فالقضاء الفرنيس أأعطى يف فرنسا    دارة  اسلطة التنفيذ املبارش لالإدارة اإ وجد نص يف قانون أأو لحئة تبيح لالإ

ن القضاء الفرنيس أأوجد حاةل أأعطى  ،وأأيضا يف حاةل الرضورة املس تعجةل ،القيام ابلتنفيذ املبارش ابلإضافة ذلكل فاإ

دارة سلطة التنفيذ املبارش ذا ما رفض الأفراد تنفيذ قانون أأو لحئة مل ينص فهيا عىل جزاء ملن  ،فهيا لالإ ويه حاةل اإ

دارة يف هذه احلاةل اللجوء اإىل  التنفيذ املبارشخيالفها حيث أأاتح القضاء الفرنيس لالإ
(3)

  . 

 التنفيذ املبارش يف مرص سلطةاثنيًا :   

ن التنفيذ املبارش وفقاً  أأما يف مرص ل يف حالتني : فاإ  جمللس ادلوةل املرصي ل يكون اإ

 أأن يوجد نص رصحي يف قانون أأو لحئة تبيح جلهة الإدارة مبارشة هذا احلق  .أأوهلام : ـ    

قيام حاةل الرضورة املرشوطة شرشوط خاصة أأمهها وجود خطر جس مي هيدد النظام العام والصةة العامة  اثنهيام :ـ    

بطاء  والسكينة العامة والأمن العام ، ويطلب من الإدارة رسعة التدخل لتالفيه أأو توافر مصلةة عامة ل تتحمل الإ

التعجيل بتحقيقها وقوع رضر جس مي ويرتتب عىل عدم
(4)

 ثل احلاةل اليت أأوجدها القضاء الفرنيس لأنول توجد م  ،

الإدارة عن تضميهنا عقوبة معينة املرشع اجلنايئ املرصي تكفل بوضع عقوبة للك لحئة تغفل
(5)

فالتنفيذ املبارش ، 

صدار القرار الإداري وتنفيذه مبارشة عىل الأفراد دون اللجوء للقضاء دارة حق اإ وهو يف القانون املرصي  ،يقرر لالإ

الصادر ششأأن تنظمي وتأأجري العقارات  م1964لس نة  100من القانون رمق  46واملادة  42يمتثل يف جواز تنفيذ املادة 

اململوكة لدلوةل ملكية خاصة والترصف فهيا 
(6)

. 
 

 . 184 ، صراهمي نوجي  اجملربي : مرجع سابقبمحد اإ ( أأ 1)

 . 103، ص رفيق محمد سالم : مرجع سابق( 2)

 . 175، ص الفتاوي للس نة التاسعة والعارشة ، مجموعةم1955يونيه س نة  4يف  1022ي رمق فتوى جملس ادلوةل املرص ( 3)

 . 102، صرفيق محمد سالم : مرجع سابق( 4)

 . 85، ص انرص خلف خبيت : مرجع سابق( 5)

 . 153، صم1952، س 1 ط العريب، الفكر دار ، الإدارة نشاط: سلامين الطاموي ( 6)
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 : سلطة التنفيذ املبارش يف ليبيا . اثلثاً    

 ناإ " : وبذكل جاء حمك احملمكة العليا بقولها  ،عن الأصل العام اً سلطة التنفيذ املبارش خروجيف فاإن  ويف ليبيا  

فراد معاملهتا يف ادلوةل  ول ،حقها عىل لتحصل ،القضاء ىلاإ  تلجأأ  نأأ  علهيا بل ،بيدها حقها تقتىض نأأ  لها جيوز ل للأ

دارة جيوز  يعرب ما وهو ،احلق هذا اس تثنائية بصفة خيولها الترشيع يف رصحيٍ  بنٍص  ل  اإ  صلالأ  هذا عىل اخلروج لالإ

املبارش"  التنفيذ شسلطة عنه
(1)

 . 

ولكن لكونه من الوسائل الاس تثنائية  ،تقرر ملصلةة السلطة الإدارية ويعترب التنفيذ املبارش من الامتيازات اليت  

هنا مقيدة حبالت معينة عىل سبيل احلرص  ثناء تطبيقها شرشوط وضوابط حمددة مهنا : ، وتلزتم فيه الإدارة أأ فاإ

 . ـ أأل يكون هناك مانع من اس تخدام هذا الامتياز رصاحة أأو مضناً  1  

 ـ رفض الأفراد تنفيذ القرار طواعية . 2  

 ون هدف الإدارة من اس تخدام هذا الامتياز حتقيق غاية أأخرى غري تنفيذ القرار الإداري .    يك ـ أأل   3  

ـ حتمل الإدارة مسؤولية اللجوء اإىل طريق التنفيذ املبارش والتعويض عام يرتتب عليه من الأرضار  4  
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

داري رمق ( 1)  . 77، ص  10، س  4ع.ع ،  م . م ، م9/5/1974، جلسة بتارخي ق 12/20طعن اإ

 . 183، هامش  ص راهمي نوجي  اجملربي : مرجع سابقبمحد اإ ( أأ 2)



 

146 
 

 اخلامتة
 

، ومن ي حاولت الإملام بأأمه ما ورد فيهواذلموضوع املال العام يف الترشيعات العامة لإمتام  امحلد هلل اذلى وفقين    

 سأأمجلها يف عدة نقاط .خالل تناويل لهذا املوضوع توصلت لعدد من النتاجئ والتوصيات 

 : النتائجــ      
دد من للأمهية البالغة اليت حتظى هبا الأموال العامة نالحظ أأن القواعد املنظمة للأموال العامة متفرقة يف عـ    

وجانب  ،وجانب تنظمه قواعد القانون الإداري ،تنظمه مبادئ وأأحاكم القانون املدينجانب  ،الترشيعات القانونية

 ينظمه الترشيع اجلنايئ .

ل أأهنا متشاهبة يف مجملها ،اختلف الرشاح يف تعريفهم للأموال العامة بني موسع ومضيق ـ    والأفضل الأخذ  ،اإ

طار  ،فضل من التضييق فهياالتوسع يف دائرة الأموال العامة أأ لأن  ،ابلتعريفات املوسعة خراج بعض الأموال من اإ واإ

 . فرص امحلاية لهاالعمومية تفوت بذكل 

ل أأنه سعى  ،املرشع الفرنيس مل يضع تعريف شامل للامل العامـ     جياد تعريف واحضاإ ىل اإ معيار  وضعمن خالل  اإ

أأما املرشع املرصي فقد عرف الأموال العامة يف عدد من القوانني مهنا القانون  ،للتفرقة بني املال العام واملال اخلاص

م وقد سار املرشع اللييب عىل خطى 1972لس نة  35وكذكل قانون العقوابت رمق  ،م1948لس نة  131املرصي رمق 

م 1979ة لس ن 2م وكذكل يف القانون رمق 1953فقد عرف الأموال العامة يف القانون املدين لس نة  ،املرشع املرصي

م بتقرير بعض 1992لس نة  11تعريف الأموال العامة يف لك من القانون رمق  يضاً ششأأن اجلرامئ الاقتصادية، وورد أأ 

 ششأأن التطهري الإداري . هـ1420لس نة  10 الأحاكم اخلاصة ابمللكية العقارية وقانون رمق

اليت موال العامة حاكم وقواعد الأ اهمت القضاء واملرشع كذكل ببيان أأ موال العامة ابلنس بة لدلوةل فقد ولأمهية الأ ـ    

منا خيتلف هذا النظام تبعاً  ،، ذكل أأن الأموال اليت متلكها ادلوةل ل ختضع لنظام قانوين واحدمتلكها ادلوةل لختالف  اإ

ذا اكن املال خمصصاً  ،ختصيص املال اململوك لدلوةل و ادلومني أأ  للمنفعة العامة فاإن هذا املال يعد من الأموال العامة فاإ

متزي ومغاير للنظام اذلي ختضع  ه الأموال الإدارية اخلاصة اليت متلكها الإدارة لتحقيق وخيضع لنظام قانوين م  ،العام

وختضع يف هذا  ،فتعامل معامةل الأفراد ،فمتلكها ملكية عادية مكلكية الأفراد للأموال ،خاصة ويه الرحبمصاحل 

 الصدد لقواعد القانون اخلاص . 

