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 ممخص الرسالة

درالن  سلماؿ اسعاـ في استشريعات اسفللطي ين اس ا ك يناساماين  ت اكست اسدرالن مكضكع
راس ماذين اسماؿ اسعاـ كمصادرا كمعايي كذسؾ مف ،بلؿ بياف لبلمينسم ار ن بأاجاـ اسشريعن اإل

لبلمينس كمف مـ ت اسفللطي ين م ار ن باسشريعن اإلاستشريعاكبياف ت ظيـ اماين اسماؿ اسعاـ في 
 لبلمين ساماين اسماؿ اسعاـسعن اإلبياف اسضما ات استي كضعتيا استشريعات اسفللطي ين كاسشري

باإلضافن سبياف مدل دكاز استصرؼ باسماؿ اسعاـ مع بياف اسشركط اسكادبن سصان ذذا استصرؼ 
لبلمين اجاـ اسشريعن اإل صت علي  استشريعات اسفللطي ين كأكمف اسدين اسم،كسن بذسؾ كفؽ ما 

 كاددت  أاجاـ اس ضات كادتيادات اسف  .

اسم يج اسم ارف كاسم يج اسكصفي استاليلي إلدرات ذذا اسدرالن مف  ناسباام تكقد اتبع
 لطي ين م ار ن بأاجاـ اسشريعن،بلؿ بياف ماذين اسماؿ اسعاـ كطرؽ امايت  في استشريعات اسفل

لبلمينس كبياف كاقع اماين اسماؿ اسعاـ في فللطيف كضما ات امايت  مف ،بلؿ تاليؿ اإل
اس صكص اس ا ك ين كاسشرعين كتعزيزذا بأاجاـ اسمااجـ. كس د قلمت اسدارلن إسى مبلمن فصكؿس 

  مـ ت اكست في اسفصؿ اسما ي م  سراماذين اسماؿ اسعاـ كمصادرا كمعايي ت اكست في اسفصؿ األكؿ
 اسفصؿ اسماسث سضما ات اماين اسماؿ اسعاـ كتطبي ات . يص،صتـ تيـ اماين اسماؿ اسعاـ ك ت ظ

أف  إسى عدة  تائج كتكصيات جاف أذميافي  ياين ذذا اسدرالن  ناسباام تقد تكصلك 
لبلمين قد أااطت اسماؿ اسعاـ باماين سلافاظ علي  مف ات اسفللطي ين كأاجاـ اسشريعن اإلاستشريع

أ   يدكز استصرؼ باسماؿ اسعاـ في إطار شركط كضكابط  اددذا اس ا كف كاسشرع أم اعتداتس ك 
 كرتب اسبطبلف على م،اسفتيا.

م ح ا،تصاص استصرؼ باألراضي  كقد أكصت اسباامن بمدمكعن مف استكصيات أذميا
جكف أف ذذا األمر مف األمكر إصدار استصرؼ ب ا كفس أف يجكف  ك اسعامن سلمدلس استشريعي

فأم ،لؿ في ذسؾ يتلبب بضرر  ساستي تؤمر في م كمات اسدكسن كدميع األدياؿ فييا اسالالن
 سلمصلان اسعامن.   
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ABSTRACT 

This study tackles the issue of legal protection of public funds in the Palestinian 

legislation in comparisonwith the rulings of Islamic Shari'a. This has been carried out 

through clarifying the nature of the public funds, its sources and standards, and 

clarifying the regulatory framework of its protection in the Palestinian legislation 

compared to the Islamic law. In addition, the study highlighted the guarantees set by 

the Palestinian legislation andthe Islamic law to protect the public funds. The study 

alsoclarified the extent to which thesefundscould be disposed of and the relevant 

conditions and authorized people in this regard. This isaccording to the articles of the 

Palestinian legislation and the rulings of Islamic Shari'a as stated in the judiciary and 

Fiqhverdicts. 

The authorimplemented the comparative approach, and the descriptive analytical 

approach to conduct this study by explaining the nature of the public money and the 

stated ways ofits protection in the Palestinian legislation compared to the Islamic 

law. This is in addition to clarifying the reality of the public money protection in 

Palestine, and the offered guarantees in this regard through analyzingthetextsof law 

and Shari'a. The study was divided into three chapters. The first chapter presented 

the nature of public funds, its sources, and its standards. The second chapter 

discussed the issue of organizing the protection process of public funds. The third 

chapter was devoted to presenting the protection guarantees of public funds and their 

applications. 

The study reached several conclusions and recommendations. Most importantly, 

the study concluded that the Palestinian legislation and the Islamic Shari'ahad 

surrounded the public money with a proper protectionto guard it from any corruption 

acts. The study also concluded that it is permissible to dispose of public money 

within the framework of several conditions and controls specified by law and Shari'a. 

The lack of these conditions means the nullification of the public money disposal. 

The study recommended a set of recommendations.Most importantly, the study 

recommended that disposal of public land should be among the authorities of the 

Palestinian Legislative Council. It is essential to issue a specific law in this regard. 

This is because this issue is a sensitive matter that affects the resources of the state 

and the right of the future generations in them. This means that any defect in this 

regard would cause damage to the public interest. 
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َ
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 صدؽ اهلل اسعظيـ

 [15األا اؼ: ]

 اسعرفاف باسدميؿ كاست دير إسى:أت دـ بدزيؿ اسشجر 

 باسم صبحي بشناقالدكتور الفاضل/ 

 أبو ىربيد محمد والدكتور الفاضل/ عاطف

 في عـ اسمشرف اجا ايث اسعلمين اسدقي ن  استكديياتك  االقتراااتبت ديـ  اسعظيمن على ديكدذما
 اسدزات.،ير اهلل  ماسيذا اسرلاسن فدزاذ فيكاسمتابع

عفيػؼ  كاسػدجتكربصفت  م اقشػان دا،ليػان  رفيؽ رضكاف جما كأت دـ باسشجر سجؿ مف اسدجتكر
 .م اقشن رلاستيب يماتجرمس،ارديان    اقشان بصفت  م جلكب

 صػػح كأرشػػد مػػف أدػػؿ ك  لػػاذـ سػػي يػػد اسعػػكف أك ـقػػد جمػػا كأت ػػدـ بدزيػػؿ اسشػػجر سجػػؿ مػػف
 . إسى اس كر درالنإ،راج ذذا اس
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 المقدمة

مراف يا كليلن ذامن ستليير اس شاط اإلدارم في اسدكسن بجافن تعتبر األمكاؿ اسعامن 
اسذم ألذميتيا اسجبرل فإ يا ت،ضع س ظاـ قا ك ي ،اص مغاير سل ظاـ اس ا ك ي  ك ظران  ساسعامن

ضرار ب  أك سؾ بيدؼ اماين اسماؿ اسعاـ مف اإلكذ ست،ضع س  األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سؤلفراد
از كترتب على ذذا استمييز اماين ،اصن سؤلمبلؾ اسعامن تمملت بعدـ دك  ساالعتدات علي 

 استصرؼ فييا أك تملجيا باست ادـ.

ي اسشريعن اإللبلمين اس،ملن ف تعتبر األمكاؿ أاد اسم اصدأما مف اس ااين اسشرعين ف
اإللبلمين على اماين ذذا  قد ارصت اسشريعنك  اسديف كاس فس كاسماؿ كاسع ؿ كاس لؿ. كذي

  اصد.كضع ع كبن م البن ع د االعتدات على أم مف ذذا اسم عف طريؽ اسم اصد

سذسؾ ارمت  سعلى اسدكسن كاسرعين معا إف صيا ن األمكاؿ كاسافاظ علييا يعتبر افاظان 
ككضعت اسضكابط كاسمعايير  ساسشريعن اإللبلمين االعتدات على اسماؿ اسعاـ بجؿ صكرا كأشجاس 

 ماـ في اسدكسن.يت  كاستصرؼ في  مف قبؿ اإلاستي تجفؿ اما
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 :أىمية الدراسة

يعد اسعصب اسرئيس    األذمين اسجبرل سلماؿ اسعاـ ايث إتجمف أذمين اسدرالن في 
كيتكقؼ على امايت   سسل ظاـ االقتصادم كاس،دماتي كاسليااي كغيرا مف األ ظمن في اسدكسن

 ستا يؽ اسمصلان اسعامن مف ،بلؿ تا يؽ مبدأ ضماف التمرار اسمرفؽ اسعاـ با تظاـ كالتمرار
استصرفات اسعديدة استي تجييؼ جذسؾ تجمف أذميت  في  طكر اسمدتمع كت دم .كذذا ي عجس على ت

كقعت على األراضي اساجكمين في عيد اال تداب اسبريطا ي كعيد اسللطن اسكط ين اسفللطي ين 
 على اسمكاط يف كاسمكظفيف. أراضو إسى اسكقت اسااسي اسذم تـ في  تكزيع  كصكالن 

 :مشكمة الدراسة

في التيضاح قدرة استشريعات اسفللطي ين على اماين األمكاؿ  نتتل،ص مشجلن اسدرال
ح مدل دكاز استصرؼ باسماؿ اسعاـ كجذسؾ التيضا م ار ن بأاجاـ اسشريعن اإللبلمينساسعامن 

 كمف س  صبلاين استصرؼ ب .

 :أسئمة الدراسة
 تتممؿ ألئلن اسدرالن في اآلتي:

 ما ماذين اسماؿ اسعاـ في اسشريعن كاس ا كف؟ -1
 ذك اس ظاـ اس ا ك ي سلماؿ اسعاـ؟ما  -2
 الجتلاب اسدكسن سلماؿ اسعاـ؟ ما ذي اسطرؽ اسم ررة التم اتن  -3
 ما ذي طرؽ اماين اسماؿ اسعاـ في اسشريعن كاس ا كف؟ -4
 ما ذك كاقع اماين اسماؿ اسعاـ في فللطيف؟ -5

 :رضيات الدراسةف

 على اسفرضيات استاسين: يمجف ب ات اسدرالن

اسماسين  ين ضما ات ساماين اسماؿ اسعاـ تتدلى في اسمراقبن كضعت استشريعات اسفللطي -1
 .سلرقابن اسماسين م،تلفن شات مؤللات س كذسؾ مف ،بلؿ إكاسملاتسن كاسماالبن
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اسماؿ اسعاـ في اسعديد مف اس صكص مف أدؿ أاجاـ  ظمت استشريعات اسفللطي ين  -2
 .كت مكيان  على الت رار اسدكسن كت،لفيا اقتصاديان  اسافاظ علي  جكف أف في ذدرا تأميره 

ذ اؾ ااالت في اس ا كف يدكز استصرؼ فييا باسماؿ اسعاـ مف قبؿ دين م،تصن في   -3
 فللطيف.

م ات استشريعات اس،اصن باألراضي صبلايات كالعن سذكم اال،تصاص في استصرؼ  -4
 باألراضي اسعامن.

 :ىدف الدراسة

سمكضكع استصرؼ في األمبلؾ اسعامن كم ار تيا  األلاس اس ا ك ي كاسشرعيبياف  -1
 .باستصرفات اسمكدكدة على أرض اسكاقع

 .سن اماين اسماؿ اسعاـف است ظيـ اس ا ك ي كاسشرعي سملأبيا -2
 .بياف اسضما ات اس ا ك ين كاسشرعين ساماين اسماؿ اسعاـ -3

 :منيج الدراسة

كذسؾ مف  ساسم يج اسم ارف ك اسم يج اسكصفي استاليليالت،داـ  ليتـ في ذذا اسدرالن
كجذسؾ طرؽ اجتلاب اسدكسن سلماؿ  س،بلؿ بياف ماذين اسماؿ اسعاـ كاس ظاـ اس ا ك ي اس،اص ب 

طرؽ اماين اسماؿ اسعاـ في استشريعات اسفللطي ين م ار ن بأاجاـ اسشريعن  كأيضان  ساسعاـ
يؽ اس صكص سمعرفن مدل االستزاـ بتطب اإللبلمين كبياف كاقع اماين اسماؿ اسعاـ في فللطيف

كاسشرعين اسمتعل ن كليتـ ذسؾ مف ،بلؿ التعراض اس صكص اس ا ك ين  ساس ا ك ين اس،اصن بذسؾ
م يا اس صكص  :إسى اسعديد مف األدكات في ذذا اسدرالنليتـ االلت اد بمكضكع اسباث جما 

جـ كاس رارات اسصادرة عف مدلس اس رآ ين كاس ا ك ين كاسجتب اسعامن كاسمت،صصن كأاجاـ اسماا
 اسكزرات اسفللطي ي ب،صكص استصرؼ باألمكاؿ اسعامن.
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 :ىيكمية الدراسة

 :ك،اتمنس كذسؾ على اس اك اآلتي كمبلمن فصكؿ ساسباث مف اسم دمن اسلاب ن يتأسؼ

 :الفصل األول

 ره.ومصادره ومعايي ماىية المال العام

 .ماذين اسماؿ اسعاـ :اسمباث األكؿ

 اسماؿ اسعاـ.كمعايير مصادر  ي:اسما  اسمباث

 :الثانيالفصل 

 تنظيم حماية المال العام.

 .اساماين اسدلتكرين كاإلدارين سلماؿ اسعاـ :اسمباث األكؿ

 اساماين اسمد ين سلماؿ اسعاـ. :اسمباث اسما ي

 اساماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ. اسمباث اسماسث:

 الثالث:الفصل 

 العام وتطبيقاتو.ضمانات حماية المال 

 .ضما ات اماين اسماؿ اسعاـاألكؿ: اسمباث 

 .استطبي ات اسعملين سلتصرؼ باسماؿ اسعاـ في فللطيفاسما ي: اسمباث 

 )نتائج وتوصيات(.وتتضمن  الخاتمة:
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 الدراسات السابقة:

 ذ اؾ بعض اسدرالات استي ت اكست اسمكضكع في استشريعات اسعربين كمف ذذا اسدرالات:

 القانونية لممال العام من آثار الفساد. الحماية -1

كذك باث علمي سلبااميف د. كسيد بدر  دـ اسراشدمس كد. عادؿ لاسـ فتاي اساياسيس قدـ 
ف على س كقد رجز اسبااما2008س زاذن عاـ ذذا اسباث ضـ أعماؿ اسمؤتمر اسل كم سييئن ا

كجذسؾ اسفلاد اإلدارم  سمد يمكضكع اساماين اس ا ك ين سلماؿ اسعاـ في اسدا بيف اسدزائي كاس
 كاسماسي ألباب  كآمارا على اسماؿ اسعاـ في استشريع اسعراقي.

اسشريعن اإللبلمين كاستشريعات  ذذا اسملأسن في ضكت أاجاـ اسـ يدرل يفإال أف اسباام
 اسفللطي ين.

 الحماية القانونية لألموال العامة في القانون الكويتي دراسة مقارنة. -2

ن سلباامن لييلن فيد اسماسؾ اسصباحس قدمت س يؿ دردن اسمادلتير في كذي رلاسن علمي
س كقد رجزت اسباامن في درالتيا 2011اس ا كف اإلدارم مف جلين اس ا كف اسدامعن اس،ليدين عاـ 

كجذسؾ اسرقابن على األمكاؿ  سعلى مكضكع اساماين اس ا ك ين سؤلمكاؿ اسعامن في اس ا كف اسجكيتي
اساماين  جكيت م ار ن بأ ظمن اسرقابن في مصر كاسعراؽس كت اكست أيضان اسعامن في دكسن اس

 اسدلتكرين كاسمد ين سؤلمكاؿ اسعامن مف ،بلؿ مكاد اسدلتكر اسجكيتي كاسمصرم كاسعراقي.

إال أف اسباامن سـ تدرس اسملأسن في ضكت أاجاـ اسشريعن اإللبلمين كاستشريعات اسفللطي ين 
 استي  صت على اماين اسماؿ اسعاـ ممؿ اإلدارم كاسماسي كاسد ائي. كاس كا يف اسجكيتين األ،رل 

 حماية المال العام ودين الضريبة.-3

دن اسمادلتير في اسم ازعات س قدمت س يؿ در كذي رلاسن علمين سلبااث أمدد  بي  سبادة
في س كقد رجز اسبااث 2006عاـ  اسضريبين مف جلين اسدرالات اسعليا في دامعن اس داح اسكط ين

كجذسؾ درالن  ساماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن في استشريعات اسفللطي ينعلى مكضكع  درالت 
ملأسن استصرؼ باألمبلؾ اسعامن درس اسكاقع اس ا ك ي ساماين اسديف اسضريبي.إال أف اسبااث سـ ي
 . في ضكت استشريعات اسفللطي ين كأاجاـ اسشريعن اإللبلمين
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 الفصل األول
 رهومصادره ومعايي ماىية المال العام

اسماؿ اسعاـ  ص األكؿ سماذيني،صيتـ تس مباميفبت ليـ ذذا اسفصؿ إسى  اسباامن  ـكلت
في  ماؿ اسعاـاس ركمعايي اسما ي سبياف مصادرك  سلبلمينكاسشريعن اإلتشريعات اسفللطي ين في اس

 اسشريعن كاس ا كف.

 ماىية المال العام. ل:المبحث األو

ايث  سس،طكرت  كأذميت  اسجبرل ت اكست استشريعات اسفللطي ين مكضكع اسماؿ اسعاـ  ظران 
كجذسؾ اسشريعن ،صص جؿ قا كف مكاد ماددة عاسج فييا اس  اط اس،اصن بمكضكع اسماؿ اسعاـ 

اديث اكؿ مفيكـ اسماؿ اسعاـ في ذذا في ذذا اسمطلب سل اسباامن  تطرؽلتاإللبلمين سذا 
 كذي جاآلتي: لبلمينكاسشريعن اإل استشريعات

 .اإلسالميةال العام في القانون الوضعي والشريعة المطمب األول: مفيوم الم

 مفيوم المال العام في القانون الوضعي : الفرع األول

 في التشريعات الفمسطينية.: أول

 األساسي: القانون - أ

سج   اجتفى بكضع األلس  سسـ يعرؼ اس ا كف األلالي اسماؿ اسعاـ في إطار مادد
دراتات ،اصن كرتب  ساسدلتكرين اس،اصن باألمكاؿ اسعامن في عدة مكاد ايث أااطيا بأاجاـ كا 

 على م،اسفن ذذا األاجاـ اسكقكع في دائرة اسم،اسفن اسدلتكرين.

 القانون اإلداري: - ب

ف يات اس ا كف اإلدارم اتبعكا  فس تعريؼ اس ا كف اسمد ي ستاديد مفيكـ اسماؿ  ين مفاسغاسب
كذك أ   اسماؿ اسمملكؾ سلدكسن أك إلادل أش،اصيا اس ا ك ين أك االعتبارين اسمتفرعن ع يا  ساسعاـ

كأ،ذ اس ا كف  ن سلم فعن اسعامنسإقليمين جا ت أـ مرف ين كم،صص سمرجزين جا ت أـ ال مرجزين
مف أللكب  71/2في اسمادة  2012ن سل  4م بما كرد في اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي رقـ اإلدار 
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سييا " ال يدكز استصرؼ في األمكاؿ اسعامن أك سعاـس كقد كرد  ص اسمادة اسمشار إاماين اسماؿ ا
 .(1)اسادز علييا أك تملجيا باست ادـ"

د في ار سى اقتباس استكلع اسك يرل أ   مف األكسى باس ا كف اإلدارم أف يتد  إ كذ اؾ رأم
 . (2)قا كف اسع كبات بشأف تاديد اسماؿ اسعاـ

 القانون الجنائي: -ج

سؤلمكاؿ اسعامن  تعريفا ماددان  1936سل ن  74سـ يذجر قا كف اسع كبات اسفللطي ي رقـ 
 .(3)بأ  : " جؿ اي أك دماد يصح تملج " (5بؿ ذجر ف ط تعريؼ سلماؿ في اسمادة رقـ )

 1953سل ن  272اسمطبؽ في قطاع غزة باألمر رقـ  1953سل ن  69أما اس ا كف رقـ 
ف د قرر أ   ي صد باألمكاؿ اسعامن ما يجكف جل  أك بشأف إسغات بعض مكاد قا كف اسع كبات 

 :(4)إلشرافيا أك إلدارتيا إلادل اسديات اآلتين أك ،اضعان  بعض  مملكجان 

 اسدكسن ككادات اإلدارة اسمالين. -1
 اسييئات اسعامن كاسمؤللات اسعامن ككادات اس طاع اسعاـ. -2
 كاسمؤللات استابعن س . االشتراجياالتااد  -3
 اس  ابات كاالتاادات. -4
 اسمؤللات كاسدمعيات اس،اصن ذات اس فع اسعاـ. -5
 اسدمعيات استعاك ين. -6
ادل اسديات صادين كاسم شآت استي تلاذـ فييا إاسشرجات كاسدمعيات كاسكادات االقت -7

 اسم صكص علييا في اسف رات اسلاب ن.
 أم دين أ،رل ي ص اس ا كف على اعتبار أمكاسيا مف األمكاؿ اسعامن. -8

 

                                                           

 (.4/2012( مف اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي )71/2اسمادة )( (1
 (.12( ،ليؿس دكر اسللطن استشريعين في اسرقابن على األمكاؿ اسعامن )ص (2
 (74/1936( مف قا كف اسع كبات اسفللطي ي )5اسمادة ) ((3
 (.272/1953)باألمر ( اسمطبؽ في قطاع غزة 69/1953( مف اس ا كف )119اسمادة ) ((4
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أما مشركع قا كف اسع كبات اسفللطي ي ف د ادد اسم صكد باسماؿ اسعاـ ب كس :" ي صد باسماؿ 
 :(1)ات اآلتينب  إسى إادل اسدي أك معيكدان  اسعاـ في تطبيؽ أاجاـ ذذا اس ا كف ما يجكف مملكجان 

 اسدكسن. -1
 كادات اسييئات اسمالين. -2
اسب كؾ كاسشرجات كاسدمعيات كاسكادات االقتصادين األ،رل استي تلاذـ اسدكسن ب صيب  -3

 في رأس ماسيا.
 اس  ابات كاالتاادات كاسمؤللات كاسدمعيات اس،اصن ذات اس فع اسعاـ. -4
 اسعامن.أين دين أ،رل ي ص اس ا كف على اعتبار ماسيا مف األمكاؿ  -5

 القانون المالي:-د

( مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي رقـ 1اددت اسمادة رقـ )
تعريفا سمصطلح األمكاؿ اسعامن كعرفت  بأ يا األمكاؿ اس  دين كاسعي ين اسم  كسن  1998سل ن  7

كاسييئات اسمالين باسللطن كغير اسم  كسن اسعائدة سلكزارات كاسمؤللات اسعامن كاسمؤللات 
 .(2)اسكط ين

 القانون المدني: -ه

اسم صكد  2012سل ن  4مف اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي رقـ  71س د اددت اسمادة رقـ 
باألمكاؿ اسعامن ذي: األمكاؿ اسمملكجن سلدكسنس أك سؤلش،اص االعتبارين اسعامن كاسم،صصن 

في أرض مملكجن  باسفعؿس جأف تشؽ اسدكسن شارعان سم فعن عامن بم تضى قا كف أك مرلكـ أك 
كاألشيات اسعامن ال يدكز ألاد تملجيا أك االلتئمار بم فعتيا ألف ذسؾ يت افى مع اسيدؼ مف  سسيا

اسم  كالت سلم فعن اسعامنس ي ذسؾ ت،صيص اسع ارات أك ت،صيصيا سلم فعن اسعامنس كيلتكم ف
اسشكارع كاسلجؾ اساديدين كاسدامعات كاسمدارس  :نكمف أمملن اسع ارات اسم،صصن سلم فعن اسعام

كاسمبا ي اساجكمين اسم،صصن سئلدارة اسعامن أك غيرذا... اسخس كمف أمملن اسم  كالت اسم،صصن 
سلم فعن اسعامن اسليارات اسم،صصن سذسؾ كاآلمار اسمكدكدة في اسمتااؼس كاألماث اسمكدكد في 

 .اسخاسمجاتب اساجكمين كاإلدارات اسعامن...

                                                           

 ( مف مشركع قا كف اسع كبات اسفللطي ي.  108اسمادة ) ((1
 (.7/1998( مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن )1اسمادة ) ((2
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كال تعد األشيات اسمملكجن سلدكسن أك سؤلش،اص االعتبارين اسعامن ملجين ،اصن أشيات 
عامن بؿ تعد أشيات ،اصن ممؿ األراضي اسزراعين كاسمصا ع كاسمتادر كغير ذسؾ مف األشيات 

 اسمملكجن ملجين ،اصن سلدكسن أك سؤلش،اص االعتبارين اسعامن.

ال ت بؿ استصرؼ فييا كال يدكز تملجيا بمركر كاألمكاؿ اسعامن ال يدكز اسادز علييا ك 
اسزمافس كيرد ذسؾ إسى أ يا ال ت بؿ استعامؿ فيياس كسجف ذسؾ ال يم ع اسدكسن أك اسش،ص 

سبعض األفراد بالتعماؿ بعض األمكاؿ اسعامن استابعن سيا  االعتبارم مف استر،يص إداريان 
 .(1)بالب ما تلمح ب  طبيعتيا ماددان  التعماالن 

 .القانوني الفقو مفيوم المال العام في :ثانيا

تلؾ األمكاؿ اسمابتن كاسم  كسن اسعائدة سلدكسن كاألش،اص  اسماؿ اسعاـ بأ يا عرؼ اسف يات
 اإلدارين األ،رل كاسم،صصن سلم فعن اسعامن.جما عرؼ اسركما يكف األمكاؿ اسعامن كأعطكذا مزيدان 

سبل تفاع  سلدميع كم،صصان  ايث ميزكا بيف اسماؿ اسعاـ اسذم جاف يعتبر ملجان  سمف االذتماـ
سلااجـس جما ميزكا بيف اسماؿ اسعاـ اسذم تتممؿ في   اسعاـ كبيف أمكاؿ اس،زا ن استي جا ت تعد ملجان 

اسذم ي تصر اس فع في  على ك تتممؿ في  اسمصلان اسمالين  اسذماسمصلان اسعامن كاسماؿ اسعاـ 
كعرفيا اسبعض بأ يا األمكاؿ استي تجكف م،صصن سم فعن عامن. أم اللتغبلؿ .معيفدا ب 

اسدميكر مباشرة؛ بأف تجكف م،صصن س،دمت س أك س،دمن مرفؽ عاـس أم م،صصن سم فعن 
 . (2)عامن

بعن تكليع دائرة األمكاؿ اسعامنس بايث تشمؿ األمكاؿ استابكقد  ادل بعض شراح اس ا كف 
ف اؿ اسدجتكر إبراذيـ شي،ا في تعريفيا:" دميع  س تاديناالقتصادين كاإلسلمشركعات اسعامن 

كلكات أجا ت ذذا  أك مرف ينس سغيرذا مف األش،اص اسعامنس ماليناألمكاؿ اسمملكجن سلدكسنس أك 
أـ م  كالتس كجذسؾ األمكاؿ اسمملكجنس أك استابعن سلمشركع اسعاـ االقتصادمس  األمكاؿ ع ارات

مكاؿ األلالين اسبلزمن سلير اسمشركعس أـ مف األمكاؿ األمكاؿ تعتبر مف األت أجا ت ذذا لكا
كعلى ذسؾ تعتبر دميع األمكاؿ اسمملكجن  (3)اسم تدن)اسبضائع(س ما سـ يتـ استصرؼ فييا سلغير"

جاف  كع ت،صيصيا؛ أم لكات أجا ت م،صصن ألدات م فعن  عامن أيا   الن اأمك  سؤلش،اص اسعامن

                                                           

 .(74 -37)ص  (4/2012سل ا كف اسمد ي اسفللطي ي ) اإليضااين( اسمذجرة 1)
 (.8( أبك زيدس اماين اسماؿ اسعاـ )ص2)
 (.246( شي،اس مبادئ كأاجاـ اس ا كف اإلدارم )ص3)
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ذا مف أكد  اس فع اسعاـس اسذم ت ـك األش،اص اسعامن على أمر قتصادين أـ غير عامن إدارين أـ ا
 .    (1)تا ي يا

ت  لـ إسى قلميفس أمكاؿ  لت ر علي  اسف   اإلدارمسما ا إف أمكاؿ اسدكسن كف ان أما اديما ف
 س،اصن أك ما يطلؽ علييا تلمين اسدكميف اس،اص كأمكاالن  سعامن أك ما يلمى باسدكميف اسعاـ

أما  سكسجؿ قلـ  ظاـ قا ك ي ،اص ب س فاألمكاؿ اسعامن ت،ضع سمبادئ كأاجاـ اس ا كف اإلدارم
 .(2)األمكاؿ اس،اصن فإ يا ت،ضع سذات اس كاعد استي ت،ضع سيا أمكاؿ األفراد

 : مفيوم المال العام في القضاء.ثالثا

القضاء المصري ذكر في في أحكامو لتعريف المال العام لكن لم يتطرق القضاء الفمسطيني 
 العديد من أحكامو مفيوم المال العام نذكر منيا:

 24/11/2002ؽ اسصادر بدللن  46ؿ سل ن  420في اسطعف رقـ  -

دات في  أف اسماؿ اسعاـ ذك اسماؿ اسمملكؾ سلدكسن أك سؤلش،اص االعتبارين اسعامن كيتـ 
سؤلفراد. يجكف سيـ اساؽ في  مملكجان  سم فعن عامن. اغتصاب اسدكسن ع اران ت،صيصيا باسفعؿ 

ذ اسرد اسعي ي ذك فيلتعاض ع   باستعكيض اس  دم إ التردادا ما سـ يجف است فيذ اسعي ي ملتايبلن 
 األصؿ كال يلار إسى عكض  إال إذا التااؿ است فيذ اسعي ي.

 17/12/2002ؽ اسصادر بدللن  63سل ن  6840في اسطعف رقـ  -

األمكاؿ اسعامن بمدرد ت،صصييا سلم فعن اسعامن ذي دات في  أف األشيات استي تصبح مف 
 سؤلش،اص االعتبارين اسعامن دكف تلؾ اسمملكجن سؤلفراد. أكاسمملكجن سلدكسن تلؾ األمكاؿ 

اؿ اسمملكؾ سلدكسن أك سؤلش،اص كت،لص اسباامن إسى أف مفيكـ اسماؿ اسعاـ ذك اسم
أك باسفعؿ. كذك ما عرف   أك مرلـكعتبارين اسعامن كي،صص سلم فعن اسعامن بم تضى قا كف اال

 . اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي

 
                                                           

 (.246شي،اس مبادئ كأاجاـ اس ا كف اإلدارم )ص (1)
 (.310-309س اس ظاـ اس ا ك ي سؤلمكاؿ اسعامن )عبد اهلل( 2)
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 .: مفيوم المال العام في الفقو اإلسالميالفرع الثاني

ألفراد  مباشرس د عرؼ اسف   اإللبلمي األمكاؿ اسعامن بأ يا أمكاؿ م،صصن سبل تفاع اس
زمن سيا. كمف مـ اسبل ؛ جاساصكفس أك غير اسمباشرة؛ جاسمعداتاكذا يار ك األمن؛ جاسطرؽ كاأل

بيا اال تفاع اسذم أعدت  كال تمليجيا ما دامت ذذا األشيات على ااستياس م تفعان  فبل يدكز تملجيا
س . فصااب اسملجين سيذا األمكاؿ مدمكع األمنس أك دماعن م ياس ي تفع بيا اسدميع دكف 

 . (1)ا،تصاص فرد معيف بيا

 لتعمليا اسف يات كيريدكف بيا:اسماؿ اسعاـ أك األمكاؿ اسعامن مصطلاات ي

جؿ ما يلتا   اسمللمكفس اازكا بطريؽ مشركعس سـ يتعيف ماسج  م يـس كمصرف  مصاسايـ 
 ألمريف: عامان  كلمي ماالن  اسعامنس كيتكسى دمع  كصرف   يابن ع يـ كسي األمر أك  ائب .

 مف غير تعييف. ماسج  اسمللميف دميعان  جكف - أ
مطل ن تت يد بجك يا مصلان مف مصاسح اسمللميف جكف دين صرف  غير معي نس بؿ  - ب

ا يلمى اسعامنس لكات أجا ت دي ين أـ د يكينس كسذا يلمى ذذا اسماؿ ماؿ اسمصاسحس جم
 .(2)ماؿ اهلل

ذذا كقد عرفت مدلن األاجاـ اسعدسين اسم بم ن عف اسمذذب اسا في استي ذي األصؿ سبعض 
بأ يا األمكاؿ استي  1235اسمادة استشريعات اسمد ين اسعربين سلماؿ اسعاـ في عدد مف اسمكاد م يا 

 .(3)سمات اسدارم تات األرض سيس بملؾ أادفعتيا سلعامن كغير قابلن سلتملؾ جام عكد ت

ذي أمكاؿ غير قابلن سلتملؾ   اإللبلميكت،لص اسباامن إسى أف مفيـك اسماؿ اسعاـ في اسف   
 . كذك ما عرفت  مدلن األاجاـ اسعدسين .كتعكد م فعتيا سلعامن

 

                                                           

 (.75اسملجين في اسشريعن اإللبلمين )ص( اس،فيؼس 1)
 (.19( اسماددس استصرؼ باسماؿ اسعاـ )ص 2)
 (.29( أبك زذرةس استجافؿ االدتماعي في اإللبلـ )ص 3)
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 معيار تمييز المال العام وخصائصو.: المطمب الثاني

 المال العام. : معيار تمييزالفرع األول

في  طاؽ  اص اإلدارين اسعامن كأمكاسيافجرة استمييز بيف أمكاؿ اسدكسن كاألش، س د ظيرت
اسدكميف )،اصن ت لـ إسى قلميف أمكاؿ  اسعمن ايث إف األمكاؿ ساسف   كاس ضات اسفر لي

أم  سكذذا ت،ضع س فس اس ظاـ اس ا ك ي اسذم ت،ضع س  األمكاؿ اس،اصن باألفراد ساس،اص(
ألاجاـ اس ا كف اسمد ي كاس كا يف ذات اسعبلقن مع ذجر أف اسمشرع قد أمد كد  اساماين اس ا ك ين 
ألمكاؿ اسدكسن اسعامن إسى أمكاسيا اس،اصن.أما باس لبن سلدكميف اسعاـ أم األمكاؿ اسعامن فيي تلؾ 

مايتيا. على أف اسم،صصن سل فع اسعاـس كت،ضع س ظاـ قا ك ي يتميز فيما يتعلؽ بالتعماسيا كا
س كذ ا البد اسمملكجن سلدكسن ؿ اس،اصناسف يات سـ يتف كا على قاعدة سلتفرقن بيف اسماؿ اسعاـ كاألمكا

 ساس كا يف في ذذا اسصدد ايث داتت اآلرات م،تلفن إسى   ال يددم اسردكع مف اإلشارة إسى أ
ابلن ال تجكف بطبيعتيا ق    تكدد أشيات صكص في رر أ   يظير مف اسعبارة أفي اؾ رأم يردح اس

 يار كاسمكا ئ كسجف ذذا اسرأم م ت دس أل   في األمبلؾ اسكالعن سلتملؾ اس،اص ممؿ اسطرؽ كاأل
يمجف كدكد مدار سلمياا مملكجن سؤلفرادس كتكدد طرؽ كشكارع مفتكان سلدميكرس مع ذسؾ فيي 

أم   فعن عامنسم تملؾ سؤلفراد كرأم آ،ر ي كؿ: إف فيصؿ استفرقن ذك في ت،صيص اسشي
جما ذك اسااؿ باس لبن سؤل يار أك يجكف  كذذا است،صيص قد يجكف طبيعيان  سسم فعن دميع اس اس

أف اسماؿ يعتبر  إسىكرأم يذذب باس لبن سلطرؽ.على رغبن اسللطات اسعامن جما ذك اسااؿ  ب اتن 
كي،تلؼ  سمباشرة  اللتعماؿ اسدميكر يص  سم فعن عامن بؿ بت،صال بمدرد ت،صيص عامان  ماالن 

ذذا اسرأم عف اسرأم األكؿ في أ   ال ي صر األمكاؿ اسعامن على ما يجكف بطبيعت  غير قابؿ 
جما ي،تلؼ عف اسرأم اسما ي في أ   ال يد،ؿ فييا جؿ األش،اص اسم،صصن سلم فعن  سسلتملؾ
 ك ،لص إسى أف معايير تمييز األمكاؿ اسعامن ذي:.(1)اسعامن

 ش،اص اس ا كف اسعاـ.سلدكسن أك ألاد أ ائدان أف يجكف اسماؿ اسعاـ ع - أ
 . (2)سلم فعن اسعامن باسفعؿ كبم تضى قا كف أف يجكف م،صصان  - ب

 

                                                           

 (.302( اسظاذرس اس ا كف اإلدارم )ص (1
 (.300( اسظاذرس اس ا كف اإلدارم )ص (2
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 : خصائص المال العام.الفرع الثاني

 صكص اسمكاد اسمتعل ن باألمكاؿ اسعامن في  إسىممجف اسردكع مف اس   سما لبؽ فإ لت ادان ا
 :(1)اس ا كف اسمد ي سبياف أذـ ،صائص كصفات اسماؿ اسعاـ كذي

أف صفن اسماؿ اسعاـ تطلؽ على اسماؿ اسمملكؾ سلدكسن أك ألاد األش،اص اسمع كين  -1
 اسعامن أك جا ت م،صصن سم فعن عامن.

فن يطبع اسماؿ اسعاـ ص أف األمكاؿ اسعامن تجكف مامين مف قبؿ اسدكسنس كذك ما -2
كياكؿ دكف استعامؿ  سسن باسدردن األكسى عف امايت اسعمكمين ايث تجكف اسدكسن ملئك 

لييا كال يدكز كال يدكز اسادز أك استصرؼ باألمكاؿ اسعامنس كجذسؾ ال ي ع ت ادـ ع سفي 
 .(2).ذا جاف م  كالن تملؾ اسماؿ اسعاـ إ

كي رر ذذا  س  سل فع اسعاـذك ت،صيص سماؿ اسعاـ اسصفن اسعامنإف ما يطبع على ا -3
جاسطرؽ ك،دمتيا فيي م،صصن باسفعؿ اللتعماسيا  است،صيص إما باسفعؿ اسكاقع تعامبلن 

ما أف ي رر اس ا كف ذذا  مف قبؿ اسدميكر مف غير التصدار قا كف ،اص بذسؾس كا 
است،صيص جما ذك اسااؿ في اس  كد فيي ت،صص سلتعامؿ فييا بم تضى قا كف ،اص 

 اسعملن على لبيؿ اسمماؿ.كذك 
تزكؿ با  ضات است،صيص  تلبن باسفعؿ أك بم تضي اس ا كفإف صفن اسعمكمين اسمج -4

ما باجـ اس ا كف كذسؾ جأف  باسفعؿس كذسؾ جأف يجؼ اسدميكر عف التعماؿ اسطريؽس كا 
يصدر قا كف ي ضي با تيات است،صيص كقد ي تيي ذذا است،صيص بم تضى اس ا كف أك 

 ،صصت تلؾ األمكاؿ سلم فعن اسعامن.يات اسغرض اسذم مف أدل  باسفعؿ أك با ت

 :(3)م يا ذجر فيي متعددةس  اإللبلمينأما ،صائص اسماؿ اسعاـ في اسشريعن 

  تفاع باسماؿ اسعاـ كالتغبلس  مابت سدميع اس اس.اؽ اال -1
 اماين اسماؿ اسعاـ ملؤكسين اسدكسن. -2
 اسماؿ اسعاـ. تفاع ببعض أ كاع اؽ كسي األمر بت ييد اال -3
 عدـ دكاز ايازة اسماؿ اسعاـ مف قبؿ فرد بعي  . -4

                                                           

 (.31-30( سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن ) ص(1
 .2001سل ن  4( مف قا كف اسبي ات اسفللطي ي رقـ 113اسمادة ) ((2
 (. 245( شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ )ص(3
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 : شروط المال العام.الفرع الثالث

ت طبؽ علي  اساماين  عامان  عدة شركط سجي يعتبر اسماؿ ماالن  س د كضع ف يات اس ا كف
 كمف أذـ ذذا اسشركط: ساس ا ك ين اسم ررة

 المعنوية.حد األشخاص أللمدولة أو  أن يكون ذلك المال ممموكاً  -1

كعلي  فإف أمكاؿ اسمؤللات اسعامن  سإف األمكاؿ اسعامن ذي اسم،صصن سلم فعن اسعامن
 (.1)عامن اسرلمين باعتبارذا مف األش،اص اسمع كين اسعامن تعتبر أمكاالن 

 التخصيص لممنفعة العامة. -2

كمف  سكذ ا يمجف أف يجكف است،صيص سم فعن عامن باسفعؿ أك بم تضى قا كف أك  ظاـ 
 :(2)األمملن على ذسؾ

لتعماؿ اسعاـ كاسدماعي : ايث يكصؼ االالتخصيص لستعمال الجميور مباشرة - أ
كال ياكؿ التعماؿ اسبعض سيذا اسماؿ دكف  سسلدميع ع دما يجكف ذذا االلتعماؿ مبااان 

التعماؿ اسبعض اآل،ر جالتعماؿ اسشكارع كاسمياديف اسعامنس كال يغير مف اسصفن 
اسدماعين سبللتعماؿ كضع شركط ت ظيمين تجفؿ الت،داـ اسماؿ على اسكد  األممؿس 
 .ممؿ ضركرة اساصكؿ على ر،صن قيادة جشرط التعماؿ اسطرؽ في اسمركر باسليارات

لتعماؿ اسماؿ ؼ مبدأ اسملاكاة بيف األفراد في اف كضع ذذا اسشركط ال ي،اسكايث إ
كاس اعدة اسعاـ أل يا ت كـ على ألس مكضكعين ال تفرؽ بيف اس اس أللباب ش،صين. 

لتعماؿ كج اعدة عامن فإف اال ذ ا يدب أف ال تؤدم اسضكابط إسى  في االلتعماؿ.
سئلدارة أف تفرض م ابؿ ماسي على . فليس مدا ياسعاـ أك اسدماعي سلماؿ اسعاـ 

كيتفؽ مع ما ،صص س . سج   يدكز  لتعماؿ عاديان التعماؿ اسماؿ اسعاـ طاسما جاف اال
 قتضت اسمصلان ذسؾ.ا فااللتعماؿ إ ب ا كف أك ب ات على قا كف فرض رلكـ على ذذا

 عاـ التعماالن : مف اسممجف التعماؿ دزت مف اسماؿ اسستعمال الخاص لممال العامال - ب
بايث يم ع غيرا مف التعماس  أك اال تفاع ب  ب ات على تر،يص أك إذف  أك ،اصان  فرديان 

كيتـ التعماؿ اسماؿ اس،اص إما  سلابؽ مف اسللطن اسم،تصن على أف يجكف بم ابؿ
                                                           

 .(252( بليك يس اس ا كف اإلدارم )ص (1
 (.275( الميس مكدز مبادئ اس ا كف اإلدارم )ص (2
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بيف اسدين  بكالطن تر،يص صادر عف اسللطن اسم،تصن أك أف يتـ عف طريؽ اسع د
 .فراد أك اسشرجاتاإلدارين اسم،تصن كاأل

اـ فإ يا : ميما ا،تلفت استعريفات ستعريؼ اسمرفؽ اسعالتخصيص لمرفق عام -ج
 شات اسمرفؽ اسعاـ ذك تا يؽ اس فع اسعاـس األمر اسذم أدمعت على أف اسيدؼ مف إ

ا عجس على أاكاؿ تلؾ اسمرافؽ كمرجزذا اس ا ك ي. على أف تطكر اساياة االقتصادين 
اسمرافؽ اسعامنس في اؾ اسمرافؽ اسعامن اإلدارين استي ت كـ بأاد أكد  أظير عدة أ كاع مف 

 . (1)مف كاسدفاع كاس ضاتاط است ليدم سلدكسن ممؿ مرافؽ األاس ش

 : طبيعة حق الدولة عمى المال العام.الفرع الرابع

ف د تباي ت آرات اسف يات اكؿ طبيعن يد اسدكسن على األمكاؿ اسعامن ذؿ ذي يد ماسؾ أـ إدارة؟.
،ركف بي ما اعترؼ آ س جار ملجين األش،اص اإلدارين سؤلمكاؿ اسعامنذذبت آرات اسبعض إسى إ

ف ا،تلفكا اكؿ اعتبار ذذا اسملجين ملجين مد ين عادين أـ ملجين إدارين بملجين ذذا األمكاؿ كا  
 ت،تلؼ ببعض اال،تبلفات عف اسملجين اسمد ينس كذ اسؾ اتداذات متباي ن بيذا اس،صكص كذي:

 التجاه المنكر لحق الممكية عمى المال العام:  -1

 جار اؽ اسدكسن على األمكاؿ اسعامن ايث إسى إ جاف معظـ اسف   اسفر لي في اسبداين متديان 
 :(2)الت د في ذسؾ إسى بعض اسادج  كردذا بشجؿ مكدز

إف اؽ اسملجين بشجل  اسمعركؼ في اس ا كف اسمد ي كاسذم يتميز ب كع ،اص كذك  - أ
م ابؿ س  في اسماؿ ص س ال ب  كقصر اال تفاع س  على ش، تماسؾ اسشيا،تصاص 

  تفاع ب  غير م اصر في ش،ص معيف إ ما ذك قلمن سلجافن.اسعاـ إذ إف اال
بلمن ع اصر: اؽ إف اؽ اسملجين كفؽ اس صكص اسمد ين اسفر لين ذك اؽ دامع سم - ب

ف ذذا اسع اصر م عدم لتغبلؿاالااللتعماؿ كاؽ  ن فيما سلدكسن كاؽ استصرؼس كا 
لتغبلسياس كذذا األمكاؿ ال ت تج مماراس كذي اؽ ااؽ م رر سلجافن كسيس سلدكسن  مف

 غير قابلن سلتصرؼ.

                                                           

 (.36( اسفريااتس اساماين اس ا ك ين سلماؿ اسعاـ )ص (1
 (.567اس ا كف اإلدارم )ص ( اسطماكمس مبادئ (2
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كجذسؾ فإف اسف يات اسفر لييف ممؿ )ديدي كديز( سـ يعترفكا باسش،صين اسمع كين في  - ت
كذذا ذك  ساسبدايات كباستاسي سـ يعترفكا باسا كؽ اسمترتبن على ملجين اسماؿ اسعاـ

ف جاف  إسي اسرأم اسذم تتد   اسمااجـ اس ضائين بصفن عامن كاسذم أ،ذ ب  اسف يات كا 
 اسف   اإلدارم قد عارض ذذا اسفجرة كذادميا.  

 التجاه المؤيد لحق الممكية عمى المال العام: -2

 شراؼػ إسى أف اؽ اإلب،بلؼ اسرأم اسلابؽ ااسيانػػ اسف   كاس ضات اسفر لي كاسمصرم يتد  
بؿ إف اؽ اسدكسن ذك اؽ ملجين ا ي ين ال  سكاسرقابن سيس ذك اساؽ اسكايد على اسماؿ اسعاـ

ا اس،اصنس كيردع اسفضؿ في ذذا ت،تلؼ بطبيعتيا عف اساؽ اسذم تملج  اسدكسن مف أمكاسي
ف يات  إسىلت د ذك باإلضافن " ايث اHauriouتداا في فر لا إسى ف ي  فر لي يدعى "اال
 :(1)م اسمعارض كذذا اسادج ذيكيض اسرأسى ت أدت إ دد مف اسادج ييف إسى عقا ك 

اسملجين بأ   " اؽ اسماسؾ في  دتماعين ساؽ اسملجين: ايث عرفكا اؽاسكظيفن اال - أ
ف جاف م بكالن  ت تفاع باسشياال في اسلابؽس كسجف  اسمملكؾ كاستصرؼ في  بطري ن مطل ن كا 

إزات استشريعات اساديمن استي ذذبت فجرة االلتبداد باساؽ كدعلت اؽ  سـ يعد اآلف م بكالن 
اسمصاسح  تيدن ستشابؾ  طبلقان س ايث بات ذذا اساؽ أقؿ إدتماعينكظيفن ااسملجين 

 .(2)كتدا،ليا في اسكقت اسااضر"
ال يشترط س ياـ اؽ اسملجين ادتماع ع اصرا اسمبلمن مف التعماؿ كالتغبلؿ كتصرؼ   - ب

لتعماؿ مكدكد س فاؽ اال كؽف اسملجين سيلت دماعن الزمن سيذا اساؾ إذ إباس لبن سلماس
يث ا سكيتضح ذسؾ بصفن ،اصن بشأف األمكاؿ اسعامن اسم،صصن سلمرفؽ اسعاـ سكقائـ

لتعماؿ ذذا األمكاؿس بؿ إف مف ذذا األمكاؿ ما يمت ع على ت ـك اإلدارة ب فليا بمباشرة ا
 تفاع بيذا بن سلمبا ي اسعلجرين ايث يجكف االباس ل األفراد االقتراب م يا جما ذك اسااؿ

 .(3)األمكاؿ اؽ م صكر على دين اإلدارة
سيس ما يم ع اسدكسن مف قياميا بالتغبلؿ ذذا األمكاؿ    لتغبلؿ فإباس لبن ساؽ اال - ت

س ات اس ظر على ما تد ي  اسدكسن مف أمكاؿ طبيعين كيجفي إ سقتصاديان كااللتفادة م يا ا
 تفاع ماسؾ مف اؽ االف ارماف اسفإ كأ،يران  سس ائمن على دا بي اسطرؽر اجممار األشدا

                                                           

 (.55( سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن )ص(1
 (.421( شيااس أصكؿ اس ا كف اإلدارم اسلب ا ي )ص (2
 (.55( سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن )ص(3
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ك قد لتعماؿ ملج  سلغير أا أف سلماسؾ أف يت ازؿ عف اؽ اجم سال يضيع علي  ملجيت 
 .(1)ي يد ا   في استصرؼ في  كمع ذسؾ تب ى اسملجين مابتن ال مداؿ سلشؾ فييا

ماسؾ س  ذك ماؿ مباحس كغ ي عف اسبياف أ   ال إف اس اعدة اسمللـ بيا أف اسماؿ اسذم ال  - ث
 .(2)يمجف اس كؿ بأف اسماؿ اسعاـ ذك مباح

لجين اسماؿ اسعاـ بؿ  جار اؽ اسدكسن كاألش،اص اسعامن األ،رل في مال فائدة اسبتن مف إ - ج
ف اس كؿ بيذا اسمملكجين يترتب علييا  تائج على قدر جبير مف األذمين على اسعجس فإ

 :(3)كأذميا
جما يد،ؿ في  ذا جاف مممران اسماؿ اسعاـ إ مف اسش،ص اإلدارم اسممار استي يد ييايملؾ  -

 أسغي ت،صيص  سل فع اسعاـ. إذاذمت  اسماؿ اسعاـ بعد بيع  
 لتا اؽ كدعاكل كضع يد ساماين اسماؿ اسعاـ.سلش،ص اإلدارم أف يرفع دعكل ا -
اسملتـز باستعكيض عف سعاـ كذك صيا ن اسماؿ اسعاـ ت ع على عاتؽ اسش،ص اإلدارم ا -

 .ضرار درات اإلذماؿاإل

اجاميا سعؿ أشيرذا درت اسمااجـ اسفر لين اسعديد مف أذذا اسرأم ف د أص ك تيدن ستب ي
ن بصفتيا ماسجن س يا تجكف ملئك ملجين مدي ن بردك سلطرؽ اسعامن كأب 1966اسصادرة في اسعاـ 
اسطرؽ.أما اس ضات اسمصرم ف د  ضرار استي تلا يـ بلبب لكت ااسن ذذاتداا اسغير عف األ
ف اسدكسن ذي اسف   اإلدارم على أ الت ر"  بأ   1963ارين اسعليا بتاريخ قضت اسماجمن اإلد

لتممارا كاستصرؼ في  بمراعاة كاؿ اسعامن كمف ا كؽ اسملجين اؽ التعماؿ اسماؿ كااسماسجن سؤلم
 . (4)كدين اسم فعن اسعامن اسم،صص سيا اسماؿ

اإللبلمين فإ   يتلع كيضيؽ  طاؽ اساؽ في اسماؿ اسعاـ الب اسزماف  أما في اسشريعن
ا كطبيعن األمكاؿ كاستي تتغير على مدل اسعصكرس بؿ جؿ ماؿ في اسظاذرصاسح ألف يجكف ملجن 

ؾ ذ اؾ معايير عامن يؤ،ذ سؤلمن اإللبلمين أك سل اس دميعاس سذس عامان  سؤلفراد أك ملجان  ،اصان 
 :(5)يعن اؽ اسدكسن في اإللبلـ على اسماؿ اسعاـ كذي جاآلتيعتبار ستاديد طببعيف اال

                                                           

 (.264( اسب اس مبادئ اس ا كف اإلدارم )ص(1
 (.55)ص( سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن (2
 (.571( اسطماكمس مبادئ اس ا كف اإلدارم )ص(3
 (.425( شيااس أصكؿ اس ا كف اإلدارم اسلب ا ي )ص (4
 (.26-25( شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ  )ص(5
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  تفاع اسدماعي مف اسم تج أك اس،دمن اس اتدن مف أعياف مكضكع اسماؿ اسعاـ.معيار اال -1
معيار األكسكيات اإللبلمينس بأف ت ع اسملجين اسعامن في مداؿ اسضركريات كاسااديات  -2

سن يدب على اسدكسن أف تتكالذا باسع اين استي ال ي بؿ اس اس على إ تاديا ففي ذذا اساا
 كاساماين كاست ظيـ كاسرقابن اتى تضمف تكافرذا سل اس باعتبارذا مف فركض اسجفاين.

معيار درت اسضرر اسعاـ اسذم قد ي دـ عف قياـ األفراد باسليطرة على  شاط ما كقياـ  -3
 اسدكسن ب  يا ؽ مصاسح اسمللميف.

األفراد سما في  م فعن معتبرة سل اس اتى ال يضيؽ علييـ أك يغلي  ااتجارمعيار م ع  -4
 علييـ األلعار أك ييدد أمف اسكطف.

معيار اسمكاز ن بيف اسمصاسح اسفردين كاسمصاسح اسعامن فبل يدكز أف تطغى اسمصاسح  -5
اسعامن على مصاسح اسفرد كطمكاات  كاافزا سلعمؿ كاإل تاج كاستملؾس جما ال يدكز أف 

 امع اسفرد على ضركريات كااديات اسمدتمع. تطغى مط

 : اكتساب المال العام صفة العمومية وزواليا عنو.لفرع الخامسا

  تياتاكجذسؾ اكؿ إمجا ين جيفين قياـ اسدكسن بت،صيص اسماؿ اسعاـ  يمار تلاؤؿ اكؿ
 ت،صيص اسماؿ سلم فعن سذا ليتـ ت اكؿ مكضكعيف كذما: 

 العمومية.كتساب المال صفة : اأول

قبؿ ت،صيص  سلم فعن  ياب استفريؽ بيف ااستيف أكسيما أف يجكف اسماؿ اس،اص مملكجان 
م فعن اسعامن سلدكسن أك ألاد األش،اص اسمع كينس كما ييما أف يجكف اسماؿ قبؿ ت،صيص  سل

 :اد األش،اص اسمع كين اس،اصن ك  اقش ذذا اسااالت تباعان سؤلفراد أك أل ان اسعامن مملكج

 المال الممموك لشخص عام: تخصيص - أ

جيفين است،صيص كذسؾ في  ص  2012سل ن  4س د بيف اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي رقـ 
 كالت استي سلدكسن أك ( كاستي دات فييا " تعد أمكاال عامن اسع ارات كاسم 71/1اسمادة رقـ)

 .(1)اس ا كف"عتبارين اسعامن كاستي تجكف م،صصن سم فعن عامن باسفعؿ أك بم تضى سؤلش،اص اال

 
                                                           

 .2012سل ن  4( مف اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي رقـ 71اسمادة ) ((1
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 التخصيص الفعمي أو الواقعي: -1

عدادا الكذك قياـ اإلدارة بتي  كذسؾ بكضع  فعبلن س تفاع اسجافنيئن اسماؿ اسمملكؾ سيا كا 
كيشترط أف تظير اإلدارة  يتيا اسكاضان في تا يؽ ذذا اسيدؼ بشجؿ سم تضيات ذسؾ اال تفاعس 

 يتيا في إدرات ذذا اس كع مف  ال ت،تلط مع  أعماؿ استلامح اسكاقعن استي ال تعبر عف
مف  كعلى اسرغـ مف إمبات تا يؽ است،صيص اسفعلي أك اسكاقعي يمير قدران  ساست،صيص

اسصعكبات إال أف است،صيص سلم فعن اسعامن يصبح كاقعن مادين يدكز إمباتيا بجافن اسطرؽس ممؿ 
مك يا في اياتيـ تييئن اسدكسن بعض األراضي جطرؽ عامن كترؾ األفراد يليركف فييا كيلت،د

 .(1)اسيكمين

 التخصيص الشكمي أو القانوني: -2

كذسؾ  ساسللطن استشريعين ذي اسللطن استي تملؾ اساؽ بت،صيص اسماؿ ستا يؽ اس فع اسعاـ
مف ،بلؿ تشريع تصدرا سيذا اسغاينس على اسرغـ مف ال ات األللكب ك،اصن فيما يتعلؽ م يا 

تلمس اساادات اسعامن  األمر دعؿ سيـ اس درة علىس فيذا ي اسشعب على اإلدارةبرقابن مممل
   أللكب س  يا ؽ اس فع اسعاـ باس تيدن إال أ كباستاسي ت،صيص اسماؿ إلشباع ذذا اساادات بما

مااذيرا استي تتممؿ في أ   يتطلب إدراتات طكيلن كمع دة ال تت الب مع م تضيات لرعن تلبين 
إذا أسزميا اس ا كف بذسؾ أك إذا  الإسى ذذا األللكب إإلدارة قد تلدأ اساادات اسعامنس على أف ا

ف صكرة اسعمؿ اس ا ك ي اسصادر أسزمتيا األ ظمن بذسؾس على أ   البد مف اإلشارة إسى أ
اسممملن سؤلش،اص  فإ يا ت،تلؼ بالب اسييئات اسرلمين أـ شجليان  باست،صيص لكات أجاف فعليان 

ات اسعامن على أ   ج اعدة ن أك اسبلديات أك اسمؤللسلماؿ كاستي قد تجكف اسدكس اسعامن اسماسجن
ف سئلدارة للطن ت ديرين في مداؿ ت،صيص األمكاؿ اسعامن مت يدة بذسؾ بعدـ إلاتة عامن فإ

 . (2)التعماؿ اسللطن كتات رقابن اس ضات اإلدارم في ذذا اس ااين

 

 

 
                                                           

 (.206( فيميس اس ا كف اإلدارم )ص (1
 (.210اإلدارم )ص ( فيميس اس ا كف (2
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 المال الممموك لألفراد قبل تخصيصو لمنفع العام: - ب

سلدكسن  ؾ ألاد أش،اص اس ا كف اس،اص يمجف أف يصبح مملكجان ايث إف اسماؿ اسمملك 
كيصبح ضمف األمكاؿ اسعامنس كسجف يدب أف يجتلب اسماؿ اس،اص صفن اسعمكمين استي البد 

 سيا مف اسمركر بمرالتيف كذما:

 تملؾ اسدكسن أك أاد األش،اص اسعامن األ،رل سذسؾ اسماؿ. - أ
 أك قا ك يا. است،صيص فعليان عن اسعامن لكات جاف ت،صيص ذسؾ اسماؿ سلم ف - ب

في ا األصؿ في ذذا استملؾ أف يتـ بأاد ألباب استملؾ اسم صكص علييا في اس ا كف 
سى أف اسدكسن تملجيا اسماؿ في ذذا ؿ اسيباتس كذ ا البد مف اإلشارة إممؿ اسشرات كقبك  (1)اس،اص

 يا شأف األفرادس جما اسااالت كغيرذا مما ذك كارد في اس ا كف اس،اص ألاجاـ ذسؾ اس ا كف شأ
كقد قضت ماجمن اسعدؿ اسعليا في  سي،تص اس ضات اسعادم ب ظر اسم ازعات استي تمار بشأ يا

ال  على أ   " اسدعكل استي ت صب على اسطعف في اسع د مف  ااين تعاقدين 26/54قرارذا رقـ 
يا إسى اسمااجـ سيجمن اسعدؿ اسعليا بؿ يعكد اس ظر إ،تصاص مامف  ااين إدارين ال تد،ؿ في ا

 .(2)اسعادين

 : فقدان المال صفة العمومية.ثانيا

: " تف د األمكاؿ اسعامن مف اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي ما يلي 72س د كرد في اسمادة 
كي تيي ذذا است،صيص بم تضى اس ا كف أك باسفعؿ  س تيات ت،صيصيا سلم فعن اسعامنصفتيا با

 أك با تيات اسغرض اسذم ،صصت مف أدل  تلؾ األمكاؿ سلم فعن اسعامن".

فجلما  سس د دات في شرح ذذا اس ص أف مف يملؾ ذذا است،صيص يمجف أف ي يي 
است،صيص با  طاع م تضى قا كف جذسؾ ي تيي ت،صص األمكاؿ سلم فعن اسعامن باسفعؿ أك ب

كمتى ف دت  سدل  عدت م،صصن سلم فعن اسعامنلتعماؿ اسذم مف ألتعماسيا باسفعؿ أك االا
كاؿ اس،اصن  تيات ت،صيصيا سلم فعن اسعامن أصبات مف األمب ااألمكاؿ اسعامن صفتيا بلب
فتعكد إسى استعامؿ كيدكز استصرؼ فييا كاسادز علييا  سعتبارين اسعامنسلدكسن أك سؤلش،اص اال

                                                           

 (.225( اسديفس أصكؿ اس ا كف اإلدارم )ص (1
 (.92(  داس مدمكعن اسمبادئ اس ا ك ين سماجمن اسعدؿ اسعليا )ص (2
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ذا جاف ا (1) ادـكتملجيا باست تيات است،صيص سلم فعن اسعامن فإ   يترتب علي  ف داف أمكاؿ . كا 
   ال يترتب على ذسؾ ،ركديا مكاؿ اسعامنس فإ تيات تبعيتيا سؤلااسي اإلدارة سصفتيا اسعامن كباست

مكاؿ بذسؾ سل ظاـ اس ا ك ي اسعادم سؤل عف ذمن اإلدارة كسج يا تتاكؿ إسى أمكاؿ ،اصن فت،ضع
اسعليا بمصر في  اإلدارينفيدكز استصرؼ فييا أك اسادز علييا كذك ما أ،ذت ب  اسماجمن 

 .(2)14/2/1987اسصادرة بدللن  1930سل ن  2076اس ضين رقـ 

أما مف اس ااين اسشرعين فإف اسماؿ اسعاـ يعتبر اؽ سؤلمن جلياس كال يدكز ألاد مف أفراد 
أل   ال يدكز ايازت  كاستصرؼ في س ب،بلؼ اسماؿ األمن أف ياتجراس أك يادب  فع  عف غيرا؛ 

 .  (3)اس،اص ايث يدكز ايازت  كاستصرؼ في  في دميع األكد  اسمشركعن

 :(4)إف اسماؿ اسعاـ يتلـ بمبلث لمات جك   يجتلب صفن اسعمكمين كذي جاآلتي

 اسمللمكف دميعاس فيـ اسماسجكف س . ذـ أف ملتا   -1
قبؿ كسي األمرس  يابن عف اسمللميفس أك مف ي يب  ملتاؽ استصرؼ في  باسمصلان مف  -2

 مف مكظفي اسدكسن.
 مصرف  مصاسح اسمللميف اسعامنس ببل تعييف.   -3

كقد تتغير صفن اسماؿ اسعاـ كاس،اص في اسشريعن اإللبلمين ايث يعتبر استغير ذ ا ا ت اؿ 
يرةس فمف أمملن إسى ،اصس كاسعجس. كأمملن ادكث استغير في اسماسيف جم اسماؿ مف جك   عامان 

مشركع ت ف   اسدكسن على األفرادس ممؿ مرتب اسمكظؼ  إ فاؽا ت اؿ اسماؿ اسعاـ إسى ،اصس جؿ 
أك اسماؿ اسذم تدفع  اسدكسن سطرؼ آ،ر مم ا سمبيع أك أدرة على قياـ بعمؿ. كمف أمملن ا ت اؿ 

اسمللميف. كذذا اسماؿ اس،اص إسى عاـ: بعض مكارد اسماؿ اسعاـس ممؿ ماؿ مف ال كارث س  مف 
قد يجكف دائماس إذا جاف على دين استمليؾس ممؿ مرتب اسمكظؼس كقد يجكف مؤقتاس إذا  اال ت اؿ

س ممؿ اسعارين. كيشترط ال ت اؿ أاد اسماسيف إسى صفن اسماؿ اآل،ر مبلمن اال تفاعجاف على دين 
 :(5)شركط

                                                           

 (.74سمشركع اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي )ص اإليضاايناسمذجرة  ((1
 (.326( شيااس األمكاؿ اسعامن )ص (2
 (.46اسماؿ اسعاـ في اسف   اإللبلمي )ص ( زعربس التغبلؿ اسكظيفن في االعتدات على(3
 (.21( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(4
 (.29( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(5
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 س ممؿ اسبيع اسصايح.سبل ت اؿقياـ لبب شرعي  -1
اس اقؿ كاسم  كؿ إسي س كذي أف يجكف جؿ م يما دائز استصرؼس كذسؾ تكافر اسصفن في  -2

متى تكقؼ اس  ؿ على ا،تيارذما. فأما إذا سـ يتكقؼ على ا،تيارذماس ممؿ ا ت اؿ ماؿ 
 مف ال كارث س  إسى بيت اسماؿس فبل يشترط ذسؾ؛ سعدـ اعتبار رضا مممؿ بيت اسماؿ.

سمرتب اسذم يلتا   اسمكظؼ مف اسماؿ  ت اؿ اسشرعي فعبلس كذسؾ ب بض س فاتا ؽ اال -3
اسعاـ ال ي ت ؿ مف صفن اسعاـ إسى صفن  اس،اص إال ب بض اسمكظؼ س . كذذا اسشرط 

 ،اص بما يعتبر في  اس بض سلتملؾس مف دكف ما ال يعتبر في .      
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 المبحث الثاني
 المال العام رومعايي مصادر

،صص األكؿ سبياف مصادر اسماؿ اسباامن بت ليـ ذذا اسمباث إسى مطلبيف ي  كـلت 
جرس اسما ي سبياف معيار اسماؿ اسعاـ في كف اسكضعي كاسشريعن اإللبلمينس كياسعاـ في اس ا 

 .اإللبلميناس ا كف كاسشريعن 

 .اإلسالميةوالشريعة  المطمب األول: مصادر المال العام في القانون الوضعي

 : مصادر المال العام في القانون الوضعي.األولالفرع 

األمكاؿ  كيمجف تفصيؿ مصادر ستعددت مصادر اسماؿ اسعاـ في اس ا كف اسكضعي
 اسعامن بما يلي:

 : الدومين العامأولً 

 س ممؿلكات جا ت م  كؿ أـ ع ار كذي أمبلؾ اسدكسن اسم،صصن سبللتعماؿ اسعاـ
اسطرؽ اسعامن كاسلااات كاسشكاطئ كغير ذسؾس كذي مف األمكاؿ اسعامن استي ك  األراضي اسعامن

تد،ؿ ضمف درالن اس ا كف اإلدارمس كيترتب على مبكت صفن اسعمكمين سلماؿ اسعديد مف اس تائجس 
علييا. مف أبرزذا: عدـ دكاز استصرؼ فيياس كعدـ دكاز تملجيا باست ادـس كعدـ قابليتيا سلادز 

مف اس ا كف اسمد ي على أ   " ال يدكز تملؾ األمكاؿ اسمملكجن سلدكسن  1093 كف ا س ص اسمادة
أك سؤلش،اص االعتبارين اسعامن أك اسكقؼ أك جلب أم اؽ عي ي على ذذا األمكاؿ باست ادـ". 
كعلى ذذا فاسدكميف اسعاـ سيس ذك اسم صكد ع د اساديث عف إيرادات اسدكسن مف ممتلجاتياس 

استطبي ات اسعملين استي تاصؿ فييا اسدكسن على بعض اإليرادات مف فاتى ما  راا في بعض 
اسدكميف اسعاـ جرلـك د،كؿ بعض اسمرافؽ اسعامن كغيرذاس تعتبر مدرد رلـك ت ظيمين ال ي صد 

 .(1)م يا تا يؽ إيرادات عامن

 

 
                                                           

 (.152-151(  اصرس مبادئ علـ اسماسين اسعامن )ص (1
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 : الدومين الخاصثانياً 

ذسؾ اس ا كف اس،اص شأ يا في  ألاجاـكذي ت،ضع  سكذي أمكاؿ تمتلجيا اسدكسن ملجين ،اصن
كذبن  ان بيع س سذسؾ يدكز استصرؼ بيافراد كاسمشركعات اس،اصنشأف األمكاؿ استي يمتلجيا األ
كمف مـ ت،ضع سلت ادـ طكيؿ األدؿ ما سـ ي ص اسمشرع على  سكغيرذا مف صكر استصرؼ

اسعاـ  ص على عجس اسدكميفكيدر اسدكميف اس،ا س. كيدكز اسادز عليياس،بلؼ ذسؾ صراان
مف مصادر اإليرادات اسعامن. كسذسؾ فإ   ذك كادا اسذم يع ي   سذا فيك يعتبر مصدران  إيراداتس

علمات اسماسين ع د اسجبلـ عف د،ؿ اسدكسن مف أمبلجيا أك د،ؿ اسدكميف اس،اص جمصدر مف 
اسع يفن يراد اسدكميف بع صر اسمبات كعدـ ،ضكع  سلت لبات االقتصادين كيتميز إ.اإليرادات اسعامن

بالتم ات اسدكميف اسماسي فتلرم علي  قاعدة صان استكقع ملت ببل. كجا ت سيذا اسميزة أذميتيا 
على اس شاط است ليدم في  في تاديد اس ف ات اسعامن اسملت بلين كقت أف جاف  شاط اسدكسن قاصران 

م كاسدكميف زمف اسدكسن اساارلن.كي  لـ اسدكميف اس،اص إسى عدة أقلاـ كذي: اسدكميف اسع ار 
 .(1)كاسص اعياسماسي كاسدكميف استدارم 

كيتجكف اسدكميف اسع ارم مف األراضي اسزراعين كاسغابات كاسم ادـ كاسماادر كاألب ين 
ذا اسدكسن ملاذمن م يا في اؿ أزمن اإللجاف. كتعتبر اسمركات اسمكدكدة في ؤ اسلج ين استي ت ش

سذسؾ ااتفظت اسدكسن س فليا باؽ  ساسدكسن اسع ارينباطف األرض كمدارم اسمياا مف أذـ إيرادات 
جذسؾ تعتبر مف مكارد اسدكميف اسع ارم اس صكر كاآلمار اسع ارين استي  سملجين مكاردذا اسطبيعين

 .(2)عف زيارتيا تاكسيا اسدكسن إسى متااؼ أك أماجف ليااين ذامن كتت اضى اسدكسن م اببلن 

 العامة : الرسومثالثاً 

اسرلـ اسعاـ بعدة تعريفات  ذجر م يا أ   "مبلغ مف اسماؿ يدفع   س د عرؼ اسف يات
ممؿ رلكـ  .(3)اسم تفعكف إسى اسدكسن   داس س ات ،دمن معي ن ذات  فع عاـ تؤدييا اسدكسن إسييـ"

 معامبلت تلديؿ األراضي سدل دائرة تلديؿ األراضي )اسطابك(.

 

                                                           

 (.99( غا ـس اسماسين اسعامن كاستشريع اسضريبي )ص (1
 (.80اسضريبي )ص( اسمدذكفس اسماسين اسعامن كاستشريع (2
 (.163(  اصرس مبادئ علـ اسماسين اسعامن )ص(3
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 : القروض العامةرابعاً 

اسغ استي تاصؿ علييا اسدكسن مف اسغيرس مع استعيد بردذا يعرؼ اس رض اسعاـ بأ  :" اسمب
 (.1)إسي  مرة أ،رل ع د الكؿ ميعاد التا اق  كبدفع فكائد ع  "

اسديف اسعاـ  2005سل ن  24مف قا كف اسديف اسعاـ اسفللطي ي رقـ  1كقد عرفت اسمادة 
 كاسمترتب علييا دفع  تلديدان بأ  :" اسرصيد اس ائـ سبلستزامات اسماسين اساجكمينس غير اسملدد 

 الستزاماتيا".

 : اإلصدار النقدي الجديدخامساً 

صدار جمين دديدة مف اس  كد اسكرقين مف أدؿ لد عدز اإلصدار اس  دم اسدديد يع ي إ
اسااضر إسى تلدأ اسدكؿ في اسكقت  في بعض األاياف اسمكاز ن اسعامن ،بلؿ فترة زم ين معي ن.

س  دين كذسؾ ع دما تعدز عف االستدات إسى مصادر اإليرادات األ،رل صدار جمين مف األكراؽ اإ
 .(2)ممؿ اسضرائب كاس ركض اسعامنس كمف مـ تلت،دـ ذذا اس  كد في تمكيؿ  ف اتيا اسعامن

 : الستمالكسادساً 

 سكال يدكز اسملاس بيا سمف اسمعلكـ أف اسمبادئ اسدلتكرين تجفؿ اسملجين اس،اصن سؤلفراد
كذك ما  صت علي  اسدلاتير كاس كا يف بت ريرا  سبؿ كيدب صيا تيا كامايتيا في ادكد اس ا كف

ضمف اسا كؽ كاساريات اسعامنس كعلى ذذا فبل يدكز ارماف اسفرد مف ممتلجات  اس،اصن إال 
كذك  سبم تضى ملكغ  قا ك يس كااللتمبلؾ ذك مف أاد اسطرؽ استي تمس اؽ اسملجين اس،اصن

 :(3)باؽ دلتكرم كبشجؿ ،طير إال أف ذذا س  ما يبررا مف  اايتيف رغـ ملال 

 أ   ال يتـ إال ستا يؽ اسم فعن اسعامن سمدمكع اسمكاط يف. - أ
ؼ اساديث سيا أ يا ت كـ بكظيفن يمطل اس بؿ استجي إف اسملجين سـ تعد ا ان  - ب

كمف مـ فإ   يتعارض اؽ اسماسؾ مع مصلان اسدماعن. األمر اسذم  سادتماعين
 يتكدب تفعيؿ اسمصلان اسدماعين.

                                                           

 (.241(  اشدس اسكديز في اسماسين اسعامن )ص (1
 (.79( اس يليس اسماسين اسعامن )(2
 (.57( سبادس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن )ص(3
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 : التأميمسابعاً 

يعرؼ استأميـ بأ   "   ؿ ملجين اسمشركع أك مدمكعن اقتصادين مملكجن سؤلفراد أك سغيرذـ 
يؽ اسمصلان مف أش،اص اس ا كف اس،اص سلدكسن بكصفيا استش،يص اس ا ك ي سؤلمن ب صد تا 

كذك أللكب تلدأ إسي  اسدكؿ سلت،لص مف ليطرة رأس اسماؿ "س اسعامن م ابؿ تعكيض عادؿ
كمماس  تأميـ شرجن ق اة اسلكيس في مصرس كقد يجكف أللباب اقتصادين تتممؿ بليطرة  ساألد بي

 . (1)اسدكسن على كلائؿ اإل تاج كسم ع االلتغبلؿ كالتدابن سلرأم اسعاـ

 المصادرة: ثامناً 

دكف تعكيض  ع كبن س  على ما بدر  أك م  كالن  كي صد بيا ارماف اسماسؾ مف ملج  ع اران 
م   بمكدب اجـ مف اسماجمن صاابن اسصبلاينس أك بمكدب قرار إدارم شريطن أف يتـ ذسؾ 

 .(2)باس ا كف ةفي األاكاؿ اسمادد

 : مصادر المال العام في الشريعة اإلسالمية.الفرع الثاني

دعلت اسشريعن اإللبلمين سلماؿ اسعاـ مكارد معي ن كركافد جميرة بما يا ؽ االزدذار 
 تادين كاسرقي سؤلمن اإللبلمين مف ،بلؿ ذذا اسشرياف اسذم يبيح سؤلمن أف ت يض بمشركعاتيا اإل

سى ازدذار االقتصادس كتؤدم األمن مف ،بلؿ مشركعاتيا ما علييا كاستي تا ؽ اسر،ات كتؤدم إ
كا  لا ين اسم تميف سيذا  يتبلتـبات جما تؤدم ما علييا مف ديكفس كت يـ مراف يا بما مف كاد

ين األ،رل مف ،بلؿ اتاألمنس جما تعمؿ على إايات دميع مؤللاتيا استعليمين كاسصاين كاس،دم
 :تلؾ اسمكارد استي ي كـ علييا اسماؿ اسعاـس كأذـ ذذا اسمكارد

 :(3)اسمكارد اسدكرين كذسؾ ممؿ

م   إسى اسملتا يف  كذي ماؿ أكدب  اهلل على مف يملؾ اس صاب سيدفع قدران  :(4)ةاسزجا -1
إُّة الصدمةت لٌكنراء واًُصةوني واًؽةمٌني ؼٌيٕة واًُؤًكح اسمذجكريف في قكس  تعاسى:" 

                                                           

 (.189( اسشي،ليس اس ا كف اإلدارم )ص (1
 (.62( سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ )ص(2
 (.21-20( م صكرس اماين اسماؿ اسعاـ في اسشريعن كاس ا كف )ص (3
 (.21( م صكرس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (4
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ني ويف شبيي اهلل واثِ الصبيي . كذي عبادة ماسين أراد (1)..."مٌٖبٍٕ ويف الرمةب واًـةَر
سلمصلان اسعامن بالب  أف يعيف اسغ ي اسف ير كيلد اادت س تا ي ان  مف ،بلسيا اإللبلـ

ف دي اراس فيدب في   صؼ اسمعركفن في اس  ديف كذما اسذذب إذا ما بلغ عشريأ صبتيا 
راذـ ع د تكافر اسشركط مف دي ار كاسفضن ببلكغيا مائتي درذـ فيدب فييا اي ئذ ،ملن د

األصلينس كجما تدب اسزجاة في اسذذب كاساكائج  مضي اكؿس ك،لك اسماؿ عف اسديف
بف  سزركعس كقد أ،ذ عمرفي عركض استدارة كاسماشين كا كاسفضن فإ يا تدب أيضان 
في زجاة اسزركع اسعشر فيما ل ت  األمطار كاأل يارس ك صؼ  اس،طاب رضي اهلل ع  

 .(2)اهلل علي  كللـ:" فيما ل ت اسلمات اسعشر"اسعشر فيما ل ى باألدسن س كس  صلى 

 بي   اطبان س كس  تعاسى م، سلماؿ مف جؿ شائبن تشكب  مصداقان  كقد فرضت اسزجاة تطييران 
ٍ ودزكيٍٕ ثٕة وصي ؼٌيٍٕ إن صَلده :"صلى اهلل علي  كللـ  خذ َِ أمٖإًٍ صدمح دطٕٔر

 . (3)."..شكِ ًٍٕ

اسصدقات: اسصدقن ذي اسصكرة اسما ين مف صكر إعطات اسماؿ كتلمى باسزجاة اسمطل ن  -2
اسصدقات كجيؼ أل يا سيس سيا أدؿ مادد أك م دار معيفس كس د عبر اس رآف اسجريـ عف 

ٖٔكٍ مجي اًُرشق " اهلل عزكدؿ أ يا لبيؿ سلت رب مف ًيس اًرب أن دٖلٖا وج
م اآلخر واًَُلاكح والىذةب وانلبيني وآىت واًُـرب وًكِ اًرب َِ آَِ ثةهلل واَلٖ

اًُةل لَع حجٓ ذوي اًنرىب واَلذةىم واًُصةوني واثِ الصبيي والصةاٌني ويف 
بي ت أف ذذا اسماؿ اسمراد ب  ما  "وآىت اًُةل لَع حجٓف كؿ اهلل تعاسى " (.4)"..الرمةب

إسى اهلل  عما فرض علي  كذك اسصدقن اسذم يتصدؽ بيا اسفرد ت ربان  ي،رد  اسمرت زائدان 
ف ذك مممف عددتيـ اآلين اسجريمن م كال شؾ أف اسمتصدؽ ع دما ال يدد أادان  سعزكدؿ

كذذا سيس بملتغرب ف د ادث ذذا أياـ اس،ليفن اسعادؿ عمر بف  سماتاج إسى اسصدقن
يأ،ذ اسزجاة ألف جؿ اس اس أصباكا  ا أادان علي  ع دما سـ يددك ػ رضكاف اهلل ػ عبد اسعزيز 

ما أمر اهلل ب  أف يجكفس فأمر  إتباعغير ماتاديف مف شدة عدؿ ،ليفتيـ كم يد  في 

                                                           

 (.60( لكرة استكبنس اآلين )(1
ص  -3)ج 981س جتاب اسزجاةس باب ما في  اسعشر أك  صؼ اسعشرس اديث رقـ ( مللـس صايح مللـ(2
97.) 
 (.103لكرة استكبنس آين )( (3
 (.177اسب رةس آين )لكرة ( (4
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بتكدي  اسماؿ إسى أمكر أ،رل جزكاج اسشباب ك اكا فإ   لي كـ بصرفيا إسى بيت ماؿ 
 . (1)مف مكارد اسماؿ اسعاـ مف ذ ا تجكف اسصدقن مكردان  ساسمللميف

اسعشكر: كذي عبارة عف أمكاؿ يتـ تاصيليا على استدارة استي تمر عبر ادكد اسدكسن  -3
اإللبلمينس لكات جا ت دا،لن أك ،اردن مف أراضي اسدكسن اإللبلمينس كذي أشب  ما 
تجكف باسرلكـ اسدمرجين في اسكقت اسااسي. كاسعشكر سـ يجف سيا كدكد أياـ اس بي صلى 

 أبي بجر اسصديؽ رضي اهلل ع  س كسج يا ادتياد عمؿ ألكؿاهلل علي  كللـ كال ،ليفت  ا
اس،طاب رضكاف اهلل علي . كيبيف أبك يكلؼ ذسؾ في كؿ: إف أذؿ م بج كذـ  ب  عمر بف

قكـ مف أذؿ اسارب جتبكا إسى عمر بف اس،طاب رضي اهلل ع   ي كسكف: دع ا  د،ؿ 
لى اهلل علي  كللـ فشاكر عمر أصااب رلكؿ اهلل ص سكتأ،ذ م ا اسعشر أرضؾ تداران 

 .(2)في ذسؾس فأشاركا علي  فجا كا أكؿ مف دفع اسعشر مف أذؿ اسارب
على    دين كعي ين أك   دين ف ط يفرض أداؤذا ل كيان  فيك عبارة عف ضريبناس،راج:  -4

ماـ على مصاسح اسمللميف على اسدكاـ. ايا اسمللمكف ع كة كأكقفيا اإلاألرض استي افتت
َة أقةء اهلل لَع رشُٖل َِ أٔي اًنرى  :"مةل دؽةىلسجريمن اس،راجقد بي ت ذذا اآلين اسك 

. كمعلكـ أف اس،راج (3)"..قٌٌٓ ولٌرشٖل وذلي اًنرىب واَلذةىم واًُصةوني واثِ الصبيي
بف اسعاص  كف د بلغ ،راج مصر في عيد عمر  سجاف مف أذـ مكارد اسدكسن اإللبلمين

 .(4)ام ى مليكف مف اسد ا ير. كذذا يدؿ على أف اس،راج مكرد ميـ مف مكارد اسدكسن
كذي اسضريبن استي تفرض على رؤكس مف د،ؿ ذمن اسمللميف مف أذؿ اسجتاب اسدزين:  -5

كس د دات ذجر اسدزين كمف تؤ،ذ  ساسييكد كاس صارل كمف سيـ شبين جتاب جاسمدكسمف 
مةدٌٖا اذليِ ال يؤَْٖن ثةهلل وال ثةَلٖم اآلخر وال حيرمٖن َة :" م يـ في قكؿ اهلل تعاسى

دٖا الىذةب حىت يؽطٖا اجلزيح ؼِ وحرم اهلل ورشُٖل وال يديْٖن ديِ اِلل َِ اذليِ أ
ٍ صةؿرون . كذذا ذي أذـ اسمكارد اسدكرين استي تدفع إسى بيت ماؿ اسمللميف (5)"يد ٔو

بيت ماؿ  ت ك اكذاس كال يمجف أف ي،لكسصدقاجؿ فترة معي ن أك في أم كقت ممؿ ا

                                                           

 (.22-21( م صكرس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (1
 (.651( قلعديس مكلكعن ف   عمر بف اس،طاب )ص (2
 (.7لكرة اساشر س آين )( (3
 (.24-23( م صكرس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (4
 (.29لكرة استكبنس آين )( (5
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اسمللميف مف ذذا اسمكاردس بؿ إف استكزيع اسعادؿ سلمركات يؤدم إسى عدـ كدكد ماتاج 
 .(1)سممؿ ذذا األمكاؿ

 جما أف ذ اؾ مكارد غير دكرين سبيت اسماؿ كذي:

ااسن عدـ كدكد أاد ايث تؤكؿ استرجن أك ما ب ى م يا في  :التركة التي ل وراث ليا -1
إسى بيت اسماؿس باعتبار أف بيت اسماؿ أك اس،زا ن اسعامن صاابن اساؽ في مف اسكرمن  

جؿ ماؿ سيس س  صاابس سي فؽ م   على اسمصاسح اسعامنس كال يكضع ذذا اسماؿ اسذم 
 .(2)ال كارث س  في بيت اسماؿ أك اس،زا ن اسعامن باعتبارذا كارث س 

كدد في مكضع غير مملكؾ مف ماؿ أك م،تص ضائع مف ماسج   : كيراد بيا: ماالمقطة -2
كاألصؿ في دكازذا كتملجيا ما ركاا زيد بف ،اسد اسدي ي . (3)بل كط أك غفلن ك اكذا

 قاؿ: دات ردؿ إسى اس بي صلى اهلل علي  كللـ فلأس  عف اسل طن ف اؿ:" اعرؼ عفاصيا
ال فشأ ؾ بيا" . ظاذر اساديث أ   يدب (4)ككجاذا مـ عرفيا ل ن فإف دات صاابيا كا 

ف د اتفؽ  ان ف يدد سيا صاابعريفيا ل نس فإذا مرت اسل ن دكف أعلى اسملت ط أف ي كـ بت
 ف يات األمصار ماسؾ كاسمكرم كاألكزاعي كأبك ا يفن كاسشافعي كأامد كأبك عبيد كأبك مكر

أك يتصدؽ بيا إف جاف غ ياس  أف يأجليا إف جاف ف يران  على أ   إذا ا  ضت اسل ن جاف س 
بيف أف يديز اسصدقن في زؿ على مكابيا أك يضم   فإف دات صاابيا جاف م،يران 

 .(5)إياذا
 علي  ديش اسمللميف مف أمكاؿ اسعدكذي جؿ ما التكسى : اسغ يمن والفيء الغنيمة -3

ذا اشتبؾ في ارب مشركعن بعد رفض  اس،ضكع سلديش اإللبلمي إ ع ارا كم  كس 
ذك جؿ ماؿ د،ؿ  كاسفيت كا ممف يضرب علييـ اسدزين. عف دفع اسدزين إف جا  كامت اع

على اسمللميف مف غير ارب كال إيداؼس ج،راج األرضيف كدزين اسدمادـ ك،مس 
واؼٌُٖا أُّة ؿُْذٍ َِ يشء قإن هلل مخصٓ :" كفي ذسؾ ي كؿ اهلل عزكدؿ( 6)اسغ ائـ

                                                           

 (.25( م صكرس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (1
 (.25اسعاـ )ص  ( م صكرس اماين اسماؿ(2
 (.406/ ص 2( اسشربي يس مغ ي اسماتاج )ج(3
 (.5/91( أ،رد  اسب،ارم في جتاب اسل طن باب إذا دات صااب اسل طن )(4
 (.306/ص2( ابف رشدس بداين اسمدتيد )ج(5
 (.22840/ص 5( اس رطبيس اسدامع ألاجاـ اس رآف )ج(6
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ْذٍ ثةهلل ولٌرشٖل وذلي اًنرىب واَلذةىم واًُصةوني واثِ مف . (1)"..الصبيي إن وْذٍ َآ
ح ذ ا تجكف اسغ يمن مكردا مف مكارد اسدكسن غير اسدكرين استي يصرؼ م يا على مصاس

 .(2)صبلح أك ترميـ ك اكااسمللميف كمرافؽ اسدكسن استي يراذا اإلماـ في اادن إسى إ
معلكـ أف اإللبلـ ياتـر اسملجين اسفردين كيصك ياس كقد كضع سيا مف : األموال المصادرة -4

اس يكد كاسضكابط ما يجفؿ ذذا اساماينس كمف أذـ ذذا اسضكابط أف تأتي ذذا اسملجين عف 
طريؽ جلب مشركعس كمف مـ فمتى اادت عف ذذا اسغاين دازت مصادرة ذذا األمكاؿ 

بف اس،طاب رضكاف اهلل علي  جؿ  سصاسح بيت ماؿ اسمللميفس كقد صادر ليد ا عمر
 .(3)ماؿ أتى عف طريؽ غير مشركع

 المطمب الثاني: معيار المال العام في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية.

 : معيار المال العام في القانون الوضعي.الفرع األول

كا  لمت اس ظريات  سس د ظيرت عدة اتداذات سلتفرقن بيف اسماؿ اسعاـ كاسماؿ اس،اص
 اكؿ ذسؾ في اتداذيف:

 طبيعة المال العام. أول: نظرية

كصااب ذذا اس ظرين ذك اسف ي  اسفر لي دكجر كاسف ي  بيرمل يس ايث اعتمد في ذذا 
االتداا ستمييز األمكاؿ اسعامن عف غيرا مف أمكاؿ اإلدارة اس،اصن على طبيعن اسماؿ ذات  اسذم 

اصن بطبيعت س فيك ماؿ عاـ جاأل يار كاسطرؽ كاسمكا ئس فمف غير جاف غير قابؿ سلملجين اس،
أك يجتلب ملجيت  بكضع اسيد ممبلس كباستاسي فإف كدكد أمكاؿ  اسمتصكر أف يشترم األفراد  يران 

مف اال ت ادات  فرادذا ب ظاـ قا ك ي معيف.على أف جميران يبرر إت،تلؼ بطبيعتيا عف أمكاؿ األفراد 
اس ظرين أذميا أف األ،ذ بيذا اس ظرين يؤدم إسى تضييؽ دائرة األمكاؿ تـ تكديييا إسى ذذا 

 اسعامن إذ ي صرذا على األمكاؿ اسم،صصن ال تفاع اسدميكر مباشرةس في ايف أف ذ اؾ أمكاالن 
عامن باتفاؽ اسدميع ممؿ  عامن غير م،صصن ال تفاع اسدميكر مباشرةس كتعد مع ذسؾ أمكاالن 

                                                           

 (.41لكرة األ فاؿس آين ) ((1
 (.28اسعاـ )ص  ( م صكرس اماين اسماؿ(2
 (.30( م صكرس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (3
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ا سما تاكي  مف ألرار ستي ال يلمح سلدميكر بارتيادذا  ظرن اس بلع كاساصكف اسعلجرين ا
 .(1)علجرين

 التخصيص لممال العام. ثانيا: نظرية

صااب ذذا اسمعيار ذك اسف ي  ديدي كاسف ي  ديز. ف ظرين ديدي تجمف في ت،صيص  
في  ظرا لكل تلؾ األمكاؿ استي تجكف  عامان  كمف مـ فبل يعتبر ماالن  سبطري ن مباشرة سلمرفؽ

دارة مرفؽ عاـ مف مرافؽ اسدكسن.أما  ظرين ديز: ف د اعتبر اسماؿ أف يجكف  م،صصن ستليير كا 
على أف اسجمير مف لياـ اس  د  سرئيليا كأف يؤدم اسماؿ دكران  سس،دمن مرفؽ عاـ رئيلي م،صصان 

دي ف د أ،ذ علي  أف  ظريت  اعتبرت باس لبن سدي فممبلن  سكديت سيذيف اسف ييف في عدة دكا ب
شاذة االتلاع ايث تعتبر دميع األمكاؿ استي يتـ ت،صيصيا سلمرفؽ اسعاـ مف األمكاؿ اسعامن 

فين جأدكات اسمجاتب األمر اسذم يؤدم إسى تض،ـ ذذا األمكاؿ كذك ال يتفؽ مع األشيات استا
 .(2)ظاـ اس ا ك ي سؤلمكاؿ اسعامنقبلـ استي ال تلتكدب  فس اساماين اسم ررة سل كاسماابر كاأل

 : معيار المال العام في الشريعة اإلسالمية.الفرع الثاني

 شأ استمييز بيف األمكاؿ اسعامن كاألمكاؿ اس،اصن. كقد أبرز  اإللبلمينمع  شأة اسدكسن 
 عديدة سؤلمكاؿ اسعامن تمملت في اآلتي:  صكران  اإللبلمياستشريع 

 اسخ..ذات  فع عاـس جاأل يار كاسشكارع كاسطرقات.: كذي أمكاؿ المرافق العامة -1
لت كف م   كيل كف ي أك كادو شرجات في ددلن كاسفرات كجؿ  ير عظيـس  كاسمللمكف دميعان 

في اسمد،ؿ:"  اإلماـ اس ككم . كقاؿ(3)كاس،لؼس كسيس ألاد أف يم ع" اسشفن كاساافر
ال اس  اطر اسماتاج إسيياس شاطئ اس ير ال يدكز ألاد اسب ات في  سللج ىس كال سغيرذا إ

كقيؿ:" عمارة اافات ذذا األ يار مف كظائؼ  (.4)كما ذسؾ إال أل يا مرافؽ اسمللميف"
. كما جاف مف اسشكارع كاسطرقات كاسرااب بيف اسعمراف فليس ألاد إاياؤا (5)بيت اسماؿ"

                                                           

 (.27( اسطماكمس مبادئ اس ا كف اإلدارم )ص 1)
 .(352( شيااس أصكؿ اس ا كف اإلدارم )ص (2
 (.105( أبك يكلؼس اس،راج )ص (3
 (.240( اسفاليس اسمد،ؿ )ص (4
 (.370( اس ككمس ركضن اسطاسبيف )ص (5
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أك ضي اس كلكات ضيؽ على اس اسس أك سـ يضيؽس ألف ذسؾ يشترؾ  لكات جاف كالعان 
 .(1)في  اسمللمكفس كتتعلؽ ب  مصلاتيـس فأشب  ملاددذـ"

. (2)ال ي ع استضييؽ على اس اس سلاادن اسعامن إسى ذسؾ ذك أف يامي مكضعان  : الحمى -2
فاسامى   ؿ األرض  سمصركفن سيـ سدماعن اسمللميفس كم فعتيافباسامى تصبح األرض 

 . (3)مف اإلباان إسى اسملجين اسعامنس ستب ى مكقكفن سمصلان اسمللميف
: جاس صؼ اسذم رصدا رلكؿ اهلل صلى اهلل األراضي الموقوفة عمى جماعة المسممين -3

كأرض اسلكاد بفعؿ عمر بف اس،طاب  ـسكااداتي ـعلي  كللـ مف أراضي ،يبر س كائبي
 .(4)رضي اهلل ع  

كذي ما أصفاا اإلماـ سبيت اسماؿ مف فتكح اسببلد إما باؽ اس،مس فيأ،ذا : الصوافي -4
ما أف يصطف . كذجر اسماكردم:" (5)  بالتطابن  فكس اسغا ميف ع  يبالتا اؽ أذل  س س كا 

أف ذذا اس كع مف اسعامر ال يدكز اقتطاع رقبت  أل   قد صار باصطفائ  سبيت اسماؿ 
 .(6)اسكقكؼ اسمؤبدة" سجافن اسمللميف فدرل على رقبت  اجـ

سغرض التغبلسيا  تعطييا اسدكسن ألاد األش،اص كذي أراضو  األراضي الموات: -5
كالتممارذاس سج يا تؤكؿ في اس ياين إسى أف تلتفيد م يا اسدماعن جلياس ك،اصن طب ات 

ذا سـ ال ياؽ س  االلتمرار علي س ،اصن إاسف رات كاسماتاديفس كذسؾ أف ماتدز اسمكات 
سااجـ الترداع اسمكات كيايي  سصاسح اسدماعنس فع دئذ ياؽ سلدكسن ممملن بايلتممرا 

تملؾ اسمكات . كعلى ذسؾ يجكف (7)ممف ذك أجمر م   ددين ك شاطا سيلتفيد م   غيرا
التفادة اسدماعن م  . كفي ذذا ي كؿ اسرلكؿ علي  -2ايات. اإل-1مشركطا بشرطيف: 

 . (8)يي س "ميتن ف اسصبلة كاسلبلـ:" كمف أايا أرضان 

                                                           

 (.5( اسم  عس ابف قدامن )ص (1
 (.37/ ص 6( اسباديس اسم ت ي )ج (2
 (.213)ص  اإللبلمي( اس بيا يس االتداا اسدماعي في استشريع االقتصادم (3
 (.143-142/ ص 2س باب اجـ أرض ،يبر )جتل ف أبي داكدس جتاب اإلمارة كاسفي ( أبك داكد:(4
 (.192( اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص (5
 (.193اسللطا ين )ص ( اسماكردمس األاجاـ (6
 (.11( غادمس األمكاؿ كاألمبلؾ اسعامن في اإللبلـ كاجـ االعتدات علييا )ص(7
 (.23)ص 2210اسعل بل يس فتح اسبارمس جتاب اسمزارعنس باب مف أايا أرضا مكاتاس اديث رقـ ( (8
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دكف قتاؿس كدكف إيداؼ ،يؿ كال  كذك اسماؿ اسذم أصاب  اسمللمكف عفكان  :أموال الفيء -6
اسملجين اسعامن ب،صكص أمكاؿ  مبدأ رضي اهلل ع   رجاب. كقد طبؽ عمر بف اس،طاب

 .(1)رر اؽ دميع اسمللميف في ماؿ اسفيتفعمر رضي اهلل ع   ق اسفيت
اهلل علي   ىفع اسمللميفس بعد أف ياكزا اسرلكؿ صلي،صص س  اس فؿ مكرد ميـ نفال:األ  -7

قال س كذسؾ البما كرد في اس رآف اسجريـس (2)كللـ أك مف ي كـ م ام  مف أمير أك ااجـ
 .  (3)"ِ األّكةل مي األّكةل هلل ولٌرشٖليصألّٖه ؼتعالى:" 

ٖم اآلخر وال : قاؿ تعاسى: الجزية -8 ٖا اذليِ ال يؤَْٖن ثةهلل وال ثةَل حيرمٖن َة حرم اهلل مةدٌ
 ٍ ٖا اجلزيح ؼِ يد ٔو ٖا الىذةب حىت يؽط ورشُٖل وال يديْٖن ديِ اِلل َِ اذليِ أود

"صةؿرون
. كاسدزين تؤ،ذ مف أذؿ اسجتاب اسييكد كاس صارل  ظير امايتيـ كتأمي يـ (4)

 .(5)على أ فليـ كأمكاسيـ كأذلييـس كس ات تمتعيـ بمرافؽ اسمللميف اسعامن
ٖ خري  :"مُٖل دؽةىلي اس،راج األصؿ ف الخراج: -9 أم تصإًٍٔ خرجة قخراج ربه خري ٔو

اسركـ كمصرس . كجاف اس،راج يؤ،ذ مف أذاسي اسببلد اسمفتكان جاسفرس ك (6)"الرازمني
 . (7)يف اسعامنملسي فؽ في مصاسح اسمل

: كتؤ،ذ على اسبضائع اسمارة بببلد اسمللميف مف تدار اسمللميف كغيرذـ )أذؿ العشور-10
 .(8)كأذؿ اسارب( كذك غير اسماصكؿ اسذم يفرض على األرض اسزراعين في اسزجاة اسذمن

. كتكزع اسغ ائـ (9): كذي جؿ ما غ م  اسمللمكف مف اسعدك باس تاؿ كاس ير كاسغلبنالغنائم-11
واؼٌُٖا أُّة ؿُْذٍ َِ شئ قإن هلل مخصٓ ولٌرشٖل وذلي  :"مُٖل دؽةىلالب ما دات في 

                                                           

 (.29( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ في اسف   اإللبلمي )ص(1
 (.64ؾ اسعامن في اإللبلـ كاجـ االعتدات علييا )ص( غادمس األمكاؿ كاألمبل(2
 (.1( لكرة األ فاؿس آين )(3
 (.29( لكرة استكبنس آين )(4
 (.125( أبك يكلؼس جتاب اس،راج )ص(5
 (.72( لكرة اسمؤم كفس آين )(6
 (.89( أ كيديس اسطبيعن اس ا ك ين سلماؿ اسعاـ كألس امايت  )ص(7
 (.89سلماؿ اسعاـ كألس امايت  )ص( أ كيديس اسطبيعن اس ا ك ين (8
 (.96( غادمس األمكاؿ كاألمبلؾ اسعامن في اإللبلـ كاجـ االعتدات علييا )ص(9
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واًُصةوني واثِ الصبيي إن وْذٍ آَْذٍ ثةهلل وَة أّزنلة لَع ؼجدّة يٖم اًنرىب واَلذةىم 
 .(1)"اًكرمةن

اسماؿ اسعاـ كاس،اص في أف األمكاؿ اسعامن بيف  اإللبلمينذذا كقد ميزت اسشريعن 
 :(2)ذي

ح مف مصاس عامن غير قابلن سلتملؾ؛ أل يا معتبرة شرعان  مكاالن أف مرافؽ اسمدتمع تعتبر أ -1
س كيلاؽ بيا اسمدارس كاسدلكراسجافنس كذسؾ جاأل يار اسجبيرة كاسطرؽ اسعامن 

 كلجؾ اساديدس كغيرذا.   كاسملتشفيات
ب مع اسديد أف م افع بعض األمكاؿ اسعامنس استي في مت اكؿ اسدميع سج يا ال تت ال -2

 ع يا. سلضر اماين سمصلان األمن فيياس كدفعان  اسمبذكؿ في تاصيليا م ع اسشرع تملجيا
 اسعامنس على دردتيف مف األذمين: األمكاؿأف م افع ذذا  -3

 زسن اسمبااث اسعامنس كذي: اسماتس كاسجؤلس كاس ارس كاسملحس  زسن مى م افع ضركرين مي  - أ
 جا ت اسم كمات اسضركرين سلاياة في اسصدر األكؿ.قد ك 

سعمراف اريـ اتسكقع أذليا في اسضيؽ كاسارجس كذي  م افع اادين سك تملجت مراف يا - ب
 .ب م   مطل انس أك بإذف اإلماـاسذم ال يدكز إايات ما قر 

سجؿ ذسؾ يمجف تاديد اسمعيار اسمميز سؤلمكاؿ اسعامن عف األمكاؿ اس،اصن بأف األمكاؿ  -4
 مف كسي األمر سلم فعن اسعامن ضركرين جا ت اسعامن: ذي اسم،صصن بطبيعتيا أك ب رار
 ؿ في تاصيليا. أك اادينس غير اسمت البن مع اسديد اسمبذك 

عما ا فرد ب  اإللبلـ مف صكر ملتادمن سلملجين اسعامنس فإف اسلمن اسغاسبن سلملجين  فضبلن 
تلمح سجؿ فرد في اسمدتمع  اسعامن في اإللبلـ ذي ملجين اسشعب أك اسمدتمعس تلؾ اسصكرة استي

أف يلتفيد مباشرة مف اسمكاد األكسين كاسممرات اسطبيعين اسم تدنس كجافن اسمكارد  على ادة
ممؿ جيفين االلتفادة مف األ يار كاسطرؽ  االقتصادين استي ادبت عف اسملجين اسفردينس تمامان 

كاسجبارم كاسادائؽ اسعامنس على ايف أف اسمكارد اسم تدن في االقتصادات اسكضعين ت تصر 
مف ملجين اسدكسن اسمعاصرة  األفراد أك اساجكماتس كذك األمر اسذم يتضح تمامان ملجيتيا على 

سلاجكمن أك اسدكسنس كذي استي  سلم ادـ كاسماادرس ففي ظؿ ذذا اسملجين يعتبر اس طاع اسعاـ ملجان 

                                                           

 (.41( لكرة األ فاؿس آين )(1
 (.38-36( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ في اسف   اإللبلمي )ص(2
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تتكسى إدارت  كتصريؼ جافن شئك   بما في ذسؾ اؽ استصرؼ باسبيع. إف عائد ذذا اس طاع قد 
سى اسمصاسح اسمباشرة سمدمكع اسمكاط يفس سجف سيس مع ى ذسؾ أ يا ملجين شعبس يكد  بعض  إ

ففي اسكاقع اسعملي غير ملمكح ألاد أفراد اسشعب باستد،ؿ ال مف قريب كال مف بعيد في مليرة 
ذذا اس طاعس أما ما يمارل   كاب اسشعب مف رقابن فإف ذذا ال يغير مف ارين اساجكمن في إدارة 

ماؿ. أما في اسمفيـك اإللبلمي فإف اسملجين اسعامن ذي ملجين اسشعب جمدمكع كتصريؼ ذذا اس
س كياؽ سمدمكع اسم تفعيف إدارة كتصريؼ اسماؿ اسعاـس ذي في اسكاقع اسعملي جكقؼ اأفراد

سمصلان أفراد اسمللميف ياصلكف بمكدب  على اؽ اال تفاع ببل التم ات أادس كمف مـ ال يدكز 
 األمر استد،ؿ في شئكف اسم تفعيف _تصرؼ في اسرقبنس جما ال يدكز سكسي سيـ كال سكسي األمر اس

ف جا ت س  اس صيان كاستأجد مف االس تزاـ بشرع اهلل كاماين ذذا اسماؿ_ إال في ااسن كاادة كذي كا 
تبلؼ اسماؿس بايث يف د اسم فعن استي رصد مف أدليا كفي دميع األاكاؿ لكات جاف تلؼ أك إ
،بلؿ بصيا ن اسماؿ اسعاـ فإف سلمللـ ن اسم تفعيف أك كسي األمر ع د اإلدمكعاس رار ذـ م اصا عك 

اسعادم اؽ مباشرة استد،ؿ بإدارة اسماؿ كت ظيم  كااللتفادة م   كاسدفاع ع  س كسيس مدرد اسرقابن 
. كقد عبر اسللؼ اسصاسح عف ذسؾ جل  كمارلكا عمليا ذذا األمكرس فيذا أبك (1)أك تم ي ادكميا

اسشاـ بعد أف أجمر مف تلمين اسماؿ اسعاـ  رضي اهلل ع   يذذب إسى معاكين كاسي رمذر اسغفا
"بماؿ اهلل" كقاؿ س :" ما يدعكؾ إسى أف تلمي ماؿ اسمللميف ماؿ اهلل؟ ف اؿ معاكين: يرامؾ اهلل 
يا أبا ذر أسل ا عباد اهلل كاسماؿ ماؿ اهلل؟ ف اؿ أبك ذرس فبل ت ل . قاؿ معاكين: لأقكؿ ماؿ 

 . (2)مللميف"اس

س ف د ،شى أف يلمى "ماؿ اسشعب" رضي اهلل ع   كذجذا اتضات اس ظرة اسماقبن ألبي ذر
بماؿ اهللس اتى ال يعطي ذسؾ تر،يصا سكسي األمر في أف يتصرؼ في اسماؿ اسعاـ الب ذكااس 
فيك مدرد  ائب أك كجيؿ عف اسشعب في إدارة أك تصريؼ اسماؿس كمف مـ علي  أف يتصرؼ 

مصلان كرغبن مف أ ابكا ع يـ كسيس كفؽ ذكاا أك مصلان أ صارا كأقارب س كذك مف  ااين كفؽ 
عف اهللس جما جاف يظف ملكؾ أكركبا في ظؿ ادعات اساؽ اإلسيي سلملكؾس كا  ما  أ،رل سيس  ائبان 

ذك  ائب عف اسدماعنس ذسؾ أف اهلل لباا   كتعاسى قد الت،لؼ اسدماعن في ايازة األرض 
ياس كاسااجـ ات،ذ ،بلفت  مف اسدماعنس ذسؾ أف اهلل لباا   كتعاسى قد الت،لؼ كاال تفاع ب

اسدماعن في ايازة األرض كاال تفاع بياس كاسااجـ ات،ذ ،بلفت  مف اسدماعن كسيس مف ت صيب 

                                                           

 (.12)ص  اإللبلـ( اسركبيس اسملجين اسعامن في صدر (1
 (.117)ص  اإللبلـ( اس،كسيس اسمركة في ظؿ (2
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س فجما ي كؿ ابف تيمين عف اسكالة:" ذـ كجبلت اسعباد على  فكليـس بم زسن أاد (1)إسيي مباشر
 . (2)،رس ففييـ مع ى اسكالين كاسكجاسن"اسشريجيف مع اآل

إف اسماؿ اسعاـ يتلع أك يضيؽ  طاق  الب اسزماف كاسمجافس كطبيعن األمكاؿ استي تتغير 
ا سؤلمن اإللبلمين عامن  سؤلفرادس أك ملجان  ،اصان  على مر اسعصكرس كجؿ ماؿ يصلح أف يجكف ملجان 

 أك اس اس دميعاس كأذـ ذذا اسضكابط ما يلي:

 ما يعكد اسعاـ بفرد مف األفرادس كا  : أم عدـ ا،تصاص  فع اسماؿ المالك عدم معرفة -1
ضي اهلل ع   قاؿ:  فع  على اسمللميف دميعا كذسؾ: سما ركم عف عمر بف اس،طاب ر 

أك م ع س كما ال س  في ذذا اسماؿ اؽ أعطي  كاهلل اسذم ال إس  إال ذك مبلمان ما مف أاد إ
ال جأادذـس كسج ا على م ازس ا مف كما أ ا في  إ أاد أاؽ ب  مف أاد إال عبد مملكؾس

جتاب اهللس كقلم ا مف رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ كاسردؿ كببلؤا في اإللبلـس 
كاسردؿ كقدم  في اإللبلـس كاسردؿ كغ اا في اإللبلـس كاسردؿ كاادت س كاهلل سئف ب يت 

 . (3)سيأ،ذف اسراعي بدبؿ ص عات اظ  مف ذذا اسماؿ كذك مجا  

 .(4): كذذا األمر كاضح في دالست  على أف اسماؿ اسعاـ يعـ  فع  دميع األمنوجو الستدلل

: فاسماؿ اسعاـ اؽ سؤلمن جلياس كال يدكز ألاد مف أفراد األمن أف التصرف والحيازة -2
ياتجراس أك يادب  فع  عف غيرا؛ أل   ال يدكز ايازت  كاستصرؼ في س ب،بلؼ اسماؿ 

  كاستصرؼ في  في دميع األكد  اسمشركعن؛ س كس  صلى اهلل علي  اس،اص فيدكز ايازت
 .(5)كللـ:" ال تم عكا فضؿ اسماتس كال تم عكا فضؿ اسجؤل"

كاسجؤل مف األمكاؿ اسعامن استي ال يدكز استصرؼ ببيع فضليا أك  : إف اسماتوجو الستدلل
 .(6)ايازت 

                                                           

 (.13)ص اإللبلـ( اسركبيس اسملجين اسعامن في صدر (1
 (.24( ابف تيمينس اسليالن اسشرعين في إصبلح اسرعين )ص (2
 (.571/ ص 2( اسطبرمس تاريخ اسطبرم )ج(3
 (.46)ص  اإللبلمي( زعربس التغبلؿ اسكظيفن في االعتدات على اسماؿ اسعاـ في اسف   (4
صااب اسمات أاؽ باسمات اي يركمس اديث  صايح اسب،ارمس جتاب اسملاقنس باب مف قاؿ إف ( اسب،ارم:(5
 (.132/ص 2س )ج2353رقـ 
 (.46)ص  اإللبلمي( زعربس التغبلؿ اسكظيفن في االعتدات على اسماؿ اسعاـ في اسف   (6
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 الفصل الثاني
 تنظيم حماية المال العام

يتكدب علي ا أف  اإللبلمينسبياف طرؽ اماين اسماؿ اسعاـ في اس ا كف اسكضعي كاسشريعن 
 كضح است ظيـ استشريعي ساماين اسماؿ اسعاـ في استشريعات اسكضعين اسفللطي ين كاسشريعن 

 اإللبلمين.