 



 

147 
 

 

دارة برزت العديد من املعايري يف حماوةل المتيزي بني الأموال العامـ    مهها نظرية طبيعة املال العام ، أأ ة واخلاصة لالإ

، اعمتد املعيار الأول لمتيزي الأموال العامة عن غريها من أأموال الإدارة اخلاصة ونظرية التخصيص لس تعامل امجلهور

ذا اكن غري قابل للملكية بطبيعته فهو مال عام اكلأهنملال ذاتهعىل طبيعة ا نصار هذا كام يرى أأ  ار والطرق، فاإ

لأن هناكل الكثري  ،يضيق ششلك كبري ما يدخل يف عداد الأموال العامة ، وتعرض هذا الاجتاه للنقد لكونهاملذهب

، ففكرة طبيعة املال ل لهذا املعيار اكلقالع واملعسكرات من الأموال اجملمع عىل معوميهتا لكهنا ل تعترب عامة طبقاً 

ما نظرية التخصيص للامل العام فهي  ترى أأن الأموال تكون عامة فة الأموال اليت اعتربت عامة، أأ ب اكتكف  لستيعا

ذ ما للنفع العام أأو للمرفق العام ،مت ختصيصها ااإ  . وهذا التخصيص يكون اإ

ذ ًا،ل يعترب فيه املال عام التخصيص للمرفق العام    ل اإ دارة املرافق العامة ااإ يدخل مضن ، وهبذا خصص لتس يري واإ

وأأمه القائلني  ،سواء أأاكنت وس يةل أأم حمل لهذا املرفق ،للمرافق العامة عباءة الأموال العامة لك ما خيصص قانوانً 

 . بوانردو  جيزيهبذا املعيار 

ذا خصص لتحقيق النفع العام ما التخصيص للمنفعة العامةأأ     سواء أأاكن التخصيص  ،ففيه يعترب املال عام اإ

وهو املعيار اذلي أأخذت به ، اكن منقول أأم عقار، وسواء أأ لس تعامل امجلهور مبارشة أأم لتخصيصه خلدمة مرفق عام

ىل اتساع مفهوم املال العام .  أأغلب الترشيعات وهو يؤدي اإ

ن الإدارة يف سبيل احلصول عىل الأموال العامة تلجأأ اإىل طريقتني : ـ     اإ

وتطبق  ،وتتساوى فيه الإدارة مع الأشخاص اخلاصة ،وهو يدخل يف نطاق القانون اخلاص ،العاديالسبيل    

دارة  للامل العام ادلخول يف التعاقد ومن الس بل العادية لكتساب الإ  ،ششأأهنا القواعد القانونية اليت تنظم هذا الشأأن

 قتصادية والتجارية .للقواعد الا والهبات ، واكتساب الأموال وفقاً  ،، والوقفمع الغري

 ، املصادرة .عىل العقار الاستيالء املؤقتنزع امللكية،  وهو يشمل أأربع س بل ويه التأأممي، ،السبيل الاس تثنايئ   

ذ ـ   ل اإ ىل الطرق الاس تثنائية اإ ىل الطرق العادية للحصول عىل ما  اادلوةل ل تلجأأ اإ اس تةال عىل ادلوةل اللجوء اإ

حاجة ادلوةل يف  مثل رفض املاكل بيع ملكه رمغ حاجة ادلوةل  ه أأو مغالته يف المثن مس تغالً  ،تبتغيه لتس يري مرافقها

ولشك أأن مصلةة ادلوةل أأوىل  ،فهنا تتعارض مصلحتان مصلةة املاكل اخلاصة مع مصلةة ادلوةل العامة ،ذكل

 ذلكل أأجاز املرشع لدلوةل اللجوء اإىل طرق اس تثنائية للتغلب عىل تعنت املاكل . ،ابلرعاية
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وجيب  ،يعترب التأأممي من الوسائل الاس تثنائية اليت تنهتجها الإدارة لإس باغ وصف العمومية عىل بعض الأموالـ    

، والتأأممي ل يرد نوع ية وعقابيةس ية واقتصادية واجامتع وهو يرد لأس باب س يا ،أأن يكون ادلافع  ه املصلةة العامة

 معني من الأموال بل يرد عىل لك الأموال اخلاصة سواء عقارية أأم منقوةل .

جراء ميثل انزع امللكية للمنفعة العامة يضاً من الوسائل الاس تثنائية أأ  ـ    دارة اً اس تثنائي اً متياز ، وهو اإ ملا ينطوي  ،لالإ

دارة هذا الزنعاعاة املصلةة العامة فاإن املرشع أأ ومر  ولكن ،عليه من مساس حبرية امللكية اخلاصة ، وسلطة جاز لالإ

فيجب أأن يس هتدف منفعة عامة ويرد عىل العقارات  ،الإدارة فيه مطلقة من حيث املوضوع ومقيدة من حيث الغاية

 ن يصدر قرار الزنع من اجلهة صاحبة الاختصاص .، وجيب أأ فقط

جراءـ    اطة ويكون يف حاةل الرضورة ــجراءاته ابلبسوتمتزي اإ  ،غري مؤبد الاستيالء املؤقت عىل العقار اإ

، ويه ختتلف عن املصادرة يف أأن املصادرة جزاء توقعه مرشوع ذي منفعة عامة أأو يكون خلدمة ،والاس تعجال

وقد ورد يف الترشيع الفرنيس  ،فال يكون به تعويض ،ادلوةل ممثةل يف قضاهئا يف احلالت اليت ينص علهيا القانون

 واملرصي واللييب .

وذكل  ،وحبث من قبل الكثري من فقهاء ورشاح القانون الإداري موال العامة اكن حمل دراسةٍ ن موضوع الأ اإ  ـ  

ىل ن سفرت تكل ادلراسة عن تبىن نظرية تقليدية للأموال العامة ظرية عامة للأموال العامة، وقد أأ هبدف الوصول اإ

ىل أأموالٍ التفرقة بني أأموال ادلوةل وتق تقوم عىل  ، وجعلت من معيار حتقيق املصلةة وأأخرى خاصة عامةٍ  س ميها اإ

س باغ الأموال ، واليت ترتب علهيا اإ وقد أأخذت لك من فرنسا ومرص وليبيا هبذه النظرية ،للتفرقة بيهنام العامة أأساساً 

 العامة بنظام حامية خاص .

وانقسمت ال راء يف هذا  ،ةل للأشخاص الاعتبارية العامة عىل الأموال العامةاثر خالف حول طبيعة حق ادلو ـ   

ىل اجتاهني  حق امللكية عىل املال  س باغالثاين فأأيد اإ ما أأ  ،حق امللكية عىل املال العام س باغاجتاه أأنكر اإ الصدد اإ

وال العامة ويرى أأن حق الاشخاص الادارية عىل الأم ،رفض الاعرتاف مبلكية الأموال العامة الاجتاه املنكر ، العام

لأن العنارص الأساس ية يف حق امللكية عىل حسب قوهلم ويه  ،حق اإرشاف ورقابة ليس حق ملكية، أأمنا هو

 الترصف والانتفاع والاس تغالل غري متوافرة يف الأشخاص الإدارية عند اس تخداهما للامل العام .

عىل الأموال العامة ليس جمرد حق امللكية عىل املال العام فريى أأن حق ادلوةل لإس باغ حق الاجتاه املؤيد    

 بل أأن هذا احلق أأقوى من ذكل فهو حق ملكية حقيقة ل خيتلف عن حق ملكية الأفراد أأو ادلوةل  ،رشاف ورقابةاإ 
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ناكر حق  ، وخلصتلأموالها اخلاصة ىل أأنه من غري اجملدي اإ ملا يثريه هذا الإناكر  ،العامةعىل أأموالها ادلوةل لكية م اإ

وذلكل من املتفق عليه أأن سلطة ادلوةل والأشخاص العامة عىل الأموال العامة تمتثل يف  ،من مشالك ل مربر لها

 حق امللكية املقيد فقط مببدأأ ختصيص هذا املال للمنفعة العامة .

موال العامة عدة نتاجئ أأمهها حق ادلـ    ، العامة يف حامية أأموالها العامة وةل والأشخاصيرتتب عىل ملكية ادلوةل للأ

موال بتعدد الاشخاص ، تعدد الاوالالزتام بصيانة املال العام الامثر واحلاصالت والراكز ادلفون،واحلق يف متكل 

 ، كام حيق لدلوةل والأشخاص العامة يف املطالبة ابلتعويض كام حيق لها الترصف ابلبيع والإجيار .املالكة لها

وخيتلف الوصف القانوين للجرمية يف حاةل وقوعها من املواف ، تتعدد صور العدوان اليت تقع عىل الأموال العامة ـ  

ذا ما ارتكبت من قبل أ حاد الناس ومعها ختتلف  ،وخيتلف مع ذكل القيد والوصف القانوين للك جرمية ،العام عهنا اإ

انوين بتجرمي الأفعال الصادرة من املواف العام اليت تشلك حيث مل يكتف املرشع الق ،العقوبة اجلنائية للك جرمية

فعال اخملالفة اليت يرتكهبا د العقوبة املقررة كجزاء لتكل الأ ىل تشدي، بل ذهب اإ عىل املال العام حفسب اعتداءً 

أأ غري ـامل أأو تقصري أأو خطــه، ولو اكنت هذه الافعال انجتة عن اإ عىل املال العام ومتثل اعتداءً  ،املواف العام

 معدي .

املقصود ابلأموال العامة يف نطاق القوانني اجلنائية خيتلف عن املعىن ادلقيق للأموال العامة يف القانون الإداري  ـ  

ىل أأن التوسع يف مدلول الأموال العامة ،واملدين زايدة يف حاميهتا  ،وقد ذهب لك من املرشع املرصي واللييب اإ

رشع من التوسع يف امحلاية املقررة للأموال العامة ليست حامية للامل ذاته بقدر وذكل أأن غاية امل  ،واحلفاظ علهيا

ويعترب  ،مبا يكفل حتقيق املصاحل العامة ،مايه يف الأساس رغبة يف ضامن حسن سري املرافق العامة ابنتظام واطراد

ذ مل يقرص هذا جلنائية اليت قررهام املشمول ابمحلاية اتوسع اإىل حد كبري يف مفهوم املال العاقد القانون اجلنايئ  ، اإ

 أأو الأشخاص الاعتبارية العامة واخملصصة للمنفعة العامة كام تنادي بذكل ،املفهوم عىل الأموال العامة اململوكة لدلوةل

 ،هاتقررها مجيع أأموال هذه اجل  ع أأن يشمل ابمحلاية اجلنائية اليت، فاملرشع أأراد يف الواقالنظرية التقليدية للامل العام

 سواء وصفت حسب التصنيف التقليدي لأموال ادلوةل بأأهنا عامة أأم خاصة .

ذ يعد لك خشص تقدم ادلوةل عن طريقه   ـ الفقه اجلنايئ ل يتقيد ابلفكرة الإدارية عند حتديد مدلول املواف العام، اإ

تة، بأأجر أأم بغري أأجر، خدمة عامة لأفراد اجملمتع مواف عام، سواء أأاكنت هذه اخلدمة ذات صفة دامئة أأم مؤق 

جبارية . لزامية أأم اإ  اإ
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بل فرق يف  ،املرشع اجلنايئ مل يكتف ابلتوسع يف قاعدة جرامئ املال العام وتقرير عقوابت رادعة لالعتداء عليه ـ  

اجلرامئ  ، ومنة عىل املال العام من أ حاد الناسالعقوبة من حيث الاعتداء عىل الأموال العامة بني تكل اجلرامئ الواقع

والتقصري يف  ،والاستيالء بغري حق عىل املال العام ،اليت تقع من املواف العام جرمية اختالس الأموال العامة

 حفظ وصيانة املال العام .

ىل امحلاية الإدارية ـ    دارة عىل امحلاية اجلنائية بل تتعداه اإ فالإدارة تمتتع ويه بصدد  ،ل تتوقف امحلاية املمنوحة لالإ

دار  داريةات تعتربمفا تصدره هبذا الشأأن من قرار  ،ة أأموالها العامة ابمتيازات السلطة العامةاإ ضافة اإ  قرارات اإ ىل ، اإ

دون  ،جربايً  الأفراد تنفيذاً  نفسها بتنفيذ قرارهتا يف مواهجة متتعها حبق التنفيذ املبارش اذلي يعىن أأن تقوم الإدارة

ذ مل ينفذه ىل القضاء اإ دارة يعترب خروجاً  ،واختياراً  ا الافراد طوعاً حاجة اإىل الالتجاء اإ عىل  وهذا الامتياز املمنوح لالإ

ىل حقهم بأأيدهيم عند مناعهتم للغري واذلي يقىض بأأن الأفراد ل يأأخذون ،الأصل العام ذ يتوجب علهيم أأن يلجؤوا اإ ، اإ

أأما الإدارة  ،ليقرر هلم حقوقهم ويعطى لك ذي حق حقه ،القضاء بوصفه صاحب الولية العامة يف طعن املنازعات

هنا خترج عن الأصل من انحيتني رائدها يف ذكل احلرص  ،فهي  تصدر بنفسها قرار مث تنفذه بنفسها عىل الأفراد ،فاإ

 عىل حتقيق املصلةة العامة .

وذكل عند  ،الادارية نفسها رضار انجتة عن السلطةال العامة اجتاه ما تتعرض  ه من أأ جيب احلفاظ عىل الأمو ـ    

هامل املوافني يف القيام بواجبات صيانة املال العام نتيجة مرور الوقت وسوء الاس تخدام، اذلي يصيبه التلف  ،اإ

ديد العنارص التالفة لتمتكن من أأداء وكذكل جت ،ابلصيانة املس مترة للامل العامر اذلي حيمت عىل الإدارة القيام الأم

 جهل .نشأأت لأ الغرض اذلى أأ 

الأمر اذلي يتطلب تنظميها وحاميهتا بنظام  ،ختصيص هذه الأموال للمنفعة العامة منلأموال العامة تنبع أأمهية اـ    

دارة واليت ل يمت ختصيصها  ،قانوين اس تثنايئ تغلب فيه املصلةة العامة عىل املصلةة اخلاصة أأما الأموال اخلاصة لالإ

، ونظرا للأمهية البالغة يرسي عىل أأموال الأفراد من أأحاكمعلهيا كأصل عام ما بصورة مبارشة للمنفعة العامة فيرسى 

 جند أأن القواعد املنظمة للأموال العامة متفرقة يف أأغلب الترشيعات القانونية .لأموال العامة ل
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 : التوصياتـ    
عادة النظر يف تبين النظرية التقليدية للأموال العامة ـ    اليت تقوم عىل أأساس التفرقة بني أأموال تويص ادلراسة ابإ

ابلقدر ذاته من  وأأموال خاصة ل حتظى ،ادلوةل وتصنيفها قسمني أأموال عامة أأولها املرشع أأمهية وحامية خاصة

ىل أأموال ادلوةل من منظور واحدامحلاية والعمل  ذكل أأن الغاية من كهنام واحدة ويه  ،عىل اجياد نظام قانوين ينظر اإ

 حتقيق الصاحل العام .يف الهناية 

جياد تعريف موحد للامل العام تأأخذ به اكفة القوانني اليت تناولت الأموال العامة . ـ     الأفضل للمرشع اللييب اإ

حرص و  ،واملباين التابعة ملكيهتا لدلوةل مة حلرص أأمالك ادلوةل من الأرايضعىل املرشع اللييب تشكيل جلنة عاـ   

زاةل ،اكفة الأموال املوقوفة نشاء جسل لاكفة أأمالك ادلوةل وأأموال الوقف  ،التعدايت الواقعة عىل أأمالك ادلوةل واإ واإ

 وحتديث تكل السجالت ابحلذف والإضافة حسب التطورات. ،التابعة لها

 وذكل فامي يتعلق بأأموالها ،جيب معاجلة القصور الترشيع  املتعلق حبامية أأموال الأشخاص احلاصة ذات النفع العامـ   

ىل وضبط معلية الترصف يف أأموال تكل اجلهات  ،اليت حتقق منفعة عامة حبيث جيب منع الترصفات اليت تؤدي اإ

والأفضل للمرشع الإداري أأن ينص أأن أأموال هذه اجلهات أأموال عامة أأسوة بقانون اجلرامئ  ،خروج املال من ذمهتا

 الاقتصادية .