ت ظيـ اساماين  سبياف ،صص األكؿمبااثس يليـ ذذا اسفصؿ إسى مبلمن ت كليتـ 
س اإللبلميناسدلتكرين كاإلدارين سلماؿ اسعاـ في اس ا كف األلالي كاإلدارم اسفللطي ي كاسشريعن 

جرس اسما ي سبياف ت ظيـ اساماين اسمد ين سلماؿ اسعاـ في اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي كاسشريعن كي
ماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ في قا كف اسع كبات اإللبلمين ك ،صص اسماسث سبياف ت ظيـ اسا

 اسفللطي ي كاسشريعن اإللبلمين.

 تنظيم الحماية الدستورية واإلدارية لممال العام. المبحث األول:

سبياف ت ظيـ اساماين  يـ ذذا اسمباث إسى مطلبيف األكؿ ي،صصلت كـ اسباامن بت ل
سبياف ت ظيـ  لطي ي. أما اسمطلب اسما ي يجرساسفل اسدلتكرين كاإلدارين سلماؿ اسعاـ في اس ا كف

 .   اإللبلميناساماين اسدلتكرين كاإلدارين سلماؿ اسعاـ في اسشريعن 

 .ية لممال العام في القانون الفمسطيني المطمب األول: تنظيم الحماية الدستورية واإلدار 

عتدات اسماؿ اسعاـ باماين تجفؿ عدـ اال س د أااط اس ا كف األلالي كاإلدارم اسفللطي ي
 مف أدؿ اسافاظ علي . علي  في اسعديد مف اس صكص اس ا ك ين

 الفرع األول: تنظيم الحماية الدستورية لممال العام في القانون األساسي الفمسطيني.

س د ت اكؿ اس ا كف األلالي اسفللطي ي مكضكع اسماؿ اسعاـ ايث ،صص عدة مكاد  ظـ 
 كمف ذذا األلس اسدلتكرين استي دات بيا: سع اسماؿ اسعاـفييا مكضك 
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أول: وجوب تقديم إقرار بالذمة المالية من قبل أعضاء المجمس التشريعي والوزراء 
 والموظفين.

ي دـ جؿ عضك في مف اس ا كف األلالي في اسف رة اسما ين م يا على:" أف  54ايث  صت اسمادة 
في  جؿ ما  اسماسين اس،اصن ب  كبزكدت  كبأكالدا اس صر مفصبلن باسذمن  قراران اسمدلس استشريعي إ

في دا،ؿ فللطي ي ك،اردياس كما علييـ مف ديكفس كيافظ ذذا  كم  كالن  يملجكف مف مركةس ع اران 
سدل ماجمن اسعدؿ اسعلياس كال يدكز االطبلع علي  إال بإذف اسماجمن كفي  كلريان  اإلقرار مغل ان 

مف اس ا كف األلالي:" على رئيس اسكزرات كجؿ  80كجذسؾ اسمادة  (1)اسادكد استي تلمح بيا" 
. يعتبر اإلقرار باسذمن اسماسين بممابن بياف (2)باسذمن اسماسين اس،اصن......" كزير أف ي دـ إقراران 

ي دم  اسمجلؼ عف ذمت  اسماسين كذمن زكد  كأب ائ  اس صر يبيف في  األمكاؿ اسم  كسن كغير 
لجك ياس بما في ذسؾ األليـ كاسل دات كاساصص في اسشرجات كاسالابات في اسم  كسن استي يم

اسب كؾس كاس  كد كاسالي كاسمعادف كاألادار اسممي نس لكات جاف ذسؾ دا،ؿ فللطيف أك ،اردياس 
. كتجمف أذمين اإلقرار (3)كجذسؾ بياف ما سيـ كعلييـ مف ديكفس كمصادر د،ليـ كقيمن ذذا اسد،ؿ

 :باسذمن اسماسين في

 .مف االعتدات علييا اين اسماؿ اسعاـ كاسكظيفن اسعامنام - أ
 مؤللات كأديزة اسدكسنس كمكظفييا.كتعزيز اسم ن ب  - ب
 على جؿ مف يتكسى اسكظيفن اسعامن. تعزيز اسرقابن اسذاتين - ت
 مجافان اسجلب غير اسمشركع.  - ث
براتة شبيات كاستشجيؾ في ف اإلفصاح اسماسي يبعد ع   اسإ إذاماين سلمجلؼ  فل    - ج

 اص   مف شبيات استربح كالتغبلس  سكظيفت . ذمت س كي

كدب اس ا كف األلالي على عضك اسمدلس استشريعي عدـ التغبلؿ عضكيت  في كجذسؾ أ
مف اسف رة األكسى ايث  صت على:" ال يدكز  54أم عمؿ مف األعماؿ اس،اصن في اسمادة رقـ 

                                                           

 اسفللطي ي اسمعدؿ.  األلاليمف اس ا كف  (54/2( اسمادة )(1
 اسفللطي ي اسمعدؿ. األلالي( مف اس ا كف 80( اسمادة )(2
 (.1بع كاف إقرارات اسذمن اسماسين )ص ن مجافان اسفلاد اسفللطي ينس( ذيئ(3
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مف األعماؿ اس،اصنس كعلى أم سعضك اسمدلس استشريعي أف يلتغؿ عضكيت  في أم عمؿ 
 . (1) اك"

س د أكدب اس ا كف األلالي على جؿ مف يتكسى للطن عامن كس  صبلاين الت،داـ اسماؿ 
مف أف يلتغؿ أادذـ  بما سدي  مف أمكاؿ ،كفان  ان اسعاـ مف أدؿ تليير مرفؽ عاـ أف ي دـ إقرار 

ار باسذمن اسماسين كليلن سم ار ن م صب  كيلتغؿ اسماؿ اسعاـ سمصلات  اس،اصن. بذسؾ يعتبر اإلقر 
مركة صااب اسللطن قبؿ تكسي  م صب  كبعد ا تيات كاليت  سمعرفن مدل ارتجاب  ألفعاؿ ميدرة 

 سلماؿ اسعاـ أـ ال.  

 ثانيا: وجوب تنظيم أحكام الموازنة العامة بقانون.

يرادات  تعتبر اسمكاز ن اسعامن ،طن ماسين ت ديرين تتكقعيا اساجكمن تشتمؿ على  ف ات كا 
دازتيا مف اسبرسماف كذي كمي ن  ساسدكسن ،بلؿ فترة زم ين م بلن ت در عادة بل ن كيدب إقرارذا كا 

تتضمف بر امج مفصؿ سعمؿ اساجكمن في اسمداؿ االقتصادم كاالدتماعي كاسماسي كاسليالي 
مف  1. كجذسؾ عرفت اسمادة رقـ (2)عف اسليالن اسعامن سلدكسنكغيرذا مف اسمداالت اسم بم ن 

اسمكاز ن اسعامن  1998سل ن  7قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي رقـ 
يراداتيا سل ن ماسين معي ن كيشمؿ است ديرات  بأ يا:" بر امج مفصؿ س ف ات اسللطن اسكط ين كا 

 ين كاسم ح كاس ركض كاسمتاصبلت األ،رل سيا كاس ف ات اسل كين إليرادات اسللطن اسكط
 . (3)كاسمدفكعات اسم،تلفن"

قرارذا ب ا كف في اسمادة  س د أكدب اس ا كف األلالي أف ت ظـ أاجاـ اسمكاز ن اسعامن كا 
قراراذا  60 م   ايث  صت على:" ي ظـ اس ا كف األاجاـ اس،اصن بإعداد اسمكاز ن اسعامن كا 

األمكاؿ اسمرصكدة فيياس كجذسؾ اسمكاز ات اسملا ن كاستطكيرين كميزا يات اسييئات كاستصرؼ في 
كاسمؤللات اسعامنس كجؿ مشركع تلاذـ في  اسللطن بما ال ي ؿ عف ،مليف باسمائن مف 

 .(4)رألماس "

                                                           

 اسفللطي ي اسمعدؿ. األلالي( مف اس ا كف 54/1( اسمادة )(1
 (.169ص )( غا ـس اسماسين اسعامن كاستشريع اسضريبي (2
 .1998سل ن  7( مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي رقـ 1)( اسمادة (3
 اسفللطي ي اسمعدؿ. األلالي( مف اس ا كف 60( اسمادة )(4
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كيتبيف مف  صكص اس ا كف األلالي أ   أكدب إقرار اسمكاز ن اسعامن كت ظيميا ب ا كف 
سافاظ على اسماؿ اسعاـ مف أف ي كـ أم صااب للطن بارتجاب أم فعؿ في  كذسؾ مف أدؿ ا
سذسؾ م ح ذذا اسللطن سلمدلس استشريعي كجذسؾ أكدب اس ا كف على اسللطن  سذدر سلماؿ اسعاـ

است فيذين عرض اسالاب اس،تامي على اسمدلس استشريعي بعد صرؼ اسمكاز ن اسعامن جكليلن 
ي علييا مف أدؿ تدقيؽ آسيات صرؼ اسمكاز ن اسعامن جما رقابين مف قبؿ اسمدلس استشريع

،صصت ع د إقرارذا كذؿ صرفت مف أدؿ تليير ك،دمن اسمرافؽ اسعامن كاسمصلان اسعامن أـ 
 على اسماؿ اسعاـ. االعتداتأ   تـ 

لغاء الضرائب العامة والرسوم بقانون.  ثالثا: وجوب فرض وتعديل وا 

يدفعيا اسمجلؼ إسى اسدكسن أك أاد اسييئات اسعامن تعتبر اسضريبن فريضن ماسين دبرين 
اسمالين بصكرة  يائين؛ ستتمجف مف تا يؽ أذدافياس كدكف أف يعكد علي   فع ،اص م ابؿ 

سى أاد . أما اسرلـ اسعاـ فيك مبلغ مف اس  كد يدفع  اسم تفعكف مف اس،دمات اسعامن إ(1)دفعيا"
 . (2)كبصفن  يائين م ابؿ ،دمن ،اصن ت ترف باس فع اسعاـ" أش،اص اس ا كف اسعاـ دبران 

لـ اسعاـ فأكدب س د دات اس ا كف األلالي بأاجاـ دلتكرين ،اصن باسضرائب اسعامن كاسر 
كفرضيا ال يجكف إال ب ا كفس كذذا ما  صت علي  صراان  سإ شات اسرلـك كاسضرائب اسعامن

سغاؤ ب اسعامن كاسر ب كسيا:" فرض اسضرائ 88اسمادة  ذا ال يجكف إال ب ا كفس كال لكـ كتعديليا كا 
 . (3)يعفى أاد مف أدائيا جليا أك بعضيا في غير األاكاؿ اسمبي ن في اس ا كف".

ف مف ذسؾ أف اس ا كف األلالي أ،ضع اسضرائب كاسرلكـ اسعامن في فرضيا كيتبي
سغاتذا إلصدار قا كف مف قبؿ اسللطن استشريعين كذسؾ مف أدؿ اسافاظ على اسماؿ  سكتعديليا كا 

مف أف ي كـ صااب جؿ للطن بفرض  ذدارا ك،كفان عاـ مف عبث اسعابميف كاستلبب في إاس
ضرائب أك رلـك عامن الب مصلات  ستغطين اسفلاد اإلدارم سدي  في ااؿ قيام  بارتجاب أم 

 فعؿ يضر باسماؿ اسعاـ.

                                                           

 (.253ص )( غا ـس اسماسين اسعامن كاستشريع اسضريبي (1
 (.107ص)( غا ـس اسماسين اسعامن كاستشريع اسضريبي (2
 (49-47اسمفيـك اس ا كف سلرلـ)ص( اسبرغكميس (3
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 .(1)رابعا: وجوب فرض القروض العامة بقانون

ؿ ضركرة مكاف ن ممملي اسشعب على دئ اسدلتكرين اسعامن في معظـ اسدك اسمباتتطلب 
كم يا  سصدار اس ركض اسعامنس ايث تتـ مكاف ن اسمداسس اس يابين على ذذا اإلصدار ب ا كفإ

م   على :" تع د اس ركض اسعامن ب ا كفس  29اس ا كف األلالي اسفللطي ي ايث  صت اسمادة 
شركع يترتب علي  إ فاؽ مباسغ مف اس،زي ن اسعامن سفترة م بلن إال بمكاف ن كال يدكز االرتباط بأم م

 .(2)اسمدلس استشريعي"

كيتبيف مف ذسؾ أف اس ا كف األلالي أكدب فرض اس ركض اسعامن ب ا كف سما في جمرة 
س،طكرة كالالين ذذا األمر دعل  مف  ف ظران  ساقتراض اسدكسن اس،طر اسجبير على اقتصاد اسدكسن

مف قياـ صااب اسللطن  اص اسمدلس استشريعي مف أدؿ اسافاظ على اسماؿ اسعاـ ،كفان ا،تص
مف تعلف  في التعماؿ ذذا اسصبلاين مما  بالتغبلؿ ذذا األمر سمصلات  اس،اصن أك ،كفان 

 يلبب اسضرر سلمصلان اسعامن. 

 والئتمانية.خامسا: وجوب تنظيم قانون خاص بسمطة النقد وسائر المؤسسات المالية 

قا كف ي ظـ -1ضركرة إيداد:" م    93لالي في اسمادة رقـ كدب اس ا كف األس د أ
األاجاـ اس،اصن بللطن اس  د كاسمصارؼ كلكؽ األكراؽ اسماسين كشرجات اسصرافن كاستأميف 

يعيف ماافظ للطن اس  د ب رار مف رئيس اسللطن -2كلائر اسمؤللات اسماسين كاالئتما ين. 
 . (3)كيصادؽ على تعيي   مف قبؿ اسمدلس استشريعي اسفللطي ي"اسكط ين 

 : إنشاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقانون.سادسا

يعتبر ديكاف اسرقابن اسماسين كاإلدارين اسدياز اسرقابي األعلى في فللطيف اسذم أ شئ 
ي شأ -1 صت على:"  ايث 96س ص اسمادة  عماالن اجاـ اس ا كف األلالي اسفللطي ي إأل ت فيذان 

ب ا كف ديكاف اسرقابن اسماسين كاإلدارين على أديزة اسللطن جافنس بما في ذسؾ مراقبن تاصيؿ 
كي دـ اسديكاف سجؿ مف رئيس اسللطن -2 فاؽ م يا في ادكد اسمكاز ن. ت اسعامن كاإلاإليرادا

يعيف رئيس -3عف أعماس  كمبلاظات .  أك ع د اسطلب ل كيان  اسكط ين كاسمدلس استشريعي ت ريران 
                                                           

 (.127-126( مارزمس اقتصاديات اسماسين اسعامن )ص (1
 اسفللطي ي اسمعدؿ. األلالي( مف اس ا كف 92( اسمادة )(2
 .اسفللطي ي اسمعدؿ األلالي( مف اس ا كف 93( اسمادة )(3
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ديكاف اسرقابن اسماسين كاإلدارين ب رار مف رئيس اسللطن اسكط ين اسفللطي ين كبمصادقن اسمدلس 
 .(1)استشريعي اسفللطي ي"

ي ـك ديكاف اسرقابن اسماسين كاإلدارين بفاص شتى اسمعامبلت لكات معامبلت اسصرؼ أك 
ات كاسكمائؽ كاسملت دات كاسلكاـز في أين دائرة معامبلت اس بض عف طريؽ فاص اسالاب

كاف اساؽ في االطبلع على جافن است ارير كاسمعلكمات كاسبيا ات اسكاردة مف يكسلد ساجكمين
كس  أف  ساسمكظفيف كعلى ت ارير استا يؽ في اسم،اسفات استي سيا ملاس باألمكر اسماسين كاإلدارين

يضااات مف دميع اسدكائر اساجكمين ف معلكمات كا  يريد االطبلع علي  م يطلب تزكيدا بجؿ ما
 .  (2)مما س  عبلقن بأعماسيا

دارين جكليلن اسماسين كاإليتبيف مما لبؽ أف اس ا كف األلالي أكدب إ شات ديكاف اسرقابن 
سعامن اإلدارة سل ا كف في صرؼ اسمكاز ن ا إتباعرقابين على اسللطن است فيذين سمعرفن مدل 

 مبات ذسؾ باسكمائؽ كاسملت دات كاست ارير كيتـ معاسدن األمر فياسعامن كا   اإليراداتكتاصيؿ 
تـ اسجشؼ عف أم فعؿ يتلبب بإذدار سلماؿ اسعاـ كذسؾ جل  ي صب في إطار اماين اسماؿ  ااؿ
 اسعاـ.

 الفمسطيني. ال العام في القانونالفرع الثاني: تنظيم الحماية اإلدارية لمم

 .1998لسنة  4قانون الخدمة المدنية رقم ال العام في لمم اإلداريةالحماية أول: 

ذ اؾ اسعديد مف اسدرائـ اسكاقعن على اسماؿ اسعاـ كاستي يرتجبيا مكظفكف عامكفس كذذا 
كذذا اسع كبات سيلت اسع كبات اسكايدة اسمفركضن على  ساسدرائـ سيا ع كبات دزائين مترتبن علييا

إذ ذ اؾ ع كبات تأديبين إضافين م كطن باإلدارة تكقعيا على  ساسدرائـ استي يرتجبيا اسمكظفكف
ا سجك يا تشجؿ دريمن تأديبين تفرض مف قبؿ اإلدارة باإلضافن إسى ذؤالت اسمكظفيف  ظرن 

 اسملؤكسيات اسدزائين كاسمد ين أيضا. 

يدب على اسمكظؼ أف يتك،ى في عمل  اسماافظن على مصاسح اسدكسن كممتلجاتيا 
استفريط بأم اؽ مف ا كقياس كأف يبلغ رئيل  اسمباشر عف جؿ تداكز علييا أك كأمكاسيا كعدـ 

مف قا كف  66إذماؿ أك إدرات أك تصرؼ آ،ر يغير بمصلان اسدائرةس ذسؾ كف ا س ص اسمادة 
                                                           

 اسفللطي ي اسمعدؿ. األلالي( مف اس ا كف 96( اسمادة )(1
 (.55)ص كاإلدارين( أبك ذداؼس ت كيـ كتطكير األدات اسرقابي سديكاف اسرقابن اسماسين (2
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على:" أف  مف قا كف اس،دمن اسمد ين اسفللطي ي 66اسمادة  اس،دمن اسمد ين  ايث  صت
بياس ذدفيا ،دمن اسمكاط يف تا ي ا سلمصلان اسعامن طب ا  اسكظائؼ اسعامن تجليؼ سل ائميف

 ":يليسل كا يف كاسلكائح. كعلى اسمكظؼ مراعاة أاجاـ ذذا اس ا كف كاسلكائح كت فيذذا كأف يلتـز بما 
 . (1)اسماافظن على األمكاؿ كاسممتلجات اسعامن"-4...س 

د  صت اسمادة س د اظر اس ا كف على اسمكظؼ التغبلؿ كظيفت  ألم لبب جاف ف 
مف قا كف اس،دمن اسمد ين اسفللطي ي على أ  :" ياظر على اسمكظؼ ما  (67/3)رقـ

التغبلؿ كظيفت  كصبلايات  فييا سم فعن ذاتين أك ربح ش،صي أك اس بكؿ مباشرة أك -3يلي:"...س
 . (2)باسكالطن ألين ذدين أك مجافأة أك م ان أك عمكسن بم البن قيام  بكادبات كظيفت "

مف اسبلئان است فيذين س ا كف اس،دمن اسمد ين على أ  :"  85/3كقد  صت اسمادة  ذذا
أال يرتبط اسمكظؼ مع أم فرد أك -3يشترط سم ح اإلذف باسعمؿ ،ارج  طاؽ كظيفن اسمكظؼ:

شرجن أك مؤللن سيا ارتباطات ماسين أك تدارين مع اسدائرة اساجكمين استي يعمؿ بيا اسمكظؼس أك 
 .(3)كمين أ،رل س  صلن معيا في  طاؽ عمل  في اس،دمن اسمد ين"مع أين دائرة اج

 .1998لسنة  9قانون الموازم الفمسطيني رقم دارية لممال العام في الحماية اإل ثانيا: 

مف قا كف اسلكاـز اسعامن اسفللطي ي اسلكاـز بأ يا األمكاؿ اسم  كسن  1س د عرفت اسمادة 
. س د تضمف (4)كاستأميف علييا كاس،دمات استي تاتاج إسييا اسدائرة"اسبلزمن ألين دائرة كصيا تيا 

اس ا كف اسعديد مف اس صكص است ظيمين استي رآذا اسمشرع فعاسن كجافين سلافاظ على األمكاؿ 
اسم  كسن اسعائدة سلدكائر استي ي طبؽ علييا لكات مف  ااين تاديد صبلايات اسشرات كتشجيؿ 

االلتبلـ اسبلزمن اسمكردة استي يشترط أف تجكف مطاب ن سلمكاصفات اسلداف سيذا اسغاين كسداف 
 اسمطلكبن كغير ذسؾ مف األمكر اسمتعل ن بافظ اسلكاـز كت،زي يا كصرفيا كاسرقابن علييا.

مف قا كف اسلكاـز اسفللطي ي على:" أف يشجؿ كجيؿ اسكزارة سد ن أك  45س د  صت اسمادة 
اسلكاـز كمكدكدات اسملتكدعات سلتأجد مف الف التعماؿ أجمر مف مكظفي اسدائرة سلتفتيش عف 

                                                           

 .1998سل ن  4مف قا كف اس،دمن اسمد ين اسفللطي ي رقـ  (66اسمادة رقـ ) ((1
 .1998سل ن  4( مف قا كف اس،دمن اسمد ين اسفللطي ي رقـ 67( اسمادة رقـ )(2
 .2005سل ن  45است فيذين س ا كف اس،دمن اسمد ين رقـ ( مف اسبلئان 85/3( اسمادة )(3
 .1998سل ن  9( مف قا كف اسلكاـز اسفللطي ي رقـ 1( اسمادة رقـ )(4
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كلبلمن طرؽ است،زيف في اسكقت اسذم يراا م الباس على أف ال ي ؿ عدد عمليات استفتيش عف 
 (1)مرة كاادة في اسل نس كترفع ت ريرذا سكجيؿ اسكزارة".

 ع د كقكع أم تعد-مف قا كف اسلكاـز اسفللطي ي على :" ق 47كجذسؾ  صت اسمادة 
ّو  أف يدرم  كعلي  فكران  س،اردي على اسملتكدع فعلى أميف اسملتكدع أف يعلـ كجيؿ اسكزارة بذسؾٌّ

إذا كقع تزكير في قيكد أك ا،تبلس أك   ص في -استا يؽ اسبلـز كيت،ذ اإلدراتات اسم البن. ك
س مكدكدات اسملتكدع على اسدين استي اجتشفت اسااسن استي تبلغ رئيس اسدائرة فكراس كعلى رئي

على رئيس اسدائرة أف يعلـ اسكزير -اسدائرة أف يدرم استا يؽ اسبلـز كيت،ذ اإلدراتات اسم البن. ز
كرئيس ذيئن اسرقابن اسعامن بأم   ص ياصؿ في األمكاؿ اسعامنس كعلى اسكزير باست ليؽ مع 

زميفس ذا جاف يدب إعادة إدرات استا يؽ كاستدقيؽ اسبلذيئن اسرقابن اسعامن اس ظر فيما إرئيس 
 . (2)كات،اذ اإلدراتات اسم البن استي تجفؿ اسافاظ على األمكاؿ اسعامن"

كدبيا اس ا كف تعتبر ،ير دسيؿ على أف اسيدؼ م يا ن استي أكباس ظر إسى ذذا اإلدراتات اإلداري
ذك اسافاظ على اسماؿ اسعاـ في أم صكرة جا تس كرتب على كدكد أم فعؿ ي،رج عف ذذا 

 اس ضات. إسىي ذذا اسااسن تاكيليا دزائين يتكدب فاسيدؼ كشجؿ دريمن 

قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لممال العام في  اإلداريةالحماية ثالثا: 
 .1998لسنة  8الفمسطيني رقم 

 1998سل ن  7س د عرؼ قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي رقـ 
يرادات غير اسضريبين ا:" تشمؿ اإليرادات اسضريبين كاإلاإليرادات بأ يم    1في اسمادة رقـ 

علييا اسللطن اسكط ين"س كجذسؾ عرؼ األمكاؿ اسعامن في  فس تاصؿ كاسم ح كأين إيرادات أ،رل 
اسمادة على أ يا األمكاؿ اس  دين كاسعي ين اسم  كسن كغير اسم  كسن اسعائدة سلكزارات كاسمؤللات 

 .(3)ات كاسييئات اسمالين باسللطن اسكط ين"اسعامن كاسمؤلل

                                                           

 .1998سل ن  9( مف قا كف اسلكاـز اسفللطي ي رقـ 45( اسمادة رقـ )(1
 .1998سل ن  9( مف قا كف اسلكاـز اسفللطي ي رقـ 47( اسمادة رقـ )(2
 .1998سل ن  7مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي رقـ ( 1( اسمادة )(3
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مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي على  9س د  صت اسمادة 
أ  :" سمدلس اسكزرات أف يضع أ ظمن مراقبن إ فاؽ األمكاؿ اسعامن كت ظيـ كافظ اسمكدكدات 

 . (1)اسعامن"

ؿ عف يعتبر اسكزير ذك اسملئك - :" أى أ مف ذات اس ا كف عل 47كجذسؾ  صت اسمادة 
رقابن الابات اسكزارات كاسمؤللات اسعامن كمعامبلتيا اسماسينس كاستا ؽ مف أ يا ت كـ بمراعاة 

ؿ اسمؤللن بين كيعتبر اسكزير اسم،تص أك ملئك أاجاـ ذذا اس ا كف في أعماسيا اسماسين كاسماال
يعتبر اسمكظؼ -علؽ بكزارت  أك مؤللت . بعف ت فيذ أاجاـ ذذا اس ا كف فيما يت اسعامن ملؤكالن 
عف اس ياـ باألعماؿ اسماسين اسمتعل ن بدائرت  بما في ذسؾ اس ف ات كاالستزامات  اسماسي ملؤكالن 

-كدباين األمكاؿ اسعامن كافظيا كقيدذا بصكرة تتفؽ مع األصكؿ اسماالبين اسمتعارؼ علييا. ج
رات كاسمؤللات اسعامن مكظفيف تابعيف سلكزارة مف يعتبر دميع اسمدق يف اسدا،لييف في جافن اسكزا

 . (2)اس ااين اسف ين"

كيتبيف مف ذذا اس صكص أف ذذا اس ا كف ااتكل على إدراتات إدارين تيدؼ إسى 
كجذسؾ  سسرقابن اسماسين كاإلداريناسماافظن على اسماؿ اسعاـ مف ،بلؿ اسرقابن علي  مف قبؿ ديكاف ا

يضع أ ظمن مراقبن سلافاظ على األمكاؿ اسعامن كت ظيـ كافظ كدب على مدلس اسكزرات أف أ
كاعتبر جؿ كزير ملؤكؿ عف رقابن الابات اسكزارات كاسمؤللات اسعامن  ساسمكدكدات اسعامن

رتب  عماسيا اسماسين كأيضان اسماسين كاستا ؽ مف مدل مراعاة أاجاـ اس ا كف في أ كمعامبلتيا
 باألعماؿ اسماسين اسمتعل ن بدائرت . ملؤكسين على اسمكظؼ اسماسي ع د قيام 

تتمتع اإلدارة كذي بصدد إدارة أمكاسيا بامتيازات اسللطن اسعامنس فما تصدرا بيذا ذذا ك 
اسشأف مف قرارات تعتبر قرارات إدارين إضافن إسى تمتعيا باؽ است فيذ اسمباشر اسذم يع ي أف 

دكف اساادن سبلستدات إسى  دبريان  ت فيذان  ت كـ اإلدارة  فليا بت فيذ قراراتيا في مكادين األفراد
 .(3)كا،تيارا اس ضات إذا سـ ي فذذا األفراد طكعان 

                                                           

 .1998سل ن  7( مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي رقـ 9( اسمادة )(1
 .1998سل ن  7( مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي رقـ 47( اسمادة )(2
 (.118سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن )ص  ((3
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 المطمب الثاني: تنظيم الحماية الدستورية واإلدارية لممال العام في الشريعة اإلسالمية.

 : الحماية الدستورية لممال العام في الشريعة اإلسالمية.الفرع األول

كع صر مف ع اصر زي تيا  ضركريات اساياةس فيك عصب اساياةساسماؿ ضركرة مف 
اًُةل وابلْٖن زيْح اِليةة اِلّية وابلةميةت الصةِلةت خري ؼْد ربه قال تعالى:" كمتعتيا. 

"ثٖاثة وخري أمَل
س (2). كذك إادل اسضركرات اس،مس اسمتفرعن عف م اصد استشريع اسجبرل(1)

ب  ضمف  اسجريـ سئل لاف بتملؾ اسماؿ كااللتمتاع  لاف على اب س سذا لمح اسشارعدبؿ اإل
 لاف في اسد يا كاآل،رةس فدعؿ اسماؿ كليلن ال غاينس فاسماؿ ضكابط تضمف مصلان ذذا اإل

 لاف كي تفع ب  سيعيش اياة طيبن يرضاذا على مرضاة اهلل عزكدؿ يلت،دم  اإلكليلن سلاصكؿ 
قنةل لراؼ كدعليا مف صفات اسمؤم يف إلعتداؿ في اإل فاؽ كعدـ اجما مدح االاهلل عزكدؿ. 

قد اث اإللبلـ على . ك (3)"واذليِ إذا أّكنٖا لٍ يرسقٖا ولٍ ينرتوا واكن ثني ذله مٖاَة :"دؽةىل
تداكؿ اسماؿ كالتممارا كعدـ ج زا كت ميت  مف ،بلؿ اسكلائؿ اسمشركعن جاسمشارجنسأك مف ،بلؿ 

يأيٕة اذليِ ءاَْٖا  :"مةل دؽةىلاستدارة كاسمضاربن كاسع كد اسمشركعن األ،رلس كم ع ج ز اسماؿس 
جةن َلألكٖن أمٖال انلةس ثةبلةطي ويصدو ن ؼِ شبيي اهلل واذليِ إن وثريا َِ األحجةر والٔر

يكزنون اذلٔت واًكضح وال يْكنّٖٕة ِف شبيي اهلل قبرشٍٔ ثؽذاب أَلٍ يٖم حيىم ؼٌيٕة ِف 
ٍ ٔذا َة وزندٍ ألّكصكٍ قذومٖا َة وْذٍ  ّةر جٍْٕ قذىٖى ثٕة ججةٍٕٔ وجْٖبٍٕ وعٕٖٔر

رذا مف اسطرؽ . كم ع ت ميت  باسطرؽ اساراـ جاسربا كاس مار كاسميلر كاالاتجار كغي(4)"دكزنون
غير اسمشركعنس سذا يدب التممار اسماؿ بذجات كارص اسمتكجؿ ال اسمتكاجؿس كذذا ال يتأتى في 
ذذا اسعصر إال بإت اف اسعلكـ اسماسين كاإلدارين كتل،يرذا اللتممار ذذا اسماؿ ب داح ضمف 

 . (5)ضكابط كأاجاـ اسشريعن اإللبلمين

 

 
                                                           

 (.46لكرة اسجيؼ س اآلين )( (1
 (.13)ص  اإللبلمي( اسبازس أاجاـ اسماؿ اساراـ كضكابط اال تفاع ب  في اسف   (2
 (.67لكرة اسفرقافس اآلين )( (3
 (.34لكرة استكبنس اآلين )( (4
 (.21)ص إلبلمي( لماافس اسكادمس اسماسين اسعامن مف م ظكر (5
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 اآلتي: في اسشريعن اإللبلمين فياؿ اسعاـ تتدلى اساماين اسدلتكرين سلمك 

 : نظرة الشريعة اإلسالمية لممال أولً 

 ممكية المال هلل  -1

مف األمكاؿ في أيدم اس اس يعكد في أصؿ ملجيت  هلل لباا   كتعاسىس إف ما يركج 
ٍٖٔ َِ َةل اهلل اذلي قال تعالى:" س ايث (1)كاس،لؽ م زسكف في  م زسن اسكجبلت كاس كاب وآد

. كأصؿ ذذا اسملجين يردع إسى أف اهلل ذك ،اسؽ اسماؿ كم شئ  كميلر أللباب (2)"آدةكٍ
اجتلاب س كمف مـ فيك اسذم مكسيـ إياا ك،كسيـ االلتمتاع ب س كدعليـ ،لفات في استصرؼ في  

س د أقرت اسشريعن اإللبلمين بأف   (3)"وأّكنٖا َُة جؽٌكٍ مصذخٌكني قيٓقال تعالى:" ايث 
  بطريؽ مف اسطرؽ اسصايان شرعا؛ ألف اؽ االجتلاب سلماؿ ي،كؿ اسماؿ اؽ سلذم اجتلب

اسمرت ايازت  كااللتبداد ب  عف اسغير فبل يباح إال بإباات س كيم ع بم ع س كال يتصرؼ في دزت 
س قاؿ ابف (4)م   إال بإذ  س فأصبات س  للطن على ما اجتلب س صار معيا اؽ اهلل تابعا سا  

اؿ فاؽ اهلل تعاسى فييا تابع سا كؽ اسعبادس بدسيؿ أ يا تباح بإبااتيـس عبد اسلبلـ:"....أما األمك 
سللطت  على ما اجتلب   كيتصرؼ فييا بإذ يـ" كمف مـ التاؽ مجتلب اسماؿ صفن اسماسؾ تمييزان 

عف غيرا مف اس،لؽس قاؿ صلى اهلل علي  كللـ:" جؿ ذم ماؿ أاؽ بماس س كجؿ ذم اؽ أاؽ 
 .(5)با   كجؿ ذم ملؾ أاؽ بملج "

كيلتدؿ مف ذذا اساديث على أف جؿ ماسؾ سماؿ تجكف س  للطت  علي  كف ا سمبادئ 
 اسشريعن اإللبلمين.

 المال ملكية هلل تعالى في اآلتي:كون حال عام في وتتجلى الحماية الدستورية للمال ال

ستكدي  اسماؿ إسى ما ي فع عبادا  كددا يان  إف إضافن ملجين اسماؿ هلل تعاسى تعد ضما ان  - أ
ضافت  سلعباد دات تكدييان  سلمبلؾ إسى اال تفاع بما يملجك   مف  اسذيف ،لؽ ألدليـس كا 

                                                           

 (.338/ص 17( اس رطبيس اسدامع ألاجاـ اس رآف )ج(1
 (.33)لكرة اس كرس اآلين ( (2
 (.7لكرة اساديدس اآلين) ( (3
 (.56نس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص زغبي((4
 (.13/ص 5( أ،رد  اإلماـ أامد في مل دا )ج(5
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عليياس فاإلضافن إذا سـ ي صد بيا إال تمليؾ  في اسادكد اسمشركعن سيـ دكف تعد   أمكاؿ
اال تفاع باسماؿ بجؿ ما ي تضي  ذذا اال تفاع مف تصرؼ باإل فاؽ كااللتيبلؾ كاست مين 
كاإلصبلح كغيرذا دكف أف ي،رج ب  صااب  عما رلـ اهلل س  مف ادكد؛ ألف اسمرت ال 

 . (1)شجاؿماس س كال اؽ إغراق  أك إتبلف  بأم شجؿ مف األ إاراؽيملؾ اؽ 
أف تجكف ملؤكسين اسبشر في اسماؿس اسذم ل،را اهلل سيـ كأكدع  بيف أيدييـ كأعطاذـ  - ب

عمد اسشارع اساجيـ إسى إقرار  د ف استصرؼ في  ملؤكسين شائعن غير مادكدةساؽ 
اسملجين اس،اصن بعد غرس مع ى اس،بلفن؛ سيلأؿ جؿ فرد عف اساصن استي بيف يدي  مف 

يْحماؿ اهلل اسذم آتاا عف اؽ اسدماعن في س قاؿ تعاسى:"  س (2)"لك ّكس ثُة وصجخ ٔر
 .(3)جما أف كسي األمر ملؤكؿ عف اؽ اسدماعن فيما ،ص ب  األفراد مف ذذا اسماؿ

دماس مما  مف تكق  ستملؾ األشيات كاب  سلماؿ ابا   اإل لافاستمشي مع ما فطر علي   - ت
دعؿ اسشريعن ت ضي بربط بعض اسماؿ باألفراد اتى يت،لصكا مف جبت اسارمافس 
في دفع  شاطيـ كتارر مكاذبيـ في إصبلح اسماؿ اسذم باكزتيـ كت ميت  كفي ذذا اسعمؿ 

 .(4)كدماعن  فع سلدميع أفرادان 

فاسماسؾ اسا ي ي سلماؿ ذك اهلل لباا   كتعاسى كما اإل لاف إال كجيؿ في استصرؼ في ذذا 
 .(5)اسماؿ بما ي،دـ مصاسح األفراد كاألمن مدتمعن

 المال وسيمة ل غاية  -2

صبلح  إف اسماؿ ضركرة مف ضركريات اساياةس ال غ ى ألم جاف ع   في إقامن ايات  كا 
،اصا. كاسمبلاظ أف أغلب  ذتماـ اس رآف كاسل ن ب  اذتمامان معاش  كقضات اادت س كمف مـ دات ا

إما باأل فس أك باألكالدس مما يبيف أف  فييا اس صكص اسشرعين استي ذجر فييا اسماؿ يجكف م رك ان 
 مجا ت  تضاذي مجا تيا في اسشريعن.

                                                           

 (.57باستصرفات اسماسين )ص س م اصد اسشريعن اس،اصن زغبين( (1
 (.38)لكرة اسمدمرس اآلين ( (2
 (.489( اسعاسـس اسم اصد اسعامن )ص (3
 (.57نس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص زغبي((4
 (.16ص )( اسبازس أاجاـ اسماؿ اساراـ (5
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كيرل عبد اسجريـ اس،طيب أف اسمتتبع سدميع اآليات استي دمعت بيف اسماؿ كاس فسس أك 
ما عدا آين كاادة قدمت فييا اس فس على اسماؿس كذي في  اسماؿ كاسكسدس قد قدـ اسماؿ فييا أكالن 

 (.1)"إن اهلل اشرتى َِ اًُؤَْني أّكصٍٕ وأمٖإًٍ ثأن ًٍٕ اجلْح :"مُٖل دؽةىل

كتبلغ اسشريعن في  ظرتيا سلماؿ أقصى دردات اسجماؿ ع دما ترل أف اسماؿ كليلن كسيس  
ت س فيي بيذا تدردا مف جؿ قدلين ذاتينس اتى ال يجكف اسشغؿ اسشاغؿ كاسيـ بغاين في اد ذا

 :"مةل دؽةىلسكرغبن في مرائ  في دمع  طمعان  فس يليث كراتاس كيلعى في اجتلاب اسكايد سئل لا
. كس د داتت في اسشريعن (2)"واثذؾ قيُة آدةك اهلل اِلار اآلخرة وال دنس ّصيجه َِ اِلّية

اس فكس مف اال لياؽ كرات شيكة اسماؿس كاال  ياد إسى للطا  س كاال شغاؿ  صكص عديدة تاذر 
وَة خٌنخ  :"مةل دؽةىل ساهلل ؽ مف أدل  اإل لافس كذك عبادةب  عف اسيدؼ األلمىس اسذم ،ل

س فلذسؾ تراذا تصؼ اسماؿ تارة بزي ن اساياةس كتارة تصف  باسفت نس (3)"اجلِ واْلنس إال َلؽجدون
اًُةل وابلْٖن زيْح اِليةة :" كقاؿس (4)"إُّة أمٖاًكٍ وأوالدكٍ قذْح :"مةل دؽةىل ايث
إذا عزائـ اسطاسبيف سلماؿ عف اسلعي في تاصيل   م ىعدـ . إف م صكد اسشريعن (5)"اِلّية

ككدكا صرف  مف اسمصاسح   يا بي ت طرؽ جلب مف كدكذ  كطرق  اسمشركعنس بدسيؿ أقصدكا 
ف اسفضائؿ كاسدردات بلبب رغبن كرذبنس كسـ تغبف أصااب األمكاؿ بما ياصؿ سيـ م كاسمفالد
قُِ انلةس َِ ينٖل ربْة آدْة ِف اِلّية  :"مةل دؽةىل(6)إف ذـ أ ف كذا في مصارفيا اس افعن أمكاسيـ

وٍَْٕ َِ ينٖل ربْة آدْة ِف اِلّية حصْح ويف اآلخرة حصْح ومْة  .وَةُل ِف اآلخرة َِ خَلق
 .(7)"انلةر أوئله ًٍٕ ّصيت َُة وصجٖا واهلل رسيػ اِلصةب ؼذاب

 حفظ المال من المقاصد الكبرى لمشريعة.   -3

علماؤ ا في علـ م اصد اسشريعن أف افظ األمكاؿ مف جليات اسم اصد اسرادعن إف ما قررا 
كاس فس كاسع ؿ كاس لؿس  بن اس،املن في اسرعاين بعد اسديفإسى األصؿ اسضركرمس كم اكذا اسمرت

                                                           

 (.111لكرة استكبن: آين)( (1
 (.77لكرة اس صص: آين)( (2

 (.56آين)لكرة اسذاريات: (3)
 (.15ف: آين)( لكرة استغاب(4
 (.46لكرة اسجيؼ: آين)( (5
 (.64-62-61-58( زغبينس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص (6
 (.202-199لكرة اسب رة: آين)( (7
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كبي كا ما شرع سيا مف األاجاـ اسفرعين اسجفيلن بافظيا مف دا ب اسكدكد بضبط  ظاـ  مائياس 
كطرؽ دكرا ياس كجذا مف دا ب اسعدـ بإبعاد اسضرر ع ياس كم ع أجليا باسباطؿس كتضييعيا 

 استاسي: . كذ ا ل فصؿ ما يتعلؽ بافظيا مف دا ب اسعدـ كذي ج(1)كتكفير األمف سيا

إف مف أذـ اسم اصد اسجلين استي لعت اسشريعن إسى تا ي يا  إبعاد الضرر عن األموال:  -1
الـ مادة اسضرر عف دميع تصرفاتياس كذك ما يتضح مف ،بلؿ إقرارذا سؤلصؿ اسعاـس 

كجذسؾ ما  ص علي   (2)اهلل علي  كللـ:" الضرر كال ضرار" ىاسذم  ص علي  قكس  صل
ِٖٔ رضارا تلؽذدوا :"ُل دؽةىلمٖاس رآف اسجريـ في  . كسما جا ت األمكاؿ مف (3)"وال دُصى

ارصت اسشريعن على إبعادذا عف دميع أ كاع  كأجمرذا غرران  أعظـ أبكاب اسشريعن ،طران 
 ا سباب اس،صكمات كاسغاين مف ذسؾ ذي:أللباب اسم ازعاتس كلدن  اسضرر قطعان 

قد مبت تاريم  في اسشريعنس : إف اسضرر حسم مادة الضرر في التصرفات المالية - أ
فايمما كقع امت عس كقد ،صت اسل ن م يا  كازؿ كاقعن سيامؿ علييا غيرذاس كت اس 

؛ فإف (4)علييا  ظائرذاس ممؿ  يي  صؿ اهلل علي  كللـ مف أف يبيع اسردؿ على بيع أ،ي 
ف جاف دائزن  كمبااا باإلدماعس فإف ذسؾ ع د رجكف اسمتبايعيف  ا على اإلطبلؽاسبيعس كا 

  دذا اسردكع عف اسمشترم إسى غيراكاتفاقيما على ت دير اسع د ال ياؿ؛ إذ سيس سلبائع ع
سزيادة يزيدذا أاد س س كمتى كقع م   ذسؾ سـ يلـز فلخ اسع د اسما ي؛ ألف في  إسااؽ 

بعد تماـ اسع د كاصكؿ ضرر باسمشترم األكؿس ايث م ع مف االتصاؿ بما اشتراا 
 .(5)اسرجكف كمبكت االستزاـ

: إف جؿ شيت م ع م   اإل لاف ساؽ  فل  فيك مم كع م   منع اإلضرار بأموال الغير - ب
مف إسااؽ اسضرر بماس  جيفما جا ت  في اؽ غيراس كمف مـ إف اسمرت سما جاف مم كعان 

 ىطبيعت س فيك مم كع مف ذسؾ في اؽ أمكاؿ غيرا. كذذا اسمع ى ملتفاد مف اديم  صل
اهلل علي  كللـ اسمتعلؽ بصااب اس ،لن اسمكدكدة في أرض غيراس كجاف غيرا يتضرر 

فأمرا أف ؿ فأبىس كللـ أف يبيع فأبىس فأمرا أف ي اقاهلل علي   ىبد،كس  إسيياس فأمرا صل

                                                           

 (.103زغبينس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص ( (1
 (.745/ص 2األقضينس باب اس ضات في اسمرفؽ )ج( أ،رد  ماسؾ في اسمكطأ: جتاب (2
 (.231آين ) ( لكرة اسب رة:(3
جتاب اسبيكعس باب تاريـ بيع اسردؿ على بيع أ،ي  كلكم  على لكم س اديث رقـ  ( أ،رد  مللـ:(4

 (.1154/ص 2)ج1412
 (.106( زغبينس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص (5
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. كسما جاف إاداث اسضرر في ملؾ (1)ييب فأبىس ف اؿ:" أ ت مضار اذذب فاقلع  ،ل "
سااق  ب  مم كعان  في اسشريعن م ع اسف يات األدير مف أم تصرؼ يضر بما  اسغير كا 

 سيزرع فييا ص فان  التأدراس أك بما يداكرا مف اسممتلجاتس فلذسؾ قاسكا: إذا التأدر أرضان 
باألرضس كسيس س  أف يزرع ما ضررا  يا غيرا مما ذك أقؿ ضرران فل  أف يزرع في

كب ات علي  داز سكسي األمر أف ي يد ع كد  (2)باألرض أجمر مف ضرر ما التؤدرت س "
يراذا ضركرين سصكف األمبلؾ على  دارات بدملن مف اسشركط كاسضكابط استياإل

أصاابياس كدفع اسضرر اسكاقع كاسمتكقع ع ياس ما سـ تتعارض ذذا اسشركط كاسضكابط 
مع  ص مف  صكص اسشريعنس س كس  صؿ اهلل علي  كللـ :" اسمللمكف على شركطيـ 

س كمف تماـ ارص اسشريعن على دفع اسضرر ( 3)"أك اـر ابلالن  أاؿ ارامان  إال شرطان 
 ا مف ماس  دفعان مكاؿ اس،لؽ جيفما جا ت طبيعت  كصكرا أف دعلت سلذم يعطي دزتن عف أ

كسك جاف بغير إذ   ما سـ يجف  ماؿ غيرا اساؽ في اسردكع ب  علي سضرر متكقع عف 
ب س كيلـز اسغير بتعكيض  عما دفع  ع  س أل   سيس ألاد أف يضر ب فل  كماس   متبرعان 
 . (4) ياا اهلل ع   ضرران 

: إف اسشريعن جما ارصت على اماين األمكاؿ كاستصرفات لضرر الالحق باألموالجبر ا - ت
اسمرتبطن بيا مف أم ضرر متكقعس كذسؾ بكضع دملن مف اسشركط كاألاجاـ اسكقائينس 

على رفع جؿ ضرر كاقع يلاؽ األمكاؿ أك األش،اص اسمتصرفيف فيياس  ارصت أيضان 
كألدؿ ذسؾ شرع باب اسضماف. كذك ع د كذسؾ بدبرا كاستعكيض ع   كاسع اب علي س 

اسف يات على  كعيفس فم   ما يدب باستعدمس كم   ما يدب سلمصلان اسعامن كافظ 
. أما اس كع األكؿ ف د ذجر س  اسف يات مبلمن ألباب ذي: اسيد اسمعتدين (5)األمكاؿ

بن جاسغاصبس كاإلتبلؼس كذسؾ بمباشرة اسلبب اسذم ي تضي  جإاراؽ اسمكبس كقتؿ اسدا
فياصؿ ب  اإلتبلؼس  كذدـ اسم زؿ كغيرذاس أك استلبب سئلتبلؼ بت صيب لبب عدكا ان 

أك ماشيت س أك يؤدج  اتى ت ع في  دابن فبلف ا في غير ملج  عدكا ان كذسؾ جأف يافر بئرن 
.كما أكدبت  اسشريعن مف (6)في يكـ ريح عاصؼس فتتعدل إسى إتبلؼ ماؿ اسغير  اران 

                                                           

 (.50/ ص 4)ج3636األقضينس باب أبكاب مف اس ضاتس اديث رقـ  أ،رد  أبك داكد: جتاب(1)
 (.852/ ص2ج)( بف شاسس ع د اسدكاذر (2
 (.635/ص3ج)جتاب األاجاـس باب اسصلح  ( أ،رد  استرمذم:(3
 (.118-113( زغبينس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص (4
 (.190/ص2( ابف رشدس بداين اسمدتيد )ج(5
 (.375-374/ص5اس رافيس اسذ،يرة )ج( (6
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 جرا سما أتلفكا سيس ع كبن سيـ؛ ألف اسضماف سيس تابعان ماستضميف اسم،طئ كاس الي ك 
سلم،اسفن كجلب اسعبادس بؿ شرع ستدارؾ اسمصاسح اسفائتن أك دبرذاس كم ع اس اس مف 

 . كسما جاف تشريع (1)بادن اس،طأ كاس لياف كاإلجراا كغير ذسؾ إتبلؼ ماؿ بعضيـ بعضان 
مف  على إقامن م صد افظ اسماؿ ك في اسضرر ع   جاف اإل لاف مم كعان  اسضماف مب يان 

سم صد افظ  أف يداكز ب  قدر ما ي الب اسشئ اسمضمكف؛ ألف أم تداكز يعد ،رقان 
اسماؿ مف ايث أريد إقامت  ب س كسذسؾ ربط اسف يات اسضماف بم دار اسفلاد اسبلاؽ 

جما افظت أمكاؿ اسمللميف افظت باألعياف كاسم افع. كمف تماـ عدؿ اسشريعن أ يا 
أمكاؿ اسذمييفس كأكدبت اسضماف على مف أتلفيا مف اسمللميفس اتى سك جاف اسمتلؼ 

س قاؿ ابف اارث اس،ش ي" مف تعدل على ذمي (2)مما ال يدكز امتبلج  في شريعت ا
. أما اس كع اسما ي: كذك ما (3)كدب علي  قيمن ذسؾ" أك قتؿ س  ، زيران  فجلر س  ،مران 

 كع مف اسضماف برضا اسدا،ؿ في دب سلمصلان اسعامن كافظ األمكاؿس كي ع ذذا اسي
ستزاـ اسذم يترتب علي  ذسؾ اسضمافس كي درج تات ذذا اسمع ى تضميف اسص اع؛ ألف اال

األصؿ في اسص اع أف ال ضماف علييـس كأ يـ مؤتم كف أل يـ أدراتس كال ،بلؼ بيف 
 .(4)ع دا مما التؤدر علي  إال أف يتعدل األئمن أف األدير سيس بضامف ما ذلؾ

كيجكف األجؿ سلماؿ باسباطؿ على كدييفس أادذما: أف يجكف  منع أكل األموال بالباطل:  -2
ك اسغصب كاس،يا ن كاسلرقنس كاسما ي: على دين اسيزؿ كاسلعب جاسذم  ا على دين اسظلـ

مُٖل . كاسدسيؿ على تاريـ أجؿ اسماؿ باسباطؿ (5)يؤ،ذ في اس مارس كاسمبلذيس ك اك ذسؾ
وال دألكٖا أمٖاًكٍ ثيْكٍ ثةبلةطي وددلٖا ثٕة إىل اِلاكم تلألكٖا قرينة َِ " :دؽةىل

اهلل علي  كللـ:" ال ياؿ ماؿ  ىس كجذسؾ قكس  صل( 6")أمٖال انلةس ثةْلثٍ وأّذٍ دؽٌُٖن
 (.7)امرئ مللـ بغير طيب  فس م  "

إضاعن اسماؿ ذي مداكزة اساد في اإل فاؽس ككضع  في غير  إف منع إضاعة المال:  -3
. فل د م عت اسشريعن اإللبلمين (8)ا  س جذا م ع  مف ا   باست صير عف اسذم البد م  

                                                           

 (.152/ص2( ابف اس يـس إعبلـ اسمكقعيف)ج(1
 (.121-119( زغبينس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص (2
 (.432( ابف اارثس أصكؿ اسفتيا)ص (3
 (.2/191( ابف رشدس بداين اسمدتيد )ج(4
 (.118( اسذذبيس اسجبائر )ص (5
 (.188آين)لكرة اسب رةس ( (6
 (.26/ص 3( أ،رد  اسدارقط ي: جتاب اسبيكع)ج(7
 (.145( زغبينس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص (8
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وال دؤدٖا الصكٕةء أمٖاًكٍ اًىت جؽي اهلل  :"مُٖل دؽةىلإضاعن اسماؿ ايث دات في 
ٍٖٔ ومٖلٖا ًٍٕ مٖال  ٍٖٔ قيٕة واوص اهلل  ىكجذسؾ قكس  صل (1)"َؽروقةًكٍ ميةَة وارزم

علي  كللـ ايث تكعد باستلؼ اسذيف يأ،ذكف أمكاؿ اس اس قصد إتبلفياس ف اؿ:" مف أ،ذ 
 (2)أمكاؿ اس اس يريد إتبلفيا أتلف  اهلل"

كذسؾ مف  سشديدا س د اعت ى اس رآف اسجريـ بم صد تأميف األمكاؿ اعت اتن  أمن األموال:  -4
كردعين في اؽ جؿ مف تلكؿ س   فل  اإل،بلؿ بلبلمن ،بلؿ تشريع  سع كبات زدرين 

أمكاؿ غيراس كذسؾ بأ،ذذا كاقتطاعياس أك بتعطيؿ ركاديا مف ،بلؿ قطع طرؽ ت  لياس 
والصةرق والصةرمح  :"مةل دؽةىلأك شؿ ارجن ماسجييا بإ،افتيـ كتيديدذـس ايث 

"قةمطؽٖا أيديُٕة جزاء ثُة وصجة ّكةال َِ اهلل
. كاساجمن مف قطع يد اسلارؽ افظ (3)

اسدريمن األمكاؿ كاالاتياط سلبلمتيا كأم يا ب طع اسعضك اسدا يس اتى ال تتجرر تلؾ 
إذا علمكا أف أيدييـ لت طع إذا لرقكا. كجذسؾ اذتمت اسل ن  ؽ عف فعليـبارتداع اسلرا

ـ اس رآف بياس س د استشريعين بتأميف األمكاؿ كصيا تيا عف األيادم اسعادين كاسعابمن جاذتما
اهلل علي  كللـ ذذا اس يي بأف دعؿ التابلؿ أمكاؿ األش،اص مف قبؿ اسغير  ىأجد صل

مشركط بطيب  فس ماسجييا في ا ت اسيا مف أيدييـ إسى أيدم غيرذـس ايث قاؿ:" ال 
كال يتعلؽ ذذا األمر بأمكاؿ األفراد  (4)ياؿ ماؿ امرئ مللـ مف غير طيب  فس م  "

 على األمكاؿ اسعامن أيضاس فبل ياؿ ألم ش،ص أف يأ،ذ م يا شيئان  فالب بؿ يلرم
دارتيا ك إال بإذف إمام  أل تكزيعيا على اسرعين ف أمر افظيا كصيا تيا كاستصرؼ فييا كا 

ال صلى اهلل علي  كللـ :" سيس ألاد إسي   يابن عف األمن في ذسؾس قاؿ باسعدؿ رادع إ
ن استصرفات في صا تأميف األمكاؿ أمر باسغ دإف سم ص ( 5)مام .."ب   فس إما طابت 

اسماسين كفلادذاس كذسؾ سد،كؿ مع ى األمف في شركطياس كعللياس كأكصافياس فيك شرط 
في صان بعض استصرفات ك فاذذاس كعلن في تشريع بعض األاجاـس جما أ   صفن 

 .(6)الزمن سؤلش،اص اتى تصح أفعاسيـ كأقكاسيـ في بعض اسااالت

                                                           

 (.5لكرة اس لات آين)( (1
 (.2257جتاب االلت راضس باب مف أ،ذ أمكاؿ اس اس يريد أداتذا)ص ( أ،رد  اسب،ارم:(2
 (.38لكرة اسمائدة آين ) ((3
 (.25/ ص3جتاب اسبيكع )ج رقط ي:( أ،رد  اسدا(4
 (.107/ص3ج)جتاب اسمظاسـس باب اس يي بغير إذف صااب   ( أ،رد  اسب،ارم:(5
 (.170( زغبينس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص (6
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 : (1)تأميف األمكاؿ ال يتا ؽ إال بتكافر مبلمن ع اصر كذيإف إقامن م صد 

يصير  ثشريعن متبعن تصرؼ اس فكس عف شيكاتياس كتعطؼ اس لكب عف إراداتيا اي - أ
على اس فكس في  كرقيبان  سلضمائر كزادران  سللرائر االستزاـ بيا كاست يد بم تضاذا قاذران 

س ال ،لكاتياس كذذا األمكر ال يكصؿ إسييا بغير شريعن مت بعنس كقا كف ماجـ كماتـر
يصلح اس اس إال علي س فيجكف االستزاـ بتلؾ اسشريعن كأاجاميا أقكل قاعدة في لبلمن 

 ت.استصرفات كالت امن اسمعامبل
للطاف قاذرس تتأسؼ برذبت  األذكات اسم،تلفنس كتدتمع بييبت  اس لكب اسمتفرقنس كت جؼ  - ب

كأجليا باسباطؿس كت  مع مف ،كف   يدم اسمتعاسين عف غمط ا كؽ غيرذابلطكت  األ
تبلفيا كتضييعيا؛ ألف  اس فكس اسعادين عف ظلميا كبطشياس كاإلضرار بأمكاؿ غيرذاس كا 

ما ال  اسمغاسبن كاسم افلن على ما أمركا كاس ير سمف عا دكافي طباع اس اس مف اب 
 ي فؾ ع   إال بما ع قكمس كرادع ملي.

اسطاعنس كتعمر ب  اسببلدس كت مك ب  األمكاؿ  عدؿ شامؿ يدعك إسى األسفنس كيبعث على - ت
كتصاف ب  أمبلؾ اس اسس كيأمف اسللطاف على اجم س كتأمف اسرعين على ا كقياس كال 

 ي،اؼ في  اسضعيؼ مف ضياع ا  س كال يدرؤ اس كم على ملؾ غيرا. 

 : الحماية اإلدارية لممال العام في الشريعة اإلسالمية.لفرع الثانيا

اسشريعن اإللبلمين طرؽ إدارة اسماؿ اسعاـ كذسؾ مف أدؿ اسافاظ علي  مف س د  ظمت 
اسماسي  اإلشراؼكذ ا ل كضح مرااؿ إدارة اسماؿ اسعاـ كطرؽ  ساالعتدات بأم شجؿ مف األشجاؿ

 بن رضي اهلل ع يـ.اهلل علي  كللـ كاسصاا ىفي عيد اسرلكؿ صل

 : التخطيط المالي في اإلسالم.أولً 

أبلط صكرا اسباث عف أفضؿ اسبدائؿ اسممج ن ستا يؽ ذدؼ معيف في است،طيط ذك في 
. كفي اإللبلـ (2)مدة معي ن كفي ادكد اإلمجا يات اسمتاان تات اسظركؼ كاسمبلبلات اس ائمن

فاقياس معظـ اسمكارد اإللبلمين كطري ن إ   دد أف اهلل لباا   ك تعاسى ذك اسذم ي كـ بت،طيط
استفاصيؿ كاستطبيؽ سلرلكؿ صلى اهلل  أتى بأاجاـ عامن تارجان  غير أف ت،طيط ذذا اسمكارد قد

                                                           

 (.177( زغبينس م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسين )ص (1
 (.193)ص  اإللبلـ( مامدس اس ظـ اسماسين في (2
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كمف  ااين أ،رل فإف بعض اسمكارد  سمف  ااينذذا علي  كللـ كاس،لفات اسراشديف مف بعداس 
ابتجرذا اس،لفات جاس،راج اسذم فرض  عمر بف اس،طاب رضي اهلل ع   على أراضي اسشاـ 

 سفاؽ سـ تادد باس رآفف بعض أكد  اإل دارةس جما أاستكاسعراؽ كجذسؾ اسعشكر استي فرضيا على 
فبي ما ادد اس رآف مصارؼ اسزجاة كاسغ يمنس ادد اس،لفات مصارؼ اس،راج كأمكاؿ اسضكائع 

 .(1)كاسعشكر

كجاف اس،لفات قبؿ ات،اذ قراراتيـ اسماسين يدرلكف كديات اس ظر اسم،تلفن كيطب كف مبدأ 
اسماسي جما ادث اي ما امت ع اسمرتدكف عف دفع اسزجاة بعد اسشكرل مـ بعد ذسؾ يتـ ات،اذ اس رار 

مكت اسرلكؿس فجاف أماـ أبي بجر رضي اهلل ع   أاد اسبدائؿ كذك عدـ م اتلن اسممت عيف عف 
" جيؼ ت اتؿ اس اس  :كأف عمر بف اس،طاب رضي اهلل ع   اعترض قائبل ،صكصان  سأدات اسزجاة

اهلل فمف  إال" أمرت أف أقاتؿ اس اس اتى ي كسكا ال اس  كقد قاؿ رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ 
كالاب  على اهلل" كسجف أبا بجر ا،تار اسبديؿ اسما ي  ابا ي إالقاسيا ف د عصـ م ي ماس  ك فل  

كذك اس تاؿ قائبل: " كاهلل ألقاتلف مف فرؽ بيف اسصبلة كاسزجاة فإف اسزجاة اؽس كاهلل سك م عك ي 
. كجما ادث اي ما (2)جا كا يؤدك   سرلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ س اتلتيـ على م عيا" ع االن 

طاسب اس اس عمر بف اس،طاب رضي اهلل ع   أف ي لـ بي يـ مغا ميـ كما أفات اهلل علييـ بعد 
إما أف يلتديب إسى اس اس  ،يارافيضاا  فجاف أمام  اسعراؽ كاسشاـ على اس اك اسلابؽ إفتح 
 بي يـ األراضي استي افتتات كيتكارميا األب ات عف اآلبات كال يدد ما يصرؼ م   على كي لـ

رضيف بعماسيا كيكضع علييـ فييا اس،راج كفي رقابيا اسدزين ما أف تكقؼ األاسببلد كاس اسس كا  
ادد  مف  كجاف سجؿ رأمسين كسمف يأتي بعدذـ سلمللميف اسم اتلن كاسذر  كيؤدك يا فتجكف فيئان 

كبعد م اقشن  تعاسى فات،ذ اس رار اسما ي بعد درالن اسرأييف في ادكد آيات اهلل تعاسى هللآيات ا
ماسين كديتي اس ظر مع مممليف عف األكس كاس،زرج. كيعتبر ذذاف اس راراف مف أبرز اس رارات اس

األكؿ أل   اافظ على رجف مف أرجاف اإللبلـس كاسما ي اافظ  استي ات،ذت في صدر اإللبلـ
ذا جاف االتداا كا   .اسعطات على اسد د كغيرذـ ةدار كا  كارد ذامن مج ت مف تمكيؿ اسديكش على م

ت،اذ اس رار اسماسيس فتجكف اإلدارة اسماسين اسين ذك استرجيز على اس درة على ااساديث في اإلدارة اسم
 .(3)في اإللبلـ قد طب ت ذسؾ االتداا مف مئات اسل يف

                                                           

 (.193)ص  اإللبلـ( مامدس اس ظـ اسماسين في (1
 (.95)ص 25( اسعل بل يس فتح اسبارمس جتاب اإليمافس باب فإف تابكا كأقامكا اسصبلةس اديث رقـ (2
 (.194( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (3
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بشأف اسزجاة ايث عيد  ذامان  ماسيان  قراران  عفاف رضي اهلل ع   أيضان  كقد ات،ذ عمماف بف
،راج زجاتيـ بأ فليـ أل   رأل أف اس  كد كعركض استدارة كذي ما يعرؼ إسى أصااب األمكاؿ بإ

ذا في أيدم أربابيا ارج سيـ فترؾ سيـ د تضاعؼ م دارذا كأ   في تارم كدكدباألمكاؿ اسباط ن ق
عطائيافليـ اساؽ في إ،راديا بأ  سلف رات مباشرة كاجتفى بدباين األمكاؿ اسظاذرة كذي اسلائمن  كا 

 .  (1)كاسزركع كاسممار أل   ال ارج علييـ في تع بيا بيف أيدييـ

 : تنظيمات المالية العامة في اإلسالم.ثانياً 

لدكسن سئلدارة اسماسين كجذسؾ في أم دكسن كادات ت ظيمين تابعن سيلـز اسماسين اسعامن 
عاملكف بيذا اسكادات يتكسكف ذذا اإلدارة كي كـ بيذا في معظـ اسببلد كزارات اسماسين أك اس،زا ن 

صلى اهلل علي   كقد ي كـ ببعض ذذا اس شاط كزارات االقتصاد. كقد جاف األمر في أياـ اسرلكؿ
لي  ي كـ على ا،تيار بعض األش،اص سل ياـ بأعماؿ اسدباين مـ ي دـ سلرلكؿ صلى اهلل ع كللـ

كجاف اسرلكؿ صلى اهلل علي  كللـ يعمؿ على تكزيعيا يكـ كركدذا  سكللـ اصيلن ذذا اسدباين
أك في األياـ استاسين فجاف بذسؾ ال يب ى سدي  مف األمكاؿ ما يكدب إ شات كادات ت ظيمين سلماسين 

ين كجاف كأف اسيدؼ اسرئيلي سلدكسن اإللبلمين كقتئذ جاف  شر اسدعكة اإللبلم ،صكصان  ساسعامن
رضي اهلل  اسرلكؿ صلى اهلل علي  كللـ يكد  اسعامليف على اسصدقن. كقد لار أبك بجر اسصديؽ

على  فس اس يج اسذم طبؽ أياـ اسرلكؿ صلى اهلل علي  كللـس إال أف األمر ا،تلؼ في أياـ  ع  
كذي  بإ شات بعض اسدكاكيف كذما ديكاف اسعطات كديكاف اس،راج رضي اهلل ع   عمر بف اس،طاب

  :(2)جاآلتي

: جاف أكؿ مف كضع اسديكاف في اإللبلـ عمر بف اس،طاب رضي اهلل ديوان العطاء  -1
ع   كجاف ذدف  األلالي ذك ت ظيـ تكزيع اسعطات على اسمللميف كسذسؾ جاف أكؿ ديكاف 

طات على كضع سلمللميف ذك ديكاف اسعطاتس جما لار عمر بف اس،طاب في تكزيع اسع
في ماؿ اسمللميف م ذ أف يكسد إسى أف يمكت كجاف ي كؿ " كاهلل  اؽقاعدة أف سجؿ مللـ 

سئف ب يت سيأتيف اسراعي بدبؿ ص عات اظ  في ذذا اسماؿ كذك مجا   دكف أف يلعى في 
طلب س كجاف في بدت األمر ال يفرض سلطفؿ اسرضيع إسى أف رأل امرأة تدبر اب يا على 

تى يفرض س  عمر ففرض سجؿ مكسكد اسفطاـ كذك يبجي كعلـ م يا أ يا تتعدؿ فطام  ا

                                                           

 (195( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (1
 (.197( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (2
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زيع اسغ ائـ علييـ ف د ركم ع   سفي اإللبلـ م ذ كالدت . جما فرض سلد د كسـ يجتؼ بتك
قكس :" سئف جمر اسماؿ ألفرضف سجؿ ردؿ أربعن آالؼ درذـ أسؼ سلفرا كأسؼ سلبلا  

طاب كأسؼ ألذل  كأسؼ سفرل  ك عل ".كجاف ذذا اسديكاف باسمدي ن في عيد عمر بف اس،
كبتطكر اسزمف ازداد  أ،رل م ذ اسبداين ،اصن باسكالياتباسلغن اسعربين جما كددت دكاكيف 

 . (1)عدد اسدكاكيف كازدادت أذميتيا كعدد عماسيا مع اتلاع رقعن اسدكسن كازدياد  شاطيا
ككددت  رضي اهلل ع   أ شئ ديكاف اس،راج م ذ عيد عمر بف اس،طاب ديوان الخراج:  -2

 .(2)يف فرعين في اسكاليات. إسى دا ب  دكاك 

تـ إ شات ديكاف دديد كذك ديكاف اسزماـ في عيد اسميدم اسذم بكيع ع ب  ديوان الزمام:  -3
في عيد  كسـ يجف ذذا اسديكاف مكدكدان  س(158كفاة أبي  اسم صكر ) في ذم اسادن ل ن 

سما  ذسؾ أف يزيد سكس  فركع سكالم  ديكاف زماـ األزمن 162ل نب ي أمين كقد أ شئ في 
ضبطيا بزماـ يجكف س  على جؿ ديكاف. فجاف ديكاف اسزماـ تكسى أمر اسدكاكيف أراد أف ي

ذك اسديكاف األعلى اسمشرؼ على اسدكاكيف اسفرعين كيمجف تشبيي  بديكاف اسماالبن 
 . (3)ااسيا

 شراف المالي في اإلسالم.اإل  -4
 سمم:شراف المالي في عيد الرسول صمى اهلل عميو و اإل  - أ

شراؼ اسماسي في اإللبلـ مف أعلى اسملتكياتس ف د جاف اسرلكؿ صلى اهلل علي  يبدأ اإل
وادي َة أويح إَله َِ وذةب ربه ال َجدل :" كللـ يتلك ما ي زؿ علي  مف آيات اس رآف اسجريـ

"للكُةدٓ وًِ جتد َِ دوّٓ مٌذحدا
ااب  ما تشتمؿ يشرح ألص . كجاف صلكات اهلل علي  أيضان (4)

ف د داتت  سعلى اسمبادئ اسعامن دكف تفصيؿ ذا جاف اس رآف ي ص أايا ان مف أاجاـ. كا   علي 
 كما صدر عف اسرلكؿ صلكات اهلل كلبلم  علي  بكصف  رلكالن  ساسل ن مجملن سل رآف اسجريـ

 ان صايا أك ارامان  ابلالن مؿ بياف جكف أمرو ال يدكز م،اسفت  م فيذا يعتبر تشريعان  عف رب  كمبلغان 
ذا طب  ا ذسؾ في  طاؽ اإلأك غير  ان كادب ان أك فالد رعان ش ى اسماسين اسعامن شراؼ علكادب. كا 

سماسين اسعامن في عيدا جاف يشمؿ شراؼ اسرلكؿ صلى اهلل علي  كللـ على ايمجف اس كؿ أف إ

                                                           

 (.218)ص  اإللبلمينفي اسدكسن  اإلدارم( شريؼس مذجرات في  ظاـ اساجـ (1
 (229)ص  اإلدارم( شريؼس مذجرات في اس ظاـ اساجـ (2
 (.427)ص  اإللبلمين( اسريسس اس،راج كاس ظـ اسماسين في اسدكسن (3
 (.27لكرة اسجيؼس آين)( (4
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ببلغ ما ي زؿ علي  مف آيات ،اصن باألاجاـ اسماسين شأ يا شأف باقي آيات اس رآف اسجريـ إ
 .(1)سيـ ما تشتمؿ علي  مف أاجاـكيشرح 

سملائؿ اسماسين عف رب  في ا مبلغان  كما جاف يصدر ع   مف أقكاؿ كأفعاؿ بكصف  رلكالن 
ماسي يدب تطبي  . فإذا أ،ذ ا فريضن اسزجاة جمماؿ فإ   بدا ب اآليات اس رآ ين  فيذا يعتبر تشريع

جا ت س  أااديث أكضات  استي أكضات األاجاـ اسعامن فإف اسرلكؿ صلى اهلل علي  كللـ
إللبلـ كأف إ،راج اسزجاة مف تماـ ا سكأسات على تعديؿ إ،راديا ياسفريضن اسزجاة كع كبن ما ع

ع اسزجاة كادد األمكاؿ استي تدب يصيب اس اس بم أكضح ما  كعدـ إ،راديا يابط اسعمؿس جما
،اضعن سلزجاة كاس يي عف فييا اسزجاة كاشتراط اساكؿ في زجاة اس  ديف كجيفين ااتلاب األمكاؿ اس

عطات اسزجاة سلللطاف كدعات اإل في اسزجاة كتعديؿ إ،راديا تت ديـ اسردم ماـ سلمزجي كأ،ذ كا 
بلد كادد مصارؼ اسزجاة كتاريميا على مامد كآؿ  إسىاس يمن في اسزجاة ك  ؿ اسزجاة مف بلد 

ن فجاف عامؿ اسصدقات سدمع األمكاؿ اسعام مامد.كقد عيف اسرلكؿ صلى اهلل علي  كللـ عماالن 
ذك اسذم يتكسى دمع اسصدقات مف اسمللميف كيعطييا سش،ص آ،ر يلمى اسملتكفي اسذم 
ي دميا سرلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ. كجذسؾ جاف يعيف صااب اسغ ائـ في جؿ غزكة سدمع 

يا مف مؿ اسدزين اسذم ي در قيمتيا كياصلكعا ساسغ ائـ كافظيا اتى تصرؼ في مصارفيا
للـ سجي تكدع في  لتزميف بيا. سـ يجف ذ اؾ بيت سلماؿ في عيد اسرلكؿ صلى اهلل علي  ك اسم

 جا ت األمكاؿ تدمع كتصرؼ في اسااؿ على ملتا ييا فلـ يجف ذ اؾ داعو  ذذا األمكاؿ إذ
 .(2)إل شات بيت اسماؿ

 شراف المالي في عيد أبي بكر الصديق.اإل  - ب

 فس اسليالن استي لار علييا اسرلكؿ كفي عيد أبي بجر رضي اهلل ع   لار على 
فطاسب اسبعض بتمييز مف سيـ فضؿ كلبؽ  .صلى اهلل علي  كللـ فلكل في اسعطات بيف اس اس

فرد علييـ أف ذسؾ مكاب  على اهلل كأف ما يعطي  ذك معاش فاأللكة في   سكأقدمين في اإللبلـ
يا م يـ باس كة اسمللان رغـ سيف ف د قاتؿ اسممت عيف عف دفع اسزجاة كتـ دبايت س،ير مف األمرة

كرغـ معارضن عمر بف اس،طاب رضي اهلل ع   في ذذا اسشأف.كجاف أبك  سطبع  ككفرة الم 
 سسلت،صص كاسجفاين كذسؾ تبعان  سبجر رضي اهلل ع   ي لـ اسعمؿ بيف اسعامليف كال ي فرد باسللطن

                                                           

 (.208( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (1
 (.88)ص  اإللبلـفي صدر  اإلدارة( ،ميسس (2
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أما بيت  سألرل اساربشراؼ على س ضات إسى عمرس كأل د إسى علي اإلف د أل د أبك بجر ا
 . (1)اسماؿ ف د أل د أما ت  إسى أبي عبيدة اسدراح

 شراف المالي في عيد عمر بن الخطاب.اإل  - ث

اسماسي  استطكر اإلدارمبلغ شراؼ اسماسي في عيد عمر بف اس،طاب ك س د برزت صكرة اإل
 :(2)يليكذسؾ يتضح مما ذركت  

سلدكسن اإللبلمين فااتفظ با،تصاص سمس عمر رضي اهلل ع   أذمين اسماسين اسعامن  -1
 سككزع باقي األعماؿ على مف سمس جفاتتيـ جؿ الب ت،صص  سبيت اسماؿ س فل 

ابف جعب كمف أراد  أراد أف يلأؿ عف اس رآف فليأت: "مف كأعلف ذسؾ على اس اس قائبلن 
 أف يلأؿ عف اسفرائض فليأت زيد بف مابت كمف أراد أف يلأؿ عف اسماؿ فليأت ي فإف اهلل

 .(3)كقالما" دعل ي س  ،از ان 
 سكاس،راج كاسدزين تاسمكارد اسعامن فشملت اسزجاة بأ كاعيا كاسغ ائـ كاسفي تعددت في عيدا -2

دديدة جاسعشكر كماؿ اسل طن كترجن مف ال كراث س  كجؿ ماؿ سيس س   كالتادث أ كاعان 
ا دمعكا فجاف كاسعماؿ باصيلن م كاؿ في عيدا اتى جاف يأتي  اسدباةفجمرت األم سماسؾ

 يرادعيـ سيتأجد مف عدـ مباسغتيـ فيما ذجركا مف بيا ات عف اساصيلن.
سما جمر اسماؿ في عيدا دعاا ذسؾ إسى استفجير في ضبط  كتكزيع  بطري ن عادسن فأ شأ  -3

 سضبط  كتعرؼ م ادير األمكاؿ كأكد  صرفيا. ككضع  ظامان  ساسدكاكيف استي لبؽ ذجرذا
اة في اسعطات ليالن أبي بجر في اسملاك  يبلئـ عصرا م،اسفان  طكر األلاسيب اسماسين بما -4

بيف اسمللميف  س اس بؿ فاضؿ بي يـ. جما ا تيى إسى أف تجكف أرض اسغ ائـ فيئان بيف ا
 مف تكزيعيا على اسفاتايف. جما اذتـ بت ظيـ اسدزين كترتيبيا كتعييف م اديرذا مراعيان  بدالن 

 في ذسؾ أاكاؿ اسدكسن اسااجمن كظركؼ اسشعب اسمفتكان.
طبؽ مبدأ اسمشكرة في اسملائؿ اسماسين اسيامنس ف د تادد مرتب  بعد التشارة اسصاابن  -5

 اس ظر مع اس اس. سغ ائـ بعد أف التطلع ك اقش كدياتكفرض اس،راج على أرض ا
ش عاـ يلافر إسى األمصار كجاف س  مفت سطبؽ مبدأ اسرقابن اسماسين على األمكاؿ اسعامن -6

كسجف جاف إذا  سكجاف ال يجتفي بمفتشي  سي  لكا س  أ بات اسكالة سكيرادع أعماؿ اسمفتشيف
                                                           

 (.88)ص  اإللبلـفي صدر  اإلدارة( ،ميسس (1
 (.88)ص  اإللبلـفي صدر  اإلدارة( ،ميسس (2
 (.88)ص  اإللبلـفي صدر  اإلدارة( ،ميسس (3
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ييـ كعف عامؿ اسماؿ ع دذـ جيؼ ليرة جؿ سى اساج لأؿ أذؿ جؿ إقليـ عف كاسذذب إ
ذا ي إعلى اسكاس ؿ في اسكاليات رقيبان م يما في اسرعين. كفي أاكاؿ جميرة جاف عامؿ اسما

دار أك عدؿ عف اسطريؽ اسلكم أرلؿ سل،ليفن كجذسؾ جاف يلأؿ اسكاسي عف عماؿ 
 . (1)اسماؿ

ف د دمع اسمللميف ع د تكسين  ساتبع ليالن ترشيد اس ف ات اسعامن كبدأ ب فل  مـ باسكالة -7
:" أما س،اصت  ف كت  كقكت عياس  أمرذـ كلأسيـ عما ياؿ سلكاسي مف اسماؿ اسعاـ ف اسكا

ـ سلشتات كاسصيؼس كدابتاف سديادا كاكائد  كصبلت  كاد  كجلكتي س كال شطط
بإبراـ أمكر كتعيد  سكاس لـ باستلكين كأف يعطي أذؿ اسببلت على قدر ببلئيـ كعمرت س

..." فلار تيتعاذدذـ ع د اسشدائد كاس كازؿ اتى ت جشؼ كيبدأ بأذؿ اسفيأف ك اس اس بعدس 
ذا ااتاج إسى ماؿ فكؽ ما فرض على  فل  كجاف إ يالن كطب يا أكالن عمر على ذذا اسل

 .(2)س  يلتديف مف أاد ،اصت 
قامن اسدلكر جما فأمر بافر ما تاتاج إساذتـ عمر باإل فاؽ اسعاـ -8 سي  األرض مف استرع كا 

 أمر بافر استرعن استي تصؿ بيف اس يؿ كاسبار األامر في عاـ اسرمادة.
ق على مماؿ اسدراذـ اسجلركين 48ـ ل ن ؾ اس  كد في اإللبلجاف عمر أكؿ مف أمر بص -9

استي جا ت شائعن االلتعماؿ ع د اسعربس غير أ   زاد في بعضيا )اسامد هلل( كفي 
 .(3)بعضيا )مامد رلكؿ اهلل(

 شراف المالي في عيد عثمان بن عفان رضي اهلل عنو.اإل  - ت
فلـ  سمابتان  قكيان  كألالان  ماجمان  ماسيان  كدد عمماف بف عفاف اي ما تكسى اس،بلفن  ظامان  -1

 يغير مف ليالن عمر ك ظام  كاجم س فأقر اسعماؿ في كاليتيـ.
فتطلع اس اس إسى اسغ ى كطلبكا اسماؿ مف كدكذ س  سزادت األمكاؿ في عيدا زيادة عظيمن -2

كسـ يطبؽ على اسكالة ما جاف يأ،ذذـ ب   سكجاف عمماف جمير اسماؿ فلمح سل اس بذسؾ
 جأبي بجر كعمر. كسـ يجف عمماف مت شفان كسـ يشاطرذـ أمكاسيـس  سعمر

بيا دبل أصاا أذف سلعرب باسعمؿ في األرض كالت طعكا اس طائع في األرضيف استي -3
 ع يا مف أذؿ اسذمن فأقطعيـ إياذا.

ففاضؿ في اسعطات بيف اس اس كأمر كالت  بذسؾ  س يج عمماف  يج عمر بف اس،طاب -4
 كاؿ.سلزيادة في دباين األم كأجمر مف اسعطات  ظران 

                                                           

 (.88)ص  اإللبلـفي صدر  اإلدارة،ميسس ( (1
 (.224( صبيحس عمر بف اس،طاب )ص (2
 (.17)ص اإللبلـ( اس كاكمس اس ظاـ اسماسي في (3
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اي ما جمرت األمكاؿ كزادت اإليرادات رأل رضي اهلل ع   في اس،راج كاسدزين غ ات س   -5
كدفعيا فعيد إسى أرباب اسزجاة بإ،راج زجاتيـ بأ فليـ  سعف أف يشغؿ  فل  بدمع اسزجاة

أل   كدد أف اس  كد كعركض استدارة كذي ما  سم،صكصيف إسي  دكف أف يدعؿ سيا دباة
كأ   في تارم كدكدذا في أيدم أربابيا  سيعرؼ باألمكاؿ اسباط ن قد تضاعؼ م دارذا

عطائيا سلف رات مباشرة كاجتفى بدباين  ارج سيـ فترؾ سيـ اساؽ في إ،راديا بأ فليـ كا 
 ع كاسممار كال ارجاسلائمن كاسزرك  األمكاؿ األ،رل استي تعرؼ باألمكاؿ اسظاذرة كذي

 . (1)علييـ في تع يبيا بيف أيدييـ

 بن أبي طالب رضي اهلل عنو. شراف المالي في عيد عمياإل  -د

بف أبي طاسب في األمكاؿ كدمعيا كتكزيعيا على ما لار علي  عمر بف  لار علي
كجاف يلير جذسؾ على ما رآا عمر مف اسمفاضلن في اسعطات بيف  ساس،طاب رضي اهلل ع  

في اسماؿ  كجاف ي لـ ما يرد سبيت اسماؿ جلما دمع  اتى ال يترؾ في  شيئاس كجاف زاذدان  ساس اس
 سعلى أال ي اؿ م   أاد إال ا  س كال يلأؿ ع   إ لاف فكؽ ما يلتا   اسعاـ جعمرس اريصان 

 . (2)كجاف يكصي بذسؾ اسكالة

 قواعد تنفيذ المالية العامة في اإلسالم.  -6

اسزجاة قبؿ مكعدذاس كيؤيد ذسؾ ما كرد عف علي  يدكز أداتقبل موعدىا:  أول: يجوز أداء الزكاة
رضي اهلل ع   مف أف اسعباس لأؿ اس بي صلى اهلل علي  كللـ في تعديؿ صدقت  قبؿ أف تاؿ 

مف دكاز قياـ  اس ظـ اسضريبين اديمان . كيشاب  ذسؾ ما تأ،ذ ب  بعض (3)فر،ص س  في ذسؾ
كما تلدأ إسي  بعض اسدكؿ كم يا  سذمت  م يا تات اسالاب ستبرأ اسممكؿ بدفع اسضرائب م دمان 

ذ ت ضي ذذا اس كاعد ب،صـ دفعات م دمن  ظاـ اس،صـ كاإلضافن في اسضرائب إمصر بتطبيؽ 
 .(4)لتا نمما ياصؿ علي  اسممكؿ مف مكارد تات الاب اسضريبن اسم تباعان 

: اساجمن في استعديؿ ذك أ   في اسمبادرة خراج الزكاة متى حل موعدىاثانيا: يجب اإلسراع في إ
بإ،راج اسزجاة براتة سلذمن كأ فى ساادن اسف ير كأرضى سلرب كأماى سلذ ب. كذي  فس اساجمن 

                                                           

 (.155)ص  اإللبلـ( عبداس اس ظـ اسماسين في (1
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اتى يمجف تمكيؿ  سفي اسماسين اساديمن ستاديد مكعد ست ديـ اإلقرار كدفع اسضريبن اسملتا ن
اس،زا ن اسعامن بملتا اتيا في اسكقت اسمبلئـ كبذسؾ تلتطيع أف ت كـ باإل فاؽ على اساادات 
اسعامن. كقد أدل استكا ي في تطبيؽ ذذا اسمبدأ اسذم كضع  اإللبلـ في اس رف اسلابع كاسذم 

ك شأت  سعلييـ أف تباطأ اسممكسكف في دفع اسضرائب اسملتا ن أ،ذت ب  اسماسين اسعامن اديمان 
جما  سمشجلن متأ،رات اسضرائب سدل اسممكسيف كاستي تتممؿ في بعض اسدكؿ بمبلييف اسد ييات

ل اط بلبب تغير ظركؼ بعض اسممكسيف ذسؾ تعرض ذذا األمكاؿ سلضياع كاإل شأ عف 
كتعرضيـ سلعلر اسماسي كعدـ م درتيـ على األدات األمر اسذم جاف يمجف تبلفي  سك لددكا 

في مكاعيدذا. جما سدأت بعض اسدكؿ إسى است ازؿ عف دزت مف اسضرائب اسمتأ،رة  اسضرائب
في است ازؿ عف دزت م يا كفي ذسؾ ضياع  مممبلن  بم ح اسممكسيف اسمتأ،ريف سعدة ل كات ،صمان 

 .(1)سا كؽ اس،زا ن اسعامن

عف عائشن سما كرد  ذذا اساجـ الت ادان يأتي : ثالثا: يجب فصل مال الزكاة عن باقي األموال
 رضي اهلل ع يا قاست:" لمعت رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ ي كؿ:" ما ،اسطت اسصدقن ماالن 

 .(2)إال أذلجت "

كظاذر اساديث يدؿ على أف اسماؿ اسذم سـ ت،رج م   اسزجاة كب يت اسزجاة في  كضميا 
بآفن  إلذبلج  بأف يتلؼ دفعن كاادة ب اؤذا مع اسماؿ لببان   فيجكف إاسماسؾ إسى ماس  كسـ يعزسيا ع 

بلبب مرض أك  فشيئان     شيئان في فؽ م أك ييلؾ تباعان  سأك غرؽ أك ارؽ أك غيرا لماكين ممبلن 
 . (3)غيرا

 بحجة أن الحاكم ل يصرفيا في مصارفيا: عن دفع الزكاة والصدقات المتناعل يجوز  رابعا:

أمكاس  باسطائؼ قاؿ: قاؿ اسمغيرة:  عف ذ يد كجاف مكسى اسمغيرة بف شعبن كجاف على
جيؼ تص ع في صدقن أمكاسي؟ قاؿ: م يا ما أدفع  إسى اسللطافس كم يا ما أتصدؽ بيا ف اؿ: 
ماسؾ كما سذسؾ؟ قاؿ: إ يـ يشتركف بيا اسبذكر كيتزكدكف بيا اس لات كيشتركف بيا األرضيف قاؿ: 

فيفيـ  (.4) دفعيا إسييـ كعلييـ الابيـ فادفعيا إسييـس فإف اس بي صلى اهلل علي  كللـ أمر ا أف

                                                           

 (.219( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (1
 (.915/ص 2صايح اسل ن اس بكين اسشريفن ) ج( اسفاؿس اسم ت،ب مف (2
 (.220( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (3
 (.918-917/ص 2( اسفاؿس اسم ت،ب مف صايح اسل ن اس بكين اسشريفن ) ج(4
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جليا ن كطلب مف ذ يد أف يعطييا ـ يكافؽ على أف يتصدؽ ذ يد باسصدقمف ذذا أف اسمغيرة س
ذا جاف اسللطاف ال يصرفيا في مصارفيا كيتزكج بيا اس لات كيشترم سلللطاف ستبرأ ذمت  م ياس كا  

كؿ أف يبرر س فل  عدـ دفع ا أبا ا سجؿ ممذاسكاقع أ   إبيا األرضيف فيترؾ الاب  هلل تعاسى. ك 
 فاؽ على ألدل ذسؾ إسى تعكيؽ اصيلن اسزجاة كتعطيؿ اإلبممؿ ذذا اسادج أك غيرذا  اسزجاة

اسفت ن كيعيف على اس،ركج على  عف أف م عيا عف اسللطاف يمير اسمشركعات اسعامنس فضبلن 
 اسمعركؼ أف إ،راج اسماؿ على ذيئن زجاةفت نس كمف ماـس كفي إعطائيا سلللطاف أما ن ستلؾ اساإل

كسك أبيح سجؿ ممكؿ أف يلتمس س فل  األعذار كي،تلؽ اسمبررات سعدـ دفع  سفي  مش ن على اس فس
 .(1) فتح اسباب سلتيرب اسضريبي على مصراعي ال اسضرائب

 خامسا: حسن العالقة بين الدولة والممولين: 

قاؿ رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ: )إذا  رضي اهلل ع يما قاؿ: عف دابر بف عبد اهلل
( كذجرا اسب،ارم بلفظ: )مف لأسيا على كدييا أتاجـ اسمصدؽ فليصدر ع جـ كذك ع جـ راضو 

سزجاة( اسذم أتاجـ اسمصدؽ)عامؿ ا اذ. كاسمع ى أ   إ(2)فليعطيا كمف لئؿ فكقيا فبل يعط( 
كاسترايب كطبلقن اسكد  كعدلكا س  بإ،راج ماـ س  بذسؾس ف ابلكا باسبشر يأ،ذذا م جـ بأمر اإل

اتى  ساسزجاة اسمفركضن عليجـ في أمكاسجـ كال تراكغكا كال تشاجلكا كال تتعبكا في أ،ذ اسزجاة
ذا دار عامؿ اسزجاة كطلب زيادة  يصدر ع جـ كيترججـ كذك راضو  مف الف معاملتجـ إياا. كا 

 .(3)اسكادب فبل يعط إال اسكادب ف ط عف

 .العاممين عمى الزكاةمحاسبة ومراجعة أعمال سادسا: وجوب 

ذذا اس ظاـ فجاف اسكالة ياالبكف اسلعاا يبعمك يـ سدمع اسزجاة  بإتباعس د لبؽ اإللبلـ 
ف د كرد عف أبي اميد اسلاعدم رضي اهلل ع   قاؿ: س برلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ  تأليان 

مف األشد على صدقات ب ي لليـ يدعى ابف  التعمؿ رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ ردبلن 
. كمما يتصؿ بذسؾ ما يراا أبك يكلؼ مف أف تجكف ذ اؾ رقابن على (4)اسلتيينس فلما دات االب 
يرلؿ اسااجـ مممليف ع   ممف يكمؽ بيـ يلأسكف اس اس عف ليرة أف ك  سأعماؿ اس،راج كعماس 

                                                           

 (.221-220( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (1
 (.922 -921/ص 2( اسفاؿس اسم ت،ب مف صايح اسل ن اس بكين اسشريفن ) ج(2
 (.222اس ظـ اسماسين )ص ( مامدس (3
 (.995/ص 2( اسفاؿس اسم ت،ب مف صايح اسل ن اس بكين اسشريفن ) ج(4
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ادكد ما أمر ب  عماؿ اس،راج مف عماؿ اس،راج كأعماسيـ كجيفين دباين اس،راج ذؿ تـ في 
 (.1)عدم س كبدكف ذذا اسرقابن يتعدل اسعماؿ ادكدذـ كيكقعكف اسظلـ بأذؿ اس،راج

ذا مات اسمجلؼ قبؿ أف يؤدم : إسابعا: الزكاة تتعمق بالتركة في حال أدائيا قبل وفاة الممول
اهلل في ترجت  ألف ذذا اسديكف ذي ديكف  ما علي  مف زجكاتس قاؿ دميكر اسف يات تجكف دي ان 

مكاريث كعلى كس د قاؿ دميكر اسف يات إ يا كادبن كتتعلؽ باسترجن كيت دـ اسكفات بيا على اس ستعاسى
إف سـ  كجرذان  ز أ،ذذا دبران مف مع ى اسعبادات يدك أ يا مع ما فييا ت فيذ اسكصاياس كيرل اسف يات 

ال أل يا تعل ت باسماؿ. كذذا اسمبدأ أ،ذت ب  إ دباران جرذان كا   كما لاغ أ،ذذا كا،تياران  ان يعطيا طكع
مف استرجن  اسضرائب على استرجات فبل تعتبر قيمن اسضرائب اسملتا ن على اسمتكفى دزتان  اديمان 

 .(2)ت دـ على غيرذا مف اسديكف ممتازان  بؿ تعتبرذا دي ان 

 ثامنا: وضع نظم لتدريب العاممين عمى الضرائب.

اهلل ع   بشأف فرض ضريبن  رضيع دما اقت ع اس اس بايميات عمر بف اس،طاب 
فعمد عمر إسى مبدأ اسشكرل في  ساس،راج في األقاسيـ اسمفتكان التدعى اسااؿ ت فيذ ذسؾ عمليا

فمف ذسؾ ي بغي تدريب رداؿ اسضرائب اتى يجتلبكا اسميارات ذسؾس  إسي ش،ص يكجؿ ا،تيار 
كذك ما تلدأ إسي  اسدكؿ  ستمج يـ مف كضع ت ديرات اسضرائب في مكاضعيااسف ين كاسللكجين استي 

أك إ شات معاذد ت،صص سلفف اسضريبي لكات  سمف كضع برامج ستدريب اسعامليف باسضرائب
 .(3)أجا ت ذذا اسمعاذد تابعن سمصاسح اسضرائب أـ تابعن سلدامعات

 الضرائب. مراعاة ظروف الممولين في استيفاء تاسعا:

ماـ في صدقن اسمكاشي ألزمن تصيب أبك عبيد بدكاز تأ،ير اسزجاة إذا رأل ذسؾ اإلاؿ ق
اس اس فتددب سيا ببلدذـ فيؤ،رذا ع يـ إسى اس،صب مـ ي ضييا م يـ بااللتيفات في اسعاـ 

. كفي ذذا ما يبرر االتداا في استشريعات اسضريبين (4)اسم بؿ جاسذم فعل  عمر في عاـ اسرمادة

                                                           

 (.111( أبي يكلؼس اس،راج )ص (1
 (.260( عبد اسغفارس اسضريبن على استرجات )ص (2
 (.225( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (3
 (.705( أبي عبيدس األمكاؿ )ص (4
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ج   أاكاس  اسماسين مف لدادذا ب اسملتا ن على اسممكؿ اسذم ال تمليط اسضرائاساديمن إسى ت 
 .(1)دفعن كاادة

 عاشرا: جواز المقاصة بين دين الضرائب لمممول وما عميو.

ي  ذا أراد أف يعطي اسردؿ عطاتا لأس : ذؿ ع دا ماؿ قد الت فجاف اس،ليفن أبك بجر إ
ف أ،برا أف سيس  ساسزجاة قاص  مما يريد أف يعطي  قد الت في  اسزجاة فإف أ،برا أف ع دا ماؿ كا 

. كيرل أبك (3). كجاف عمماف بف عفاف يفعؿ ذسؾ(2)ع دا ما الت في  اسزجاة للـ إسي  عطاتا
. كتطبؽ اسماسين (4)عبيد أ يما إ ما جا ا يأ،ذاف اسزجاة سما قد كدب قبؿ اسعطات ال سما يلت بؿ م  

 اسم اصن بيف ما على اس،زا ن اسعامن كماسيا جؿ ذسؾ الت ادان  اسمعاصرة ذذا اسمبدأ فيدكز إدرات
سل ا كف اسمد ي اسذم ي ضي بأف سلمديف اؽ اسم اصن بيف ما ذك ملتاؽ سدائ   كما ذك ملتاؽ 

أك ممليات متادة  ذا جاف مكضكع جؿ م يما   كدان ا اسدائف كسك ا،تلؼ لبب اسدي يف إس  قبؿ ذذ
 .(5)سلمطاسبن ب  قضائيا مف اس زاع ملتاؽ األدات صاساان  ا ،اسيان في اس كع كاسدكدة كجاف جؿ م يم

 حادي عشر: فحص الضرائب في مكان الممول.

قاؿ رلكؿ اهلل صلى اهلل علي   اهلل في عطات بف أبي رباح قاؿ: عف مع ؿ بف عبيدكرد 
إال كال تؤ،ذ صدقات اسمللميف  سكللـ يـك فتح مجن" ال دلب كال د ب كال شغار في اإللبلـ

. كمع ى اسف رة األ،يرة أ   ال ي بغي سلمصدؽ أف ي يـ بمكضع مـ يرلؿ (6)على مياذيـ كبأف يتيـ"
إسى أذؿ اسمياا سيدلبكا إسي  مكاشييـ فيصدقيا كسجف يأتييـ على مياذيـ اتى يصدقيا ذ اؾ: 

صدقكا كذك تأكيؿ قكس " على مياذيـ كبأف يتيـ". جذسؾ يركم عف عمر بف عبد اسعزيز جتب" أف 
 .(7)اس اس على مياذيـ كبأف يتيـ"

 

                                                           

 (.225( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (1
 (.504( أبي عبيدس األمكاؿ )ص (2
 (.504( أبي عبيدس األمكاؿ )ص (3
 (.504( أبي عبيدس األمكاؿ )ص (4
 (.226( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (5
 (.496( أبي عبيدس األمكاؿ )ص (6
 (.497)ص  األمكاؿ( أبي عبيدس (7



68 
 

 ثاني عشر: مراعاة العتدال وعدم المغالة في تحديد الضرائب المستحقة.

عف أ س بف ماسؾ قاؿ: " قاؿ رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ" اسمعتدم في اسصدقن 
اسمغاالة في . كاسا ي ن أف (2)م ع" إذاأم على اسمعتدم مف اإلمـ جما على اسما ع  (1)جما عيا"

تاديد اسضرائب بأجمر مما ي بغي تؤدم إسى أف يلتغرؽ اسدزت اسمغاسى ب  دزت مف أمكاؿ اسممكؿ 
مما قد يؤدم إسى تكقؼ  شاط اسممكؿ أك تعكيؽ  سبدكف كد  اؽ كبدكف ل د مف استشريع

إسى  ا طبلق  أك مااكست  إ،فات دزت مف اسمادة اس،اضعن سلضريبنس األمر اسذم يؤدم في اس ياين
استأمير على اساصيلن استي تؤكؿ سل،زا ن اسعامن. فجأف اسمعتدم في اس ياين ي لؿ ما يؤكؿ سل،زا ن 
اسعامن فيتمامؿ في ذسؾ مع مف يم عيا. كسذسؾ ت ضي تعليمات مصاسح اسضرائب سلعامليف بيا أف 

ت اسا ي ي يمت عكا عف اسمغاالة في ت ديرات اسضرائب كاسعمؿ بالتمرار على استكصؿ إسى اسكعا
 . (3)اس،اضع سلضريبن

 ثالث عشر: وجوب اختيار العاممين باألموال العامة من بين األمناء.