عادة النظر يف الترشيعات ـ    القانونية والإجرائية املتعلقة بتنظمي دور اجلهات اخملتصة ابلإجراءات نأأمل من املرشع اإ

صدار قرار نزع امللكية للمنفعة العامة  ،املتعلقة ابملال العام فعىل سبيل املثال املرشع اللييب أأس ند الاختصاص ابإ

شاكليات خاصة عند الإ من الربكة وأأحدث العديد من  مما خلق نوعاً  ،للعديد من اجلهات ومل يس تقر عىل هجة معينة

 رفع ادلعاوي .

لغاء عقوابت الغرامة فهيا  ،جيب عىل املرشع تشديد لك العقوابت اجلنائية للجرامئ الواقعة عىل الأموال العامةـ    واإ

 . حىت ل يفلت اجلاين املقتدر من السجن أأو احلبس عند دفعه للغرامة

ن احلفاظ عىل الأموال العامة وصيانهتا وتمنيهتـ    ا وحماوةل حاميهتا قبل الاعتداء علهيا أأوىل ابلهامتم والتنظمي من اإ

يف احلفاظ عىل  رقايب لأهجزة الرقابة واحملاس بةالكل نأأمل من املرشع استشعار أأمهية ادلور ، ذللهاامحلاية الالحقة 

 للشفافية . وجيب أأن تكون تقارير هذه اجلهات علنية حتقيقاً  ،الأموال العامة

 عىل املرشع زايدة اهامتمه ابمحلاية الإدارية للأموال العامة ابعتبار أأن هذه امحلاية يه الأقدر عىل احلفاظ عىل  جيبـ 
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ن امحلاية اجلنائية وكذكل املدنية تتطلب تدخل القضاء ملعاقبة من يتعدى عىل أأمالك الأموال العامة وذكل ابعتبار أأ 

 ترضر املال أأو حىت ضياعه .بعد  اً ادلوةل وقد يكون هذا التدخل متأأخر 

زاةل لأي العامة واخلاصة حق ملكية لدلوةلالأفضل النص رصاحة عىل أأن طبيعة حق ادلوةل عىل أأموالها ـ  ، وذكل اإ

 شك أأو مغوض يف هذا الصدد .

ادلور ، وجيب توضيح حرمة املساس هبا أأو الهتاون فهياجيب الاهامتم بتوعية أأفراد اجملمتع حبرمة الأموال العامة و ـ 

عىل مصاحل الأفراد يف  الكبري اليت تلعبه هذه الأموال يف حياة الأفراد اكفة فأأي تبذير أأو اتالف لها سينعكس سلباً 

 اجملمتع .

 جبزء ولو وفينا قد نكون أأن ونمتىن وعونه، هللا من بتوفيق املتواضع البحث هذا دراسة أأمكلنا قد نكون وهبذا   

خراج يف واجبنا من شس يط  اللجنة قبل من ابلرىض ظىحي أأن نمتىن ياذلو  املطلوب عىل الوجه البحث هذا اإ

ن الرساةل، مناقشة عىل املرشفة ن يشاء، من يؤتيه هللا فضل فهذا أأصبنا قد كنا فاإ  ول هجدان فهذا الأخرى اكنت واإ

ل نفسا هللا يلكف  . وسعها اإ
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 . م 1985 س ، مصر ـ اإلسكندرية ، والنشر للطباعة اجلامعية الدار ، الروماني القانون:  فرج حسن توفيق ـ 22

 .م 1955 س ، 1ط ، القاهرة ـ املصرية للجامعات النشر دار ، اإلداري القانون مبادئ:  شحاته توفيق ـ  23

 . م 2002 س ، العربية النهضة دار ، اإلداري القانون:  بدوي ثروت ـ 24

 . ت ،ب القاهرة ، احلليب البابي عيسي مطبعة ، والنظائر األشباه:  السيوطي الرمحن عبد بن الدين جالل ـ  25

      ، 4ط ،ـ مصر القاهرة،  العربية النهضة دار ، للدولة اإلداري للنشاط القانونية القواعد:  ساري رفيق جورج ـ  26

 . م2004 س

 .  م1969 س ، األصلية العينية احلقوق ف دروس:  كرية حسنـ  27

 . م1999 ، اجلامعية النشر دار ، اإلسالمية الشريعة ضوء يف العام املال حرمة:  شحاته حسني حسني ـ 28

 .ـ مصر   االسكندرية،  اجلامعية املطبوعات دار ، اإلداري القانون:  عثمان حممد عثمان حسني ـ 29

 . م 1983 س ، 1 ط ، بريوت ـ العربية النهضة دار ، العامة باملصلحة املضرة اجلرائم:  عبيد صاحل براهيمإ حسنني ـ 30

 . م1943 س ، وهبة اهلل عبد مكتبة ، العامة األموال على واألفراد الدولة حق:  جرانة زهري محد ـ 31

 . م1991 س ، العامة واألموال للمرافق اجلنائية احلماية:  نايف زيدان محد ـ  32

     ، االسكندرية ـ اجلامعية املطبوعات دار  ، اإلدارية العقود:  احلميد عبد خليفة مفتاح ـ الشلماني حممد محد ـ 33

 . م2008 س

 خالل من والتزوير والغدر عليه والعدوان العام املال واختالس الرشوة جرائم يف الوجيز:  أمحد زيد أبو حممد محد ـ  34

 . م2003 س ، النقض حمكمة واحكام الفقه

ـ   عمان والتوزيع، للنشر املسرية دار الثاني، الكتاب مقارنة، دراسة اإلداري، القانون: الظاهر خليل خالد ـ  35

 . م1997 س ، 1 ط ،األردن
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 ، األردن ـ عمان والنشر الثقافة دار مكتبة ، األردنية اململكة يف وتطبيقاته اإلداري القانون:  الزغيب مساره خالدـ  36

 .  م1993 س ، 2 ط

 .ـ لبنان بريوت،   صادر دار ، اللييب اإلداري القانون:  عريم العزيز عبد خالدـ  37

          ، 1 ط ، منصر سامي مطبعة  والتطبيق، التشريع بني اإلداري للحجز العملية األحكام:  سعد زكي رفعت ـ 38

 . م2001 س

 . 2 ط ، مصر ـ القاهرة ، العربية النهضة دار ، العام للمال اجلنائية احلماية:  سالم حممد رفيق ـ  39

 . ت. ب ، العصرية املكتبة ، وعمالً علماً األصلية العينية واحلقوق امللكية:  يكن زهدي ـ 40

 :  الدين مجال سامي ـ  41

 . م1996 س،   االسكندرية ـ اجلامعية املطبوعات دار  , اإلداري القانون صولـ أ

  م2011س ، االسكندرية  ـ اجلديدة اجلامعة دار ، اإلداري العمل نظرية ـ  

 : الطماوي سليمانـ  42

  م1952 س ، 1 ط العربي، الفكر دار ، اإلدارة نشاط ــ  

 . م19 73 ،س 9 ط العربي الفكر دار ، العامة اإلدارة أموال , اإلداري القانون مبادئ ــ  

 .  م1988 س ، اإلداري القانون يف الوجيز ، الطماوي سليمانــ   

 ، 1ط ، لبنانـ  بريوت،  املعرفة دار ،  املنهاج شرح يف احملتاج مغنى:  الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين مشس ـ 43

 . م1997 س

،  العربية الكتب إحياء دار الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية : الدسوقي عرفة حممد الشيخ الدين مشس ـ 44

 .ت ب ،  احلليب البابي عيسى

 عب بن  اهلل عبد حتقيق اخلرقي، املختصر على الزركشي شرح:  الزركشي اهلل عبد بن حممد الدين مشس  ـ 45

 .، الرياض ـ السعودية  العبيكان مكتبة اجلربين، الرحم
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 ، 1ط البحريين، القانون احكام ضوء يف اإلداري القانون:  املدرس حمروس حممد مروان ــ املتيوني براهيمإ صاحل ـ  46

 . م 2007 س

 . م 2004 ، 1ط ، االردن ــ عمان ، احلامد دار ، العام للموظف اجلنائية احلماية ، السليمان حممود مصباح صباح ـ 47

  م 1978 س ، ليبياـ  بنغازي ،   والتوزيع للنشر العامة الشركة ، اللييب اإلداري القانون مبادئ:  مسكوني بشري صبيح ـ 48

 .م 1993 س ، اجلديدة اجلالء مكتبة املنصورة اإلداري، القانون:  فوزي الدين صالح ـ 49