كذسؾ ألف اسعامليف اسذيف سيـ صلن باألمكاؿ اسعامن قد ي عكف تات إغرائيا في،تللكف 
م يا أك ي،فكف اسضرائب عف اسممكسيف  ظير ذدايا أك أمكاؿ تيدل سيـ كال يعصميـ مف  دزتان 

ين ذسؾ في معظـ األاكاؿ إال اتصافيـ باألما ن كالف اس،لؽس إذ ال تجفي  ظـ اسرقابن اسمكضكع
ااديث تشير إسى ذسؾ  ذجر م يا: عف أبي مكلى األشعرم كذ اؾ بعض األ سكادذا سمراقبتيـ

رضى اهلل ع   قاؿس قاؿ رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ:" إف اس،ازف اسمللـ األميف اسذم يعطي 
 .  (4)ب   فل  اتى يدفع  إسى اسذم أمر س  ب  أاد اسمتصدقيف" طيبن كمكفران  أمر ب  جامبلن ما 

 

 

 

                                                           

س 646اسصدقنس رقـ اساديث ذمس جتاب اسزجاةس باب ما دات في اسمعتدم في ( استرمذم: ل ف استرم(1
 (.248)ص
 (.497( أبي عبيدس األمكاؿ )ص (2
 (.227( مامدس اس ظـ اسماسين )ص (3
 (.1001/ ص 2( اسفاؿس اسم ت،ب مف اسل ن اس بكين )ج(4
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 تنظيم الحماية المدنية لممال العام: لمبحث الثانيا

اسمطلب األكؿ ست ظيـ ذذا اسمباث إسى مطلبيفس ايث ي،صص لت ـك اسباامن بت ليـ 
اسما ي سبياف ت ظيـ اساماين اسمد ين اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي. ك  اساماين اسمد ين سلماؿ اسعاـ في

 .اإللبلمينسلماؿ اسعاـ في اسشريعن 

 المطمب األول: الحماية المدنية لممال العام في القانون المدني الفمسطيني.

س د ارص اسمشرع اسفللطي ي على أكد  اساماين اسمد ين سلماؿ اسعاـس ايث  صت 
على:" أ   ال يدكز استصرؼ  2012سل ن  4اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي رقـ ( مف 71/2اسمادة)

. كذذا اس ص يعتبر قاعدة آمرة ال يدكز (1)في األمكاؿ اسعامن أك اسادز علييا أك تملجيا باست ادـ"
سئلدارة أك األفراد م،اسفت  ستعل   باس ظاـ اسعاـ. كل  ـك بت ليـ اساماين اسمد ين سلماؿ اسعاـ 

 :جاستاسي

 الفرع األول: عدم جواز التصرف باألموال العامة.

 أول: األصل الفقيي والقضائي لقاعدة عدم جواز التصرف في األموال العامة.

س د جا ت فجرة األمكاؿ اسعامن في اس كا يف اسفر لين م بم ن مف اظر استصرؼ في أمكاؿ 
ال يمجف استاايؿ على ذذا اساظر سدكاز استصرؼ فييا بإدراتات معي نس  مطل ان  عامان  استاج اظران 

كع د قياـ اسمكرة اسفر لين أسغت مبدأ عدـ استصرؼ في ذذا األمكاؿس مـ صدر است  يف اسمد ي 
ف جاف قد أكدب أف يجكف ذسؾ استصرؼ في شجؿ معيف تبعان   اسذم سـ ياـر استصرؼ فيياس كا 

اسف   اسفر لي أف قاعدة عدـ دكاز استصرؼ في األمكاؿ اسعامن س كاعد ،اصنس كعلي  ف د قرر 
بصكرتيا اسراذ ن ذي قاعدة اديمن اس شأة ذات أصؿ ف يي كقضائي تفت ر إسى اسل د استشريعيس 
 كقد التمر تطبيؽ ذذا اس اعدة في اس ا كف اسفر لي ج اعدة عرفين إسى أف تد،ؿ اسمشرع اديمان 

ان على أف أمكاؿ اسدكميف اسعاـ تجكف غير قابلن سلتصرؼ أك في ت  يف دكميف اسدكسن ك ص صرا
 ان الجتلابيا باست ادـ على أف ت رير قاعدة عدـ دكاز استصرؼ في األمكاؿ اسعامن سيس م صكر 

على اسدكؿ اسرألماسين استي تب ت اس ظرين است ليدين سلماؿ اسعاـس كا  ما ت ررت ذذا اس اعدة في 

                                                           

 .2012سل ن  4اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي رقـ ( مف 71/2( اسمادة )(1
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ب ي اس ظرين است ليدين سلماؿ اسعاـ كغدت قاعدة كضعين في اسدكؿ االشتراجين استي رفضت ت
 .(1)تشريعاتيا

 ثانيا: أساس قاعدة عدم جواز التصرف في األموال العامة.

يردع ألاس ذذا اس اعدة إسى ضركرة اماين است،صيص سلم فعن اسعامن استي رصدت مف 
ذسؾ أ   يترتب على إباان استصرؼ في ذذا األمكاؿ ا ت اؿ ملجيتيا  سأدل  األمكاؿ اسعامن سئلدارة

مف ذمن اإلدارة إسى ذمن اسغير كباستاسي ا  طاع است،صيص اسمذجكر. كعلى ذسؾ فألاس ذذا 
جما ذذب إسى  سن سلملجين اس،اصنلاس اعدة ال يجمف في طبيعن األمكاؿ اسعامن باعتبارذا غير قاب

طبيعي على اس اك اسذم لبؽ إبرازاس كا  ما يجمف ذذا األلاس في ذسؾ ف يات مدرلن استكد  اس
 كعدمان  سذسؾ فإف قاعدة عدـ دكاز استصرؼ في األمكاؿ اسعامن تدكر كدكدان  سفجرة است،صيص

ذا جاف األلاس سيذا كا   سى ما ب ي است،صيص كتزكؿ بزكاس بب ات است،صيص أك زكاس  فيي تب 
ست ليدين سؤلمكاؿ اسعامن في فجرة است،صيص سلم فعن اسعامن سم طؽ اس ظرين ا اس اعدة يجمف تبعان 

كضماف ب ائ  فإف ألاليا يجمف في قكا يف اسدكؿ االشتراجين كاستي عزفت عف اس ظرين است ليدين 
عف كدكب اماين ذذا األمكاؿ إسى فجرة ألالين أ،رل ترتبط باس ظاـ اس ا ك ي كاسليالي  فضبلن 

ذي اعتبار اسدكسن ذي اسماسؾ اسكايد سدميع كلائؿ كأدكات ك  ساسلائد في غاسبين ذذا اسدكؿ
اإل تاجس ألف في إدازة ذذا اس كع مف اسملجين ما يؤدم إسى كدكد التغبلؿ يت اقض كطبيعن 

 .(2)اس ظاـ اس ا ك ي كاسليالي اسلائد في ذذا اسدكؿ

 واز التصرف في األموال العامة.ثالثا: مدى سريان قاعدة عدم ج

ذذا اس اعدة يجمف في اماين األمكاؿ اسعامن كالتمرار ت،صيصيا فإف ذذا إذا جاف ألاس 
 :(3)األلاس ذك اسذم يادد  طاؽ تطبيؽ ذذا اس اعدة أم مداذا. كذسؾ على اس اك استاسي

 تلرم ذذا اس اعدة على استصرفات اسمد ين استي يترتب على إبراميا ا تيات ت،صيص - أ
ذذا األمكاؿ سلم فعن اسعامن س،ركديا مف ذمن اإلدارةس فبل يدكز سلش،ص اإلدارم أف 

يصات بيا كسجف يدكز سلدكسن أف تت ازؿ سغيرذا مف ببيع ذذا األمكاؿ أك ذبتيا أك اإلي كـ 
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 كيدكز سيا أف تشترم ماالن  ساألش،اص اإلدارين عف دزت مف األمكاؿ اسمملكجن سيا
المتياز تم ا   أف تجكف األمكاؿ اسعامن مابلن  يدكز أيضان سيذا األش،اص ك  مملكجان 

سترا،يص تم ايا اإلدارة ال تفاع األفراد بيذا اإلدارة ألاد األفراد أك أف تجكف مابل ن 
 األمكاؿ.

تلرم ذذا اس اعدة على أمكاؿ اإلدارة استي تجكف سيا صفن اسماؿ اسعاـ ع ارات أك  - ب
 م  كالت.

ليا ذذا تغلكف اسممار أك اسم تدات استي قد تؿ اسعامن دتلرم ذذا اس اعدة على األمكا - ت
ذسؾ أف ذذا األمكاؿ ال تجكف م،صصن سلم فعن اسعامنس كمف مـ يجكف سدين  ساألمكاؿ

 باسبطبلف. اإلدارة ارين استصرؼ فييا دكف أف يجكف ذذا استصرؼ مشكبان 
ذسؾ أف  سقاعدة مطل ن كا  ما ذي قاعدة  لبينإف قاعدة عدـ دكاز استصرؼ سيلت  - ث

 تطبي يا يرتبط بطيلن فترة ت،صيص األمكاؿ سلم فعن اسعامن.

 الن.طرابعا: جزاء مخالفة قاعدة جواز التصرف الب

إف قاعدة عدـ دكاز استصرؼ في األمكاؿ اسعامن تم ع اإلدارة مف استصرؼ في ذذا 
كدب علييا  رؼ فييافإذا أرادت استص ساألمكاؿ طاسما جا ت ذذا األمكاؿ ماتفظن بصفتيا اسعامن

بتدريد ذذا األمكاؿ مف صفتيا اسعامن فتصبح في عداد أمكاسيا اس،اصن اسدائز  أف ت كـ ابتداتن 
استصرؼ فيياس غير أف اإلدارة تتصرؼ في بعض مفردات ذذا األمكاؿ على اسرغـ مف ااتفاظيا 

سبطبلف أف باسصفن اسعامنس فإذا تـ ذسؾ جاف تصرفيا في ذذا اسشأف باطبل. كيشترط سكقكع ذذا ا
تجكف استصرفات اسمبرمن بشأف اسماؿ اسعاـ مف قبيؿ استصرفات اسمد ينس كمماؿ ذسؾ أف ي ـك أاد 
ملؤكسي اسمتااؼ اسعامن استي تفتح أبكابيا سلدميكر ببيع إادل اس طع األمرين اسمكدكدة في  قبؿ 

ذذا  أف يصدر قرار مف اسمردع اسم،تص بإ يات ت،صيص ذذا اس طعن سل فع اسعاـ فممؿ
ذ ذك م رر سمصلان إ  يات اعتبركا اسبطبلف ذ ا  لبيان على أف بعض اسف ساستصرؼ يعتبر باطبل

،ركف أف اسبطبلف ذ ا بطبلف مطلؽ س بي ما يرل اآلاإلدارة كادذا صاابن اساؽ باستملؾ في 
 .(1)سمصلان اسدكسن بؿ ساماين اسم فعن اسعامن ستعل   باس ظاـ اسعاـس كأل   سيس مشرعان 
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 امسا: النتائج المترتبة عمى تقرير قاعدة عدم جواز التصرف.خ

 مف اآلمار استي ت تج عف ت رير قاعدة عدـ دكاز استصرؼ باألمكاؿ اسعامن ما يلي:

م ع تدزئن اؽ اسملجين على األمكاؿ اسعامن: إذ ال يلتطيع اسماسؾ اسمتا،ـ سمب ى عاـ  - أ
اسمشترؾ سما ي طكم علي  ذسؾ مف أف يطاسب اإلدارة باست،لي عف  صؼ ملجين اساائط 

كمبدأ عدـ دكاز استصرؼ في األمكاؿ اسعامن ذذا ذك اسااؿ في  ستدزئن في ملجيت 
 اس ا كف اسفر لي كذك مبدأ ال يكدد س  مميؿ في اس كا يف اسعربين.

عدـ دكاز ت رير ا كؽ ارتفاؽ مد ين على األمكاؿ اسعامن: ايث اعتبر اسفر ليكف أف  - ب
ال يدكز تاميليا با كؽ ارتفاؽ مد ين. كذ اؾ دا ب مف اسف   ي ظر إسى األمكاؿ اسعامن 
يتكقؼ تطبي يا على شرط إرادم  ذإ سلى أ يا صكرين أجمر م يا كاقعينذذا اس اعدة ع

 يات ت،صيص اسماؿ اسعاـ ب رار م يا تلتعيد ب  سؤلفراد كيتبلكر في قدرتيا على إ مملكؾ
سماؿ. على اسرغـ مما ياكي  ذذا اس ظر مف قدرتيا اسجاملن على استصرؼ في ذذا ا

صدؽس ،اصن ع دما يجكف اسش،ص اإلدارم ماسجا سلماؿ اسم،صص ألاد اسمرافؽ 
ي اسماؿ إال أ   مف اسعامن استابعن س  إذ تتكاد ع دئذ للطتا رفع است،صيص كاستصرؼ ف

ف في ين فإ   يبلاظ أف للطن تدريد األمكاؿ مف صفتيا اسعامن ال تجك اس ااين اسعمل
غاسب األاياف س فس اسش،ص اإلدارم ماسؾ ذذا األمكاؿس كا  ما قد تجكف سللطن إدارين 

على اسللطن اسماسجنس جما  ا ي يان  أ،رلس كبذسؾ تصبح قاعدة عدـ دكاز استصرؼ قيدان 
سل يـ  م تضاذا تد،ؿ اسللطن اإلدارين اسم،تصن أصبلن  تصبح قاعدة ا،تصاص أيضان 

ف ت كـ اسللطن ماسجن ذسؾ بإدرات استصرؼ كتات عامن قبؿ أدريد اسماؿ مف اسصفن اسبت
 .(1)طائلن اسبطبلف

 الفرع الثاني: عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم.

 أول: أصل وأىمية مبدأ عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم.

إف األصؿ في ذذا اسمبدأ ذك اسف   كاس ضات اسفر لي ايث أقرا اسمشرع اسفر لي باس لبن 
سبعض األمكاؿ جاألشيات اسعلجرينس كبيكت اسعبادة كاألمكاؿ اسم،صصن سمرفؽ اس  ؿ كاسلجؾ 
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اساديدين كاألشيات األ،رل ذات اس يمن استاري،ين. مـ تـ إقراراا ج اعدة عامن تلرم على دميع 
 سدكسن.أمكاؿ ا

ايث اعتبر اسف   اسلكفييتي أ   ال يدكز  سكقد أقرت اس ظـ االشتراجين ذذا اسمبدأ أيضا
س كقد أ،ذ اسمشرع ( 1)اعتبار است ادـ اسمجلب جلبب مف ألباب جلب اسملجين بصفن عامن

( مف اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي:" ال يدكز 71/2اسفللطي ي بيذا اس اعدة ايث دات في اسمادة )
. كجذسؾ يدب استأجيد على (2)رؼ في األمكاؿ اسعامن أك اسادز علييا أك تملجيا باست ادـ"استص

أذمين عدـ دكاز امتبلؾ األمكاؿ اسعامن باست ادـس اتى إف بعض اسف يات اعتبر ذذا اس اعدة ذات 
أل   يصعب تصكر قياـ اسدكسن أك  سأذمين أجمر مف قاعدة عدـ دكاز استصرؼ باألمكاؿ اسعامن

ذا مف األش،اص اإلدارين باستصرؼ في األمكاؿ اسعامن إال إذا جا ت غير عاسمن باسصفن غير 
اسعامن سيا. كاس،شين جؿ اس،شين مف تعديات األفراد على ذذا األمكاؿ عف طريؽ كضع اسيد بغين 
اجتلاب ملجيتيا باست ادـ كسيذا جا ت اساادن ادعى إسى تزكيد اإلدارة بما يعي يا على رد ذذا 

 . (3)يد تصرفيا في ذذا األمكاؿ يديات مف ت استع

 ثانيا: أساس قاعدة عدم جواز اكتساب األموال العامة بالتقادم.

يجمف ألاس ذذا اس اعدة في ضماف التمرار است،صيص سلم فعن اسعامن استي رصدت 
ذذا األمكاؿ مف أدل س سذسؾ فإف ذذا اس اعدة تلرم على دميع األمكاؿ طيلن فترة است،صيصس 

. إف اسلبب اسذم مف أدل  قرر اسمشرع (4)فإذا زاؿ ت،صيصيا داز اجتلاب األمكاؿ باست ادـ 
اب األمكاؿ اس،اصن سلدكسن أك سغيرذا مف األش،اص االعتبارين اسعامن قاعدة عدـ دكاز اجتل
سلرغبن في اماين ذذا األمكاؿ مف تعديات  إزاسن استعدم باسطريؽ اإلدارم ك بطريؽ است ادـ كللطن

اسغير علييا الجتلابيا باست ادـ إزات ما الاظت  اساجكمن مف أ   ميما بلغ إاجاـ اسرقابن كاإلشراؼ 
كأف  سش،اص اسعامن على ذذا األمكاؿ سـ يم ع اسغير مف تملجيا بطريؽ كضع اسيدمف دا ب األ

ت رير ر،صن إزاسن استعدم باسطرؽ اإلدارين سئلدارة ذك اسايلكسن دكف د،كسيا في إشجاالت ال 
صدار  اصر سيا  تيدن سما اعتادت علي  اس يابن اسعامن مف عدـ اسبت في أمر استعرضس كا 
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عف إطاسن  اسمتضرر أف يلدأ إسى اس ضات فضبلن  اسااؿ جما ذك علي س كعلى قرارات بشأ يا بب ات
 . (1)أمد است اضي أماـ اسمااجـ

 الفرع الثالث: عدم جواز الحجز عمى األموال العامة.

ال شؾ بأف قاعدة عدـ دكاز اسادز على اسماؿ اسعاـ تعتبر مف اس كاعد األلالين 
لتمرار ت،صيصيا سلم فعن اسعامن دكف ا  طاع. ب ات اس كاسبلزمن ساماين األمكاؿ اسعامن ضما ان 

ذا جاف   ؿ ملجين ذذا األمكاؿ مف ذمن اإلدارة ساجمن مف ت رير ذذا اس اعدة إسى أ   إكتردع ا
لكات باسطريؽ اال،تيارم ايث ال يدكز سئلدارة استصرؼ فيياس  إسى ذمن اسغير غير دائز قا ك ان 
لى األمكاؿ اسعامن أل   يؤدم إسى   ؿ ملجيتيا ك،ركديا مف ع ان كأف است فيذ اسدبرم يجكف كارد

ذمن اإلدارة إسى ذمن اسغير إال اسذم يؤدم إسى ا  طاع لبؿ اال تفاع بيا. كال ي صد بعدـ دكاز 
اسادز ذذا اسمع ى اسضيؽ ف طس بؿ اسم صكد م ع دميع صكر است فيذ اسدبرم على األمكاؿ 

صطبلاي أـ بغيرا جما ذك اسااؿ في إدراتات است فيذ لكات أجاف عف طريؽ اسادز باسمع ى اال
 . (2)على اسع ار

 المطمب الثاني: الحماية المدنية لممال العام في الشريعة اإلسالمية.

س أل   قابؿ ألف ياكزا إ لاف ابتدات في،تص اإل لافإف اسماؿ بطبيعت  قابؿ ألف يتملج  
رض س  عكارض تدعل  غير قابؿ سذسؾ في بعض بذسؾ يصير مملكجا س س كسجف قد تعب س ك 

األاكاؿس كذسؾ جما في األمكاؿ اسم،صصن سلم افع اسعامنس ممؿ اسطرؽ اسعامن كاس بلع 
كاساصكف كاسمرافئ كاس  اطر كاسدلكر كاأل يار اسعظيمن اسمعدة سبل تفاع اسعاـ. فما دامت ذذا 

أم سيس فييا ملؾ فردمس أل   ال  األمكاؿ م،صصن سما أعدت س  مف ذسؾس فبل ملؾ ألاد فيياس
دميعاس كذي سذسؾ ال يد ألاد علييا على كد  است،صيصس كسج يا أمكاؿ تعلؽ بيا اؽ اس اس 

 . (3)ؾ.."عما أعدت س  تغير اجميا ف بلت أف تملؾ كأف تملى  ؾس فإذا أ،ردتتملىؾ كال تملٌ 
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ماؿ اسعاـ. كمف ذذا ذذا كقد كضعت اسشريعن اإللبلمين قكاعد تشجؿ اساماين اسمد ين سل
 اس كاعد اآلتي:

 الفرع األول: عدم جواز التصرف في األموال العامة.

كغيرا مف )بيعس شفعنس إاياتس إقطاع  اسم ع مف إدرات أم تصرؼ: ذك أول: المقصود بالقاعدة
،بلؿ باسغرض اسذم ،صص س  اسماؿ اسعاـس دكف تفريؽ بيف مف شأ   اإل اسمعامبلت كاسع كد(

كذذا ما يراد ب اعدة عدـ دكاز  ساألمرس كغيرا مف أفراد األمنس ج اعدة عامن في ذسؾكسي 
يف على اسم ع ملرام  اهلل:" كبإدماع اسمل . ايث قاؿ ابف اسلبجياستصرؼ في األمكاؿ اسعامن

بطبلف  كرتبكا على ذسؾ. (1)قطاع مشارع اسماتس الاتياج دميع اس اس إسيياس فجيؼ يباع"مف إ
كاس اضي  مكاؿس كدعلكا مف كادبات اسللطافترتبن  تيدن سلمعاملن اسم صبن على ذذا األاآلمار اسم

أف يت دما في ذسؾ إسى اس اس. جذسؾ دعلكا سجؿ فرد مف أفراد األمن اسصفن في رفع دعكل على 
مف تصرؼ في اسماؿ اسعاـس باعتبار اسمدعي ذ اس صااب مصلانس ألف م افع األمكاؿ اسعامن 

يع أفراد األمن. إف اسلبب في م ع استصرؼ باسماؿ اسعاـ ذك عدـ اضطراب اياة عائدة على دم
اسجمير مف اس اس مما يكقعيـ في اسضيؽ كاسارج كذك ما م عت  اسشريعن كم عت ما جاف ذريعن 

 . (2)إسي 

 ثانيا: أساس القاعدة.

ألاس مف اسل نس  اإللبلميس اعدة عدـ دكاز استصرؼ في األمكاؿ اسعامن في اسف   
 :اإللبلمينكمف اس كاعد اسعامن في اسشريعن 

 إسى: اإللبلمين: يردع ألاس ذذا اس اعدةس في اسشريعن من السنة-أ

ابف اسعربي رام  اهلل:" كذذا  اإلماـقاؿ  .(3)اهلل علي  كللـ:" م ى م اخ مف لبؽ" ىقكس  صل-1
. كذسؾ ألف م ى مجاف عي   (4)أصؿ في جؿ مباح سبل تفاع ب  ،اصنس دكف االلتا اؽس كاستملؾ"

اسشارعس ألدات  لؾ معيفس ف،ص  بذسؾ سم فعن دي ين عامنس كجؿ تصرؼ يدرم على ذذا 
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 (.75-71( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ في اسف   اإللبلمي )ص2)
 (.187/ص6س مل د األماـ أامد )ج بف ا بؿ( 3)
 (.112/ص3( ابف اسعربيس عرضن األاكذم )ج4)
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ذذا اسمجاف  اسمجاف ي تضي تمليؾ بعض األفراد س س في  إبطاؿ سم صكد اسشارع مف ت،صيص 
 سلمصلان اسعامن. سذسؾ م ع جؿ ما مف شأ   تعطيؿ ذذا اسغرض.

دات ب  يامل  مف لبع  :" مف أ،ذ مف طريؽ اسمللميف شبران ـاهلل علي  كلل ىقكس  صل-2
ألرض اسدا،لن تات اسملجين . كقد كرد سفظ األرض في اساديث عاماس يشمؿ بذسؾ ا(1)أرضيف"
يرةس كاستي ت مف ذذا األ،مللميفس كما اسطريؽ اسعاـ إال دز كتلؾ اسمملكجن سعمكـ اس اس،اصن

على اسم ع اسكارد في ب ين اس صكص. فبل يدكز ألاد  سآل،ذ م يا تأجيدان  أفردت باسكعيد اسشديد
لميف دميعاس كممؿ مف اسطريؽ اسعاـس أل   اؽ اسمل أك ي تطع شيئان  مف جاف أف يأ،ذ جائ ان 

 . (2)ؼ استصرفات اسمل طن سيذا اساؽ مف أصااب استصرؼ في  بم،تلااللتيبلت علي  

م ع د،كس   ما تعل ت ب  مصلان اسدماعن : إفاإلسالميةمن القواعد العامة في الشريعة  - أ
صرفات لبلـ يدعؿ مف اسمصلان اسعامن ألاس اسم ع مف استس كاإلتات اسملجين اس،اصن

استي اعتبر اسماؿ اسعاـ أذـ    سيذا اسمصلانكبيف تا ي  استي تاكؿ بيف اسماؿ اسعاـ
س كأقكاؿ اسف يات كغيرذاااديث اس بكين اسشريفن اسلاب ن ع اصرذا اسرئيلنس يرشد ا إسى ذذا األ

ـ يجف إلقطاعيا س :" فإف أقطعت ذذا اسمعادف اسظاذرةرام  اهلل ج كؿ اإلماـ أبي يعلى
رجكف فيياس فإذا م عيـ يشت ألكة د إسيياكغيرا فييا لكاتس كدميع مف كر  اجـس كجاف اسم طع

 كجؼ عف اسم عس كصرؼ عف مداكمن اسعمؿس سئبل يمبت  إقطاعان  اسم طع جاف باسم ع متعديان 
 . (3)باسصابنس أك يصير مع  في اجـ األمبلؾ اسملت رة"

س د اددت اس صكص اسشرعين كاسف يين اسلاب نس اسمداؿ اسذم تلرم في  قاعدة عدـ دكاز 
بتأجيدذا على اساماين اسشرعين سلماؿ اسعاـ  مف ايث األش،اص استصرؼ في األمكاؿ اسعامن

مكاؿس فارمت مف تصرفات األفراد كاساجاـ اسم،لن باسم فعن اسعامنس استي ،صصت سيا ذذا األ
ما دامت سـ تتعطؿ  اؿس جما ارمت على اساجاـ تمليجيابأم ااؿ مف األاك  على األفراد تملجيا

عف أدات مياميا اسم كطن بيا. سذسؾ فإ   طاسما أف استصرفات اسكاقعن على األمكاؿ اسعامنس سـ 
غير م صكدة باساظر اسذم  ة بياس فيي ماافظن على مشركعيتيات،رج عف اسم اصد اسمراد

ن على اسماؿ كاسم صب اسصادرة مف صااب اسكالين اسعامن أك  كاب  ت ررا اس اعدة. إف استصرفات

                                                           

 (.3172رقـ اساديث  215/ص3( اسطبرا يس اسجبير )ج1)
 (.130/ص6( اسباديس اسم ت ي )ج2)
 (.236اسللطا ين )ص(أبا يعليس األاجاـ 3)
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ماـ على اسرعين م كط باسمصلان" ف د أارزت  ضبطن ب اعدة" تصرؼ اإلجلما جا ت ماسعاـ 
 .(1)س فليا اسدكازس كسـ تلج دائرة اسم ع

في اجميـ  تصرفات األفراد كمف اإللبلميدة ك طاؽ تطبي يا في اسف   إف مداؿ ذذا اس اع
ضافن إسى تصرفات اساجاـ اس،اصنس باإلفي ادكد قكاعد اسمعامبلت  مف األش،اص االعتبارين
أك اإلدارين جما يلمك يا في اس ا كف  ن اسعامن. أما األعماؿ اسللطا يناس،اردن عف ل ف اسمصلا

 .(2)اإلدارم اساديثس فبل تد،ؿ  طاؽ تطبيؽ اس اعدة

 الثا: الستثناءات الواردة عميياث

 ت تضي اإللبلميفي اسف   : سما جا ت اس اعدة اسعامن تجريد المال العام من صفة العمومية-أ
كعدماس كاسعلن في م ع استصرؼ في األمكاؿ اسعامن جك يا  بأف األاجاـ تدكر مع علليا كدكدان 

األلبابس كفي أم كقت  ألم لبب مف ن اسعامنس فإذا ارتفعت ذذا اسعلن كزاستم،صصن سلم فع
دكر كسي األمر أك مف ارتفع اساظر بارتفاع اسعلنس كزاؿ بزكاسياس كأصبح في م  مف األكقات
للطت  است ديرين بم،تلؼ بعد ت ديرا سلمصلان أف يتصرؼ في اسماؿ في إطار  ي كب ع  
ذا  ص اسف يات راميـ اهلل على أ   إ ف دس اتى اس اقلن م يا سملجين اسماؿ اسعاـ سؤلفراد استصرفاتس

فإف سلااجـ أف يبيع  سالاب بيت اسماؿس  عاـ فالتغ ى عف مكقع  األصلياكؿ اسطريؽ اس
بذسؾ يتضح أف  .(3)ع   مف األمكاؿ اسعامن ،اصا. كممؿ ذسؾ لائر ما يلتغ ى كيصبح ملجان 
سيلت مطل نس كا  ما ذي قاعدة م يدةس ذسؾ أف تطبي يا مكقكؼ بفترة ت،صيص  ذذا اس اعدة

فإذا ا تيى است،صيص اسمذجكرس ا فجت عف ذذا األمكاؿ صفتيا األمكاؿ اسعامن سلم فعن اسعامنس 
 .(4)استصرؼ فييا بعد ذسؾ ست إسى أمكاؿ ،اصنس كداز سئلدارةاسعامنس كتاك 

ذذا اس اعدة في تصرفات األفراد  تدرم :التصرف في المال العام بين األشخاص المعنوية-ب
بما يتعارض مع اسمصلان اسعامن اسم كطن  اسعامنس كجذا تصرؼ صااب اسكالين على األمكاؿ

ضع اسيد علي  كغيرذا مف أك ك  كع مف األمكاؿ؛ جبيع اسماؿ اسعاـ أك ذبت  أك إايائ بيذا اس 
كمتى ،رج استصرؼ في اسماؿ  جاميا مف قكاعد اسمعامبلت اس،اصنساستي تلتمد أا استصرفات

                                                           

 (.309/ص1( اسزرجشيس اسم مكر )ج1)
 (.89( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ في اسف   اإللبلمي )ص2)
 (.227/ص3س اسمد،ؿ اسف يي اسعاـ إسى  ظرين االستزاـ في اسف   اإللبلمي )جت(اسزرقا3)
 (.312-311( شي،اس مبادئ كأاجاـ اس ا كف اإلدارم )ص 4)
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دـ سلمصلان اسعامن بيف اس،اسيد،ؿ ضمف استعامؿ  اسعاـ عف ابتغات اسمصلان اس،اصن
األش،اص اسمع كين اسعامنس تعطؿ مفعكؿ اس اعدةس سيفلح اسمداؿ التم ات سيؤالت األش،اصلل ياـ 

 االقتراض مف أاد أ كاع بيت اسماؿدكاز  د اس فع اسعاـس يشيد س باستصرفات اسمت كعن في ادك 
كسـ يجف فيما  ذا األ،يرمتى ااتاج ذ طبعان  سسيصرف  اإلماـ في بيت آ،ر مف أ كاع بيت اسماؿ

 . (1)ما يفي ب  سملتا ي 

س د تـ  م ابؿ دعؿ مع تجييؼ ذذا استصرؼ: النتفاع بالمال العام عن طريق الترخيص-ج
 ت ليـ األمكاؿ اسعامن إسى قلميف:

كم افعيـ جاسملادد كاأل يار كاسطرؽ كاسدلكر  ما ذك م،صص بذات  سمصاسح اسعامناألول:
فردياس بأف  تملجان  كاسمدارس كاسماميات كلائر اسمؤللات اسعامن: س د اظرت اسشريعن تملج 

فيما ذيئت س س كأباات م افع س فلجؿ فرد مف أفراد  استصرؼ في  بما يبطؿ اال تفاع ب م عت 
ب فل  مباشرة جت اكس  اسمات مف اس ير األعظـس  من اؽ اال تفاع مف أعياف ذذا األمكاؿ اسعامناأل

مف كدكا كاسجؤل مف األرض اسمباانس كاسمركر في اسطريؽ كمزاكسن استعليـ في اسمدارسس كغيرذا 
بأف ي صبيا على األ يار اسجبارس سيل ي م يا زرع س كشدراس  اال تفاع مف اسماؿ اسعاـ أك بآست س

اسعامن ـس أك بلفي ت س كقارب  باسمركر في اسبارس كاس  اة أك يمر بدكاب س كليارت  في اسطريؽ اسعا
 .(2)كغيرذا

ف ذذا اسمرافؽ سـ يجف ي فؽ علييا في اس ركف األكسى ما جاف يرصد كيدب األ،ذ بعيف االعتبار أ
كاسبائع  مف أمكاؿ ستعبيدذا كا  ارتيا كمدذا بما ياتاج إسي  اسمار كاسمتلكؽ كيصرؼ علييا سيا

التس جاسمياا اسصاسان سلشرب استي ال يلتغ ي ع يا ع صر مف ذؤ على اسلكات مف اسكلائؿ 
اسعامنس ذك في م ابؿ كغيرذا سل،زا ن  فما تأ،ذا اسدكسنس في شجؿ مجكس كدكرات اسميااس ك اكذا.

ؾ سكسي كاإلضرار. جذس ع م  س شريطن استزاـ قاعدة اسعدؿ باسبعد عف اسايؼفبل ما  ذذا اس،دمات
سبلرتفاؽ باافات اسطرؽ كاسشكارع كاافات اسشكاطئ كم اعد األلكاؽ أب ين األمر إذا ذيأ 
  عن ك اكذاس فبل ما ع أف يؤدرذا سمف أراد االلتفادة م يا فيما ،صصت س كاسصم،صصن سلبيع

 سيذا اسع كد إبرام ألمنس كس  في سم،صصن س،دمن اا في مكارد بيت اسماؿ سيجكف ريعيا دا،بلن 
كفؽ قكاعد اسع كد  ف ي،تار استعاقد مع اسطرؼ اسما يكالتشارة أذؿ اال،تصاص أ بعد است دير

                                                           

 (.282/ص2مدمكعن رلائؿ ابف عابديف )ج( ابف عابديفس 1)
 (.96( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص2)
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اسعامنس متى جا ت اسمصلان اسعامن داعين سذسؾس جما أف س  يدعليا ع كد إدارة تاجميا قكاعد 
 .(1)في جؿ ذسؾ بت كل اهللس كتا يؽ اسمصلان اسعامن اسع كد اس،اصنس ماجكمان 

غبلت كاسملت ما ذك م،صص سبللتغبلؿس كاإلفادة مف ريع  جاسمعادف كاألراضي :أما الثاني
كذذا اس لـ يشارؾ األكؿ في ،صائص  اسكظيفينس كي،تلؼ  اسكقفين على اسمصاسح اسعامن كغيرذاس

مع  في جيفين اال تفاعس فإف أبيح في األكؿ سلعامن اال تفاع ب  شريطن عدـ اإلضرارس فإف اسما ي 
ؼ كسي األمر س س كذك اسغاسبس بؿ مف ،بلؿ تكظي من ال باأل،ذ مف عي   مباشرةاأل ت تفع ب 

 . (2)بألاسيب متعددةس كفي صكر شتىفيصليا مف  تاد  كممرات  

 الفرع الثاني: عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم.

مف دكف أف   ان س د عرفت اسمدلن است ادـ بأف يمر على اساؽ مدة م درة قا ك أول: مفيوم القاعدة: 
س كدرل تأما اسايازة ف د عرفت بأ يا كضع يدا على اسشي .(3)يدعي ب  زاعـ أف ذسؾ اساؽ س 

كاستصرؼ في   اال تفاع ي،كس  شرعان  ت. أما اسملجين فيي ا،تصاص إ لاف بشي(4)باستصرؼ في 
 . (5)إال سما ع كادا ابتداتن 

 تيدن اتمين س اعدة عدـ دكاز إف قاعدة عدـ دكاز اجتلاب اسماؿ اسعاـ باست ادـ 
على  قلن سلملجينال ي بؿ استصرفات اس ا اسعاـ ؿاستصرؼ في األمكاؿ اسعامنس أل   ما داـ اسما

مف  ملجيت  بكضع اسيد اسمدة اسطكيلن أك اسمدة اس صيرة استفصيؿ اسلابؽس فإ   ال يدكز اجتلاب
 . (6)جا ت كليلتيا باب أكسى فإف اس تيدن مم كعن أيان 

كاست ادـ إسي األصكؿ  يردع اسف يات مشركعين اسايازة ثانيا: أساس مشروعية التقادم والحيازة:
 استاسين:

 (.7)عشر ل يف فيك س " اهلل علي  كللـ:" مف ااتاز شيئان  ى: قكس  صلالسنة النبوية - أ

                                                           

 (.102-101(أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص1)
 (.102(أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص2)
 (.51/ص4( ايدرس شرح مدلن األاجاـ )ج3)
 (.314/ص3( زركؽس شرح اسرلاسن )ج4)
 (.150/ص1اإللبلمين )ج( اسعبادمس اسملجين في اسشريعن 5)
 (.30/ص3( اسطماكمس مبادئ اس ا كف اإلدارم )ج6)
 (.285( أبك داكدس اسمراليؿ )ص7)
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ؿ اسدردير:" كا  ما سـ تلمع دعكاا مع اسشركط اسمذجكرة ألف اسعرؼ ي ك  والعرف: العادة - ب
ال  اساائزس سدرل اسعادة أف اإل لاف تلؾ اسمدة دسيؿ على صدؽ يجذب س ألف لجكت 

 ي ضياف بأف مف يترؾ ماس  في يد غيرا. فاسعرؼ كاسعادة (1)يلجت عف ملج  تلؾ اسمدة"
في عدـ  تصرؼ اسمبلؾ سمدة طكيلن كذك ااضر لاجت كال عذر س يتصرؼ في  

يت  سيذا اسماؿس كذك دسيؿ في اسكقت  فل  اسمطاسبن با  س فإف ذسؾ دسيؿ على عدـ أا 
ال يلجت  أف اإل لاف على صدؽ اساائز في ادعائ  اسملؾس كذسؾ ألف اسعادة درت على

عف اسمطاسبن با   تلؾ اسمدة إال سعذر شرعيس فإف لجت ببل عذر فإف دعكاا يجذبيا 
 .    (2)اسعرؼ

لتاذ اسزرقات في أ كاع األاجاـ استي تب ى على  ظرين ي كؿ األ المصالح المرسمة: - ج
 االدعات ب أذمؿ صااب   اس ضات مف لماع اسدعاكل باؽ قديـاسمصاسح اسمرللن:" م ع 

 سكفي إمبات  بعد است ادـ س كذسؾ سلشؾ ع دئذ في أصؿ اساؽببل عذر امعي ن  ا طكيبلن زم ن 
س كسامؿ اس اس على متابعن كست،ليص اس ضات مف االرتباؾ في  بش اسكقائع اس ديمن

ن كعدـ إذماسياس كذذا استدبير اس ضائي ذك اسمعركؼ ب ضين است ادـس أك ملأسا كقيـ 
اسف ياتس كصدرت بيا األكامر اسللطا ين في اسعيد  مركر اسزماف استي أقرذا متأ،رك

اب يلاعد على الت رار اسمعامبلتس كيلد ب كاسعمؿ ب ظاـ اسايازة كاست ادـ. (3)اسعمما ي
ف طكيؿس مع اضكر مف يدعك يا اآلف مف م ذ زم اسدعاكل ضد أ اس اازكا أمكاالن 

مما  كدكد ااسن ي،اسؼ ظاذرذا ا ي تيا كال عذر. كعلى فرض غير إ جار كال اعتراض
فإف ذسؾ  ادرس كاسعبرة سلغاسب ال  است ادـ يلبب ،لارة سبعض األفراديدعؿ االعتداد ب

سل ادر على أف ذذا اس ادر مامكؿ على است ازؿ عف ا  س أك التيفائ  بكد  مف 
 .(4)اسكدكا

سك لمح سجؿ  ذقطع اسايؿ كاستزكيرس إ لبب اس ييقاؿ ابف عابديف رام  اهلل:" ك سد الذرائع:-د
بما شات ألصبات أمبلؾ اس اس ميددة باسزكاؿس كيشؽ ذسؾ على اساجاـ ال ليما  االدعات مدعو 

 .(5)بعد ذبلؾ اسبي ات كتبلشي اسشيادات"

                                                           

 (.208/ص4( اسدرديرس اسشرح اسجبير )ج1)
 (.116( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص2)
 (.109/ص1( اسزرقاتس اسمد،ؿ اسف يي اسعاـ إسى  ظرين االستزاـ في اسف   اإللبلمي )ج3)
 (. 117( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص4)
 (.420(ابف عابديفس مدمكعن رلائؿ ابف عابديف )5)
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س أك على عدـ دكاز ايازة  د أدمع ف يات اسمذاذب اإللبلمينس ثالثا: نطاق تطبيق القاعدة:
 اسملادد كاسطرؽهلل تعاسىس كذسؾ جكضع اسيد على بعض اسع ارات استي تتعلؽ بيا ا كؽ ا

ضافن اسا  كؽ هلل تعاسى كاأل يار كاألكقاؼ اسعامن. كذك ما اصطلح علييا باألمكاؿ اسعامن. كا 
 . (1)كشمكؿ  فعيا إشعار ب،طكرة شأ يا

 كيادد مداؿ قصكر اس اعدة باعتباريف ام يف:

: مداؿ قصكر اس اعدة باعتبار األش،اص: فاستادم بيذا اس اعدة م صكر على دين األول
سدفع دعكل كضع اسيد اسمرفكعن مف  كز ألاد مف األفراد االاتداج بيااإلدارة كادذاس فبل يد

،صم س ألف ذذا اسمبدأ سـ يكضع إال سمصلان اإلدارة ستمجي يا باعتبارذا صاابن اسكالين على 
في  س كسذسؾ ال يكدد(2)األمكاؿ اسعامن مف صيا ن ت،صيص ذذا األمكاؿ سلم افع اسعامن

 اإللبلميف اسف   ألاتداج بيذا اس اعدة ساماين مدعااس مف يمجف األفراد مف اال بلمياإللاسف ي
اسذم كضعت علي  اسيد باست ادـس دكف أف  تيمجف األفراد بشركط معي ن مف اجتلاب ملجين اسشي

 .(3)نن اسرادامكضع اس زاع إال باسبي  تيمجف اس،صـ مف اسشي

ملجين اسماؿ  ادعاتكفي إعماؿ ذذا األصؿ قطع سلم ازعات استي تمكر بيف اس اس بلبب 
اداث اسطمأ ي ن سدل اس اس في استعامؿ مع  اسماازس كلد سباب استشغيب على كالين اس ضات كا 

اسمدتمع اسمبلؾ بالب اسظاذرس كفي ذسؾ جل  الت رار سلمعامبلتس كذك ذدؼ ت تضي  مصلان 
،اة مف تاديد ،ادـ سلمصلان اسعامنس كمف ذ ا تلت ي اسمصلان اسمتك  ك باستاسيعامن ال تظام  في

ستي ت شأ كمداؿ قصكرذا. جما أف تطبيؽ اس اعدة ي تصر على اسم ازعات ا  طاؽ إعماؿ اس اعدة
كاألفرادس كال يدكز اسدفع بيا في مداؿ اسم ازعات استي ت شأ بيف  سيذا اسلبب بيف اإلدارة

 .(4)ما يمكر اكؿ ا كؽ بعضيا قبؿ اسبعضاسمصاسح اسعامن في

جف في ذا سـ يأ   إباإللبلمياسف    ف د قاؿ ف يات: مداؿ قصكرذا باعتبار اسا كؽ: أما الثاني
كعدم  على قكسيف:  لمتيـ في دكاز تملؾ اسمرفؽ اسعاـف د ا،تلفت ج االرتفاؽ باسماؿ اسعاـ ضرر

عمارة جاسبيع كاسميراث قطع  بمدرد اإلقطاعس كال ياتاج إسى اس كؿ األكؿ: يملؾ اسم طع مما أ

                                                           

 (.281/ص2( اسلر،ليس أصكؿ اسلر،لي )ج1)
 (.320دارم )ص( شيااس مبادئ اس ا كف اإل2)
 (.130( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص3)
 (.186( عبد اساميدس اسمرجز اس ا ك ي سلماؿ اسعاـ )ص4)
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. أما اس كؿ اسما ي: ال يملؾ اسم طع ما (2)كقكؿ ع د اسا ابلن (1)كاسيبن كغيرا كذذا مذذب اسماسجين
أقطع  إال بعد إايائ س فيك جاسمتادر مف اسشارع في اإلاياتس كذك مذذب اسا فين كاسشافعينس 

 . (3)كاسمذذب ع د اسا ابلن

 وعن طريق القضاء.المباشر والتنفيذ اإلداري  اد األموال العامة عن طريق الطرداسترد - أ

سلدين اإلدارين باستعبير  أك سصااب اسكالين اسعامن أك مف ي كب ع   اإللبلمي  س د أداز اسف 
بإادل أك قصر  األفراد علييا أيدييـ طاؿ اسزمف استي كضع اساديث أف تلترد األمكاؿ اسعامن

 :(4)اسطرؽ اآلتين

مف يجلف  كسي األمر بذسؾ فيعيد ذذا األمكاؿ إسى دائرة اسملجين اسعامنس كيدعؿ بذسؾ  -1
عرؼ في اس ا كف بالـ است فيذ  سيذا استعدم اسذم أبطؿ اال تفاع اسعاـ بيا. كذك اسذم ادان 
 .(5)دارم اسمباشر كاسطردس ايث يتـ إ،بلت اسش،ص مف اسمجافاإل

مكادين اسشغؿ غير اسمشركع بكالطن رفع دعكل أماـ  اإلدارةاس ضات: ايث تملؾ  -2
اس ضات دكف أف ياتج كاضع اسيد بت ادـ اسشيادة سلاصكؿ على اجـ بطرد اسمغتصب 
مف اسماؿ اسعاـس مع مبلاظن لماع ذذا اسدعكل مف آااد اس اس باعتبارا صااب 

ف رفع دعكل اسملجين تمجيف اإلدارة مكذك اسمصلان. كاسذم أ،ذت ب  اس كا يف اساديمنس 
 .(6)أك اسايازة سلغرض  فل 

كيؤدم تطبيؽ ذذا التبعاد تطبيؽ بعض مبادئ اس ظاـ اس،اص على األمكاؿ اسعامن:  - ب
 عترؼ بيا باس لبن سؤلمكاؿ اس،اصناسم بعض اسمبادئ اسف يين كاس ا ك ين اس اعدة إسى التبعاد

 :(7)مف مداؿ استطبيؽ على األمكاؿ اسعامنس كمف ذذا اسمبادئ
: أعمال التفويت تنتيي حيازة واضع اليد لكنيا تدل عمى أن حيازتو كانت صحيحة -1

 يعتبرذا ف يات اسمذذب اسماسجي أعماالن  اسماكز ستي ت ت ؿ بيا ملجين اسشئاألعماؿ ا
االمن في اسدالسن على اسايازةس مع أ يا ت تيي ذذا اسايازة بإ،راديا سلماؿ مف ذمن 

                                                           

 (.30/ص6اسباديس اسم ت ي )ج( (1
 (.377/ص6( اسمرداكمس اإل صاؼ )ج(2
 (.489/ص7( اسماكردمس اسااكم )ج(3
 (.139( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )(4
 (.216( عبد اساميدس اسمرجز اس ا ك ي سلماؿ اسعاـ )ص(5
 (.216( عبد اساميدس اسمرجز اس ا ك ي سلماؿ اسعاـ )ص(6
 (.141عاـ )ص أكذابس اماين اسماؿ اس( (7
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لى كذسؾ ع ساساائزس كيدا إسى ذمن ش،ص آ،ر قد يجكف اسمشترم أك اسمكذكب س  ممبلن 
. كرغـ (1)كاسيبن ال يمجف أف ت ع صايان إال مف ماسؾ ألاس أف أعماؿ استفكيت جاسبيع

كسكسي األمر أك  سكصفتيا  تؤمر على كضع األمكاؿ اسعامنال قكة  ذذا األعماؿ فإ يا
ا جا ت صفن ذذا مف ي كب ع   أف يلتردعيا ميما طاست مدة كضع اسيد عليياس أيٌ 
 .(2)أـ م  كال اسكضعس كاسصكرة استي ا ت لت مف ذمن إسى أ،رل لكات أجا ت ع اران 

اسم  كؿ مما يدكز تداكس  اعدة أف : تفترض ذذا اس الحيازة في المنقول سند الممكية -2
ا سؤلكضاع اسمد ينس كسيس اسااؿ جذسؾ في شأف اسماؿ كف ن  كا ت اس  مف ذمن إسى أ،رل

 يلتردا تات أم يد جاف فأ سم  كؿاسعاـس كمف مـ جاف سلش،ص اإلدارم صااب اسماؿ ا
ألفراد كتداكسيا بيف ا يم ع ا ت اؿ األمكاؿ اسعامن اإللبلميف اسف   . أل(3)دكف استزام  بشئ

سلم فعن اسعامنس كسـ يفرؽ بيف أ كاع اسماؿ  ميما جاف شجؿ ذسؾ كمبررا ما داـ م،صصان 
فبل يدكز تملؾ فاسع ار كاسم  كؿ لكات في لرياف ذذا اساجـس  ساسعاـ في ذذا اس،صكص

 .  (4)باست ادـ أك م  كالن  اسماؿ اسعاـ ع اران 
اي ما قلـ اسمعادف اديم  عف مبدأ االستصاؽ  اإللبلمي: كد  اسف   قاعدة اللتصاق -3

كماؿ  سأك أرض مملكجن باانكفي اسصكرتيف قد تكدد في أرض م سإسى ظاذرة كباط ن
مف أف اسمعادف  على ما تردح ذ اؾ ذا كدد اسمعدف في األرض اسمملكجن كدريان اسباث إ

أـ  معدف عي ان ال تتبع األرض استي ذي فييا مملكجن جا ت أك غير مملكجن لكات أجاف اس
أك يدعل  في بيت اسماؿ  غيرا فيك سئلماـ ي طع  سمف شات مف اسمللميف ا تفاعان 

جا ت مملكجن ألاد األفراد فيي مف األمكاؿ  إذاسم افعيـ. كاسمعدف ماؿ عاـس كاألرض 
سما تردح مف ملاسؾ اسعلمات في ملجين اسمعادف ال يمجف سصااب  اس،اصنس كتطبي ان 

يتبع  الجتلاب ملجيت  ألف اسماؿ اس،اص كد اسمعدف في أرض بكد أف ياتجاألرض 
اسماؿ اسعاـ بصفن عامنس ست دـ مصلان اسما ي على مصلان األكؿ. كعلى ذذا ي اسس 

على أرض أاد اسمكاط يفس فليس سيذا األ،ير أف  عامان  فلك أف اسدكسن ب ت مشركعان 

                                                           

 (.103( مامدس اسايازة كاست ادـ في اسف   اإللبلمي )ص(1
 (.141( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (2
 (.331( شيااس مبادئ اس ا كف اإلدارم )(3
 (.142( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (4
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يتملؾ اسمبا ي بادن كدكدذا على أرض س بؿ اسعجس ذك اسااصؿس إذ يدكز سئلدارة 
 .(1)تملؾ ذذا األرض م ابؿ استعكيض اسذم يتادد  ظاما

 الفرع الثالث: عدم جواز الحجز عمى األموال العامة.

ظر. كسما جا ت اسمصطلاات اسف يين ازس مع اا اساي صد بيا عدـ اسدك  أول: المراد بالقاعدة:
استي تادد ما يراد مف  ترد علي  اس يكد تؤ،ذ مف اسمعا ي اسلغكين إذ يدعؿ ذذا اسمع ى جد س

ذك اساظرس دكاز اسادز على األمكاؿ اسعامن" اسمصطلح اسف ييس يجكف اسمراد باس اعدة:" عدـ 
عيا كفات سديك  . ا سبياألمكاؿ اسعامنس تمييدن كم ع صااب اسللطن اسعامن مف استصرؼ في 

سبيع  في كفات اسديكف كذك  تمييدان   عزاؿ اسماؿ اسعاـ قضات عف للطن صااب اكبعبارة أ،رل: 
اللتيفات اسديكف اسم ررة على اسللطن  شرعا. فبل يدكز ادز ذذا األمكاؿ كغير دائزمم كع 

 .       (2)اسعامنس جما ذك اسكاقع شرعا في األمكاؿ اس،اصن

 ثانيا:أساس مشروعية القاعدة:

 عاياذاس جما سك جلفت اسدكسن ش،صان مف اسممجف أف تصبح اسدكسن مدي ن سش،ص مف ر 
ائ  باسباقيس أك سـ بإقامن مشركع ماس ككفت  ببعض تجاسيؼ ذذا اسمشركع اسماسينس كتكقفت عف كف

ففي ذذا اسااسن تصبح اسدكسن مدي ن سيذا  ات  اسع دينساتى بعد ا تيائ  مف استزام تف  بشئ أصبلن 
 أف يت،ذ إدراتات اسادز كاست فيذ على األمكاؿ اسعامن اسش،صس كمع ذسؾس فبل يدكز س  شرعان 
. كذسؾ سلمبررات استاسينس كاستي ذي ألاس مشركعين (3)إذا ما امت عت اسدكسن عف اسكفات با  

 :(4)اس اعدة

فبل أف األصؿ في اسدكسن -1  س اسدكسن سيس مف اسليؿ على اسدائف إمبات .جك يا مكلرةس كا 
دلكر كغيرذا مف األمكاؿ باسملدد كاس س د أساؽ اسعلمات اسطريؽ اسعاـ كاأل يار اسجبار -2

في ا،تصاصيا في األاجاـ اسمتعل ن باستصرفات اسكاقعن عليياس بدامع اشتراؾ دميعيا 
 أفراد ذذا استصرفات. كسما جا ت أاداألمكاؿ اسعامن كاسادز على بتا يؽ اس فع اسعاـس 

ال،تصاصيا بما  مما ال يدكز ات،اذ إدراتات اسادز كاست فيذ علييا شرعان اسملادد 
                                                           

 (.143( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (1
 (.145( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (2
 (.146( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (3
 (.148-147( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (4
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ذجرس كأل يا ملؾ هلل تعاسىس أسا ت بيا لائر األمكاؿ اسعامن بدامع اسعلن اسمذجكرة أكالس 
اسبشر بذات س  ا مفكسد،كسيا ما ين تات ملجين اهلل تعاسىس كعدـ الت،بلف  لباا   أادن 

 ايث ترجيا عامن سل اس.
أف اسدائف ال يلتطيع أف ي فذ على األمكاؿ  كمفاداكذك متكسد عف األلاس اسما يس  -3

بؿ ذي فيياس كمرجزذا ال يعدك أف تجكف  ائبن  باسدكسن ا ،اصان اسعامنس أل يا سيلت ملجن 
 عيتيا.عف األمن في ذذا اسماؿس ملئكسن عف امايت س مطاسبن بت ميت  سمصاسح ر 

تعارضت مفلدتاف ركعي أعظميما ضررا بارتجاب  إذاإسى اس كاعد اسف يين استاسين:" يلت د -4
أ،فيماس اسضرر األشد يزاؿ باسضرر األ،ؼس يتامؿ اسضرر اس،اص سدفع ضرر 

يلتفيد م يا جافن أفراد األمنس أل يا ،صصت س،دمن  كذسؾ ألف األمكاؿ اسعامن (1)عاـ"
اسمصلان اسعامنس جما ذك م ررس كاسدائف أاد ذؤالت األفرادس كاسضرر اسذم ليصاب ب  

كاساجـ سلغاسب أجبر مف  سال يجكف في اسغاسب سعدـ اصكس  على ا كق  مف اسدكسن  تيدن
 سك أف فردا دائ ان ؿ ذسؾ: باسعامن اسملتفيديف مف ذذا اسماؿس كممااسضرر اسذم يلاؽ 

ت با كق  ادز على أاد اسملتشفيات أك أاد اسدلكر أك  اكذا امت عت عف اسكفا سلدكسن
فبإمجا  ا أف  تصكر ادـ األضرار استي يمجف أف تلاؽ بجمير مف اس اسس  كفات سديك  

 لكات في فترة اسادزس أك بعد اسبيع ممبل.           

 عناصر األموال العامة. ثالثا:

ؾ ألف اسادز يؤدم إسى   ؿ ال يدكز ات،اذ طرؽ است فيذ اسدبرم إزات اسماؿ اسعاـس كذس
إذ سـ تجف ذ اؾ فائدة مف إدبارياس  ببيعيا بيعان  ملجيت  ك،ركد  مف ذمن اإلدارة إسى ذمن اسغير

بغين لداد اسديكف استي كقع اسادز مف ذا جاف يع ب  اسبيع إال إ قيع اسادز على تلؾ األمكاؿتك 
أدلياس ك فذ اسبيع مف أدؿ كفائياس األمر اسذم يؤكؿ بيذا استصرؼ إسى ا  طاع لبيؿ اال تفاع 
بيا. مـ إذا جاف قد كقع االتفاؽ على م ع بيع األمكاؿ اسعامن باال،تيارس فإف اسم ع مف بيعيا 

 ( 2)على اسللطن اسعامن ذك اساجـ اسذم ي تضي  اس ياس دبران 

أك أمكاؿ بيت اسماؿ ملتا ن سعامن  أمكاؿ اسدكسن اس،اصن: إف أموال الدولة الخاصة-أ
ف سـ يجف ذسؾ االلتا اؽ بطريؽ اسملؾ اسايـس فيك مرصد سمص س كما جاف جذسؾ(3)اسمللميفس كا 

                                                           

 (.97(اسليكطيس األشباا كاس ظائر )ص(1
 (.323(شي،اس مبادئ اس ا كف اإلدارم )ص(2
 (.213( اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص(3
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كبذسؾ  سمع األمكاؿ اسعامن في ا،تصاصيا ب،دمن اسمصاسح اسعامن كمف مـ تشترؾ ذذا األمكاؿ
كع في ااسن كاسرادح في األمر أ   على اسدائف اسرد اساسادز علييا ب صد است فيذ عليي فبل يدكز

اللتيفات ا   عف طريؽ اس ضاتس كب،اصن إذا جاف  عدـ ا تظاـ بيت اسماؿ إسى ديكاف اسمظاسـ
كذرائع سصااب اساؽ كغيرا  يفتح أبكابان  ز اسادز على أمكاؿ اسدكسن اس،اصناس كؿ بدكا

كتردم  ب األمكرا يزيد في اضطراكبغير اؽس مم بااللتيبلت على أمكاؿ اسدكسن باؽ
 .        (1)األكضاع

إسى بعض األمكاؿ  قد تاتاج اسمرافؽ اسعامن:المرافق العامة التي تدار بطريق غير مباشر - ت
استي تمج يا مف االلتمرار في تا يؽ أذدافيا في ،دمن اسصاسح اسعاـ. كذذا األمكاؿ قد ال 

اس ائميف على ر اسذم يضطر تجكف متكافرة في بعض األاياف سدل اسمرافؽ اسعامنس األم
ي تا يؽ اسغرض ف لتدا ن اتى يلتطيع اسمرفؽ اسعاـ أف يكاصؿ رلاست إداراتيا إسى اال

بعض كسجف اسظركؼ قد ال تجكف مكاتين في س دكف تكقؼ أك ا  طاع سذم أ شئ مف أدل ا
 .(2)سجي يلتطيع أف يفي بديك   األاكاؿ سلمرفؽ اسعاـ اسمديف

ـ على دكاـ كالتمرار ا تفاع اس اس بما تكفرا سيـ اسمرافؽ يارص اسشارع اساجيكسيذا 
أف  تظامياس كياكؿ دكف جؿ ما مف شأ  كا  اسعامن مف ضركريات كاادات اللت امن اياتيـ
اسمعدف اسذم أقطع  ألبيض  اهلل علي  كللـ ىيتعارض مع ذسؾ. يشيد سذسؾ الترداع اس بي صل

دس كفي إقطاع  اهلل علي  كللـ أ   ممؿ اسمات اسعً  ىبف اماؿ رضي اهلل ع   سما علـ اس بي صل
دميع اسمرافؽ استي ال تلتغ ي األمن  سلمدتمعس كممل  ألاد األفراد األمن قطع س فع جاف كاصبلن 

 استي سك تعطلت بأم صكرة مف اسصكر سكقعت األمن أك طائفن م يا في اسع تعف ،دماتياس ك 
ذا جاف اسادز على أم كاؿ ذذا اسمرافؽس ي تيي كاسارج اسذم داتت اسشرائع اسلماكين برفع . كا 

ظكرس كذك ضرر مدفكع في كدب اسم ع م  س سما يؤكؿ إسي  مف اسما بتعطيليا كشؿ ارجتيا
 .      (3)شريعن اإللبلـ

 

    

                                                           

 (.155( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (1
 (.199اس ا ك ي سلماؿ اسعاـ )ص(عبد اساميدس اسمرجز (2
 (.161( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (3



87 
 

 رابعا: النتائج المترتبة عمى تطبيق القاعدة.

يترتب على تطبيؽ  عدم قبول طمبات األفراد بالحجز عمى أحد عناصر األموال العامة: - أ
ذذا اس اعدة عدـ قبكؿ طلبات األفراد باسادز على أاد ع اصر األمكاؿ اسعامنس أل   قد 

اسم ع مف اسادز على ذذا األمكاؿس كاسم ع مف رفع اسدعاكل استي  كقا ك ان  ت رر شرعان 
يجكف مكضكعيا اسادز على أاد ع اصر ذذا األمكاؿ ذك لد سذرائع اسادز عليياس 

 .  (1)بيف األفرادس كاستفجير في ذسؾ كاسايلكسن
إذا جاف اسادز على األمكاؿ  لديونيا: عدم جواز ترتيب حقوق عينية تبعية ضماناً  - ب

غير دائز. فبل  اسعامن غير دائزس فطبيعي أف جلما يؤدم إسى ذذا اسادز يجكف أيضان 
 أك االمتياز على ذف اسايازم أك اسرلمي أك اؽ اال،تصاصي بؿ ت رير ا كؽ اسر 

األمكاؿ اسعامنس ألف اسفائدة اسمردكة م يا ال تجتلب إال  تيدن بيع ذذا األمكاؿ باست فيذ 
ذيف سـ علييا دبراس إذ يفضؿ اسدائف ذك اساؽ اسعي ي على اسدائ يف اسش،صييفس كذـ اس

كذذا ال اسمتاصلن مف بيع األمكاؿ اسماملن بياسفي اسمباسغ  يت رر سصاسايـ ذذا اسضماف
إف اساؽ اسعي ي  دز علييا.استي ال يدكز اسا فيما يتعلؽ باألمكاؿ اسعامن   يمجف تا ي

ضماف سلكفات باستزاـ علي س كي،كؿ  يت رر سلدائف على شئ معيف مملكؾ سلمديفاستبعي 
كاؽ  ع د است فيذ اسدبرم على ذذا اسشيت ؽ األفضلين على غيرا مف اسدائ يفاسدائف ا

 .      (2)كبيع  مم كع في األصؿ است فيذ اسدبرم على اسماؿ اسعاـ تتبع  في يد اسغيرس بي ما
قيد اسف   اإللبلمي ذذا   :عدم سريان أحكام نزع الممكية لممنفعة العامة عمى ىذه األموال - ث

اسعلمات في مذاذب اسف   األمر اسمترتب على اس اعدةس بكقكع اسضرر. ف د اتف ت جلمن 
اسملجين سلم فعن اسعامن على األمكاؿ اسعامن إذا جاف ذذا دكاز  زع على عدـ  اإللبلمي

 . (3)على اسغرض اسذم ،صصت ألدل  استصرؼ مؤمران 

 

 

 

                                                           

 (.164( أكذابس اماين اسماؿ اسعاـ )ص (1
 (.324( شي،اس مبادئ اس ا كف اإلدارم )ص(2
 (.404/ص30( ابف قدامنس اسمغ ي )ج(3
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 يم الحماية الجزائية لممال العامتنظ: المبحث الثالث

مكاؿ اسعامن عف سذسؾ قرر اسمشرع اسدزائي اماين األ سيتعرض اسماؿ اسعاـ سبلعتداتات
 تا يؽ كذسؾ سضماف التمرارساألفراد على ذذا األمكاؿ كتعريضيـ سلع اب طريؽ تدريـ اعتدات

اسشريعن اإللبلمين االعتدات على اسماؿ اسعاـ بأم  ا كقد ارمتاسماؿ اسعاـ سلم فعن اسعامن. ذذ
كليلن جا ت ككضعت ع كبات سجؿ صكرة مف صكر االعتدات علي  كذسؾ مف أدؿ اسافاظ على 

 اسماؿ اسعاـ.

 : تنظيم الحماية الجزائية لممال العام في قانون العقوبات الفمسطيني.المطمب األول

 الفرع األول: الجرائم المرتكبة من الموظف العام.

مف األفعاؿ استي تمس اسماؿ  قد يرتجب اسمكظؼ أم ات ممارلت  سكادبات كظيفت  عددان 
 اكسيا قا كف اسع كبات اسعاـس كباس ظر إسى ،طكرة ذذا األفعاؿ كاس تائج اسمترتبن علييا ف د ت

اسدرائـ  :اسفللطي ي باستدريـ كاسع اب في اسفصؿ اسما ي عشر كاسفصؿ اس،امس عشر م   بع كاف
 س كجؿاستي ت ع ضد ممارلن اسللطن اسمشركعن كاسدرائـ اسم،تلفن استي ت ع على اسللطن اسعامن

ي يرتجبيا اسمكظؼ اسعاـ . كمف اسدرائـ استيأتي في إطار اماين اسماؿ اسعاـ مف االعتدات علي 
 ااؿ أدات كظيفت  ما يلي: 

سل ن  69مف اس ا كف رقـ  112ديعؿ اال،تبلس د اين بمكدب اسمادة أول: جريمة الختالس: 
بشأف إسغات بعض مكاد قا كف  1953سل ن  272اسمطبؽ في قطاع غزة باألمر رقـ  1953

 أل   يضيع على اسللطن ماؿ ،اصسؿ اسللطن اسكط ين أـ على س لكات أكقع على مااسع كبات
كأل   في اسااسن اسما ين يذذب بم ن اسمكاط يف في األداة  قيمن ماسين تتعلؽ بيا ا كؽ عامنس

كجلما  ساساجكمينس ،اصن كأف أما ن اس ائميف على اسللطن اسكط ين شرط دكذرم سجياف اسمدتمع
 .(1)لف إدارة اسدكسنعلى  زعن ت دمين في األ،بلؽ كا تأجد كدكدذا جاف ذسؾ دسيبلن 

سدريمن ع كبن  مشرع اسفللطي يكفي إطار اساماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ ف د فرض اس
 1953سل ن  69مف اس ا كف رقـ   د  صت بعض اسمكادس ف،تبلس كااللتيبلت على األمكاؿالا

على ع كبن دريمن اال،تبلس كااللتيبلت على األمكاؿ كذي اسمكاد   اسمطبؽ في قطاع غزة

                                                           

 (.525( درادةس شرح قا كف اسع كبات اسفللطي ي )اس لـ اس،اص( )ص (1
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ارتبطت  إذااسشاقن اسمؤبدة أك اسمؤقتن  األشغاؿكتجكف اسع كبن مجرر(س  113س113س119)
اسدريمن ال ي بؿ استدزئن أك اذا ارتجبت  اسدريمن بدريمن تزكير أك التعماؿ مارر مزكر ارتباطان 

ضرار بمرجز اسببلد االقتصادم أك بمصلان قكمين سيا. كتجكف في زمف ارب كترتب علييا إ
سابس كاسغرامن استي ال تزيد على ،ملمائن د ي  أك إادل ذاتيف اسع كبتيف اذا كقع اسع كبن ا

عف اسع كبات اسم ررة سدرائـ  اسفعؿ غير مصاكب ب ين استمليؾ.جذسؾ يدكز سلماجمن فضبلن 
اسارماف مف -1:"(1)اال،تبلس كااللتيبلت على األمكاؿ اساجـ بجؿ أك بعض استدابير اآلتين

اظر مزاكسن اس شاط االقتصادم اسذم كقعت -2ال تزيد على مبلث ل كات. مزاكسن اسمي ن مدة 
كقؼ اسمكظؼ عف عمل  بغير مرتب أك -3اسدريمن بم البت  مدة ال تزيد على مبلث ل كات. 

اسعزؿ مدة ال ت ؿ عف ل ن كال تزيد على مبلث -4أشير.  6بمرتب م،فض بمدة ال تزيد عف 
 شر م طكؽ اساجـ اسصادر -5أك ا  ضائيا ألم لبب آ،ر. ل كات تبدأ مف  ياين ت فيذ اسع كبن 

 .(2")باإلدا ن باسكليلن اسم البن كعلى  ف ن اسماجـك علي 

كفي إطار تدريـ ذذا اسفعؿ ف د اجمت ماجمن االلتئ اؼ بغزة في اسطعف رقـ 
كفي اسمكضكع برفض  كتأييد  ـ ب بكؿ االلتئ اؼ شجبلن 25/9/1999اسصادر بتاريخ  66/1999
ن ا،تبلس استيار اسجيربائي ايث جـ اسملتأ ؼ كاس اضي بإدا ن اسمتيـ اسملتأ ؼ ضدا بتيماسا
أشير مع إي اؼ ت فيذ اسع كبن  5  سـ ي ـ بدفع قيمن استيار اسم،تلس سذا اجمت علي  باسابس إ 

 .(3)ل كات ايث أ،ذت اسماجمن بعيف االعتبار تصاسح اسمتيـ مع اسبلدين 3سمدة 

تعد مااكسن اسمكظؼ التغبلؿ كظيفت  كاساصكؿ مف صااب اساادن ثانيا: جريمة الرشوة: 
يعرقؿ ليرذا كيشجؾ  إذيصيب اسللطن اسكط ين في اسصميـس  على م ابؿ س ضات اادت  عمبلن 

على اس ادريف مف أفراد اسمدتمع  في  زاذتياس كيدعؿ اساصكؿ على اس،دمن أك اسمصلان قاصران 
كيترتب على جؿ ذسؾ إفلاد اسعبلقن بيف اسللطن كأفرادذاس كاساط مف ذيبن  سفدكف غير اس ادري

على الاب غيرا  اسمكظؼ اسذم يللؾ ذذا اسلبيؿ يمرلباإلضافن إسى أف  سمكظفييا كااتراميـ
دكف لبب مشركع. سيذا األلباب قررت استشريعات اسم،تلفن ع اب اسمكظؼ اسعاـ اسذم يتادر 

بيا إسى ملتكل اسللع بأف يطلب أك ي بؿ أك يأ،ذ مف صااب في أعماؿ كظيفت س كييبط 
                                                           

 (.541-538قا كف اسع كبات اسفللطي ي )اس لـ اس،اص( )ص (درادةس شرح 1)
سل ن  272اسمطبؽ في قطاع غزة باألمر رقـ  1953سل ن  69( مجرر مف اس ا كف رقـ 118(اسمادة )2)

1953. 
(س qanon.psس مكقع قا كف )25/9/1999( صادر بتاريخ 66/1999( التئ اؼ عليا دزات فللطي ي رقـ )(3

 ملات.10س اسلاعن 10/3/2017يـك اسدمعن اسمكافؽ 
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كتعرؼ ذذا اسصكرة مف األفعاؿ اسمعاقب علييا بدريمن  ساساادن م ابؿ ألدؿ قضات اادت 
 . (1)اسرشكة

 1936سل ن  74ت اكؿ قا كف اسع كبات اسفللطي ي رقـ  طار اماين اسماؿ اسعاـ ف دكفي إ
مجرر/أ كاستي عدست  109إسى  106اسمطبؽ في قطاع عزة دريمن اسرشكة في اسمكاد مف 

 سكاعتبر اسرشكة دريمن مف  كع د انس كسيلت مف درائـ اسد ايات 1944سل ن  41باس ا كف رقـ 
ذاتيف اسع كبتيف كفي أاكاؿ أ،رل فرض د ي  غرامن أك بجلتا  500ل كات ك 3كع كبتيا اسابس 

 1953سل ن  69د ي  غرامن. مـ دات اس ا كف رقـ  100ع كبن اسابس على اقترافيا سمدة ل ن ك
( 69/1953بشأف تطبيؽ أاجاـ اس ا كف اسمصرم رقـ ) 1953سل ن  272اسمطبؽ باألمر 

لطيفس كعاقب فل اس،اص بدريمن اسرشكة  في اسم اطؽ اس،اضعن سرقابن اس كات اسمصرين في
أما اسمشرع في اسماافظات اسشماسينس ف د ت اكؿ  .مجرر 107في اسمادة  على أفعاؿ اسرشكة

كجذسؾ ف د  1960سل ن  16( مف قا كف اسع كبات رقـ 173-170دريمن اسرشكة في اسمكاد )
  .(2)م   107إسى  99 ص مشركع قا كف اسع كبات اسفللطي ي على دريمن اسرشكة في اسمكاد مف 

كفي إطار تدريـ ذذا اسفعؿ ف د اجمت ماجمن اس  ض بغزة في اسطعف رقـ 
س ايث كفي اسمكضكع برفض  ب بكؿ اسطعف شجبلن  19/12/2002اسصادر بتاريخ  112/2002

 .(3)ف ماجمن أكؿ دردن أدا ت اسمتيـ بتيمن اسرشكة جك   مكظؼ عاـإ

 9س د عرؼ اس رار ب ا كف مجافان غلؿ األمكاؿ اسفللطي ي رقـ ثالثا: جريمة غسل األموال: 
:" األصكؿ مف جؿ  كع لكات أجا ت مادين أـ بأ يااألمكاؿ في اسمادة األكسى م    2007سل ن 

جاف شجلياس بما فييا  مع كينس م  كسن أـ غير م  كسنس كاسكمائؽ أك اسملت دات اس ا ك ين أيان 
ن على اؽ ملجين ذذا األصكؿ أك اصن فيياس أك اسعمبلت اسمتداكسن اإلسجترك ين أك اسرقمين اسداس
ئتما ات اسمصرفين كاسشيجات اسليااين كاسشيجات اسمصرفين كاساكاالت كاسعمبلت األد بين كاال

اس  دين كاألليـ كاألكراؽ اسماسين كاسل دات كاساكاالت اسماسين كاالعتمادات اسملت دين كأين فائدة 
أم د،ؿ آ،ر أك قيمن ملتا ن مف أك  اتدن عف ذذا األصكؿ".  كاصص في األرباح أك

كجذسؾ عرفت اسمادة األكسى م   دريمن غلؿ األمكاؿ بأ يا:" جؿ للكؾ ي صد ب  إ،فات أك تغيير 
                                                           

 (.359( أبك عامرس اس يكديس اس ا كف اسد ائي اس لـ اس،اص)ص 1)
 (.490(درادةس شرح قا كف اسع كبات اسفللطي ي )اس لـ اس،اص( )ص 2)

(س يـك qanon.psس مكقع قا كف )19/12/2002( صادر بتاريخ 112/2002(   ض دزات فللطي ي رقـ )(3
 ملات.10س اسلاعن 10/3/2017اسدمعن اسمكافؽ 
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سمصادرذا اسا ي ين ستبدك في  اسدرائـ األصلين كذسؾ تمكييان  إادلذكين األمكاؿ اسمتاصلن مف 
 .(1)"ظاذرذا متأتين مف مصادر مشركعن

سمرتجبي اد ائين دزاتن  سمشرع اسفللطي ياساماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ ف د كضع ا إطاركفي 
مف قا كف مجافان غلؿ األمكاؿ على اسع كبات  37 د  صت اسمادة ف سدرائـ غلؿ األمكاؿ

مف ذات اس ا كف على ع كبن  39جما ك صت اسمادة  .اسكاقعن على مرتجب درائـ غلؿ األمكاؿ
كاستي تتممؿ في اسمصادرة  سم   على اسع كبات اسفرعين 40ك صت اسمادة  .(2)اسش،ص االعتبارم

على ع كبن اسارماف مف ممارلن  43.ك صت اسمادة (3)كع كبن اسابس أك اسغرامن"
فصاح عف األمكاؿ ك شر اسشفافين كاإلم   على ع كبن م،اسفن قكاعد  44ك صت اسمادة .(4)اسعمؿ
 .(5)اساجـ

األمكاؿ جؿ مف بادر مف  ؿمف اسع كبن اسم ررة في قا كف غل كيعفي اسمشرع اسفللطي ي
بيا أك أم مف اسللطات اسد اة بإببلغ كادة اسمتابعن اسماسين عف دريمن غلؿ األمكاؿ قبؿ علميا 

ببلغ تعيف سئلعفات أف يجكف مف شأف اإل ببلغ بعد اسعلـ باسدريمناسم،تصنس فإذا اصؿ اإل
مف  38ضبط باقي اسد اة أك األمكاؿ ماؿ اسدريمن كما يؤجد ذسؾ ما  صت علي  اسمادة 

 .(6)اس ا كف

استزكير  332في اسمادة  1936سل ن  74س د عرؼ قا كف اسع كبات رقـ رابعا: جريمة التزوير: 
أف استزكير في اسماررات س يتبيف مما لبؽ ع"بأ  :" ت ظيـ ملت د جاذب ب ين االاتياؿ أك اس،دا

لكات  ي كـ على عدة ع اصر قا ك ين تتممؿ في تغيير اسا ي نس كذذا استغيير يجكف مال  مارران 
اس كيتعيف أف تجكف كليلت  ذي إادل اسطرؽ اس ا ك ين استي أكردذا اس ا كف أك رلمين  أجاف عرفيان 

اداث ضررس كيدب أف ي ترف استزكير باس صد على لبيؿ اساصرس كي بغي أف يجكف مف شأ   إ
طار اساماين كفي إ.(7)اسد ائي اس،اص اسذم يفترض في  التعماؿ اسمارر فيما زكر مف أدل 

 د  ص اسمشرع اسفللطي ي على ع كبات دريمن استزكير كذي ع كبن تزكير فاسدزائين سلماؿ اسعام
                                                           

 .2007سل ن  9( مف اس رار ب ا كف مجافان غلؿ األمكاؿ اسفللطي ي رقـ 1(اسمادة )1)
 .2007سل ن  9( مف قا كف مجافان غلؿ األمكاؿ اسفللطي ي رقـ 39(اسمادة )2)
 .2007سل ن  9( مف قا كف مجافان غلؿ األمكاؿ اسفللطي ي رقـ 40(اسمادة )3)
 .2007سل ن  9( مف قا كف مجافان غلؿ األمكاؿ اسفللطي ي رقـ 43(اسمادة )4)
 .2007سل ن  9( مف قا كف مجافان غلؿ األمكاؿ اسفللطي ي رقـ 44(اسمادة )5)
 .2007سل ن  9( مف قا كف مجافان غلؿ األمكاؿ اسفللطي ي رقـ 38(اسمادة )6)
 (.71( اسفراس شرح قا كف اسع كبات اسفللطي ي اس لـ اس،اص )ص 7)
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أما ع كبن تزكير ملت دات ،اصن ف صت علييا . م   336اسملت دات  صت علييا اسمادة 
أما ع كبن تزكير . 338كع كبن تزكير اسملت دات اسرلمين  صت علييا اسمادة . م   337اسمادة 

على ع كبن تداكؿ اسملت دات  340كجذسؾ  صت اسمادة . 339اسطكابع ف صت علييا اسمادة 
على  346 تفكيض.ك صت اسمادةعلى ع كبن ت ظيـ اسملت دات ببل 344اسجاذبن. ك صت اسمادة 

جؿ مف جاف مكظفان في اس،دمن اسعامن ك ظـ أك ع كبن ت ظيـ اسمكظؼ اسعاـ ل دات ااتياسين:" 
أعطى عف علـ م   كب صد االاتياؿ ش،صان آ،ر ل دان سدفع مبلغ مف اسماؿ ملتاؽ على أين 

يعتبر أ   ارتجب  للطن عامن يزيد أك ي ؿ عف اسمبلغ اسملتاؽ سلش،ص اسذم أعطي س  اسل دس
على ع كبن استبلعب باسلدبلت:"  347". ك صت اسمادة د اين كيعاقب باسابس مدة لبع ل كات

جؿ مف جاف في عيدت  اسفعلين لدؿ أك ضبط مافكظ بتفكيض قا ك ي كلمح عف علـ م   
 بإد،اؿ قيد في  يتعلؽ بملأسن دكذرين مع علم  بعدـ صان ذسؾ اس يدس يعتبر أ   ارتجب د اين

 ".كيعاقب باسابس مدة لبع ل كات

كفي إطار تدريـ ذذا اسفعؿ ف د اجمت ماجمن اس  ض براـ اهلل في اسطعف رقـ 
كأيدت اس رار اسمطعكف في   برد اسطعف مكضكعان  12/5/2010اسصادر بتاريخ  50/2010

االدتماعين ف اسمتيـ يعمؿ مكظؼ في كزارة اسشئكف أداف اسمتيـ بد اين استزكير ايث إكاسذم 
بطكسجـر قاـ بأ،ذ كرقن شيؾ كذي مف اس ماذج اسمطبكعن كاسمركلن بالـ اسللطن اسكط ين 

يصاس  كة)ـ.أ( كذسؾ جملاعدة ادتماعين إلشيجؿ سصاسح اسم تفعن اسمدع 369اسفللطي ين ب يمن 
ا كقاـ بتزكير تكقيع رئيس اسديكاف على ذذا اسشيؾ كتـ صرؼ اسشيؾ دكف اسعلـ بأ   سس 

 .(1)رمزك 

س د عرؼ اسمشرع اسفللطي ي اسجلب غير اسمشركع في خامسا: جرائم الكسب غير المشروع: 
كاسملمى في اسضفن اسغربين  2005سل ن  1سى مف قا كف اسجلب غير اسمشركع رقـ ك اسمادة األ

جؿ ماؿ اصؿ علي  أاد اس،اضعيف ألاجاـ ذذا اس ا كف س فل  أك سغيرا :" ب ا كف مجافان اسفلاد
التغبلؿ اسكظيفن أك اسصفن أك  تيدن سللكؾ م،اسؼ س ص قا ك ي أك سآلداب اسعامن أك  بلبب

ف سـ تشجؿ درما غير مشركع جؿ زيادة في اسمركة  كيعتبر جلبان  سبأين طري ن غير مشركعن كا 
تطرأ بعد تكسي اس،دمن أك قياـ اسصفن على اس،اضع سيذا اس ا كف أك على زكد  أك على أكالدا 
اس صر متى جا ت ال تت الب مع مكاردذـ كعدز عف إمبات مصدر مشركع سيا. كيد،ؿ في 

                                                           

(س يـك qanon.psس مكقع قا كف )12/5/2010( صادر بتاريخ 50/2010(   ض دزات فللطي ي رقـ )(1
 ملات.10س اسلاعن 10/3/2017اسدمعن اسمكافؽ 
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ريؽ اجـ اسجلب غير اسمشركع جؿ ماؿ اصؿ علي  أم ش،ص طبيعي أك اعتبارم عف ط
 .(1)"تكاطؤ مع أم ش،ص مف اس،اضعيف سيذا اس ا كف على التغبلؿ كظيفت  أك صفت 

ع كبن دريمن طار اساماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ ف د كضع اسمشرع اسفللطي ي كفي إ
ب تجع كبن مر  مف قا كف اسجلب غير اسمشركع على 25 د  صت اسمادة ف اسجلب غير اسمشركع

مف مشركع قا كف اسع كبات اسع كبن اسم ررة سدريمن  118كجذسؾ ت اكست اسمادة  .ذذا اسدريمن
مف قا كف اسجلب غير  25كذي ذات اسع كبن اسم ررة في اسمادة  ساسجلب غير اسمشركع

اسمشركع. كيتبيف مف اسمادة اسلاب ن أف اسمشرع  ص على عدة ع كبات كذي ع كبن اسلدف 
بين في دريمن اسجلب غير اسمشركع كع كبن رد اسجلب غير كذي ع كبن تجميلين كدك  سكاسغرامن

 اسمشركع اسذم اصؿ علي  اسمداف كع كبن اسارماف مف تكسي اسكظائؼ اسعامن.

بن اسم ررة في س د أكدب اسمشرع على اسماجمن أف تعفي اسدا ي أك اسشريؾ مف اسع ك 
أعاف إباف  إذاأك  سؿ م ياكعف اسماؿ اسمتاص قاـ باإلببلغ عف اسدريمن إذااس ا كف أك ت،فضيا 

أك است،فيض في ذذا اسااسن ال ياكؿ دكف  اإلعفاتاستا يؽ مع  على جشفيا كمرتجبياس على أف 
 .(2)مف قا كف اسجلب غير اسمشركع 27رد اسماؿ مكضكع اسدريمن. كقد كرد ذسؾ  في اسمادة 

قرارات ـ اإلت ديمف قا كف اسجلب غير اسمشركع ع كبن است،لؼ عف  28س د بي ت اسمادة 
قرار اسذمن دريمن ذجر بيا ات غير صايان في إ . كجذسؾ  ص على ع كبن(3)في مكاعيدذا

عف  ببلغ جذبان . أما ع كبن اإل(4)( مف قا كف اسجلب غير اسمشركع29/1اسماسين في اسمادة )
 .(5)مف قا كف اسجلب غير اسمشركع 30جلب غير مشركع  صت علي  اسمادة 

ساءةسادسا: جريمة استثمار الوظيفة  س د أطلؽ مشركع قا كف اسع كبات استعمال السمطة:  وا 
م يا:" جؿ مكظؼ عاـ أك  117ف د داتت اسمادة  ساسفللطي ي دريمن التغبلؿ اسكظيفن كاستربح

مف في اجم  اصؿ س فل  أك سغيرا بغير اؽ على ربح أك أين م فعن أ،رل مف إادل 
ف د  1936سل ن  74أما قا كف اسع كبات رقـ س معامبلت اسدين استي يعمؿ بيا يعاقب باسلدف" 

جؿ مكظؼ في -1م  :"  110ف د داتت اسمادة  سأطلؽ علييا دريمن التغبلؿ اسكظائؼ اسعامن
                                                           

 .2005سل ن  1( مف قا كف اسجلب غير اسمشركع اسفللطي ي رقـ 1( اسمادة )1)
 .2005 ن سل 1( مف قا كف اسجلب غير اسمشركع اسفللطي ي رقـ 27(اسمادة )2)
 .2005سل ن  1( مف قا كف اسجلب غير اسمشركع اسفللطي ي رقـ 28(اسمادة )3)
 .2005سل ن  1( مف قا كف اسجلب غير اسمشركع اسفللطي ي رقـ 29/1(اسمادة )4)
 .2005سل ن  1( مف قا كف اسجلب غير اسمشركع اسفللطي ي رقـ 30(اسمادة )5)
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تتعلؽ بأمكاؿ ذات صفن  إداريناس،دمن اسعامن عيد إسي  باجـ كظيفت  اس ياـ بكادبات قضائين أك 
س  صفن ،اصن كبعد أف تملؾ س فل  مباشرة أك  ،اصن أك بتعاطي ص اعن أك تدارة أك شغؿ

تلؾ اسكادبات فيما اصن في تلؾ األمكاؿ أك اسص اعن أك استدارة أك اسشغؿس قاـ ب غير مباشرة
يتعلؽ بتلؾ األمكاؿ أك اسص اعن أك استدارة أك اسشغؿ اسذم يملؾ اصن في  أك فيما يتعلؽ 

الت اـ -2بللكؾ أم ش،ص بشأ  س يعتبر أ   ارتجب د ان كيعاقب باسابس مدة ل ن كاادة. 
 . (1)اسدعكل بم تضى ذذا اسمادة إال مف قبؿ اس ائب اسعاـ أك بمكاف ت "

: ف د  ص مشركع قا كف اسع كبات اسفللطي ي على ذذا استعمال السمطة إساءةأما جريمة 
م   على:" جؿ مكظؼ عاـ أك مف في اجم  مجلؼ بتاصيؿ اسضرائب  118اسدريمن في اسمادة 

أك اسرلـك أك اسغرامات أك غيرذا مف اسعكائد طلب أك فرض أك اصؿ أك أمر بتاصيؿ ما سيس 
". كجذسؾ  صت اسمادة س يعاقب باسلدف اسمؤقتبذسؾ أك ما يزيد على اسملتاؽ مع علم  ملتا ان 
جؿ مكظؼ في اس،دمن اسعامن: -1:" 1936سل ن  74مف قا كف اسع كبات اسفللطي ي رقـ  112

في ذسؾ  قاـ أك أمر باس ياـ بأم فعؿ مف أفعاؿ االلتبداد يداؼ با كؽ ش،ص آ،ر مليئان -أ
د،ؿ م زؿ أاد أفراد اس اس رغـ إرادت  في غير األاكاؿ استي -س أك بالتعماؿ للطن كظيفت 

يديزذا اس ا كف أك دكف أف يراعي األصكؿ اسم ررة في اس ا كف: يعتبر أ   ارتجب د ان كيعاقب 
ال ت اـ اسدعكل بم تضى ذذا اسمادة إال مف قبؿ اس ائب اسعاـ أك -2باسابس مدة ل تيف. 

ذا جا ت األمكاؿ اسملتا ن سل،زي ن اس ص أف ذذا اسدريمن تلرم إ . كيتضح مف ،بلؿ(2)بمكاف ت "
على شجلي ضريبن أك رلـ ف ط مفركضيف بمكدب اس ا كفس كباستاسي فيي ال تشمؿ اسغرامات أك 

 .(3)اسعكائد أك األدكر أك االئتماف استي قد تترتب سلدكسن في ذمن اسمجلفيف

 ص مشركع قا كف س د :سبب مشروعسابعا: جريمة التياون في واجبات الوظيفة دون 
على أف:" جؿ مكظؼ عاـ أك مف في اجم  تلبب ،طأ  115اسع كبات اسفللطي ي في اسمادة 

في إسااؽ ضرر دليـ بأمكاؿ اسدين استي يعمؿ بياس أك بأمكاؿ اسغير اسمعيكد بيا إسى تلؾ 
بكادباتيا يعاقب باسلدف". ا عف إذماس  في أدات كظيفت  أك عف إ،بلس  اسدين بأف جاف ذسؾ  اشئن 

:" جؿ مكظؼ في 1936سل ن  74مف قا كف اسع كبات اسفللطي ي رقـ  141ك صت اسمادة 
يعتبر أ      اس ا كفاس ياـ بكادب مف كادبات كظيفت  استي ياتميا علي اس،دمن اسعامن أذمؿ قصدان 

                                                           

 .1936سل ن  74 قا كف اسع كبات رقـ( مف 110( اسمادة )1)
 .1936سل ن  74قا كف اسع كبات رقـ ( مف 112(اسمادة )2)
 (.98(سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن )ص 3)
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ما ي تظر أف  ارتجب د ان بشرط أف ال يجكف في اس ياـ بذسؾ اسكادب ما يعرض  س،طر يفكؽ
. يتبيف مف ،بلؿ اس صكص أ   ال يشترط س ياـ (1)يتعرض س  اسردؿ ذك اساـز كاس شاط اسعادم"

ذسؾ أف ممؿ ذذا اسضرر في ااؿ ادكم  ال يعدك إال  ساسدريمن اصكؿ ضرر في مصاسح اسدكسن
فاف ن ا سلع كبنس فإذا جاف تياكف اسمكظؼ في أدات كادبات كظيفن درميمشددن  أف يجكف ظرفان 

،طأا في ت فيذ تلؾ اسكادبات دكف أف يتياكف في ت فيذذا ال يعتبر دريمن اتى كسك ترتب علي  
ذماؿ اسمؤدم إسى ضياع أمكاؿ عامن كيشترط إلدا ن اسمتيـ بدريمن اإل ضرر في مصاسح اسدكسنس

ف ذك س كأف يجكف ذذا استياك اإلشراؼأف ي كـ اسدسيؿ اس اطع على أ   قد تياكف في اس ياـ بكادب 
 .(2)اسذم أفضى إسى ضياع تلؾ األمكاؿ

ف د اجمت ماجمن االلتئ اؼ براـ اهلل في اسطعف رقـ  سكبصدد تدريـ ذذا اسفعؿ
برد االلتئ اؼ كصدقت اس رار اسملتأ ؼ كاسذم أداف  7/5/2001اسصادر بتاريخ  99/2000

 .(3)اسملتأ ؼ علييـ بتيمن اإلذماؿ اسكظيفي

 المرتكبة من عموم الناس.الفرع الثاني: الجرائم 

ألفعاؿ  سدميكر اسمكاط يفس كباستاسي أجمر تعرضان  إف ذذا األمكاؿ ذي األجمر تعرضان 
 استعدم اسصادرة م يـ أك ألذليـس كذذا اسدرائـ ذي:

إف ع اصر اسماؿ اسعاـ استي ألبغ علييا اسمشرع عتداء عمى طرق النقل والمواصالت: أول: ال
كاأللبلؾ  سدلكر كاس،طكط اساديدين كاآلالت كاإلشارةسطرؽ اسعامن كااساماين اسدزائين ذي ا

كس كال يشترط في ذذا اسع اصر شجؿ اسبلزمن سلير اسم،ابرات اسبرقين أك اسياتفين أك إذاعات اسرادي
أك  كعين ماددة أك أف تجكف مكضكعن في مجاف ،اص بيا. إف أفعاؿ االعتدات  أك ترجيب معيف

على أعماؿ است،ريب أك إسااؽ اسضرر عف قصد  اسمدرمن بمكدب اس صكص ت صب ألالان 
بتلؾ اسع اصر أك تعطيليا أك تاطيميا أك قطعيا فيما يتعلؽ بلير اسم،ابرات اسبرقين أك اسياتفين 

 .(4)أك إذاعات اسراديك

                                                           

 .1936سل ن  74قا كف اسع كبات رقـ ( مف 141(اسمادة )1)
 (.99(سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن )ص 2)

(س qanon.psس مكقع قا كف )7/5/2001( صادر بتاريخ 99/2000)( التئ اؼ عليا دزات فللطي ي رقـ (3
 ملات.10س اسلاعن 10/3/2017يـك اسدمعن اسمكافؽ 

 (.100(سبادةس اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن )ص 4)
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طي ي  في مشركع قا كف اسع كبات اسفلل دـر د طار اساماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ ففي إك  
س 189س 188س186تين:) ؽ اس  ؿ كاسمكاصبلت في اسمكاد اآلاسعديد مف مكادا االعتدات على طر 

اس  ؿ اسعامن سل،طر  ك،صص اسباب اسماسث م   سل ص على تعريض كلائؿ.(191س 190
 .(1)م   193كفي اسمادة م    192في اسمادة  كتعطيليا

سياتفين كاسبرقين ك،صص اسباب اسرابع م   سل ص على درائـ قطع كتعطيؿ اس،طكط ا
 .(2)م    196م   كفي اسمادة  195م   كفي اسمادة  194في اسمادة  كاسجيربائين 

مف مشركع قا كف اسع كبات على أف:" جؿ مف ،رب أك أتلؼ  382جذسؾ  صت اسمادة 
 اإل تاجبأين طري ن جا ت كليلن مف كلائؿ ،دمات اسمرافؽ اسعامن أك كليلن مف كلائؿ  عمدان 

س يتبيف م   أف اسمشرع دـر (3)ذات اس فع اسعاـ يعاقب باسابس مدة ال تزيد على ،مس ل كات"
 أم فعؿ يؤدم إسى ذدـ أك ت،ريب أمبلؾ اسدكسن.

بغزة في اسطعف رقـ كفي إطار تدريـ ذذا اسفعؿ ف د اجمت ماجمن االلتئ اؼ 
كباسمكضكع برفض  كتأييد س ب بكؿ االلتئ اؼ شجبل 22/5/2111اسصادر بتاريخ  18/2111

شيجؿ أك اسابس شيريف عف تيمن  511اساجـ اسملتأ ؼ كاسذم قضى بتغريـ اسملتأ ؼ ضدا 
مف  25قطعن رقـ  17متر مف أراضي اس ليمن 511ب ات لكر متعدم على اسشارع اسعاـ ملاان 

ي  صيرات اسلبع بدكف اساصكؿ على ر،صن مف بلدين اسمغازم كاعتبرت ذذا اسفعؿ يشجؿ أراض
 .(4)على اسشارع اسعاـ ان تعدي

 د اعتبر  قا كف اسمياا اساماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ ف إطارفي ثانيا: الجرائم المتعمقة بالمياه: 
م  :" بأ يا أمكاؿ عامن  22اسمكارد اسمائين في اسفصؿ اسلادس اسمادة  2002سل ن   3رقـ 

م   :"  35س كفرض ع كبات في اسمادة كتاصؿ كفؽ قا كف تاصيؿ األمكاؿ اسعامن اسمعمكؿ ب  
اسابس سمدة ال ت ؿ يعاقب ب -،بلؿ بأين ع كبن أشد ت ص علييا اس كا يف األ،رل:" أمع عدـ اإل
كال تزيد عف شير كال تزيد عف ل ن كاادة أك بغرامن ال ت ؿ عف أسؼ دي ار أعف لتن 

-1"  :دي ار أك بما يعادسيا باسعملن اسمتداكسن جؿ مف ارتجب أم مف األفعاؿ استاسين آالؼ،ملن
                                                           

 .2003(اسجتاب اسماسثس اسباب اسماسث مف مشركع قا كف اسع كبات اسفللطي ي سل ن 1)
 .2003مف مشركع قا كف اسع كبات اسفللطي ي سل ن  (اسجتاب اسماسثس اسباب اسرابع2)
 .2003( مف مشركع قا كف اسع كبات اسفللطي ي سل ن 382( اسمادة )3)

(س qanon.psس مكقع قا كف )22/5/2000( صادر بتاريخ 18/2000( التئ اؼ عليا دزات فللطي ي رقـ )(4
 ملات.10س اسلاعن 10/3/2017يـك اسدمعن اسمكافؽ 
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في أم مصدر مف مصادر اسمياا أك أ ظمن استزكد بيا أك تلبب في كقكع  كعدـ  إاداث تلكث
،يص أك اس ياـ بافر اآلبار اسدكفين بدكف تر -2إزاست  ،بلؿ اسمدة استي تاددذا س  اسللطن. 

االعتدات على أم مصدر مائي أك  ظاـ سلصرؼ كأدل -3،اسؼ شركط اسر،صن اسمم كان س .
اس ياـ بإيصاؿ اسمياا أك لمح بإيصاسيا س فل  أك -4إسى إسااؽ استلؼ بيا أك تعطيؿ أم م يا.

 س  بذسؾ. سلغير دكف أف يجكف مصراان 

ن أشير أك بغرامن ال ت ؿ عف يعاقب باسابس سمدة ال ت ؿ عف شير كااد كال تزيد على لت-ب
قاـ بأم مف -1مائن دي ار كال تزيد على أسؼ دي ار أك بما يعادسيا باسعملن اسمتداكسن جؿ مف: 

األعماؿ كاسمياـ استي ال يدكز سغير اسللطن اس ياـ بيا بم تضى أاجاـ ذذا اس ا كف دكف مكاف تيا 
اسمشاريع اس،اصن بيا أك باسمدارم أك بدر اسمياا أك باسمياا تصرؼ بمصا-2اس،طين اسملب ن. 

 .(1)اسعامن بصكرة ت،اسؼ أاجاـ ذذا اس ا كف

إف أذـ أفعاؿ االعتدات استي درميا اس ا كف ذي اس ياـ بأعماؿ است  يب عف اسمياا اسجائ ن 
تات األرض أك افر اآلبار بدكف تر،يص أك م ع درياف اسمياا اسعمكمين كغيرذا مف اسصكر 

سل ن  3مف قا كف للطن اسمياا اسفللطي ي رقـ  36لاب ا. ذذا كقد  صت اسمادة استي تـ ذجرذا 
 35على:" إذا أديف أم ش،ص بارتجاب أم مف األفعاؿ اسم صكص علييا في اسمادة  2002

سزام  بإزاسن ألبابيا كآمارذا  فللماجمن أف تاجـ علي  ب يمن األضرار استي  تدت عف اسم،اسفن كا 
عادة اسااؿ إسى ما  ذا كا  جا ت علي  قبؿ ارتجابيا كذسؾ ،بلؿ اسمدة استي تاددذا س  اسماجمنس كا 

ت،لؼ عف ذسؾ تأمر اسديات اسم،تصن بت فيذ تلؾ األعماؿ كاسردكع على اسماجـك علي  بدميع 
 .(2) ف اتيا"

 إف ت ديـ اسملاعدة ألم طرؼ سلتيرب مف تلديد اسضريبن ذك: جريمة التيرب الضريبي: ثالثا
مف أشجاؿ اسفلادس كمف األمملن على ذسؾ إعفات األصدقات  اسعاـ كباستاسي شجؿ إذدار سلماؿ
مف دفع قيمن اسضريبن أك ت،فيضيا ألدليـ أك ت فيذ ذسؾ سلاصكؿ على  أك دزئيان  كاسم ربيف جليان 

 م فعن ،اصن م يـ ج،صـ مادم على شرات للعن. 

مف م افن جؿ  جكف دزتان إف اسماافظن على اسماؿ اسعاـ كاسممتلجات اسعامن يدب أف ت
اسارص على الف الت،داميا كعدـ اإللراؼ مكاطف جما ياافظ على ممتلجات  اس،اصنس كذسؾ ب

                                                           

 .2002سل ن  3( مف قا كف اسمياا اسفللطي ي رقـ 35)( اسمادة 1)
 .2002سل ن  3( مف قا كف اسمياا اسفللطي ي رقـ 36(اسمادة )2)
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ذدارذا أك التغبلسيا سمصلات  اسش،صين كاسذم ليؤدم إسى ارماف في االلتعماؿ أك عدـ إ
كددت مف  اآل،ريف مف االلتفادة م ياس إضافن إسى أذمين الت،داميا ف ط في ادكد اسيدؼ اسذم

 .(1)أدل 

مف قا كف ضريبن اسد،ؿ  39 د داتت اسمادة اساماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ ف إطاركفي 
 .(2)باسع كبات اسمفركضن في ااؿ كقعت دريمن استيرب اسضريبي  2004سل ن  17رقـ 

يعاقب جؿ ماالب كمدقؽ الابات مر،ص ع د م   على:" 40 صت اسمادة جذسؾ ك 
( 1000ال ت ؿ عف شير كال تزيد عف ل تيف أك بغرامن ال ت ؿ عف أسؼ )إدا ت  باسابس سمدة 

عادسيا باسعملن اسمتداكسن ( دكالر أمريجي أك ما ي5000دكالر أمريجي كال تزيد عف ،ملن آالؼ )
أك بجلتا اسع كبتيف معاس كتكقيف  عف مرادعن اسدكائر اسضريبين مدة ال ت ؿ عف ل تيف كذسؾ  قا ك ان 

إذا قاـ بإعطات شيادة على صان اسالابات اس،تامين سم شأة أعماؿ -1" ستاسين:في اسم،اسفات ا
دكف قيام  باسمرادعن اسمطلكبن كاسمتعارؼ عليياس أك أعطى شيادة دكف تافظ مع علم  بكدكد 

إذا ما قاـ بملاعدة اسمجلؼ باستيرب مف اسضريبن  -2 ما يلتكدب اإلعبلف عف ذسؾ استافظ.
 يمن قد ترتجب مف عمـك اس اس في اسدكسن كجذسؾ مف اسمكظفيف.كذذا اسدر  .(3")عف قصد

كفي إطار تدريـ ذذا اسفعؿ ف د اجمت ماجمن االلتئ اؼ بغزة في اسطعف رقـ 
ب بكؿ االلتئ اؼ شجبل كفي اسمكضكع برفض  كتأييد  24/4/2001اسصادر بتاريخ  17/2001

أشير جع كبن عف تيمن  3سابس اساجـ اسملتأ ؼ كاسذم اجـ علي  بدفع غرامن أسؼ شيجؿ أك ا
استيرب اسضريبي ايث أ   قاـ ب ين االاتياؿ بكضع بيا ات في فكاتير اسضريبن اسمضافن مغايرة 

 .(4)ألصكسيا اسم دمن سلطرؼ اآل،ر ب صد استيرب مف دفع مبلغ اسضريبن اسمضافن

 جرائم التعدي عمى األراضي العامةرابعا: 

على األراضي اسعامن بكضع  صكص تدريـ مباشرة س د دـر اسمشرع اسفللطي ي استعدم 
 كغير مباشرة كذي جاآلتي:

                                                           

 (.2( االئتبلؼ مف أدؿ اس زاذن كاسملاتسن أمافس استيرب اسضريبي في فللطيف ) ص1)
 .2004سل ن  17مف قا كف ضريبن اسد،ؿ رقـ ( 39( اسمادة )2)
 . 2004سل ن  17ا كف ضريبن اسد،ؿ رقـ مف ق( 40(اسمادة )3)

(س qanon.psس مكقع قا كف )24/4/2001( صادر بتاريخ 17/2001( التئ اؼ عليا دزات فللطي ي رقـ )(4
 ملات.10س اسلاعن 10/3/2017يـك اسدمعن اسمكافؽ 
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دـر اسمشرع اسفللطي ي في اسعديد مف س د : التجريم المباشر لالعتداء عمى األراضي العامة-1
كذسؾ  سكذسؾ في إطار اساماين اسدزائين سلماؿ اسعاـ ساس صكص اسصريان االعتدات على األمكاؿ

سل ن  74( مف قا كف اسع كبات اسفللطي ي رقـ 385س319س317س286س97س96اسمكاد) في 
ا شمكسياس بمع ى أف اسمشرع س كمف ضم يا األراضي بالت،داـ عبارات تجتلي بعدن 1936

التعمؿ عبارات فضفاضن في اإلشارة إسى اسمتضرر مف االعتدات؛ األمر اسذم يديز لاب 
عييف كجذسؾ األش،اص يص اس ا ك ي على األش،اص اسطباساماين اسدزائين اسم ررة ضمف اس 

اسمع كييف. كمف دين أ،رل تلرم اساماين اسدزائين سلملؾ على األمبلؾ اسعامن كاألمبلؾ 
مف قا كف  286اس،اصن على اسلكاتس كسلتدسيؿ على ذسؾ يبلاظ أف اسمشرع التيؿ اسمادة 

مف ذات اس ا كف  97سمادة آ،ر..(س كأيضا ا بتصرؼ ش،ص اسع كبات )جؿ مف د،ؿ ملجان 
يدا على أرض دكف اؽ كتملؾ بكضع اسيد علييا على اسرغـ   صت على )جؿ مف جاف كاضعان 

-:" جؿ مف: أ385مف اسش،ص اسذم ي،كس  اس ا كف اؽ كضع يدا علييا..(س كأيضا اسمادة 
 د،ؿ أرضان -آ،ر. ب تلبب في رعي ايكاف في أرض ذات زرع أك في بلتاف ي،ص ش،صان 

آ،رس أك مر مف أرض أك بلتاف  مما ي،ص ش،صان  ذات زرع أك بلتا ان  سلزراعن أك أرضان مييأة 
أك اسبلتاف أك باسمركر  جيذاس أك لمح ألم ايكاف مف اسايكا ات باسد،كؿ إسى ممؿ ذذا األرض

 .    (1)يعتبر أ   ارتجب م،اسفن كيعاقب بغرامن قدرذا ،ملن د ييات" مف أييماس

 142: تتممؿ ذذا اسكضعين في اسمادة لالعتداء عمى األراضي العامة التجريم غير المباشر-ب
م تشريع مف أ كاستي  صت على اآلتي:" جؿ مف ،اسؼ قصدان  1936مف قا كف اسع كبات سل ن 

ياظر علي  ذسؾ استشريع أف ي ـك ب  أك بإغفاس  اس ياـ بفعؿ ي تضي علي   استشاريع بإتيا   فعؿ
  ف ذسؾ اسفعؿ أك استرؾ يتعلؽ باسدميكر أك بأم فئن م  س يعتبر أ ذسؾ استشريع أف ي ـك ب س كجا

ارتجب د ان كيعاقب باسابس مدة ل تيف أك بغرامن قدرذا مائن د ي  أك بجلتا ذاتيف اسع كبتيفس 
إال إذا ظير مف  ص استشريع أف اسم صكد ذك فرض ع كبن أ،رل على تلؾ اسم،اسفن". س د 

امس عشر في قا كف اسع كبات تات ع كاف اسدرائـ داتت ذذا اسمادة ضمف اسفصؿ اس،
أف   ا  للؾ اسملار اسصايح باعتبار اسم،تلفن استي ت ع على اسللطن اسعامن األمر اسذم يؤجد أ

 142اسدكسن كأمبلجيا ألاس اسللطن اسعامن كاالعتدات علييا يد،ؿ ضمف ذذا اسع كاف. إف اسمادة 
أاد استشريعات ميما جا ت لكات باس ياـ بفعؿ ياظرا  مفادا بأف جؿ مف ي،اسؼ ان تجرس مبدأ رئيل
اسرجف اسمادم سيذا  ت اع عف فعؿ يأمر ب  فإ   يعتبر أ   ارتجب د انس إذاستشريع أـ باالم

                                                           

 (.2403( درادةس درائـ األراضي )ص(1
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اسدريمن اس،رؽ سمادة استشريع باس ياـ باسفعؿ اسماظكر أك االمت اع عف اسكادب. كاس صد 
على ،رؽ استشريع مع اسعلـ أف ذذا اسللكؾ غير  اإلدرامي يجمف في اس ين اإلدرامين باالعتزاـ

اس اضي باظر  1960سل ن  5دائز. كمف مـ إذا أل ط ا ذذا اس ص استدريمي على اس ا كف رقـ 
عف م ح  االعتدات على األمبلؾ اساجكمينس كاظر اجتلاب ملجيتيا ميما طاؿ اسزمفس فضبلن 

سيذا االرتباط  سطرؽ اإلدارين. فيمجف كف ان اإلدارة اساؽ بإزاسن استعديات استي سا ت بأمبلجيا با
سللطن األراضي اسرجكف إسى ذذا استفلير كاسطلب مف اس يابن اسعامن تاريؾ اسدعكل اسدزائين ضد 

 80إسى م،اسفتيـ اسصريان كاس صدين ستشريع قائـ م ذ ما ي اذز  اسمعتديف على أراضييا الت ادان 
 . (1)عاـ

اسماسجن سؤلراضي لكات اسدكسن أك اسييئات اسمالين يدب على أم مف اسللطات اإلدارين 
كاسم اط بيا اسلير على افظ كاماين ذذا األراضي أف تبادر إلصدار اس رارات اإلدارين اسرامين 
سغات اسكضع اس ائـ مف قبؿ اسمعتديفس  إلزاسن استعديات استي تلتيدؼ األراضي اسمملكجن سيا كا 

 143ن األكامر اسمشركعن سلدا ي؛ كذسؾ بااللت اد سلمادة كعلى اس يابن اسعامن تكدي  تيمن م،اسف
 (.      2)1936مف قا كف اسع كبات سل ن 

اسمتا،من سلطرؽ اسعامن  األراضيعتدات على األراضي اسعامن في زراعن كتتممؿ صكر درائـ اال
كيعتبر بذسؾ اسفاعؿ مرتجب م،اسفن كيعاقب علييا باسابس ألبكع كااد أك بغرامن ،ملن د ييات 
كييدؼ ذسؾ ساماين ملؾ اسدكسن اسعاـ.أما اسصكرة اسما ين فيي اإلضرار بعبلمات اسملاان 

أشير أك بغرامن  كاسادكد كاعتبر مرتجبيا ا   ارتجب د ان كيعاقب علييا باسابس مدة مبلمن
 .               (3)قدرذا عشرة د ييات

 

 

 

                                                           

 (.2405(درادةس درائـ األراضي )ص(1
 (.2405األراضي )ص( درادةس درائـ (2
 (.2410( درادةس درائـ األراضي )ص(3
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 المطمب الثاني: تنظيم الحماية الجزائية لممال العام في الشريعة اإلسالمية.