 . م 1973 س ،، القاهرة ـ مصر  احلديثة القاهرة مكتبة  اإلداري، القانون : اجلرف طعمية ـ 50 

 . 2ط ، لبنان ـ بريوت ، العربية النهضة دار ، اللييب اخلاص اجلنائي القانون:   الباشا يونس فائزة ـ 51

 جامعةـ  العلمي النشر ،جملس الكوييت القانون خالل من العامة لألموال اجلنائية احلماية:  الظفريي عابد فايزـ  52

 . م 2006 س ، الكويت

 مصر، ـ االسكندرية ، اجلامعية املطبوعات دار ، اخلاص القسم ـ  العقوبات قانون شرح:  الشاذيل اهلل عبد فتوح ـ  53

 .م 1994 س

 . 3 ط ، القاهرة ـ العربية النهضة دار ، اإلداري القانون:  العطار فؤاد ـ 54

 . م1990 س ، القاهرة ـ العربية النهضة دار ، املخدرات مكافحة قانون شرح:  الستار عبد فوزيةـ  55

 . م1972 ، العاني مطبعة بغداد ، الصراف عباس. د ترمجة ، التأميم نظرية:  وف كاترز قسطنطني ـ  56

 :  فود احلكيم عبد ـ 57

 . م 2007 س ، القانونية األلفي دار ، العامة للمنفعة امللكية نزعـ  

 . م 2009 س ،ـ مصر   املنصورة ،    والقانون الفكر دار ، 1ط ، العامة األموال جرائم ـ  

   ، العراق ـ اجلاحظ مطبعة ، العراقي والقضاء التشريع يف العامة األموال اختالس جرمية:  اجلورانى الرمحن عبدـ  58

 .م1990 س
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ـ   القاهرة ، العربية النهضة دار ، امللكية حق ، اجلديد املدني القانون شرح يف الوسيط:  السنهوري الرزاق عبدـ  59

 .مصر 

 . م1982 س ، 2ط ، واإلعالن والتوزيع للنشر العامة املنشأة ، الليبية النفطية التشريعات:  املرتضي الرزاق عبد ـ  60

 . م1994 س ، 2ج ، العام القسم ـ  العقوبات قانون شرح:  الوزير مرسي العظيم عبد ـ 61

 . م2002 س ،ـ مصر   القاهرة،   العربية النهضة دار ، اإلداري القانون يف الوجيز:  مشرف اجمليد عبد العليم عبد ـ  62

 . م1991 س ، االسكندرية معارف منشأة ، اإلداري القانون:  بسيوني الغين عبدـ  63

 . م1993 س ، اإلدارية العقود يف العامة النظرية:  املزوغي السالم عبد ـ 64

 .م1969 س ، العربية النهضة دار ، الكوييت اإلداري القانون مبادئ:  حسن الفتاح عبد ـ 65

 . ت ب ، للقانون العام التشريع يف اثأحب:  بدوي على ـ  66

  م2010 س ، والتوزيع للنشر الفضيل دار ، العام القطاع لشركات القانوني النظام:  الككلي بشري الرحيم عبد علي ـ 67

 . م1966 س ، ط ب ، الروماني القانون:  مصطفى ممدوح عمر ـ 68

 . م1997 س ، 1ط ، العامة باملصلحة املضرة اجلرائم األردني، العقوبات قانون شرح: السعيد كامل ـ 69

 . م 2005 س ، اجلامعية املطبوعات دار ، اللييب اإلداري القانون:  ليلو راضي مازن ـ 70

 :  احللو راغب ماجد ـ 71 

 .  م1996 س ،ـ مصر  اإلسكندرية،   اجلامعية املطبوعات دار ، اإلداري القانونـ  

  م2004 س ، اجلديدة اجلامعة دار ، اإلداري القانونـ  

 . م1976 س ، 1ط ، الشرف هنضة مطابع ، لالختالس العامة النظرية:  رشدي مراد ـ 72

 . م1984 ، موارافيت إخوان مطبعة ، العام القانون يف الوسيط:  جعفر قاسم أنس حممد ـ  73

 . 73 ص ، م1976 س ، العربي الفكر دار ، العقد ونظرية امللكية:  زهرة أبو حممد ـ  74 

 . م2010 س ، العربية النهضة دار ، العامة لألموال القانونية احلماية:  علي الدسوقي براهيمإ حممد ـ 75
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 س االسكندرية ـ اجلامعية املطبوعات دار ، عليه أو منه تقع اليت العام املوظف جرائم:  عابدين محدأ حممدـ  76

 . م1991

 عابدين، البن األبصار، تنوير شرح املختار الدار علي املختار رد ، عابدين ابن حاشية:  عابدين بن منيأ حممدـ  77

 .امليمنة املطبعة ـ القاهرة

 موضوعياً واالمهال والرتبح واالستيالء االختالس جرائم يف العامة لألموال اجلنائية احلماية:  محادة أنور حممد ـ  78

 . م2002 س ،ـ مصر  االسكندرية ، اجلامعي الفكر دار ، واجرائيا

 ، اجلامعية املطبوعات دار ، اإلداري القانون مبادئ:  حممد عثمان حسني ، الوهاب عبد رفعت حممدـ  79

  م2001 س ،ـ مصر  االسكندرية

  م1986 س ، 1ط ، االسكندرية ـ اجلامعية املطبوعات دار ، اخلاص القسم ـ العقوبات قانون:  عامر أبو زكي حممدـ  80

 :  زيد ابو احلميد عبد حممد ـ  81

 . م1978 س ، بريوت ـ العربية النهضة دار ، العام املال محايةـ  

 .  م1990 س ، العربية النهضة دار ،( مقارنة دراسة) العام باملال االنتفاع ـ  

 . م1999 س ،ـ مصر  القاهرة ،  العربية النهضة دار ، اإلداري القانون يف املرجع ـ 

 . م1995س ، 2 ط ،"سابقا" الفاتح جامعة منشورات ، اللييب اإلداري القانون أصول:  احلراري اهلل عبد حممد ـ 82

 . م1938 س ، األموال ـ الروماني القانون:  بدر املنعم عبد حممد ـ 83

 مصر ـ القاهرة ، والنشر للطباعة ابرتاك ، العام املال محاية يف واألمنية القانونية املوسوعة:  قطب أمحد علي حممد ـ 84

 . م2006س.  1ط ،

 ، 1 ـ ط ، مصر ـ  القاهرة ، خطاب مطبعة ، مقارنة دراسة ، العام للمال القانوني املركز:  احلميد عبد فاروق حممد ـ 85

 . م1983 س

 . م1973 س ، اجلامعة شباب مؤسسة ، مصر مجهورية يف اإلداري القانون وأحكام مبادئ:  مهنا فؤاد حممد ـ 86
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 من والتزوير والغدر عليه والعدوان العام املال واختالس الرشوة جرائم يف الوجيز:  أمحد زيد أبو حممد  حممدـ  87

 . م2003 س ، النقض حمكمة حكامأو الفقه خالل

 ، العربية النهضة دار ، فيه والعقود امللكية وقواعد اإلسالمي بالفقه التعريف يف املدخل:  شليب مصطفي حممد ـ 88

 . م1969 س ، لبنان ـ بريوت

 . م1996 س ، ،القاهرة العربية النهضة دار ، الروماني القانون نظم:  زناتي سالم حممود ـ 89

 . 1989 س ،القاهرة، العربية النهضة دار ، القانونية االجتماعية النظم تاريخ:  زناتي سالم حممود ـ  90

 :  حسين جنيب حممود ـ 91

 . م1972 س ، القاهرة ــ   العاملية املطبعة ، العامة باملصلحة املضرة اجلرائم اخلاص، القسم العقوبات، قانون شرحـ  

 . م1970 س ، 3 ط ، القاهرة العربيةـ النهضة دار ، العقوبات قانون يف دروسـ  

 . م2004 س ، االسكندرية ـ املعارف منشأة ، العامة باملصلحة املضرة اجلرائم يف الوسيط:  نصر حممودـ  92

 . م1994 س ، االسكندرية ـ اجلامعية املطبوعات دار ، العامة اإلدارة وسائل:  فهمي زيد أبو مصطفي ـ 93

 دار ، والقضاء والفقه للتشريع مقارنة دراسة ، اإلداري القانون يف املباشر التنفيذ نظرية:  ليلة كامل مصطفى ـ 94