معرض سبلعتداتات أجمر مف اسماؿ اس،اصس كمف صكرذا اسشائعن: اسلرقنس  اسماؿ اسعاـ
س كاإلتبلؼكاال،تبلسس كاالبتزازس كااللتغبلؿس كااللت،داـ بدكف كد  اؽ كاستربح مف اسكظيفنس 

كتد ي اسدكدةس كلكت االلت،داـس كعدـ لداد ا كؽ اسدكسن كما في اجـ ذسؾ. كذذا يردع إسى أف 
ماؿ اسعاـ دمكع اسمللميف فيي ملئكسين شائعنس بي ما اسملئكؿ عف اماين اسملئكؿ عف اماين اس

اسماؿ اس،اص اسماسؾ اسفرد اسذم مف فطرت  اماين ماس  كسك قتؿ في لبيؿ ذسؾ. كس د ارمت 
اسشريعن اإللبلمين جؿ صكر االعتدات على اسماؿ اسعاـس كفرضت اسادكد ككضعت استعزيزات 

في إطار ضكابط معي ن. جما ي ع  أك ماجكمان  لكات جاف ااجمان سمف تلكؿ س   فل  اس ياـ بذسؾ 
على كسي األمر )اسااجـ( في اسدكسن اإللبلمين ملئكسين إدارة كاماين اسماؿ اسعاـ. مف ،بلؿ 

اهلل علي   ىاس ظـ كاإلدراتاتس كا  شات األديزة اسبلزمن سذسؾ كقد طبؽ ذسؾ في عيد اسرلكؿ صل
بن االعتداتات على اسماؿ عيـ بإالافس كبذسؾ ا ،فضت  لكللـ كاس،لفات اسراشديف كمف تب

ذا ما قكر ت بما ذك كاقع في اسكقت اسمعاصر. كتردع ألباب االعتداتات على اسماؿ اسعاـس إ
يما ينس كا تشار اسفلاد األ،بلقي كاالدتماعي اسكقت اسمعاصر إسى ضعؼ اس يـ اإل اسعاـ في

 .(1)مبادئ اسشريعن اإللبلمينكاالقتصادم كاسلياليس كعدـ تطبيؽ أاجاـ ك 

 الفرع األول: جريمة الرشوة.

س د ارمت . (2)كذي ما يعطي  اسش،ص سااجـ أك غيراس سياجـ س  أك يامل  على ما يريد
اسرشكة كاعتبرتيا مف قبيؿ أجؿ أمكاؿ اس اس باسباطؿ اسذيف قاؿ فييـ اهلل  اإللبلميناسشريعن 
َِ أمٖال  ثةبلةطي وددلٖا ثٕة إىل اِلاكم تلألكٖا قرينةً وال دألكٖا أمٖاًكٍ ثيْكٍ تعاسى:" 

إسى عدذا مف قبيؿ درائـ  اإللبلمين. كذذب ف يات اسشريعن (3)"انلةس ثةْلثٍ وأّذٍ دؽٌُٖن
ست ديرات اسمجاف كاسزماف  استعزير استي يطلؽ سكسي األمر اسع اف في كضع اسع اب اسم الب كف ان 

ذرة كمدل ا تشارذا أك قلتياس كال شؾ أف اسكقت اسااضر ياتاج سع كبن مشددة تاد مف ذذا اسظا
. كيعتبر مف صكر اسرشكة (4)دارم سلدكؿ أجؿ اس ار سلاطباستي باتت تأجؿ في اسدياز اإل

                                                           

 (.33)ص اإللبلمين( شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في ضكت اسشريعن (1
 (.362/ص5( ابف عابديفس ااشين ابف عابديف )ج(2
 (.188( لكرة اسب رة: آين)3)
 (.102( زيف اسديفس ظاذرة اسفلاد اإلدارم )ص 4)
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ؿ بعض اساصكؿ على عمكسن مف اسمشترم أك مف اسمكرد أك ممف في اجميـ  ظير تليي
 .(1)األمكر سيـ بدكف علـ اسماسؾس فيذا اسعمكسن تعتبر مف قبيؿ اسرشكة اسمارمن شرعا

تعد مف درائـ استعزير استي اتفؽ اسعلمات باإلدماع على  اإللبلـكباستاسي فإف اسرشكة في 
،بلؿ  ياـ بعمؿ أك االمت اع ع   أك اإلجا ت صكرتيا كلكات أجا ت سل أياٌ  قطعيان  تاريميا تاريمان 

بكادبات اسكظيفن كلكات جا ت في صكرة ماؿ أك ذدين ظاذرة أك م  عن كبصفن عامن في جافن 
 .(2)ااالتيا كصكرذا

 في المحررات الرسمية. رالفرع الثاني: جريمة التزوي

كاذرت مف اسجذب بم،تلؼ صكرا كأشجاس  كلكات جاف في  اإللبلمينس د  يت اسشريعن 
كذسؾ بم تضى اس صكص اس رآ ين كاألااديث اس بكين  ساسغير مدكفشجؿ اسجتابن أك اسجذب اسشفكم 

دماع اسف يات كأرباب اسمذاذب اسف يين. كسيذا جا ت  صكص اسشريعن   اإللبلميناسمطيرة كا 
ي تاريـ اس صب كاسغش ف اإللبلميصريان تاتكل على اسمبادئ كاأللس استي يلت د إسييا اسف   

كغيرذا استي تشمؿ معا ي اسجذب اسذم عدت  اسشريعن أاد شيادة اسزكر كاس،ديعن كاستزكير ك 
 .(3)كذؿ بعد اسجفر ذ ب؟ سيمافذم ذك أقرب إسى اسجفر م   إسى اإلصكر اس فاؽ اس

أك  أك فعبلن  لبلمين جؿ أ كاع استزكير كاسجذب لكات جاف قكالن كسيذا ف د ارمت اسشريعن اإل
كسيذا  سلى أ   اؽ كاساؽ على أ   باطؿأل   يغير مف ا ي ن األمكر كيصكر اسباطؿ ع سجتابن

وال دنف َة ًيس له ثٓ ؼٌٍ إن الصُػ  :"مةل دؽةىلسأتت اس صكص اس رآ ين باستاريـ اسمطلؽ س 
َة يٌكظ َِ مٖل إال ِليٓ رميت . كقاؿ تعاسى:" (4)"وابلرص واًكؤاد لك أوئله اكن ؼْٓ مصؤوال

 . (5)"ؼذيد

مف آااد اس اس أك  صادران  أـ رلميان  اسجذب عرفيان ذا جاف ذذا كسـ تفرؽ اآليات بيف ما إ
فاسجذب فعؿ تدرم  جافن اسشرائع كاسديا ات كسـ ال كذك  سمف مللـ أـ مف ذمي سمف مكظؼ عاـ

 ألاس اسفتف كاالضطرابات كاسدلائس كاساركب في بعض األاياف.
                                                           

 (.39اسشريعن اإللبلمين )ص  (شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في1)
 (.118(زيف اسديفس ظاذرة اسفلاد اإلدارم )ص 2)
 (.122(زيف اسديفس ظاذرة اسفلاد اإلدارم )ص 3)
 (.36( لكرة اإللرات: آين )4)
 (.18( لكرة ؽ: آين )5)
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اسصدؽ ف ى اهلل علي  كللـ" إكعف ابف ملعكد رضي اهلل ع   قاؿ: قاؿ رلكؿ اهلل صل
ف يجتب ع د اهلل صدي اس كا   ف اسردؿ سيصدؽ اتىس كا  ف اسبر ييدم إسى اسد نس كا  ييدم إسى اسبر

ف اسفدكر ييدم إسى اس ار كا  اسجذب ييدم إسى  اسفدكر ف اسردؿ سيجذب اتى يجتب ع د اهلل س كا 
ع مف اهلل علي  كللـ قاؿ" أرب ى. كعف عمرك بف اسعاص رضي اهلل ع يماس أف اس بي صل(1)جذابا"

مف  فاؽ اتى كمف جا ت في  ،صلن م يف جا ت في  ،صلن  س،اسصا جف في  جاف م اف ان 
ذا عاذد أ،لؼ كا   ذا ادث جذب كا   .(2)ذا ،اصـ فدر"يدعياس إذا أؤتمف ،اف كا 

تاـر اسجذب كاسزكر كتغيير بكين اسشريفن كغيرذا اسجمير ذذا اآليات اس رآ ين كاألااديث اس 
ذذا األمر كزادت ،طكرت  على اسديف كمصاسح اسعباد جاف سكسي األمر اسا ي ن...فإذا ما تفشى 

باس كؿ ممؿ اسشيادة  شفكيان  أف يضع اسع اب اسم الب سممؿ ذذا األمكر لكات ات،ذ اسجذب شجبلن 
جاستزكير في اسماررات باعتبارذا مف درائـ  جتابيان  شجبلن  ك اسشيادة اسجاذبنس أك ات،ذاسزكر أ

اسمبادئ كاس كاعد ستاريميا مع ترؾ األمر سكسي أمر  اإللبلميناستعازير استي تضع اسشريعن 
كذسؾ جاسلرقن كاسرشكة  ساسمللميف ستاديد أرجا يا كشركطيا كاسع اب اسم الب على ارتجابيا

كتغير اسمجاف مع كدكد األصؿ كاأللاس ستطكر اسزماف  كغيرذا مف اسدرائـ استي تلتدد كف ان 
 . (3)اهلل علي  كللـ ىسلتاريـ في جتاب اهلل كل ن  بي  اسجريـ صل

 .األمانةختالس وخيانة الفرع الثالث: جريمة ال

لتيبلت اسعامليف كاسمكظفيف في مجاف ما على ما بأيدييـ مف أمكاؿ ي صد باال،تبلس ا
اس اس باسباطؿ كمف  ماذج  صكرة مف صكر أجؿ أمكاؿ. كذك (4)  دين ك اكذا بدكف ل د شرعي

اس طعس كيطبؽ د ذا سـ يتكافر جؿ أرجاف ااد اسلرقن أك اسع كبن باستعزير إ كيطبؽ علييا اسلرقنس
سماؿ اسعاـ. كذذا صيغن مف صيغ ،تبلس لكات مف اسماؿ اس،اص أك مف اذذا اساجـ على اال

بارزة في اسمؤللات كاسمصاسح اساجكمين  عتدات على األمكاؿ اسعامنس كم تشرة بصكرةاال
كمشركعات كشرجات اس طاع اسعاـ كال ليما في اسم  كؿ ممؿ اسبضاعن كقطع اسغيار كاس،امات 

 . (5)في استشغيؿ سلماؿ اسعاـ ك،لبلن  كغير ذسؾس كتلبب ضياعان    دكاس

                                                           

 (.271س )ص4989( أبادمس عكف اسمعبكدس جتاب األدبس باب استشديد في اسجذبس اديث رقـ1)
 .58شرح اس ككمس جتاب اإليمافس باب بياف ،صاؿ اسم افؽس اديث رقـ( اس ككمس 2)
 (.151(زيف اسديفس ظاذرة اسفلاد اإلدارم )ص 3)
 (.105( عمرس اسرقابن على األمكاؿ اسعامن في اإللبلـ )ص 4)
 (.37(شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين )ص5)
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زت  في اك  ،تبلس اسماؿ اسعاـ مف قبؿ اسمكظؼ اسعاـ سلماؿ األميرم اسذمإف دريمن ا
. كاسمردع في ذسؾ ذك اس صكص اإللبلمينقترافيا اسشريعن ت ابؿ ،يا ن األما ن استي  يت عف ا

اسذم دعؿ مف ،يا ن األما ن دريمن ضمف درائـ استعزير استي  اسمطيرة اس رآ ين كاألااديث اس بكين
سم تضيات اسمجاف ا يترؾ سكسي أمر اسمللميف اسارين في ت  ي يا كت رير اسع اب اسبلـز سم عيا كف ن 
الدتماعين كاسليالين. كاسزماف كاست اسيد كاسعادات اسلائدة في اسمدتمع كظركف  االقتصادين كا

تبلس اسماؿ مف قبؿ األفراد كبيف ،ن اإللبلمين سـ تفرؽ  صكصيا بيف اكباستاسي فإف اسشريع
 .(1)يشجبلف ،يا ن األما ن اسفعليفجبل  س فإف،تبلل  مف قبؿ اسمكظؼ اسعاـا

اسغرات قد امت على األما ن في جؿ استصرفات كاسمعامبلت على  اإللبلميناسشريعن إف 
مةل ا،تبلؼ أ كاعيا كمداالتيا كتطبي اتيا لكات على اسملتكل اسفردم أك اسعاـ أك اسدكسي ايث 

"أوقٖا ثةًؽٕد إن اًؽٕد اكن مصؤوالو :"دؽةىل
ايث ي صد بعدـ اسكفات باسعيد في مداؿ   (2)

اسماؿ اسعاـس أف ي كـ اسمتعاقدكف مع اسدكسن لكات أجا كا مكرديفس أك م اكسيفس أك عامليف بعدـ 
اسكفات بما اتف كا علي  كتعاقدكا على ت فيذاس كذذا م يي ع   شرعاس كيد،ؿ في  طاؽ اسضررس 

اال ضباط كاالستزاـ ماؿ اسعاـ: كذي ) عدـ كذ اؾ عدة صكر سعدـ اسكفات باسعيكد في مداؿ اس
عدـ االستزاـ في ت فيذ اسع كد كاساصكؿ على إدازات بدكف كد  اؽس  استمارض بلاعات اسعمؿس

على اسملجينس كذذا  كاعتداتباسعيكد كاسع كد ،لارة متعمدة  في مكاعيدذا( كيلبب عدـ اسكفات
ات كاسشرجات اسعامن كتلبب إضرارا م تشر بصكرة ملاكظن في اسدكاكيف اساجكمين كاسمشركع

ؤدم إسي  ما ن ذي مف األمكر اسمارمن في اإللبلـ مما ي. كباستاسي فإف ،يا ن األ(3)باسمدتمع 
ف اسشريعن أجليا باسباطؿ اتى إلتيبلت على أمكاؿ اسغير ك سمعامبلت كاالمف زعزعن اسم ن في ا

 .(4)أعد اهلل س  مف عذاب أسيـ في اآل،رةلبلمين قد اعتبرت ،ائف األما ن بممابن اسم افؽ كما اإل

 

 

 

                                                           

 (37اسشريعن اإللبلمين )ص ( شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في(1
 (.34( لكرة اإللراتس آين )2)
 (.41(شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين )ص3)
 (.178(زيف اسديفس ظاذرة اسفلاد اإلدارم )ص 4)
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 الفرع الرابع: جريمة الستيالء عمى المال العام

على اسماؿ اسعاـ اسم صكص علي  في اس كا يف اسكضعين ي ابؿ في مع اا إف االلتيبلت 
ف ا،تلفا مف ايث األاجاـ  اإللبلمينكفي مضمك   اسلرقن اسم صكص علييا في اسشريعن  كا 

جما ي،تلفاف في طبيعن كجـ اسع اب اسم رر في اسشريعن  سم يما كاس كاعد استي ت ظـ جبلن 
ذا جاف فعؿ سـ تفرؽ بيف ما إ اإللبلمينشريعن ع   في اس كا يف اسع ابين. فأاجاـ اس اإللبلمين

جاف م صب  أك مرجزا اس ا ك ي أك  اسلرقن قد ارتجب مف قبؿ األفراد أك مف قبؿ مكظؼ عاـ أياٌ 
ذا جاف اسماؿ ماؿ بيف ما إ اإللبلمينتفرؽ اسشريعن  اتى مف قبؿ كسي األمر ذات  فل . جما سـ

ا مكاؿ اسعامن كأيٌ اسمملكجن سؤلفراد أك مف عداد األ اسلرقن أك االلتيبلت مف عداد األمكاؿ اس،اصن
في اسدكسن اسكاقع على ماؿ مف األمكاؿ جاف مصدرذا. كبيذا يتضح أف االلتيبلت مف قبؿ مكظ

 سلبلميصكص علييا في اس ا كف اسع ابي اإلاألميرين إ ما ذك معاقب علي  بع كبن اسلرقن اسم 
ذا تكافرت أرجا يا كع اصرذا استي اددتيا اسل ن اس بكين إ على اسلرقن كذك اساد اسم در شرعان 

والصةرق والصةرمح قةمطؽٖا  :"ةىلمةل دؽ. (1)اإللبلمياسمطيرة كاسصاابن كاستابعيف كأئمن اسف   
 .(2)"يديُٕة جزاء ثُة وصجة ّكةال َِ اهلل واهلل ؼزيز حىيٍأ

 مف فم يـ ساإللبلمينذ اؾ عدة تعريفات سلف يات ستاديد مفيـك اسلرقن في اسشريعن 
. (3)مف غير أف يؤتمف علي " ذذب إسى اس كؿ بأ يا:" ذي االلتيبلت كاأل،ذ سماؿ اسغير ملتتران 

اسفلاد مف  إسي كذ اؾ مف قاؿ بأ يا ذي أ،ذ اسباسغ اسعاقؿ  صاب اس طع ،فين مما ال يتلارع 
.كذ اؾ مف عرفيا على أ يا أ،ذ ماؿ اسغير لكات ماؿ (4)اسماؿ اسمتمكؿ سلغير مف ارز ببل شبين

 .(5)اسفرد أك ماؿ اسدماعن أك ماؿ األمن على كد  اس،فين بدكف كد  اؽ

ذا سلرقن باس يار أك ابتدات ال غير إذا جا ت اكا تيات إ تتكافر اس،فين ابتداتن ال بد أف ك 
جا ت باسليؿ أما مفيكـ اسلرقن شرعا: فيي أ،ذ مجلؼ ،فين قدر عشرة دراذـ مضركبن مارزة 

 . (6)ا كا تفات اسشبين في ماؿ اسلرقن ديدن  تبمجاف أك اافظ شريطن أف يجكف اسشي

                                                           

 (.190(زيف اسديفس ظاذرة اسفلاد اإلدارم )ص 1)
 (.38( لكرة اسمائدة: آين )2)
 (.372ص / 2( ابف رشدس بداين اسمدتيد )ج3)
 (.219( اسشكجا يس فتح اس دير )ص 4)
 (.149(عمرس اسرقابن على األمكاؿ اسعامن في اإللبلـ )ص 5)
 (.211/ ص 3( اسزيلعيس تبييف اسا ائؽ شرح ج ز اسدقائؽ )ج6)
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ى مديكد اسغير عتدات علين سل فس كاسماؿ كاسمدتمعس أل   ااإف تشريع اد اسلرقن في  ام
 ،فضت فييا بؽ ذذا في صدر اسدكسن اإللبلمين اب  بصفن غير مشركعنس كع دما ط سبل تفاع

اسلرقاتس كيطبؽ ذ ا اساجـ على لرقن اسماؿ اس،اص كاسماؿ اسعاـ لكات بلكات. كيتعرض اسماؿ 
إي اع أم كغير اسمباشرةس كسجف سؤللؼ يفلت اسشريؼ مف  ـ في ذذا اسزمف سللرقات اسمباشرةاسعا

 تشارذاس عديدةس كذذا مما أدل إسى زيادة ا س كيعاقب اسضعيؼ اسف ير باسلدف سل كاتع كبن با  
 .(1)بيا ،لائر فادان ركعات كشرجات اس طاع اسعاـ كأسا تكال ليما في مش

 .(2)نفوذالفرع الخامس: جريمة الرجاء أو التوصية أو استغالل ال

لبلمين مف أعلى ـ بجيفين ا،تيار مكظفي اسدكسن اإلاالذتما اإللبلمينأكست اسشريعن 
يدب أف  إسى أد اذا مرتبن. ايث دعلت اسكظيفن اسعامن أما ن اسم اصب اس يادين للطن ك فكذان 

للطاف.  أكك تكصين أك كلاطن أك ب ات على التغبلؿ  فكذ تكذب سمف يلتا يا دكف ردات أ
حىُذٍ ثني انلةس أن حتىُٖا  وإذإٌٔة  يأمركٍ أن دؤدوا األَةّةت إىل أإن اهلل:" ف اؿ تعاسى

 .  (3)"ثةًؽدل إن اهلل ّؽُة يؽغكٍ ثٓ إن اهلل اكن شُيؽة ثصريا

كذ اؾ مف  ددذـ ي كمكف بتعييف اسعماؿ ممف ذـ دكف اسجفاتة أك يفت دكف اس يـ 
 . (4)اسمالكبين كاسمداملنس كيكدد مف ذـ أت ى كأجفأكاأل،بلؽ كاسجفاتة بلبب 

كتممؿ ذذا اسدريمن اعتدات على اسماؿ اسعاـ ايث أ   إذا تـ كضع ش،ص في م صب 
غير م الب سمجا   فإف ذذا ليؤمر للبا على اسمصلان اسعامن ايث أ   لي كـ بإلاتة التعماؿ 

،اطئن تتلبب في إذدار اسماؿ اسعاـ  للطت  كربما  تيدن عدـ فيم  ألعماؿ م صب  ي كـ بأعماؿ
كمف مـ اسمصلان اسعامن. جذسؾ األمر في التغبلؿ اس فكذ أم أف ي كـ صااب اسللطن في 

 التعماؿ كظيفت  ستا يؽ مصاسح ش،صين مما يتلبب بإسااؽ اسضرر باسمصلان اسعامن.

 

 
                                                           

 (.37-36(شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين )ص1)
 (.215-213(زيف اسديفس ظاذرة اسفلاد اإلدارم )ص 2)
 (.58( لكرة اس لات: آين )3)
 (.39(شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين )ص 4)
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 المال العام و التربح من الوظيفة العامة. إىدارالفرع السادس: جريمة 

 ضرار بو:أول: جريمة إىدار المال العام واإل

ـ ا أعامن  علت مف شأف اسعمؿ لكات أجاف عمبلن بمبادئيا كقيميا أ اإللبلمينريعن إف اسش
أف يؤدكا األعماؿ اسمكجلن إسييـ على أتـ كد  كأالف  على كامت أكسى األمر س ،اصاعمبلن 
امات. كباستاسي فإف إتياف ما ي،اسؼ كعدـ اسملاس بما يملي  ذذا اسعمؿ مف كادبات كاستز  سااؿ

ألما ن ذذا اسعمؿ  م تضيات ذذا اسعمؿ فيك م،اسؼ بطبيعن األمر سيذا اسشريعن باعتبارا ،ائ ان 
اس كؿ  اسماـر ب صكص اس رآف كاسل ن اس بكين اسمطيرة. كقد اتد  اسشيخ يكلؼ اس رضاكم إسى

اسعامن فإ   البد أف ياافظ على ذذا  ذا جاف يعمؿ في اسدكسن أك أم مف مؤللاتيابأف اإل لاف إ
علي  أك على اسمصاسح اسمرتبطن ب . جما  اسعمؿ كال يرتجب أم مف األفعاؿ استي تشجؿ اعتداتن 

علي   على قكؿ رلكؿ اهلل صؿ اهلل أ   البد كأف يؤدم اسعمؿ اسمجلؼ ب  على أتـ كد  تأليلان 
اس  ص في أدات  كي صد بعدـ إت اف اسعمؿ س(1)أف يت   " ذا عمؿ أادجـ عمبلن كللـ" إف اهلل ياب إ

اسعمؿ مما يترتب علي  دكدة متد ين أك ،دمن ليئنس كذذا يردع إسى أاد أمريف:   ص اس،برة 
على اسماؿ اسعاـ كي كد  كاسجفاتة اسف ين كاإلمجا ياتس أك اإلذماؿ كاستعدمس كجبلذما يعتبر اعتداتن 

اسعمؿ في اسذم أمر بإالاف  ؾ م،اسفن سلشرعذسإسى اسضياع كاس،لارة كاسلمعن اسليئنس كفي 
ٖا وإن اذليِ آقكس  تعاسى:"  ٖا الصةِلةت إّة ال ّضيػ أجر َْ .كاإلت اف .(2)"َِ أحصِ ؼَُلؼٌُ

تبطن فريضن كادبن على جؿ مللـ كباستاسي فاستفريط في اسعمؿ باإلذدار سؤلمكاؿ أك اسمصاسح اسمر 
 .    (3)ب  أك اإلضرار بيا يعد دريمن.

 :ثانيا: جريمة التربح من الوظيفة العامة

على اسملجين اسعامن أك اسماؿ اسعاـس  كيممؿ اعتداتن  سا كغلكالن يعتبر استربح مف اسكظيفن لاتن 
كمف صكر ذسؾ أف يلتغؿ اسمكظؼ مكقف  اسكظيفي سع د صف ات تدارين ،اصن س  أك سذكي  

 :(4)لن ذسؾ ما يليبشركط مدافن كغير عادسن سلدين استي يعمؿ فيياس كمف أمم

                                                           

 (.334/ص4( اسبيي يس ل ف اسبيي يس جتاب شعب اإليماف )ج(1
 (.30( لكرة اسجيؼ: آين )2)
 (.222-221(زيف اسديفس ظاذرة اسفلاد اإلدارم )ص 3)
 (.49-48اإللبلمين )ص ( شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن 4)
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على ش،ص بعي   كيكدد مف بيف  اسمداملن في ترلين اسعطاتات كاسم اقصات عمدان  -1
مف لعرذا اسمتعارؼ علي   ت دميف مف ذـ أفضؿ م  س كجذسؾ بيع بضاعن بأقؿماس

ترلين اسعطاتات على أقارب  أك على شرجن ذك مداملن س ريب أك رئيس أك كزير. أك 
 أك ملتتر.شريؾ فييا بطريؽ مباشر 

إفشات ألرار مف مكقع عمل  إسى أ اس سيلتفيدكا مف ذذا األلرار كيترباكا م ياس فيـ   -2
 بذسؾ قد أعطكا فرصن كميزة سـ تعط سآل،ريف.

س  أك سمف ييم  األمر  مكقع  اسكظيفي سيا ؽ مجلبان  تزكير بعض األكراؽ ملتغبلن   -3
 على الاب اسدين استي يعمؿ فييا.

مجا يات  اسم،تلفن سبللترباح بطريؽ مباشر أك غير مباشر الت،داـ مكقع  اسكظيف -4 ي كا 
 ممؿ مف يلت بؿ شرجاتا كعمبلتا في مجاف اسعمؿ كتل،ير إمجا يات اسدين سيـ.

 الت،داـ مكقع  اسكظيفي سفرض إتاكات ،اصن س  مف أمكاؿ اس اس.  -5
اؿ الت،داـ اسعماؿ سؤلشيات اس،اصن باسمجاف اسذيف يعملكف في  ألغراض ش،صين مم -6

ذسؾ الت،داـ ليارات اسمصلان أك اسييئن أك اسشرجن ست  بلتيـ كت  بلت ألرذـس 
دكات كاألديزة ت ش،صينس كالت،داـ اسمطبكعات كاألكالت،داـ استليفكف التصاال

 ألغراض ش،صين. 

كاستجييؼ اسشرعي سيذا استصرفات كما في اجميا أ يا ،يا ن سؤلما ن ك  ض سع د اسعمؿ مع 
 ؿ فييا. اسدين استي يعم

 الفرع السابع: جريمة التيرب من أداء حقوق المجتمع) الضرائب والجمارك وما في حكميا(:

بعض اسا كؽ   يف اسمالين اسمتف ن مع شرع اهللكاس ظـ كاس كا اإللبلمينت ظـ اسشريعن 
سن عف اسمدتمعس كبذسؾ تتاكؿ إسى ماؿ عاـ مماؿ ألفراد ت دـ سلدكسن باعتبارذا ملؤك على ماؿ ا

ذسؾ: اسرلكـ اساجكمين كاسضرائب اسعادسن استي تؤ،ذ باسعدؿ كباساؽس كع دما يتيرب األفراد مف 
 األمراسف يات سكسي  أدازأدات تلؾ اسا كؽس يعتبر ذسؾ مف صيغ االعتدات على اسماؿ اسعاـ. كس د 

. سئل فاؽ م يا على اس،دمات اسعامن (1)ابط شرعيناألغ يات ضرائب بضك  أمكاؿأف يكظؼ على 
ممؿ: األمف كاستعليـ كاسعبلج كاإل ارة كتكفير اسمياا كتشغيؿ اسعاطليف....كما في اجـ ذسؾس 

                                                           

 (.434( جماؿس ف   االقتصاد اسعاـ )ص 1)
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ذا أ،ذت ذذا اسضرائب باساؽ كاسعدؿ جا ت مشركعن كمف  كبدك يا يصعب أدات تلؾ اس،دماتس كا 
 . (1)اسماؿ اسعاـ على يتيرب م يا في ذذا اسااسن يعتبر متعديان 

 :(2)كيدب استأجيد على األمكر استاسين

مف اساصيلن ي فؽ في  ال يدكز استيرب مف اسضرائب كاسدمارؾ ك اكذما بادن أف دزتان  -1
فيذا ملئكسين كسي األمر اسذم يلأؿ ع يا أماـ اهلل  ساسباطؿ كفي غير صاسح اسمللميف

س كفي ذذا (3)"ؼُة وْذٍ دؽٌُٖن وًتصأًِس كؿ اهلل عزكدؿ:"  لباا   كتعاسىس مصداقان 
كجلجـ ملؤكؿ عف رعيت س  راعو  ـاهلل علي  كللـ:" جلج ىاس،صكص ي كؿ اسرلكؿ صل

س فكسي األمر لكؼ يلأؿ يكـ اس يامن سماذا أ فؽ (4)كملؤكؿ عف رعيت ..." اإلماـ راعو 
فيذا كادب  سماؿ اسمللميف في اسباطؿس كسجف علي ا أف   دـ س  اس صح كال  مؿ مف ذسؾ

 على جؿ مللـس فاسديف اس صيان.
ألف ذسؾ  سال يدكز سلدكسن أف تجكف ظاسمن في دباين اسضرائب أك اسرلكـ اسدمرجين -2

يعتبر اعتدات على اسماؿ اس،اص بدكف مبرر شرعيس فاسضريبن اسظاسمن تعتبر مف 
شركعن اسمجكس استي  يى ع يا اسشرعس كمف اؽ اسمللـ أف يدافع عف ماس  باسكلائؿ اسم

اهلل علي  كللـ:" كمف قتؿ دكف ماس  فيك شييد".  ىكذذا ما اث علي  رلكؿ اهلل صل
أل يا تؤ،ذ بغير اؽ  اسضرائب اسظاسمن بأ يا مف اسمجكسسكس د ادد اسدجتكر اس رضاكم 

كت فؽ في غير اؽس كال تكزع أعباؤذا باسعدؿ..اسضرائب استي سـ تجف ت فؽ في مصاسح 
ح اسملكؾ كاساجاـ كشيكاتيـ كأتباعيـ كسـ تجف تؤ،ذ مف اسشعكبس بؿ ذي في مصاس

اسمكاط يف الب قدرتيـ على اسدفعس فجميرا ما أعفى اسغ ي مااباة كأرذؽ اسف ير 
 . (5)عدكا ا..."

أف ال يجكف في فرض اسضرائب كاسرلكـ اسدمرجين كما في اجميا ذسؾ م،اسفن ألاجاـ  -3
اسديف كاس فس كاسع ؿ كاسعرض كاسماؿس كم اصدذا كذي افظ  اإللبلمينكمبادئ اسشريعن 

 كأف تجكف اسمصاسح اسمرللن مشركعن كم ضبطن بشرع اهلل عزكدؿ.

                                                           

 (.44(شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين )ص 1)
 (.46-44(شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين )ص 2)
 (.93( لكرة اس اؿ: آين )3)

 (.215س )ص2419ماؿ ليداس اديث رقـ ( اسعل بل يس فتح اسبارمس جتاب اسعتؽس باب اسعبد راع في (4
 (.1094/ ص 2( اس رضاكمس ف   اسزجاة )ج5)
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كما أمكر اسضرائب كاسرلـك اسدمرجين  ي ع على كسي األمر ملؤكسين استزاـ اسعامليف على -4
في اجميما باسضكابط اسشرعين كاس ظـ كاس كا يف كاستعليمات اسمتعل ن باسضرائب كأف تلد 

 ن اسمغرات استي تؤدم إسى ضياع ا كؽ اسدكسن أك أ،ذ أمكاؿ األفراد بدكف اؽ.جاف

ما  اسضرائب اسعادسن كاستي يعترؼ اإللبلـ بشرعيتيا رعايتيا في كمف اسشركط استي يدب
 : (1)يلي

 اساادن اسا ي ين إسى اسماؿ كال مكرد آ،ر. -1
 تكزيع أعبات اسضرائب باسعدؿ. -2
 اسمعاصي كاسشيكات.أف ت فؽ في مصاسح األمن ال في  -3
 مكاف ن أذؿ اسشكرل كاسرأم في األمن. -4

 كيضاؼ إسى ذذا اسشركط:

 أف ت فؽ في اسغرض اسذم فرضت مف أدل . -1
 أف تفرض على األغ يات كسيس اسف رات. -2
 أف ت تيي با تيات اسغرض اسذم فرضت مف أدل . -3

يفاد بعثات ال الفرع الثامن: جريمة حج منو والدولة استغالل المال العام ألغراض حزبية وا 
 مدينة:

باستعددين اسازبين  اإللبلـ: يعترؼ ول: جريمة استغالل المال العام ألغراض حزبية فئويةأ
كاسم افلن بيف األازاب باساؽس كسجف ياـر التغبلؿ اسماؿ اسعاـ في تمكيؿ اال ت،ابات بجافن 

اشتراجات كرلـك اسم ضميف  كذي صكرذاس بؿ تجكف مف أمكاؿ اسازب اس،اصنس كمف مصدرذا
عف اماين اسماؿ اسعاـ.  ألم ازب ملئكالن  س . كيعتبر كسي األمر اسذم ال يدب أف يجكف م ضمان 

مكاؿ اسعامن لكات د اسازب اسااجـ في بعض اسببلد اإللبلمين يلتغؿ األكمما يؤلؼ س  أف  د
كف ص عاس كذذا يعتبر مف أ كاع في اسدعاين اال ت،ابينس كيظ كف أ يـ يال  عيا ان أك أ جا ت   كدان 

إ فاؽ اسماؿ اسعاـ في غير كدكذ  اسمشركعنس كي كد إسى عدـ اسعداسن في تكزيع ذسؾ اسماؿ. 
كي اس على ذسؾ الت،داـ أكقات كديكد اسعامليف في اسمصاسح اساجكمين كما في اجميا)بترؾ 

                                                           

 (.1088-1079/ ص 2(اس رضاكمس ف   اسزجاة )ج1)
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بلف ضد فبلف كفبلفس كمف  األلالين( كيشارجكف في اسدعاين اال ت،ابين أك دعـ فبلف كف أعماسيـ
كزارة سكزيرذـ اسمرشح أك دعـ  ياألمملن اسبارزةس دعـ أديزة األمف سمرشح ازبيس أك دعـ مكظف

مصلان جذا سمكظؼ اسمصلانس كت يب األمكاؿ اسعامن في ايف يكدد اسمبلييف مف اسمكاط يف ال 
 .(1)يددكف اسضركريات

 دينة:ثانيا: جريمة إيفاد بعثات الحج منو والدولة م

مف اسملتطيعيف اساج  ان مف اسشائع في اسدكؿ اإللبلمين أف تكفد اسدكسن على  ف تيا أ ال
على  ف تيـ بادن أ يـ رؤلات بعمات أك أم ادج أ،رلس فيذا يد،ؿ في مداؿ استاريـ كال ليما 
في اسدكؿ اسف يرة اسمدي نس كس د أفتى بارمن ذسؾ شيخ األزذر دجتكر مامد ليد ط طاكم 

كسي األمر  كاسمراكـ اسشيخ عبد اساميد جشؾ كغيرذـ مف اسف يات اسمعاصريف. كاإلمـ ي ع على
اج على  ف ن اسدكسن أل   ملئكؿ عف اسماؿ اسعاـ كاسرشد في إ فاق س جما يأمـ مف قبؿ أف ي أكالن 

اسف رات ال يددكف ممف اسطعاـ مف ع كيعلـ أف اسدكسن مدي نس كذ اؾ اسمبلييف كذك غ ي ملتطي
الاب اسدكسنس كاسدكات كيلج كف في اس بكر كاسعشكائيات. كي اس على ذذا األمر: اسمصايؼ على 

 . (2)اسرابلت استرفييين على الاب اسدكسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.51(شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين )ص 1)
 (.52(شاات س ارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين )ص 2)
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 الفصل الثالث
 ضمانات حماية المال العام وتطبيقاتو

 اإللبلمينسبياف ضما ات اماين اسماؿ اسعاـ كتطبي ات  في اس ا كف اسكضعي كاسشريعن 
يتكدب علي ا أف  كضح ضما ات ككلائؿ اماين اسماؿ اسعاـ في استشريعات اسكضعين اسفللطي ين 

 كاسشريعن اإللبلمين.

ضما ات اماين اسماؿ س،صص األكؿ اسباامن بت ليـ ذذا اسفصؿ إسى مباميفس ي كـ كلت
عملين سلتصرؼ اسما ي سبياف استطبي ات اسس ك اإللبلميناسعاـ في استشريعات اسفللطي ين كاسشريعن 

 .اإللبلمينباسماؿ اسعاـ في فللطيف في استشريعات اسفللطي ين كاسشريعن 

 ضمانات حماية المال العام. المبحث األول:

اسرفع مف قكة سن كاسماالبن ك تاسمراقبن اسماسين كاسملاتتدلى آسيات اماين اسماؿ اسعاـ في 
ممؿ إ شات ديكاف اسرقابن اسماسين مف ،بلؿ إ شات مؤللات سلرقابن اسماسين  ذسؾك  ساس ضات
كذسؾ بيدؼ استصدم سمظاذر اسفلاد مف  يب  سكجذسؾ إيداد رقابن تشريعين كقضائينس كاإلدارين

 سكذذا جل  مف أدؿ اسماافظن على اسماؿ اسعاـ في اسدكسن ساسماؿ اسعاـ كذدرا كغيرا مف اسمظاذر
 ن .كاسذم يترتب علي  تا يؽ ت مين شاملن كمتجاملن في اسدكس

عدة كلائؿ رقابين ساماين  اإللبلمينف د أكددت اسشريعن  أما على اسصعيد اسشرعي
رقابن دا،لين كرقابن ،اردين تتممؿ في  ظاـ اسالبن ككالين اسمظاسـ كرقابن اسللطن  ساسماؿ

 است فيذين)اسدكاكيف( ك ظاـ ديكاف بيت اسماؿ.

 الفمسطينية. المطمب األول: ضمانات حماية المال العام في التشريعات

لتت اكؿ اسباامن في ذذا اسمطلب ضما ات اماين اسماؿ في استشريعات اسفللطي ين 
 فصيليا على اس اك اآلتي:مف اسرقابن دا،لين ك،اردين يجكف ت اسمتمملن في  كعيف
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 .الفرع األول: الرقابة الداخمية

علييا صرح اسدكسن  استي ي اـتشجؿ اسرقابن على اسماؿ اسعاـ أاد أذـ اسرجائز األلالين 
بايث تعتبر أداة ميمن سترشيد  سكاالقتصادين كاسماسين اإلدارينسلشأف اسعاـ مف اس ااين  اساافظ

في ترليخ مبادئ اسملاتسن كاسماالبن  ألاليان  كتدبير اسمكارد اسماسين سجكف اسرقابن تشجؿ ع صران 
مدتمع دكف كدكد  اسعامن في أم    ال يلت يـ تدبير األمكاؿ. ايث إاإلدارمكت ييـ دكدة األدات 
 إ فاؽ ذذا األمكاؿ.  رقابن فعاسن تراقب

كاسرقابن است فيذين تتممؿ في اسرقابن استي تتكالذا اسللطن است فيذين ممملن في اسكزارات 
سؤلذداؼ اسعامن كت  لـ إسى  كاسمؤللات اساجكمين كاستي تتشجؿ م يا اسللطن اسفللطي ين تا ي ان 

 قلميف:

: كذي اسرقابن استي تتـ دا،ؿ جؿ كزارة كمؤللن في اسللطن الرقابة التنفيذية الداخميةأول: 
 كا تياتن  اإلشرافينباسملتكيات  مركران ك باسكزير  س بدتان اإلداريناسفللطي ينس كعلى جافن اسملتكيات 

مف  . كذي تيدؼ إسى استا ؽ(1)باألفراد اسعامليف على ا،تبلؼ كظائفيـ كمكاقعيـ دا،ؿ اسكزارة
ألعماؿ بشجؿ ت فيذ األعماؿ الب اس،طط كاسليالات كاإلدراتات اسمرلكمنس كاست رير عف ا

اجتشاؼ األ،طات كاال ارافاتس كاماين األمكاؿ اسعامن مف اسضياع م ظـ كدقيؽس كم ع أك 
ألذداؼ ذذا اسرقابن تلعى  كجيفا. كتا ي ان  كاسلرقن كلكت االلت،داـس كاالرت ات باألدات جما  

س مف ايث ب ات اسيياجؿ ارات كاسدكائر اساجكمين إسى إرلات اس كاعد كاسمتطلبات اسبلزمن سذسؾاسكز 
ككضع اس،طط كاسبرامجس كصياغن اسليالات كاإلدراتاتس ك،لؽ اسكلائؿ كاألدكات  است ظيمين

اسللطن دا،ليا كادات رقابن دا،لين تلاعدذا  زمن. كفي ذذا اسلياؽ أ شأت كزاراتاسرقابين اسبل
. كذ اؾ عدة ديات ت كـ بيذا اس كع مف اسرقابن كذي (2)إ داز أعماسيا كتا يؽ أذدافيا في

 جاستاسي:

: كذي اسرقابن (3)رقابة الوزارة)رقابة وحدات الرقابة الداخمية في وزارات ومؤسسات السمطة(-أ
رة استي تمارليا اسكزارة  فليا على  فليا مف ،بلؿ اسكزير اسم،تص كاإلدارة اسعليا سلكزا

كاسملتكيات اإلشرافين كاسعامليف جؿ الب مكقع . كتعتبر كادة اسرقابن اسدا،لين عبارة عف كادة 

                                                           

 (.25بيف اس ظرين كاستطبيؽ )ص  ( اسجفراكمس اسرقابن اسماسين1)
 (.93( جبلبس كاقع اسرقابن اسدا،لين في اس طاع اساجكمي )ص 2)
 (.100(جبلبس كاقع اسرقابن اسدا،لين في اس طاع اساجكمي )ص 3)
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أك دائرة يتـ إ شاؤذا دا،ؿ اسكزارة أك اسمؤللن بيدؼ ملاعدة اإلدارة اسعليا في عمليا اسرقابي 
يؽ رقابن على جافن األ شطن كاسعمليات استي تمارليا ذذا اسكزارة أك اسمؤللنس بما يع ي تا 

.  كقد أ شأت جؿ كزارة بدا،ليا كادة سلرقابن اسدا،لين ا،تلفت (1)اسكزارة أك اسمؤللن على  فليا
ملمياتيا مف كزارة أل،رلس كرغـ عدـ كدكد إطار قا ك ي معتمد سعمؿ ذذا اسكاداتس ف د اذتمت 

يا كتا يؽ األذداؼ اسكزارات بإ شات ذذا اسكادات مف أدؿ ملاعدة اإلدارة اسعليا في اس ياـ بميام
يما ان  بأذمين دكر كادات اسرقابن اسدا،لين بكزارات اسللطن  اسمطلكبن بأقصى جفاتة ممج ن. كا 

على أف:" تشجؿ كادات  53باسمادة  1997سل ن  1اسفللطي ينس  صت استعليمات اسماسين رقـ 
كسين تدقيؽ كمراقبن تدقيؽ كرقابن دا،لين في جؿ دائرة)كزارة( أك مؤللن تابعن سياس ي اط بيا ملؤ 

ديكاف )تطبيؽ أاجاـ اس كا يف كاأل ظمن كاستعليمات ذات اسعبلقن". جما أكست ذيئن اسرقابن اسعامن 
بكادات اسرقابن اسدا،لين بكزارات اسللطنس كاستا ؽ  ،اصان  اذتمامان  ااسيان  (داريناسرقابن اسماسين كاإل

س كدرالن اس كاعد استي ت ظـ أعماسيا كمدل مارلن مياميا بصكرة لليمن كفعاسنمف قياميا بم
 جفاتتيا في تا يؽ األذداؼ اسمردكة. 

ة جكليلن رقابين ذا في جؿ كزار كادة اسرقابن اسدا،لين استي تـ إ شاؤ  كباس ظر إسى دكر
ذسؾ ذك اسافاظ على  دد أف اسيدؼ مف  سة اسكاقعن ضمف دائرة ا،تصاصياعلى أعماؿ اسكزار 

 ا ات سامايت  كتطبيؽ  صكص ت ظيم  على أرض اسكاقع. يداد ضماسماؿ اسعاـ بإ

: تتممؿ رقابن كزارة اسماسين في عمؿ مديرين اسرقابن كاستدقيؽ لاب اس كاستي رقابة وزارة المالية-ب
اسرقابن اسدا،لينس ستصبح عبارة عف ديتيف رقابيتيف ذما مديرين  2004ا فصلت ،بلؿ عاـ 

 دارة اسعامن سلتدقيؽ اسدا،لي.كاإل

دارمس لين تتبع ألعلى للطن في اسيـر اإل: ذي جأم كادة رقابين دا،مديرية الرقابة الداخمية-1
كيتممؿ عمليا في اسمياـ استي  ص علييا اس ظاـ اسماسي سلكزارات كاسمؤللات اسعامن سل ن 

(س ايث ي كـ كزير اسماسين بتعييف 147س146س145س اسفصؿ اسماسث عشرس في اسمكاد)2005
ييف دا،لييف يجكف م ر عمليـ في اسكزارات كاسمؤللات اساجكمينس كتجكف تبعيتيـ مراقبيف ماس

ذ ي كمكف باسرقابن على س إ اإلدارين كاسف ين سكزارة اسماسينس ذذا كيأ،ذ عمليـ اسطابع اسماسي ف ط
اسصرؼ مف ب كد اسمكاز نس كاضكر اسلداف اسم،تلفن كاسم اقصات استي تتـ في اسدين استي 

ذذا كي كـ اسمراقب اسماسي بإقفاؿ اسللفن اس،اصن باسكزارة استي يعمؿ بيا س فل .  يعملكف بياس

                                                           

 (.45سيات اسم تران سزيادة فاعليتيا )ص عمؿ كادات اسمرادعن اسدا،لين كاآلس معكقات اسعفيفي (1)
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إسى أ   سـ يتـ اتى اآلف التيفات كضع مراقبيف ماسييف في جافن اسكزارات كاسمؤللات  ك ظران 
اساجكمينس فإ   يتـ الت باؿ اسملت دات اس،اصن باسديات استي ال يكدد سدييا مراقب ماسيس كيتـ 

على اسرغـ مف أف تيفائيا جافن األكراؽ اسمبكتين. ا بعد اسصرؼ مف قبؿ اسمديرين بعد الإقفاسي
 . (1)ذ اؾ اسعديد مف اسمكاد اس ا ك ين استي ت ظـ عمؿ مديرين اسرقابن اسدا،لين بكزارة اسماسين

: تيدؼ إدارة استدقيؽ اسدا،لي بكزارة اسماسين إسى ت ديـ تأجيد العامة لمتدقيق الداخمي اإلدارة-2
كاسليالات استشغيلينس بغرض إضافن  اإلدارةملت ؿ كمكضكعي كت ديـ ،دمات التشارين في 

بما يلاذـ في كضع ألاس م الب ستلؾ اسكزارات  كتاليف أدات اسكزارات كاسمؤللات قيمن
استشغيلين عف  اإلدارة كـ استدقيؽ اسدا،لي بتاليف كاسمؤللات ست كـ بإصدار ت اريرذاس ذذا كي

طريؽ فاص كا،تيار  ظـ اسرقابن على األ شطن كاسعمليات اسايكين سكزارة اسماسين كاسكزارات 
اسرقابين تعمؿ  اإلدراتاتاأل،رلس جما أف استدقيؽ اسدا،لي يلاذـ في تكفير تأجيد مع كؿ بأف 

باسشجؿ اسمبلئـ اسذم يمجف كزير اسماسين مف إ،بلت ملئكسيت  تداا جؿ مف اسللطن اسكط ين 
ذ يعتبر ذك اسملئكؿ األكؿ عف رقابن اسما ايفس اسمدق يف اس،اردييف(س إكاألطراؼ األ،رل )

راعاة أاجاـ الابات اسكزارات كاسمؤللات اسعامن كمعامبلتيا اسماسينس كاستا ؽ مف أ يا ت كـ بم
 7/أ( مف قا كف رقـ 47اس ا كف في أعماسيا اسماسين كاسماالبين كذسؾ جما  صت اسمادة رقـ )

 .      (2)اس،اص بت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشئكف اسماسين 1998سل ن 

نس كت كـ بيا : كذي استي تتـ مف ،ارج اسكزارة أك اسمؤللن اساجكميالخارجية الرقابة:الفرع الثاني
 كزارات كمؤللات اسللطن است فيذينستتمتع بااللت بلؿ اسجامؿ عف باقي أديزة مت،صصن  عادة

 : عدة أديزة كذيكيتكسى ممارلن ذذا اس كع مف اسرقابن في فللطيف 

 األعلىاسدياز اسرقابي  كاإلدارين: كيعتبر ديكاف اسرقابن اسماسين واإلداريةديوان الرقابة المالية -أ
كاسرألماسين كاستطكيرينس ايث ي ـك  ردين على اس ف ات اسعامن اسداريناسذم ي كـ بمياـ اسرقابن اس،ا

بفاص شتى اسمعامبلت اسماسين لكات معامبلت اسصرؼس أك معامبلت اس بضس عف طريؽ 
فاص اسالابات كاسكمائؽ كاسملت دات كاسلكاـز في أين دائرة اجكمينس كسلديكاف اساؽ في االطبلع 

لى جافن است ارير كاسمعلكمات كاسبيا ات اسكاردة مف اسمكظفيفس كعلى  ت ارير استا يؽ في ع
يريد االطبلع  دارينس كس  أف يطلب تزكيدا بجؿ ماتي سيا ملاس باألمكر اسماسين كاإلاسم،اسفات اس

                                                           

 (.43عمؿ كادات اسمرادعن اسدا،لين كاآلسيات اسم تران سزيادة فاعليتيا )ص ( اسعفيفيس معكقات 1)
 (.44سيات اسم تران سزيادة فاعليتيا )ص عمؿ كادات اسمرادعن اسدا،لين كاآل (اسعفيفيس معكقات2)
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يضااات مف دميع اسدكائر اساجكمين مما س  عبلقن بأعماسياس كألعضات علي  مف معلكمات كا  
ك مجاتب اسمؤللات اس،اضعن سلرقابنس ايث ديكاف اساؽ في إ داز أعماسيـ في مجاتبيـ أسا

اسديكاف بأعماسيـ في  دارين:" ي كـ مكظفكقا كف ديكاف اسرقابن اسماسين كاإلمف  38 صت اسمادة 
ك في مياديف اسعمؿس كعلى اسديات اس،اضعن مجاتبيـ أك في مجاتب اسديات ذات اسعبلقن أ

عطى اس ا كف ئن اسمجاف اسبلـز سيـ في مجاتبيا ع دما يطلب م يا ذسؾ: كس د أكاف تييسرقابن اسدي
كمف ذذا  ساسجمير مف اسصبلايات كاال،تصاصات سلديكاف سل ياـ بتأدين أعماس  اسرقابين

استا ؽ مف قياـ دكائر اسرقابن كاستفتيش كاسمتابعن اسدا،لين في اسمراجز -1اسصبلايات ما يلي:"
يراداتيا كما مراقبن  ف ات اسللطن اسكط ين كا  -2اسماسين مف ممارلن مياميا بصكرة لليمن كفعاسن. 