 . العربي الفكر

 س ، والتوزيع للنشر حممود دار ، العامة للمنفعة امللكية نزع قانون يف العملية املشكالت:   هرجة جمدي مصطفي ـ 95

 . م2002

 . م1993 س ، التجارية املكتبة  ــ  القاهرة ؛ امليم فصل الالم باب احمليط القاموس:  أبادي فريوز الدين حمى ـ 96

 . م2009 س ،مصر  ــ  القاهرة، العربية النهضة دار ، العام للمال اجلنائية احلماية:  خبيت خلف ناصر ـ 97

 . م1985 س ،مصر ـ ـ  القاهرة ، العربية النهضة دار ، اخلاص القسمـ  ـ  العقوبات قانون شرح:  سامل مدحت نبيل ـ 98

 . م1998 س ، العربية النهضة دار ، اإلداري القانون يف الوجيز:  كامل احلليم عبد نبيلة ـ 99
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 األمنية للعلوم العربية نايف أكادميية ،الرياض اإلسالمي الفقه يف العام املال محاية:  اوهاب الطيب حممد بن نذيرـ  100

 . م 2001 س ، 1 ط ، والبحوث الدراسات مركز

 وجرائم العامة باملصلحة املتعلقة ،اجلرائم اخلاص القسم ـ الفلسطيين العقوبات قانون شرح:  الفرا نافع حيي ـ 101

 .م 2014س  ، 2 ط ، األموال

 . م1939 س ، 2ج ، اإلداري القانون:  رأفت وحيدـ  102

 

 : اجلامعية الرسائلــ 

 س ، ليبيا ـ   بنغازي جامعة ، ماجستري رسالة ، محايته وأسس العام للمال القانونية الطبيعة:  نوجيي براهيمإ محدـ أ 1

 . م 2011

 جامعة ـ دكتوراه رسالة: اليمنية اجلمهورية يف الدولة ألموال القانونية احلماية:  الدروبي محدأ حممد محدـ أ 2

 . م 2011 س ، االسكندرية

 س ، اسيوط جامعة ـ دكتوراه رسالة ، اإلسالمي والفقه الوضعي القانون يف العام املال محاية:  حممود فاروق محدـ أ  3

 .م 2009

 ـ احلقوق كلية ، دكتوراه رسالة ،"العام الدومني" العامة الدولة ألموال القانوني النظام:  حسني حسن كامل أمحدـ  4

 . القاهرة جامعة

 . م 2006 س ، فلسطني ـ النجاح جامعة ، ماجستري رسالة" ، الضريبة ودين العام املال:  لباده نبيه أجمد ـ 5

 عني جامعة ، دكتوراه رسالة ، اليمين القانون يف العامة للمنفعة امللكية نزع حكامأ:  العذري صاحل حممد حسن ـ 6

  م 2011 س ، مشس

 . م 2000 س ، باتنة ــ  خلضر احلاج جامعة"   العام للمال اجلنائية احلماية ":  بعنوان ماجستري رسالة  :  األخضر دغو  ـ7

   م 2008 س ، السياسية والعلوم احلقوق كلية ـ ألخضر احلاج جامعة ، دكتوراه رسالة ، األموال غسيل:  مباركة دليلة ـ 8
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 . م 1994 س ، القاهرة جامعة ـ احلقوق كلية ، دكتوراه رسالة ، العام للمال اجلنائية احلماية:  السالم عبد حممد رفيق ـ 9

 يف والتأثري الرقابة يف للمحاسبات املركزي اجلهاز ودور العامة الدولة أموال على الرقابة:  األحول حممد فتحي ـ 10

 . م 2011 س ، القاهرة ـ مشس عني جامعة ، دكتوراه رسالة ، التأديبية اإلجراءات

 رسالة ، السعودي والنظام االسالمي الفقه يف العام للمال اجلنائية احلماية:  هشقة بن حممد بن اهلل عبد بن مبارك ـ 11

 . م2002 س ، اجلنائية العدالة قسم ـ االمنية للعلوم نايف أكادميية ، ماجستري

 ــ احلقوق كلية  " ماجستري رسالة" اليمنية اجلمهورية يف العامة لألموال القانونية احلماية:  الدروبى محدأ حممد حممد ـ 12

 . م2011س ، االسكندرية جامعة

 ،هدكتورا رسالة ، اخلصخصة سياسة ظل يف العام املرفق ألموال القانوني النظام:  الرباشدي سليمان أمحد حممود ـ 13

 . م 2009 س

 ـ ماجستري رسالة ، االقتصادية اجلرائم قانون يف العام املال اختالس جرمية:  اجلليل عبد حممد اجلليل عبد هويدا ـ 14

 . م2008 س ، سابق الفاتح جامعة

 

 : املقاالتــ 

 ،1 ،ع 19 م دمشق، جامعة الشريعةـ كلية ، دمشق جامعة ،جملة العام املال سرقة:  احلموي منصور حممد بن أسامة ـ 1

 . م2003 س

 بالفقه املقارن الفقه يف عليه املعتدي العام املال رد وضمان اجلنائية احملاكمة فعالية:  ابراهيم الوفا ابو حممد الوفا أبو ـ 2

 . م2003 مارس 22 ــ 21 من الفرتة ، الزقازيق جامعة ، العام للمال القانونية احلماية مؤمتر إىل مقدم حبث  ، االسالمي

 عمل ورشة ،"  والتطبيق النظرية بني اإلداري احلجز قانون" :   بعنوان حبث:  السالم عبد احملسن عبد حسني ـ 3

 . اإلسكندرية جامعة ـ احلقوق كلية ، اإلداري احلجز ماهية بعنوان
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 ، م1999  ، والعشرون الثالثة السنة ، احملامي جملة ، العامة األموال اختالس جلرمية املادي الركن:  العنزي نايف محد ـ  4

 . الكويتية احملامني مجعية عن تصدر

 .  م1994 س ، 2 ع ، 10 جملد ، القانونية العلوم جملة ، محايته ووسائل العام املال طبيعة:  الظاهر خليل خالد ـ 5

 س ، 1ع ، مشس عني جامعة -احلقوق كلية ، واالقتصادية القانونية العلوم جملة ، العام املال:  بطيخ حممد رمضان ـ 6

 .2004 يناير ،46

 . م2005 س 1387 ع ، املتمدن احلوار جملة العامة، األموال جرائم يف تأمالت : ذهيب احلق عبد ـ 7

 . م2002 س ، الدستوري القانون:  قدورة القادر عبد ـ  8

  ت ب ، ط ب ، بنغازي جامعة  احلقوق  بكلية الثانية السنة طالب لىع ألقيت حماضرات  الكاديكي زايد اهلل عبد ـ 9

 . م1961 س ، 12 ع ، العربي الرائد جملة ، التأميم ماهية:  مريز ابو احملسن عبد ـ  10

 منشورات بنغازي القانونية، الدراسات جملة ، العام املال نظرية يف دراسات:  جرية العظيم عبد املنعم عبد ـ 11

  م1974 س 4 مج  سابقا، قاريونس جامعة

 20 ع ، والقانون الشريعة جملة ، اإلسالمية الشريعة يف محايته ونظم العام املال مفهوم:  الدليمى صفو اهلل عبد على ـ 12

 .  م2004 س

 ـ إلفتاء األوربي للمجلس عشرة الثامنة للدورة مقدم حبث ، أوروبا يف للمسلمني املالية املعامالت:  حسن صهيب ـ 13

 . م2008  دبلن

 قار، ذي جامعة القانون كلية ، هلا املقررة والعقوبات ماهيتها يف دراسة ـ األموال غسيل:  عجيل كاظم طارق ـ 14 

 . والدراسات للبحوث والشفافية النزاهة جملة

 جامعة ـ العلمي النشر جملس ، الكوييت القانون خالل من العامة لألموال اجلنائية احلماية:  الظفريي عابد فايز ـ  15

 . م 2006 س ، الكويت

 .  16 س ، 2 ع  ، اإلسكندرية جامعة احلقوق، جملة ، العام  القطاع مال ىعل االعتداء: احللو راغب ماجد ـ 16



 

164 
 

 . م1998 ، 22 س ، 4 ع ، الكويتية  احلقوق جملة ، العام املال زكاة:  الشريف الغفار عبد حممد ـ 17

 العلمي، النشر  جملس ـ احلقوق جملة الكويت، يف العامة لألموال القانوني النظام:  املقاطع احملسن عبد حممد ـ 18

 . م1994 س ، 3 ع ، 13 س ، الكويت

 7 س ، 3 ع ، الكويت جامعة ـ احلقوق جملة ، السوري القانون يف العامة لألموال القانوني النظام:  فرهود سعيد حممد ـ 19

 . م1993 ،

 الشرعية للعلوم الشارقة جامعة جملة العربية، اإلمارات دولة يف اإلدارية األجهزة ىعل املالية الرقابة:  كنعان نواف ـ 20

 .  م 2005 س ،2 ع ،2 م واإلنسانية،

 

 . والقضائية التشريعية املطبوعاتـ 

 . م1953 لسنة اللييب املدني القانون ـ 1

 . م1956 لسنة 48 رقم بالقانون املعدل م1953 لسنة اللييب العقوبات قانون ـ 2

 . البرتول بشأن م 1955 لسنة 25 رقم قانون ـ  3

 . م 1965 لسنة العقاري التسجيل قانون ـ 4

 . العقارية بامللكية اخلاصة األحكام بعض بتقرير م 1992 لسنة 11 رقم قانون ـ 5

 . اإلداري التطهري بشأن ر.و 1420 لسنة 10 رقم قانون ـ  6

 . واحلرابة السرقة حدي بشأن م1425 لسنة 13 رققم قانون ـ 7

 . للدولة اململوكة األراضي بشأن م1970 لسنة 63 رقم قانونـ  8

 .  للدولة االمالك بعض إعادة بشأن  م1970 لسنة 84 رقم قانونـ   9

 . اإلداري القانون يف مادة تعديل بشأن م 1970 لسنة 138 رقم قانون ـ 10

 . االستهالكية التعاونية اجلمعيات بشأن م1971 لسنة 46 رقم قانون ـ  11
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 . العمراني التطوير تنظيم بشأن  م 1972 لسنة 116 رقم قانون ـ 12

 . العمراني التطوير تنظيم بشأن  م 1972 لسنة 16 رقم قانون ـ 13

 .االستهالكية التعاونية اجلمعيات بشأن م 1973 لسنة 30 رقم قانون ـ 14

 .االستهالكية التعاونية اجلمعيات بشأن م 1976 لسنة 60 رقم قانونـ  15

 . االقتصادية اجلرائم بشأن  م 1979 لسنة 2 رقم قانون ـ 16

 . باألراضي والتصرف العامة املنفعة بتقرير اخلاصة األحكام بشأن  م  1984 لسنة 21 رقم قانون ـ 17

 . والتوثيق العقاري التسجيل مصلحة بشأن م1988 لسنة 12 رقم قانون ـ 18

 .األسعار على الرقابة بشأن م1989 لسنة 13 رقم قانون ـ 19

 . األسعار على الرقابة بشأن م1990 لسنة 7 رقم قانون ـ 20

 . احلرية تعزيز بشأن م 1990 لسنة 10 رقم قانون ـ 21

 . العامة األمالك مصلحة تنظيم بشأن م 2004 لسنة 170 رقم قرار ـ 22

 . العامة للمنفعة امللكية نزع تنظيم بشأن م 2006 لسنة 84 رقم قرار ـ 23

 . اجلمارك بشأن م2010 لسنة 10 رقم قانون ـ 24

 . م3/8/2011 يف الصادر املؤقت اللييب الدستوري اإلعالن ـ 25

 . م 2007 يف الصادرة النافذة اإلدارية العقود الئحة ـ 26

 . م10/12/1948 يف الصادر اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ـ 27

 . الليبية اململكة م1965 لسنة التشريعات جمموعة ـ 28

 . م 1970 ، م 1969 سنيت الصادرة القوانني الليبية العربية للجمهورية التشريعية اجملموعة ـ 29

 . 1ج ، واملوظف العامة بالوظيفة املتعلقة واللوائح القوانني موسوعة ـ 30

 . 12ج  ، م 2009 ــ م1969 عام أربعني يف العليا الدستورية واحملكمة العليا احملكمة قررهتا اليت املبادئ جمموعةـ  31
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 . 11 س ، 1ع ، املتحدة الليبية للمملكة الرمسية اجلريدةـ  32

 . م19/10/1965 بتاريخ ، 3 س ، 14 ع الرمسية اجلريدة ـ 33

 . م5/1/1971 بتاريخ ، 9 س ، 1 ع الرمسية اجلريدةـ  34

 . م1971 بتاريخ ، 9 س ، 42 ع الرمسية اجلريدة ـ  35

 . م1973 بتاريخ ، 11 س ، 26 ع الرمسية اجلريدة ـ 35

 . م1979 /5/5  بتاريخ ، 17 س ،23 ع الرمسية اجلريدة ـ 37

 . م8/11/1984 بتاريخ ، 22 س ، 29 ع الرمسية اجلريدة ـ 38

 .م 1992 بتاريخ ، 30 س ، 27 ع الرمسية اجلريدة ـ 39

 . م1972 لسنة 35 رقم املصري العقوبات قانون ـ 40

 . م1937 لسنة 58 رقم املصري العقوبات قانون ـ 41

 . م9/1971 /11 يف الصادر السابق املصري الدستور ـ 42

 . املصري اإلداري احلجز بشأن م1955 لسنة 308 رقم قانون ـ 43

 .مصر يف خاصة ملكية للدولة اململوكة العقارات وتأجري تنظيم بشأن الصادر 1964 لسنة 100 رقم قانون ـ  44

 . مصر يف العامة للمنفعة امللكية نزع بشأن  م 1990 لسنة 10 رقم قانونـ  45

 . املصري األموال غسيل مكافحة بشأن  م 2002 لسنة 80 رقم قانونـ  46

 . م 2012 يف الصادر السابق املصري الدستورـ  47

 . م 2013 يف الصادر املصري الدستور ـ 48

 . م 2001 يف الصادر اليمين الدستورـ  49

  م 1960 لسنة 11 رقم مبرسوم الصادر الكوييت اآلثار قانونـ  50
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 ــ املوضوعات ــ الفهرس

 

 رقم الصفحة

 1                                                                                                                                                                                                                .            املقدمة

 5                                                                                                                                                                     . العام املال ماهيــة:  التمهيدي الفصل

 7                                                                                           . العام املال مفهوم:  الأول املبحث

 8                                                                          . العام املال ملفهوم التارخي  التطور : الأول املطلب

 8                                                                             القانون الروماين .الفر ع الأول  : املال العام يف 

 9                                                                 : الأش ياء اخلارجة عن دائرة التعامل لعتبارات دينية . أأولً 

 10                                                               لتعامل لعتبارات دنيوية .اثنيا : الأش ياء اخلارجة عن دائرة ا

 11                                                                              الفر ع الثاين : املال العام يف صدر الإسالم . 

 14                                                                          الفرنيس القدمي .املال العام يف الفقه الفرع الثالث : 

 16                                                                                         . العام املال تعريف : الثاين املطلب

 16                                                                                                 . املال تعريف:  الأول الفرع

 16                                                                                                    . لغة املال تعريفأأوَل : 

  16                                                                                                                 . فقهاً  املال تعريفاثنيًا : 

 19                                                                                                  قانوان . املال تعريف اثلثًا :

 19                                                                                           . العام املال تعريف : الثاين الفرع

 19                                                                                                      . فقهاً  العام املال:  أأولً 

 20                                                                                                . اصطالحاً  العام املال:  اثنياً 

  20                                                                                             . قانوانً  العام املال تعريف:  اثلثاً 

 23                                                                     . اللييب الترشيع يف العام املال تعريف : الثالث املطلب

 23                                                                         . املدين القانونيف  العام املال تعريف:  ولالفرع الأ 

 23                              . الاقتصادية اجلرامئ ششأأن م1979 لس نة 2 رمق القانونيف  العام املال تعريفالفر ع الثاين : 

 25       . العقارية ابمللكية اخلاصة الأحاكم بعض بتقرير  م1992 لس نة 11رمق القانونيف  العام املال تعريفالفر ع الثالث : 

داري التطهرييف قانون   العام املال تعريفالفر ع الرابع :   25                                    . 1420 لس نة( 10) رمق  الإ
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 رقم الصفحة
 

 27                                                                        . اخلاص واملال العام املال بني المتيزي : الثاين املبحث

 28                                                    . امجلـــهور لس تعامل التخصيص العام املال طبيعة نظرية : الأول املطلب

 30                                                                               . العام للامل التخصيص نظرية : الثاين املطلب

 32                                                                                      . العام للمرفق التخصيص : الأول الفرع

 34                                                                              . العامة للمنفعة التخصيص معيار : الثاين الفرع

 36                                                                                                                                                                 . العام للمال القانوني النظام:  األول الفصل

 37                                                                      . العام املال اكتساب يف الإدارة س بل : الأول املبحث

 40                                                                      . العام املال لكتساب العادي السبيل:  الاول املطلب

 40                                                                                               التعاقد مع الغري . : الأول الفرع

 41                                                                                              الوصية والوقف .  : الثاين الفرع

 41                                                         اكتساب الأموال وفقا للقواعد الاقتصادية والتجارية . : الثالث الفرع

  42                                                                                                         الهبات .الفرع الرابع : 

 43                                                                  لكتساب املال العام . السبيل الاس تثنايئ ثاين :ال  املطلب

 43                                                                                                        . التأأممي : الأول الفرع

 43                                                                                                        . التأأممي تعريف أأول :

 45                                                                                                       . التأأممي أأس باب:  اثنيا

 47                                    . العام املال لكسب الاس تثنائية الوسائل من وغريه التأأممي بني اخلالف أأوجه أأمه:  اثلثا

 50                                                                                                        . التأأممي طرق:  رابعا

 52                                                                                    . العامة للمنفعة امللكية نزع:  الثاين فرعال

 53                                                                                   . العامة للمنفعة امللكية نزع رشوط:  أأول

 57                                                                                    . امللكية لزنع القانونية الإجراءات اثنيا : 

 62                                                                           . العقارات عىل املؤقت الاستيالء:  الثالث لفرعا

 62                                                                           . العقارات عىل املؤقت الاستيالء تعريف:   أأولً 

 63                                                                        .  العقارات عىل املؤقت الاستيالء جراءاتاإ :   اثنياً 

 64                                                                                          . املؤقت الاستيالء حالت:  اثلثاً 

 65                                                                                                      . املصادرة : الرابع فرعال

 66                                                                                                    . املصادرة تعريف:   أأولً 
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 رقم الصفحة
 

 

 67                                                                                                .  الترشيع يف املصادرة:  اثنياً 

 70                                                                         . العام املال عىل ادلوةل حق طبيعة : الثاين املبحث

 70                                                        . العام املال عىل امللكية حق لإس باغ املنكر الاجتاه : الأول املطلب

ىل استنادا العامة للأموال العامة والاشخاص ادلوةل ملكية ناكراإ  : الأول الفرع  72                    . املدين القانون أأحاكم اإ

ناكر:  الثاين الفرع يل استنادا العامة للأموال ادلوةل ملكية اإ ناكر اإ  73                                  . لها املعنوية الشخصية اإ

 74                                                         . العام املال عيل امللكية حق لإس باغ املؤيد الاجتاه : الثاين املطلب

 75                                                              . فرنسا يف العام للامل ادلوةل مللكية املؤيد الاجتاه:  الأول الفرع

 77                                                               . مرص يف العام للامل ادلوةل مللكية املؤيد الاجتاه:  الثاين الفرع

 79                                                               . ليبيا يف العام للامل ادلوةل مللكية املؤيد الاجتاه:  الثالث الفرع

 81                                                               . العامة للأموال ادلوةل ملكية عىل املرتتبة النتاجئ:  الرابع الفرع

 81                                                              . العامة موالهاأأ  حامية يف العامة والأشخاص ادلوةل حق :  أأولً 

 81                                                                    . املدفون والراكز واحلاصالت الامثر متكل يف احلق :  اثنيا

 82                                                                                           . العام املال بصيانة الالزتام  : اثلثاً 

 82                                                                   . لها املالكة الأشخاص بتعدد العامة الأموال تعدد :  رابعاً 

 82                                                             . ابلتعويض املطالبة يف العامة والأشخاص ادلوةل حق : خامساً 

 82                                                      الترصف ابلبيع أأو الإجيار . يف العامة والأشخاص ادلوةل حق سادسًا :

 83                                                                                . العامة للأموال القانونية امحلاية الثاين الفصل

 84                                                                                 . العام للامل اجلنائية امحلاية  : الأول املبحث

 86                                                                      . اجلنايئ القانون يف العام املال تعريف  : الأول املطلب

 86                                                                الفرنيس .  اجلنايئ القانون يف العام املال تعريفالفرع الأول : 

 87                                                                املرصي .  اجلنايئ القانون يف العام املال تعريفالفرع الثاين : 

 88                                                                  اللييب . اجلنايئ القانون يف العام املال تعريف:  الثالثالفرع 

 94                                                                 . اجلنايئ القانون يف العام املواف تعريف  :  الثاين املطلب

 94                                                             الفرنيس . اجلنايئ القانون يف املواف العام تعريفالفرع الأول : 

 95                                                             املرصي . اجلنايئ القانون يف العام املواف تعريف الفرع الثاين :

 96                                                              اللييب . اجلنايئ القانون يف العام املواف تعريفالفرع الثالث : 

 

 



 

170 
 

 الصفحة رقم
 

 99                                                                   . العام املواف من العامة الأموال حامية : الثالث املطلب

 99                                                                                . العامة الأموال اختالس جرمية:  الأول الفرع

 100                                                                             . العامة الأموال اختالس جبرمية التعريف:  أأولً 

 102                                                                                                    . الاختالس أأراكن:  اثنياً 

 110                                                                   . العام املال عىل حق بغري الاستيالء جرمية : الثاين الفرع

 110                                                                           . العام املال عىل الاستيالء جبرمية التعريف:  أأول

 113                                                                                            .   الاستيالء جرمية أأراكن : اثنياً 

 120                                                                . العام املال صيانة أأو حفظ يف التقصري جرمية : الثالث الفرع

 121                                                                                                          . املادي الركن:  أأولً 

 121                                                                                                        . املعنوي الركن : اثنياً 

دارية امحلاية : الثاين املبحث  125                                                                                  . العام للامل الإ

 127                                                                          . العام املال محلاية الإدارية القواعد : الأول املطلب

صالح العام املال بصيانة الالزتام:  الأول الفرع  128                                                                         . هواإ

صالح العام املال بصيانة الالزتامأأول :   128                                                                       يف فرنسا . هواإ

صالح العام املال بصيانة الالزتام : اثنياً   129                                                                        يف مرص . هواإ

صالح العام املال بصيانة الالزتام : لثااث  130                                                                         . يف ليبيا هواإ

 131                                                                          . العام املال واحالل بتجديد الالزتام:  الثاين الفرع

 132                                                                        يف فرنسا . العام املال واحالل بتجديد الالزتامأأول : 

 132                                                                         يف مرص . العام املال واحالل بتجديد الالزتام : اثنياً 

 132                                                                         يف ليبيا .  العام املال واحالل بتجديد الالزتام : لثااث

دارية امحلاية وسائل : الثاين املطلب  134                                                                          . العام للامل الإ

داري احلجز سلطة  :  الأول الفرع  134                                                                                      . الإ

 135                                                                                      يف مرص . الإداري احلجز سلطة : أأولً 

داري احلجز سلطة : نياً اث  137                                                                                      ليبيا .يف  الإ

 139                                                                                . الإداري العقد تعديل سلطة :  الثاين الفرع

 140                                                                               يف فرنسا . الإداري العقد تعديل سلطةأأوًل : 

داري العقد تعديل سلطة : اثنياً   141                                                                                يف مرص . الإ

داري العقد تعديل سلطة : لثااث  142                                                                                يف ليبيا .  الإ
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 رقم الصفحة
 

 143                                                                                       . املبارش التنفيذ سلطة : الثالث الفرع

 144                                                                                     يف فرنسا . املبارش التنفيذ سلطة أأولً :

 144                                                                                      يف مرص . املبارش التنفيذ سلطة : اثنياً 

 145                                                                                       يف ليبيا . املبارش التنفيذ سلطة : لثااث

 146                                                                                                                     . اخلامتة 

 153                                                                                                 الفهرس املصادر واملراجع  . 