ضمف تعزيز ت فيذ اسليالات اس،اصن باسرقابن كاستفتيش بما ي-3يتعلؽ باس ركض كاسللؼ. 
اسشفافين كاسمصداقين كاسكضكح في أعماؿ اساجكمن كاسمؤللات كاسييئات اسعامن كمف في اجميا. 

اسجشؼ عف عيكب اس ظـ  تاج بما في ذسؾ م ألباب اس صكر في اسعمؿ كاإلباث كتار -4
ح ديزة كاسمؤللات اسعامن كاقترااسماسين كاإلدارين كاسف ين استي تعرقؿ لير أعماؿ اساجكمن كاأل

دارين كاس ا ك ين استي ت ع مف اسجشؼ عف اسم،اسفات اسماسين كاإل-5كلائؿ تبلفييا كمعاسدتيا. 
جشؼ كضبط اسم،اسفات استي ت ع مف -6اسمكظفيف أم ات مباشرتيـ سكادبات كظائفيـ أك بلببيا. 

-7غير اسمكظفيف كاستي تلتيدؼ اسملاس بلبلمن أدات كادبات اسكظيفن أك اس،دمن اسعامن. 
دات اسكادبات اسكظيفين يا اسمكاط كف عف اسم،اسفات أك اإلذماؿ في أاسشجاكل استي ي دم باث

ك تا ي ات صافين تت اكؿ  كااي اإلذماؿ عبلـ اسم،تلفن مف شجاكل أكدرالن ما ت شرا كلائؿ اإل
اسعمؿ على مراقبن كمرادعن -8دارة أك التغبلؿ اسم صب اسعاـ. أك االلتيتار أك لكت اإل

اسعمؿ على مرادعن اسم ح -9اس،اصن بشئكف اسمكظفيف اسعاميف في اسمؤللات اسعامن. اس رارات 
دارين كآسين صرفيا كاستأجد مف مدل اتفاقيا مع اس كا يف ات اإلكاسيبات كاستبرعات اسم دمن سلدي

درالن أين قضين أك ااسن أك ت رير تااؿ إسى اسديكاف مف رئيس -10كاأل ظمن اسمعمكؿ بيا. 
 .  (1)ط ينس أك اسمدلس استشريعي كسدا   اسم،تلفنس أك مدلس اسكزرات."اسللطن اسك 

 ص اسمادة  اسفللطي ي في اسرقابن اسماسين في دارينؿ دكر ديكاف اسرقابن اسماسين كاإلكيتمم
يؽ تلؾ ا على طرؽ تا ك صت أيضن  سمف قا كف ديكاف اسرقابن على أذداؼ ديكاف اسرقابن 23

                                                           

 (.57-55دارين )صقابي سديكاف اسرقابن اسماسين كاإلدات اسر ( أبك ذداؼس ت كيـ كتطكير األ1)
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يرادات كاس ف ات باإلضافن إسى تدقيؽ اسللؼ كاس ركض كاسم ح جما األذداؼ مف ،بلؿ تدقيؽ اإل
 :(1)يلي

 عف:  الن لؽ باإليرادات ملئك : يجكف اسديكاف فيما يتعيراداتتدقيق اإل-

استدقيؽ في تا  ات اسضرائب كاسرلكـ كاسعكائد اسم،تلفن سلتمبت مف أف ت ديرذا كتا  يا قد تـ -1
 سل كا يف كاأل ظمن اسمعمكؿ بيا. كف ان 

دارتيا -2 استدقيؽ في معامبلت بيع األراضي كاسع ارات اساجكمين أك استابعن سلللطن اسكط ين كا 
 كتأديرذا.

يرادات على ا،تبلؼ أ كاعيا سلتمبت مف أف استاصيؿ قد درل في ؽ في تاصيبلت اإلاستدقي-3
 بيا. سل كا يف كاأل ظمن اسمعمكؿ أكقات  اسمعي ن كف ان 

  عف:سديكاف فيما يتعلؽ باس ف ات ملئكالن : يجكف اتدقيق النفقات-

استدقيؽ في اس ف ات سلتمبت مف صرفيا سؤلغراض استي ،صصت مف أدليا كمف أف اسصرؼ -1
 سل كا يف كاأل ظمن اسمعمكؿ بيا. قد تـ كف ان 

كمف مطاب ن  سلصرؼ سلتمبت مف صاتيا استدقيؽ في اسملت دات كاسكمائؽ اسم دمن تأييدان -2
 قيمتيا سما ذك ممبت في اس يكد.

 استمبت مف أف إصدار أكامر اسصرؼ قد تـ الب األصكؿ كمف قبؿ اسديات اسم،تصن.-3

استمبت مف ت فيذ أاجاـ قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشئكف اسماسين كقا كف اسمكاز ن اسل كم -4
 أاجام .كمف صان األكامر اسماسين كاساكاالت اسصادرة بم تضى 

يجكف اسديكاف فيما يتعلؽ بالابات األما ات كاسللؼ  :تدقيق السمف والقروض والمنح-
عف تدقيؽ دميع ذذا اسالابات سلتمبت مف صان اسعمليات اسمتعل ن  كاس ركض كاستلكيات ملئكالن 

مف ك  سبيا كمف مطاب تيا مع ما ذك ممبت في اس يكد كمف أ يا مؤيدة باسملت دات كاسكمائؽ اسبلزمن
الترداد اسللؼ كاس ركض في األكقات اسمعي ن اللتردادذا مع اسفكائد اسمترتبن علييا سل،زي ن 

                                                           

 (. 81-80دارين )صإلت كيـ كتطكير األدات اسرقابي سديكاف اسرقابن اسماسين كا( فركا نس 1)
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( مف قا كف ديكاف اسرقابن. أما تدقيؽ اسم ح فا   يتـ 23/14اسعامن كذذا ما  صت علي  اسمادة )
ستأجد مف اسعمؿ على مرادعن اسم ح كاسيبات كاستبرعات اسم دمن سلديات اإلدارين كآسين صرفيا كا

( مف قا كف 23/16كذذا ما  صت علي  اسمادة ) سمدل اتفاقيا مع اس كا يف كاأل ظمن اسمعمكؿ بيا
ديكاف اسرقابن. باإلضافن إسى درالن أين قضين أك ااسن أك ت رير تااؿ أك يااؿ إسى اسديكاف مف 

اسكزير  رئيس اسللطن اسكط ين أك اسمدلس استشريعي كسدا   اسم،تصن أك مدلس اسكزرات أك
في ذسؾ  اسم،تص الب م تضى اسااؿس مما يد،ؿ في  طاؽ مياـ كصبلايات اسديكافس بما

دارين اسم،تلفن ي يرتجبيا اسمكظفكف في اسديات اإلدارين كاسماسين استاستا يؽ في اسم،اسفات اإل
 ( مف ذات اس ا كف.23كذذا ما  صت  علي  اسمادة )

 40دارين على اسم،اسفات اسماسين في اسمادة كاإلقا كف ديكاف اسرقابن اسماسين جذسؾ  ص 
 مف قا كف ديكاف اسرقابن يعد م،اسفن ماسين ما يلي:

دراتات اسماسين اسم صكص علييا في اس كا يف كاأل ظمن أك اسلكائح اس افذة م،اسفن اس كاعد كاإل-1
 ذات اسعبلقن.

 كاز ن اسعامن سلللطن اسكط ين.دراتات كاألاجاـ اس،اصن بت فيذ قا كف اسمم،اسفن اس كاعد كاإل-2

دارة اسملتكدعاتس بما فييا تلؾ م،اسفن اس كاعد كاإل-3 دراتات اس،اصن باسمشتريات كاسمبيعات كا 
 اسمتعل ن باس ظـ كاألاجاـ اسماسين كاسماالبين اسلارين بيذا اسشأف.

 جؿ تصرؼ يترتب علي  صرؼ مبلغ مف أمكاؿ اسللطن اسكط ين بغير اؽ أك ضياع اؽ مف-4
 اسا كؽ اسماسين سلللطن اسكط ينس أك أم مف اسديات اس،اضعن سرقابن اسديكاف.

عدـ مكافاة اسديكاف بصكرة مف اسع كد أك االتفاقيات أك اسم اقصات استي تكدبيا أاجاـ ذذا -5
 اس ا كف.

عدـ مكافاة اسديكاف باسالابات كاسملت دات اسمؤيدة سيا في اسمكاعيد اسم ررة أك بما يطلب  مف -6
أكراؽ أك بيا ات أك قرارات أك مااضر دللات أك كمائؽ أك غيرذا مما يجكف س  اساؽ في 

 فاصيا أك مرادعتيا أك االطبلع علييا كف ا ألاجاـ اس ا كف.      

 .ىيئة مكافحة الفساد -ب
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اسمطبؽ في اسضفن  2115سل ن 1شأت بم تضى أاجاـ قا كف مجافان اسفلاد رقـ   
س كتتمتع اسييئن كاسملمى ب ا كف مجافان اسجلب غير اسمشركع في قطاع غزة اسغربين ااسيا

كت،صص سيا مكاز ن ،اصن ضمف اسمكاز ن  سدارم كاسماسيسش،صين االعتبارين كااللت بلؿ اإلبا
كيصادؽ على  سسلييئن ب ات على ت ليب مدلس اسكزرات اسعامن سلدكسنس كيعيف رئيس اسدكسن رئيلان 

تعيي   اسمدلس استشريعي اسفللطي ي باألغلبين اسمطل نس كاسذم ي ـك بدكرا )أم رئيس اسييئن( 
ياـ بمياميا. كت،ضع ألاجاـ ذذا اس ا كف بتعييف عدد جاؼ مف اسمكظفيف ستمجيف اسييئن مف اس 

. 2رئيس اسللطن اسكط ين ك كاب  كملتشاركا.   -1:س ا كفمف ا 2س ص اسمادة  اسفئات استاسين كف ان 
. 4. أعضات اسمدلس استشريعي اسفللطي ي. 3رئيس كأعضات مدلس اسكزرات كمف في اجميـ. 

ديزة كمديرك اسدكائر ك كابيـ في قكات . رؤلات األ5أعضات اسللطن اس ضائين كاس يابن اسعامن. 
. رؤلات كأعضات 7. اسماافظكف كرؤلات كأعضات مداسس اسييئات اسمالين. 6األمف كاسشرطن. 

مداسس إدارة شرجات اسملاذمن اسعامن كمديركذا است فيذيكف استي تجكف اسللطن اسكط ين أك أم 
اس،دمن اسمد ين مف اسفئات  . اسمكظفكف اس،اضعكف س ا كف8فييا.  مف مؤللاتيا ملاذمان 

ارؼ صم. مأمكرك استاصيؿ كم دكبكذـ كاألم ات على اسكدائع كاس9اس،اصن كاألكسى كاسما ين. 
كم دكبك اسمشتريات كاسمبيعات كأعضات سداف اسشرات كاسبيع مف اسفئات اسماسمن كاسرابعن كاس،املن 

اد قكات األمف كاسشرطن. اسم صكص علييا في قا كف اس،دمن اسمد ين كمف في اجميـ مف أفر 
. مكظفك كملئكسك كأعضات اسديات استي تتل ى مكاز اتيا أك أم دعـ مف اسمكاز ن اسعامن 10

 .(1). أم ش،ص آ،ر ي رر مدلس اسكزرات إ،ضاع  ألاجاـ ذذا اس ا كف11سلدكسن. 

 : (2)كبمكدب ذذا اس ا كف ف د درمت أفعاؿ اسفلاد اآلتين

دريمن في بعض دكؿ اسعاسـ بعبارة )مف أيف يعبر عف ذذا اس: جريمة الكسب غير المشروع-1
ريمن اسجلب غير اسمشركع ال تتا ؽ إال مف ،بلؿ اساصكؿ على ما إف مبلا ن د سؾ ذذا؟(

كما سدل  سمكظؼ اسعاـ كمف في اجم  ما سدي بإقرار اسذمن اسماسين ساسذم يعلف مف ،بلس  ا يدعى
ف د  صت  سككضع ع كبن سيذا اسدريمن كغير م  كسنس زكد  كأب ائ  اس صر مف أمكاؿ م  كسن

مف قا كف اسمجافان بأف ع كبن ذذا اسدريمن اسلدف اسمؤقت )مف مبلث ل كات إسى  25اسمادة 
ل ن(س كغرامن ماسين تصؿ إسى قيمن األمكاؿ ماؿ اسدريمن أك إادل ذاتيف اسع كبتيف كرد  15

                                                           

 .2005سل ن  1( مف قا كف مجافان اسفلاد رقـ 2( اسمادة )1)
 (.36(ائتبلؼ أماف مف أدؿ اس زاذن كاسملاتسنس اسم ظكمن اس ا ك ين سمجافان اسفلاد في فللطيف )2)
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سمادة لاكت باسع كبن ما بيف اسفاعؿ كاسشريؾ األمكاؿ اسمتاصلن مف اسدريمن. كيبلاظ أف ذذا ا
 ذذا اسدريمن.  متد،ؿ أيضاس في تشدد قصدت م   قمعكاس

سصاسح ش،ص أك دين غير ملتا ن  أك تد،بلن  : ات،اذ اسمكظؼ قراران الواسطة والمحسوبية-2
ديكم  تمات اسازبي أك اسعائلي أك اسدي ي أك اسى غيرذا العتبارات غير مي ين جاالأك تفضيليا عل

مف قا كف اسمجافان على  25سلاصكؿ على م فعن مادين أك مع كين. ذذا كقد  صت اسمادة 
في تشدد قصد  مف مبلث ل كات إسى ،ملن عشر ل نس ع كبن ذذا اسدريمن بع كبن د ائين تصؿ

 م   اسمشرع اسفللطي ي اس ضات على ذذا اسدريمن بردع م ترفييا.

ريمن التغبلؿ اسمكظؼ كمف في : كي صد بيذا اسدونإساءة استعمال السمطة خالفا لمقان-3
مف قا كف اسمجافان  25س فكذا اسكظيفي في م،اسفن أاجاـ اس ا كف. ذذا كقد  صت اسمادة  اجم 

 على ع كبن ذذا اسدريمن بع كبن د ائين تصؿ مف مبلث ل كات إسى ،ملن عشر ل ن.

كاؿ اسعامنس كال بد مف استذجير : جؿ فعؿ يؤدم إسى اسملاس باألمالمساس باألموال العامة-4
 تبأف ذذا اسفعؿ يدب أف ي ع مف مكظؼ رلمي أك مف في اجم  سيعتبر دـر فلاد. كعاقب

  ائين تصؿ مف مبلث ل كات إسى ،مسمف قا كف اسمجافان ذذا اسدريمن بع كبن د 25اسمادة 
 ل ن. ةعشر 

 اسذمن إقرارات دميع افظ-1مف قا كف اسمجافان:"  8س ص اسمادة  كت،تص اسييئن بما يلي كف ان 
 ذذا ألاجاـ سل،اضعيف اسماسين اسذمن فاص-2.بيا تتعلؽ إيضااات أك بيا ات أين كطلب اسماسين
 اسفلاد شبيات مف استا ؽ-4 .اسفلاد دريمن عف ت دـ استي اسشجاكل في استا يؽ-3 .اس ا كف
 ملتكيات  بجافن اسمدتمع تكعين-5 .اس ا كف ذذا ألاجاـ اس،اضعيف األش،اص مف ت ترؼ استي

 ك االقتصادين است مين على آمارذا ك اسفلاد درائـ بم،اطر كتبصيرا اسرلمين غير ك اسرلمين
 اسمعلكمات دمع-أ ": ،بلؿ مف كذسؾ ساكمجافاتي م يا اسكقاين كجيفين كاسليالين االدتماعين

 ك معلكمات أ ظمن ك بيا ات قاعدة إيداد على اسعمؿ ك اسفلاد أشجاؿ ك صكر بجافن اسمتعل ن
 سلتشريعات كف ان  اس،ارج ك اسدا،ؿ في اسفلاد قضايا في اسمع ين اسييئات ك اسديات مع تبادسيا
 سلكقاين اسبلزمن استدابير كتطكير ستعزيز اسكط ين اسللطن مؤللات جافن مع است ليؽ-ب .اس افذة
 دكر سممارلن اإلعبلـ ؿكلائ مع است ليؽ-ج .مجافاتيا ككلائؿ آسيات كتاديث اسفلاد درائـ مف

 ك إلياـ تعزيز على اسعمؿ-د .اسمدتمع في اسفلاد مجافان ك اس زاذن م افن  شر في فاعؿ
يدادك  سلفلاد اسم اذضن األ شطن في يناستعليم اسمؤللاتك  اسمد ي اسمدتمع م ظمات مشارجن  ا 
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 رلـ-6 .اسمفلديف ك اسفلاد مع استلامح عدـ م افن تعزيز ك آمارذا ك بم،اطرذا عامن تكعين
 كاسبرامج اس،طط ككضع اسعبلقن ذات اسديات مع باستعاكف اسفلاد سمجافان اسعامن اسليالن
 على كاسمالكبين كاسكالطن اسفلاد م،اطر تبيف دكرين  شرات إعداد-7 .ست فيذذا اسبلزمن

داراتيا اسكط ين اسللطن مؤللات   ناسمتعل استشريعات كدرالن كت ييـ مرادعن-8 .اسعامن كا 
 مع كاستعاكف است ليؽ-9 .اسمرعين سئلدراتات كف ان  علييا استعديبلت كاقتراح اسفلاد بمجافان
 كاسمشارجن اسفلادس بمجافان اسصلن ذات كاسدكسين كاإلقليمين اسعربين كاسييئات كاسم ظمات اسديات

 .(1)"سلييئن كماسل  است رير إعداد-10 .اسدرائـ مف اس كع ذذا مف اسكقاين إسى اسرامين اسبرامج في

س د م ح اس ا كف ذيئن مجافان اسفلاد تل ي اسببلغات كاسشجاكل اس،اصن بدرائـ اسفلاد 
كدرالتيا كاستأجد مف مدل دديتيا كاستارم كدمع االلتدالالت كاسجشؼ عف اسم،اسفات 

كجذسؾ م ايا اساؽ في مباشرة استاريات كاستا ي ات اسبلزمن سمتابعن أم مف قضايا  سكاستداكزات
اسفلاد كالتدعات اسشيكد كطلب أم ملفات أك أكراؽ أك معلكمات كمبلا ن مف ي،اسؼ أاجاـ 

كم ع  مف اسلفر كطلب جؼ يدا عف اسعمؿ ككقؼ  ساس ا كف كادز أمكاس  اسم  كسن كغير اسم  كسن
كاست ليؽ مع اسديات اسم،تصن ستع ب  سكلائر التا اقات  اسماسين ع د اسلزكـراتب  كعبلكات  

كمف  سأ يا ت ع ضمف ا،تصاصياكاؿس كدرالن اسشجاكل كاستأجد مف كضبط كادز كالترداد األم
امن ب رار مف رئيليا مـ تايؿ اسملؼ إسى اس يابن اسع سكدكد شبيات قكين على كقكع دريمن فلاد

اسذمن اسماسين كفاصيا كرلـ اسليالن اسعامن سمجافان اسفلاد باستعاكف مع قرارات كت،تص بافظ إ
 .(2)اسديات ذات اسعبلقن

على ا تداب  يابن مت،صصن سدل ذيئن مجافان اسفلاد ت ـك  س د  ص اس ا كف أيضان 
بمياـ كصبلايات اس يابن اسم صكص علييا في اس ا كف كتمميؿ ذيئن مجافان اسفلاد أماـ 

فبل  سكذ ا اس يابن تتصؿ بدعكل اسفلاد بعد إااسن اسملؼ سيا ب رار مف رئيس اسييئن ساسمااجـ
 .(3)يمجف سل يابن تل ي اسشجاكل كاسببلغات إال بعد إااستيا سييئن مجافان اسفلاد

 ملفان  219س م يا 2015،بلؿ اسعاـ  شجكل كببلغان  433سييئن مف معاسدن س د ا تيت ا
س 234س رد م يا سعدـ اال،تصاص 2015مف شجاكل كببلغات  214س ك2014مف اسعاـ  مدكران 

سمبلاظ اسرئيلين في ذذا ا اس كمفملف 39س فيما أايؿ س يابن مجافان اسفلاد 168كافظ م يا 
                                                           

 .2005سل ن  1اسفللطي ي رقـ ( مف قا كف مجافان اسفلاد 8( اسمادة )1)
دراتات است اضي )ص2)  (.13( زيدسيكلؼس ت رير اكؿ عمؿ ماجمن درائـ اسفلاد كا 
دراتات است اضي )ص3)  (.14(زيدس يكلؼس ت رير اكؿ عمؿ ماجمن درائـ اسفلاد كا 
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بداعي عدـ اال،تصاصس فيي تزيد  لبن اسشجاكل كاسببلغات اسملتبعدةالتمرار ارتفاع   اسمداؿ 
؛ األمر اسذم يتطلب معاسدن سيذا 2015في عاـ عف  صؼ اسملفات استي فصلت فييا اسييئن 

اسمكضكع مف ،بلؿ رفع اسكعي سدل اسمكاط يف بطبيعن ا،تصاص اسييئنس كشركط اس ضايا استي 
ت ع ضمف ا،تصاصيا ك كعيتيا. كمف دين أ،رل كعلى اسرغـ مف ارتفاع  لبن اسشجاكل 

ااتلت اسمرتبن اسما ين كبلغت  كاسببلغات اسم دمن سلييئن كاسمتعل ن باسكالطن كاسمالكبينس ايث
فلاد في ذذا شجكل كببلغاس إال أف عدد اسملفات اسمااسن مف اسييئن إسى  يابن مجافان اس 59

أماف في ت ريرذا عاـ مؤللن كذك ما يؤجد ما ذذبت إسي   اسمداؿ بلغت قضين كاادة ف ط س
عادة اس ظر في مف تكصين بضركرة تعديؿ قا كف مجافان اسفلاد في ذذا اسدا بس ك  2014 ا 

استجييؼ اس ا ك ي سلكالطن باعتبارذا د ان كسيس دريمنس كت،فيؼ اسع كبن اسمفركضن عليياس 
كت،صيص ديكد إضافين سلعمؿ على مجافان اسكالطن كاسمالكبين في إطار اسدا ب اسم افي 
 كاستكعكم. كب،صكص تكزيع اسشجاكل كاسببلغات استي قدمت سلييئن على اس طاعات اسم،تلفنس

% م يا يتعلؽ باس طاع اسعاـ كقطاع اسييئات 92فتشير معطيات اسييئن إسى أف ما  لبت  
 . (1)اسمالين

ملفاس  39 اك  2015س د بلغ عدد اسملفات استي قيدت في  يابن مجافان اسفلاد في عاـ 
بإلاتة ملفاتس كتمملت طبيعن اسدرائـ اسمتعل ن باسفلاد استي تعاملت معيا اس يابنس  9أ دز م يا 

 5%س بي ما جاف عددذا 43.6قضينس ب لبن  17االئتماف كقد داتت في اسمرتبن األكسى كعددذا 
% سجؿ 12.8س تلييا دريمتا اال،تبلس كالتممار اسكظيفنس ب لبن 2014قضايا ف ط في عاـ 

قضاياس في ايف ترادعت في اسم ابؿ دريمن اسجلب غير اسمشركع إسى اسمرتبن األ،يرةس  5م يما 
 .   (2)2014د أف جا ت تاتؿ اسمرتبن األكسى في عاـ بع

كباس ظر إسى دكر ذيئن مجافان اسفلاد  دد أ يا تعتبر كليلن رقابين سضماف اماين اسماؿ 
 اسعاـ كذسؾ  مف أدؿ اسافاظ على اسماؿ اسعاـ كمجافان اسدرائـ استي ت تيؾ امايت .

 

                                                           

فلاد فللطيف ( ائتبلؼ أماف مف أدؿ اس زاذن كاسملاتسنس است رير اسل كم اسمامف كاقع اس زاذن كمجافان اس1)
 (.50)ص 2015

 2015(ائتبلؼ أماف مف أدؿ اس زاذن كاسملاتسنس است رير اسل كم اسمامف كاقع اس زاذن كمجافان اسفلاد فللطيف 2)
 (.51)ص
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 الرقابة التشريعية. -ه

يمارليا اسمدلس استشريعي اسفللطي ي على أعماؿ اسللطن تتممؿ في اسرقابن استي 
مف اس ا كف األلالي سلللطن اسفللطي ين كاستي  صت على  34است فيذينس كف ا ألاجاـ اسمادة 

أف:" اسمدلس استشريعي ذك اسللطن استشريعين اسم ت،بن كيتكسى ميام  استشريعين كاسرقابين في 
 في  ظام  اسدا،لي". اسمرالن اال ت اسين على اسكد  اسمبيف

كيباشر اسمدلس استشريعي اسفللطي ي رقابت  على أعماؿ اسللطن است فيذين بصكر 
 :(1)كأشجاؿ متعددة مف أذميا

دارين كاسف ين سكزارات كمؤللات عات اسم ظمن سؤلعماؿ اسماسين كاإلإصدار اس كا يف كاستشري-1
 اسللطن.

اس،تامين سلللطنس كتجمف أكد  رقابن اسبرسماف على سعامن كاسالابات م اقشن كاعتماد اسمكاز ن ا-2
 :(2)اسمكاز ن اسعامن مف ،بلؿ مبلث مرااؿ

ايث  سقرار كاسمصادقن على اسمكاز ن اسعامنقابن قبؿ است فيذ: كذي مرالن اإلمرالن اسر  - أ
يضطلع اسبرسماف بدكر رقابي مميز على اسللطن است فيذين إباف م اقشن مشركع قا كف 

د،اؿ استعديبلت  اسعامن مف ،بلؿ م اقشن ن اسمكاز  اسكزرات عف اسب كد اسمتعل ن بكزاراتيـ كا 
 اسبلزمن علييا.

مرالن اسرقابن أم ات است فيذ: كاسمتمملن في است ارير اسربعين سلميزا ين ايث يتعيف على  - ب
اسللطن است فيذين ممملن بكزارة اسماسين ت ديـ ت ارير ربعين عف لير اسمكاز ن اسعامن 

مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن  52مدلس استشريعيس كذسؾ الب ما ت ص علي  اسمادة سل
س كبدكرا ي كـ اسمدلس استشريعي بدرالن كتاليؿ ذذا است ارير 1998سل ن  7اسعامن رقـ 

كم ار تيا بمدمؿ اسمكاز ن كاسكقكؼ ع د أم ا ارافات ااصلن تمييدا ستكدي  األلئلن 
 كااللتفلارات سكزير اسماسين.

الن اسرقابن بعد است فيذ: كاسمتمملن بإقرار اسالاب اس،تامي ايث يتعيف على اسللطن مر  - ت
قرارا سالاب اس،تامي سلمدلس استشريعي إلاست فيذين ممملن بكزارة اسماسين ت ديـ ملكدة ا

                                                           

 (.90(جبلبس كاقع اسرقابن اسدا،لين في اس طاع اساجكمي )ص 1)
 (.86)صهللس دكر اسرقابن اسبرسما ين في تعزيز اساجـ اسرشيد ا عطا( (2
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مف اس ا كف األلالي  62الب األصكؿس كذسؾ الب ما ت ص علي  اسمادة 
س األمر 1998سل ن  7يـ اسمكاز ن اسعامن رقـ مف قا كف ت ظ 66اسفللطي يس كاسمادة 

 اسذم يممؿ رقابن الا ن سلمدلس استشريعي على لير اسمكاز ن اسعامن ججؿ.  

كباس ظر إسى ما ت دـ  دد أف اس ا كف م ح اسللطن استشريعين للطن اسرقابن على مرااؿ إقرار 
كيعتبر  ساسين سلليالات اساجكمينسؤلذمين اس صكل جك يا تعتبر استردمن اسم اسمكاز ن اسعامن  ظران 

 ذسؾ ،ير دسيؿ على اسافاظ على اسماؿ اسعاـ مف كقكع أم اعتدات علي .

ملاتسن اسكزراتس مف ،بلؿ تكدي  األلئلن أك االلتدكاب أك اسم اقشن سلكزرات اكؿ أم قضين -3
تتعلؽ بأدات بكزاراتيـس أك أم قضين تيـ اسمكاطف سيا عبلقن بيذا اسكزارةس كت ظـ 

( مف اس ظاـ اسدا،لي سلمدلس استشريعي آسين تكدي  األلئلن 80س79س78س77س76س75اسمكاد)
 كااللتدكابات.

سداف استا يؽ كت صي اسا ائؽس كذي تشجؿ سمعاسدن مكضكع معيف تجكف في  اسمعلكمات -4
اسمتكفرة غير جافين أك غير مكمكؽ بياس كتتكسى ذذا اسلداف دمع اسمعلكمات كت صي اسا ائؽ 

 اسمكضكع ماؿ اسفاص بجؿ اسكلائؿ استي تا ؽ ذدفيا. اكؿ

 مف 57اسلداف اسدائمن باسمدلس جؿ في مداؿ اس شاط اسم،تص بمراقبت س كت ص اسمادة -5
ؿ لائيا أف تطلب مف أم كزير أك ملئك سلداف مف ،بلؿ رؤ اس ظاـ اسدا،لي سلمدلس على أف" 

باسمكضكعات اسمطركان علييا أك في مؤللات اسللطن اسكط ين معلكمات أك إيضااات تتعلؽ 
 استي تد،ؿ ضمف ا،تصاصيا".

في تييئن اسبيئن اسم البن سلرقابن اسدا،لين مف  ا بارزان كتلعب رقابن اسمدلس استشريعي دكرن 
،بلؿ ما تكفرا مف متطلبات تتممؿ في اس كا يف كاأل ظمن كاسمكاز ات استي تلاذـ في ضبط 

اسكاقع اسفعلي يبيف عدـ أف تا يؽ األذداؼ اسماددةس إال األعماؿ كت فيذذا على اسكد  اسصايح س
ادكث تالف دكذرم في أداة اسدين اسرقابين األذـ في اسللطن كذي اسمدلس استشريعيس ايث 
سـ يتمجف اسمدلس استشريعي على مدار اسل كات اسلاب ن مف تداكز   اط اسضعؼ كاس صكر استي 

 :(1)الزمت  كأضعفت دكراس كأذميا

                                                           

 (.91( جبلبس كاقع اسرقابن اسدا،لين في اس طاع اساجكمي )ص 1)
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 استدربن اسبرسما ين اسفللطي ين.ادامن -1

كذسؾ بلبب كادة  ضعؼ الت،داـ أدكات ككلائؿ اسملاتسن ك،اصن ادب اسم ن كااللتدكاب-2
 .اسلكف اسليالي اسمليطر على اسللطن استشريعين كاست فيذين

اسفصؿ بيف اسضفن اسغربين كقطاع غزة س كم ع اس كاب مف ارين است  ؿس كعدـ ا تظاـ -3
 استي يفرضيا االاتبلؿ.  كاإلغبلؽدراتات اساصار اسدللات بلبب إ

ف د مارس اسمدلس استشريعي ا   في  سأما ب،صكص اسمصادقن على اسمكاز ن اسعامن
مشاريع  7اسمصادقن على مشاريع قكا يف اسمكاز ن اسعامن سمعظـ اسل كاتس ايث صادؽ على 

(س 2116-2114تتعلؽ باسمكاز ن اسعامن كعلى مشركع ،طن است مين اسفللطي ين سؤلعكاـ )
 اسمدلس استشريعي. كاسددكؿ استاسي يكضح مشاريع قكا يف اسمكاز ن اسعامن استي صادؽ علييا

 (: مشاريع قوانين الموازنة العامة التي صادق عمييا المجمس التشريعي.1.3جدول )

 عدد الوقائع رقم قرار المجمس تاريخ اإلقرار اسم القانون م

3 
قا كف اسمكاز ن اسعامن االلتم ائين 

 ـ2119سلل ن اسماسين 
 76اسعدد  1/11/2119

قا كف اسمكاز ن اسعامن سلل ن  2
 ـ2111اسماسين 

 76ملاؽ (4/1/غ.ع1231) 31/12/2119

قا كف اسمكاز ن اسعامن سلل ن  1
 ـ2111اسماسين 

 78اسعدد  (4/1/غ.ع1262) 28/3/2111

قا كف اسمكاز ن اسعامن سلل ن  4
 ـ2112اسماسين 

 82اسعدد (4/1/غ.ع1311) 31/3/2112
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قا كف ملاؽ اسمكاز ن اسعامن  5
 ـ2111سلل ن اسماسين 

 82اسعدد  (4/1/غ.ع1312) 21/3/2112

قا كف اسمكاز ن اسعامن سلل ن  6
 87اسعدد  (4/1/غ.ع1345) 31/12/2112 ـ2113اسماسين 

،طن است مين اسفللطي ين  7
 (ـ2116-2114سؤلعكاـ)

 91اسعدد  (4/1/غ.ع1376) 31/12/2113

قا كف اسمكاز ن اسعامن سلل ن  8
 ـ2114اسماسين 

 91اسعدد  (4/1/غ.ع1377) 31/12/2113

إقرار اسالاب  فيما سـ ي ـ اسمدلس استشريعي اسااسي بدكرا اسرقابي اسبلاؽ كاسمتممؿ في
مف اس ا كف األلالي اسفللطي يس ك ص  62الب ما  صت علي  اسمادة  اس،تامي سلميزا ين

مف قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشئكف اسماسينس في ايف أف اسمدلس استشريعي  66اسمادة 
األكؿ سـ ي ر اسالاب اس،تامي إال سمرة كاادةس ايث قدمت اساجكمن اسالاب اس،تامي سل ن 

أ،ر لتن أشير عف اسمكعد اس يائي الب اس ا كف س أم مت1999كذسؾ في م تصؼ  1997
 . (1)األلالي

ذذا كقد أدم اسمدلس استشريعي دكرا اسرقابي مف ،بلؿ اسكلائؿ اسرقابين األ،رل اسمتمملن 
بدللات االلتماع كاسزيارات اسميدا ين كت ارير اسلداف اسرقابين كت بؿ شجاكل اسمكاط يف. ف د 

( 2114اتى مارس  2111تشريعي في اسفترة )مف مارس ع دت اسلداف اسم،تلفن باسمدلس اس
دللن التماع سلكزرات كاسملئكسيف في اسللطن است فيذينس جما  ظمت تلؾ  291ف ط ما مدمكع  

شجكل مف اسمكاط يف  1591زيارة ميدا ينس كالت بلت ما يزيد عف  151اسلداف ما مدمكع  
لبت مف جؿ ألبكع اللت باؿ شجاكل عف ت،صيص اسمدلس سيـك اس كاسييئات اسم،تلفنس فضبلن 

                                                           

 (.11( )ص2013-1996جايدس أدات اسللطن استشريعين اسفللطي ين )( (1
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اسمكاط يف اسذيف يتاح سيـ م ابلن رئيس اسمدلس باإل ابن اسدجتكر أامد بار سعرض شجكاذـ 
 . (1)علي 

 الرقابة القضائية. -و

ف مف ،بلؿ اسدياز اس ضائي على أعماؿ اسرقابن استي يمارليا اسمكاط ك كي صد بيا 
ت،تلؼ مف  ظاـ قا ك ي إسى آ،رس  كطرقان  تأ،ذ أشجاالن اسللطن است فيذينس كرغـ أف ذذا اسرقابن 

س أك اسدين استي تتكسى ممارلتيا أك اإلدارملكات مف ايث اسملائؿ اس،اضعن سرقابن اس ضات 
اسشجلين اسمطلكب مراعاتيا ع د استظلـ مف تصرفات اإلدارةس فإ يا في مدمليا تتفؽ  اإلدراتات

تكازف بيف للطات اسدكسن اسمبلثس كجبح دماح مف ايث اسيدؼ األلالي  اسمتممؿ ب،لؽ اس
دارة على اسمكاط يف. ،داـ اساؽس كرفع أم ظلـ تكقع  اإلاسللطن است فيذين في استعلؼ بالت

دارين ترفع سيا مف كتباشر اسللطن اس ضائين دكرذا اسرقابي ب ات على دعكل تلمى اسدعكل اإل
لى أعماؿ اسللطن است فيذين مف عامليف اسمكاطف صااب اسمصلانس كت بع أذميتيا في اسرقابن ع

 : (2)ألالييف ذما

 ضعؼ األفراد في مكادين اسللطن است فيذين بما تملج  مف إمجا يات في قمع األفراد.-1

 سدارينتصرفاتيا كاسفصؿ في اسم ازعات اإلدارة ك أعماؿ اإلاست،صص في اسرقابن على -2
فيف كبصكرة عامن فإف اسرقابن اس ضائين على أعماؿ اسللطن است فيذين تيدؼ إسى تا يؽ ذد

دبارذا على ااتراـ مبدأ اسشرعين كليادة اس ا كفس كاسما ي ألالييفس األكؿ ت كيـ عمؿ اإل دارة كا 
دارين اسمعيبن أك ياتيـ مف ،بلؿ إسغات اس رارات اإلاماين ا كؽ األفراد كاسماافظن على ار 

 استعكيض ع يا. 

 :(3)إف اس ضات اسفللطي ي ما زاؿ يعا ي مف استرذؿ كاسفشؿ أللباب عديدة أذميا

اسمالكبين كاسكالطن كاالفت ار إسى معايير اسجفاتة كاسم درة كاس،برة في استعيي ات في للؾ -1
 اس ضات.

                                                           

 (.93( عطا اهللس دكر اسرقابن اسبرسما ين في تعزيز اساجـ اسرشيد )ص(1
 (.91(جبلبس كاقع اسرقابن اسدا،لين في اس طاع اساجكمي )ص 2)
 (.92(جبلبس كاقع اسرقابن اسدا،لين في اس طاع اساجكمي )ص 3)
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 قلن عدد اسمااجـ كاس ضاةس مما يؤدم إسى تأ،ير اسبت في اس ضايا كتراجميا.-2

 ضعؼ برامج تأذيؿ كتدريب اس ضاة ككجبلت اس يابن.-3

عدـ اسفصؿ بيف اسللطات كتد،ؿ اسللطن است فيذين كاألديزة األم ين باس ضات كللب -4
 صبلايات .

 غياب ليادة اس ا كف.-5

 غياب استفتيش اس ضائي على اسمااجـ.      -6

على أف درائـ اسفلاد ت ظر أماـ  مجرر 9في اسمادة  كجذسؾ  ص قا كف مجافان اسفلاد
إقامن ماجمن درائـ فلاد  20/10/2010اسماجمن اسم،تصن بدرائـ اسفلاد ايث تـ بتاريخ 

. في اسضفن اسغربين سلفصؿ في اس ضايا استي ت ع ضمف ا،تصاصيا في كقت مادد كمع كؿ
اص  ا كف اس،ساصدار اس رار بعادين ت ظر في درائـ اسفلاد قبؿ إكجا ت اسمااجـ اس ظامين اس

كقد قررت ماجمن  شات قضات مت،صص بدرائـ اسفلاد. ذذابمجافان اسفلاد اسذم  ص على إ 
أف إ شات ماجمن فلاد ال يع ي للب ا،تصاص اسمااجـ األ،رل اس ظر في ذذا  اس  ض

اسطعكف في  ظر اسكت،تص مااجـ االلتئ اؼ كاس  ض ب ساسدعاكل باعتبارذا اسماجمن اسم،تصن
أما في قطاع  .(1)اسصادرة عف اسمااجـ األد ى دردن جدردن مف دردات است اضيفي األاجاـ 

غزة فإف اس ضات اس ظامي اسد ائي اسعادم الب ا،تصاص اسماجمن ذك اسذم يفصؿ في 
اسم ازعات اسمتعل ن بدرائـ اسفلاد ممؿ اال،تبلس كاسرشكة كغيرذا مف اسدرائـ اسكاقعن على اسماؿ 

 اسعاـ.

إف معظـ اس ضايا استي تـ اسفصؿ فييا ذي سصغار اسمكظفيفس بي ما ب يت اس ضايا 
اسجبرل استي ت،ص جبار اسمكظفيف مادكدة ددا؛ ايث تشير اسمعلكمات اسكاردة مف ماجمن 

س كذك عدد 15/12/2015قضين فلاد كردت إسى اسماجمن اتى تاريخ  19درائـ اسفلاد إسى أف 
س كبلغ عدد 2014اسماجمن عاـ إسى قضايا ف ط كردت  3رف ب جبير مف اس ضايا اذا ما قك 

 33قضين. جما بلغ عدد اس ضايا استي تـ اسفصؿ بيا  52 اك  2014اس ضايا اسمدكرة مف عاـ 
 20استي بلغت  2014ؿ في  مف قضايا عاـ قضينس كيفكؽ ذذا اسعدد بشجؿ جبير ما تـ اسفص

                                                           

دراتات است اضي )ص1)  (.17(زيدس يكلؼس ت رير اكؿ عمؿ ماجمن درائـ اسفلاد كا 
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 3قضينس كاسماجكـ بيا باسبراتة  29جـ إدا ن كبلغ عدد اس ضايا اسمفصكؿ بيا با قضين ف ط س
قضاياس كصدر قرار بعدـ قبكؿ قضين كاادة ف طس كذك ما يممؿ إ دازا ميمان سييئن ك يابن مجافان 
اسفلاد ي بغي االلتفادة م   في تعزيز م ن اسمكاطف بدكر اسييئن؛ ذسؾ أف التطبلع اسرأم اكؿ 

% مف اسملتطلعن 56يشير إسى أف  اك  2015اـ اسفلاد كمجافات  في األراضي اسفللطي ين سع
دكرذا كاسمياـ اسم كطن بيا. ذذا كقد  أداتآراؤذـ يعت دكف أف ذيئن مجافان اسفلاد سيلت فعاسن في 

برد اسدعكل اسدزائين اسم امن باؽ  2015 يلاف  19بتاريخ  ان أصدرت ماجمن درائـ اسفلاد قرار 
جافان اسفلادس بتيمن ا،تبلس اسماؿ اسعاـ كاسجلب اس ائب مامد دابلف استي ت دمت بيا ذيئن م

غير اسمشركع؛ جك يا لاب ن ألكا يا سعدـ رفع اساصا ن عف اس ائب اسمذجكرس كأكضح قرار 
اسماجمن بأف اسمدلس استشريعي ذك صااب اال،تصاص في رفع اساصا ن عف أم مف 

ابؽ في دائرة أعضائ  الب اس ا كف. كجذسؾ اجمت ماجمن درائـ اسفلاد بابس مكظؼ ل
است فيذ استابعن سماجمن بداين راـ اهلل كمكظؼ مشركع أرشفن تابع إلادل اسشرجات في اسمااجـس 

 .   (1)كذسؾ عف تيمتي إلاتة االئتماف سلمداف األكؿس كاستاريض على إلاتة االئتماف سلمداف اسما ي

است فيذين  كباس ظر إسى ما لبؽ  دد أف دكر اس ضات في اسرقابن على أعماؿ اسللطن
يجمف فيما ي،ص مااجمن األفعاؿ اسصادرة عف أفراد اسللطن است فيذين كاستي تشجؿ اعتدات على 

كتطبيؽ اسع كبات اسكاردة سجؿ دريمن ،اصن باالعتدات على اسماؿ  ساسماؿ اسعاـ بأم طري ن جا ت
دؼ إسى اسعاـ البما تـ اس ص علييا في قا كف اسع كباتس كذذا يعد ضمف األعماؿ استي تي

 اسافاظ على اسماؿ اسعاـ مف تعرض  ألم اعتدات ي ع علي . 

 .اإلسالميةالمطمب الثاني: ضمانات حماية المال العام في الشريعة 

إف اماين اسماؿ اسعاـ ت تضي أف يجكف ذ اؾ ضكابط تردع مف ي كـ باالعتدات على 
اسكليلن تيدؼ إسى غاين  . إفاإللبلميناسماؿ اسعاـ بدا ب اسع كبات استي كضعتيا اسشريعن 

ف بؿ أف  صؿ إسى اس تيدن  ضع أماـ مف يريد  سمعي ن كذي عدـ االعتدات على اسماؿ اسعاـ
قداـ على ممؿ ذذا اسدريمن اس جرات كاستي تعمؿ على ذذا اسماؿ كلائؿ تم ع  مف اإلاالعتدات 

 بلميناإللشريعن على زعزعن اسكضع اس ائـ كتدمير االقتصادس كسما جاف اسيدؼ األلمى في اس
صبلح بدا ب اسردع اسعاـ دعل ا اسع كبن ضمف اسكلائؿ اتى  عمؿ مف اسع كبن ذك استيذيب كاإل

                                                           

 2015(ائتبلؼ أماف مف أدؿ اس زاذن كاسملاتسنس است رير اسل كم اسمامف كاقع اس زاذن كمجافان اسفلاد فللطيف 1)
 (.53-52)ص
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على اسبعد عف ذذا اسدريمنس ذذا مف  ااينس كمف  ااين أ،رل فإف اسغرض مف اسضكابط ذك 
على ت ميتيا كضع اسفرد أماـ ضميرا مف  ااينس كذذا ذي قمن اسرقابن اسذاتين استي تعمؿ اسشريعن 

ايائيا في  فكس اس اس كذذا اسرقابن اسدا،لين سلفردس مـ بعد ذسؾ كضع رقابن ،اردين تعمؿ  كا 
 . (1)اإللبلمينعلى ضبط األمكر كليرذا في اسطريؽ اسذم رلمت  اسشريعن 

 .الفرع األول: الرقابة الذاتية

ا اسمبادئ استي على  فل  مراعين  إف اسم صكد باسرقابن اسدا،لين أف يجكف اسفرد رقيبان 
في فييا اؽ اهلل اسمتممؿ  س كأمي ا على ما يعيد إسي  مف ماؿ مراعيان اإللبلمينكضعتيا اسشريعن 

ذا ما اعتدل بأف ذ اؾ دزات إ ؿ فيما تات يدا مف كدائع عاسمان اؽ اسمدتمع كاؽ األفراد اسمتمم
 اإللبلمينا ال شؾ في  أف اسشريعن على ذذا اسماؿ بأم طريؽ مف اسطرؽ اسغير مشركعن. كمم

 لاف تربين لليمن قكاـ ذذا استربين مراقبن اهلل تعاسى ك،شيت  بتربين اإل عظيمان  قد اذتمت اذتمامان 
ك تاد  أف جؿ ما  اإللبلمينفي جؿ ما يصدر ع   مف قكؿ أك فعؿس ذسؾ أف غرس اسشريعن 

س كس   قان اس مصدأك مدزم ب إ   ماالب علي  كمؤا،ذ يصدر عف اسفرد مف قكؿ أك فعؿ ف
ألٍ در أن اهلل يؽٌٍ َة ِف الصُةء  :"ومُٖل دؽةىل. (2)تعاسى:" ما يلفظ مف قكؿ إال سدي  رقيب عتيد"

واألرض َة يكٖن َِ جنٖى ثَلثح إال ٖٔ راثؽٍٕ وال مخصح إال ٖٔ شةدشٍٕ وال أدّن َِ ذله 
 ءيٖم اًنيةَح إن اهلل ثكي يشوال أورث إال ٖٔ َؽٍٕ أيِ َة اكّٖا ثٍ ينجبٍٕ ثُة ؼٌُٖا 

ٖ َؽكٍ أيُْة وْذٍ واهلل ثُة دؽٌُٖن ثصري :"مُٖل دؽةىل . كأيضان (3)"ؼٌيٍ . كمف يتأمؿ (4)"ٔو
تعكد اسفرد كتربي  كت شئ  على أف يعلـ أ   في  اإللبلمينذذا اآليات اسجريمن يدد أف اسشريعن 

ذا سـ يجف ذ اؾ أاد مف اسبشر يرااس بؿ علي  أف يكقف أف ذ اؾ إ اران  ذذا اسمدتمع سيس طلي ان 
قكة جبرل ال تدا ييا قكة ترااس بؿ كتعلـ ما تلكس ب   فل  كذذا اس كة أقرب إسي  مف ابؿ اسكريدس 

يما   برب  اسذم ذك مطلع د اسمراقبن اسدا،لين اس ابعن مف إيغرس في  فس اسفر  اإللبلـكذجذا  دد 
 راقب مف قبؿ اهلل تعاسىسكلجا ات س كباستاسي فإف اسمرت يعلـ علـ اسي يف أ   م علي  في جؿ ارجات 

فيك ال يراقب مكاد في  صكص دامدةس ألف ذذا اسمكاد سجي يعاقب بم تضاذا البد كأف يراا آااد 
أك ت ـك األدسن ضدا  ساس اس مف اسذيف ي كمكف على ت فيذ ذذا اسع كبن دياز اسشرطن في عصر ا

                                                           

 (.133اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين كاس ا كف )ص ( م صكرس اماين 1)
 (.18( لكرة ؽس آين )2)
 (.7( لكرة اسمدادسنس آين )3)
 (.4( لكرة اساديدس آين )4)
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س   سلفعؿ اسمدـر أك ي ر على  فل  بارتجاب  سيذا اسفعؿس كذذا  ادر ،اصن في عصر اعلى ارتجاب
قرار. كمف ذ ا  دد أف األفراد في ظؿ اس كا يف اسكضعين استي تضعيا بؿ قلما يادث ممؿ ذذا اإل

مف ،بلؿ اس ص اسذم يطبؽ  اسللطن اس ائمن يااكؿ اسفرد في ظؿ اس ص اس ائـ أف يدد س  م،ردان 
ؿ كيااكؿ أف يتاايؿ على اس ص كيكدد س فل  أك سغيرا مغرة ما في اس ص سجي يفلت مف علي س ب

اسع ابس بؿ إف اس ائميف على تطبيؽ اس ا كف اسكضعي قد يكقف بأف اسفرد اسذم أمام  مرتجب 
سلدريمن استي يعاقب مف أدليا أك بمع ى أكضح يتيـ فييا كمع ذسؾ ال يلتطيع أف يكقع علي  

اؾ مغرة في اس ص تعفي  مف اسع ابس كمف ذ ا كدد ا اس صكص قاصرة على اسع اب ألف ذ 
مرات ك يب ذذا األمكاؿ  تيدن سيذا اس صكر كتاايؿ جبي اسدرائـس كمااكسن األفراد اإلمبلا ن مرت

اس اس على اس صس أك سعدـ اسعمكر على اسدا ي أك عدـ معرفت س على عجس اس كا يف اسلماكين 
إف أفلت مف اسع اب اسد يكم  تيدن سعدـ معرفت  كت ديم  سلمااجمن فإف  كاستي تبيف سل اس أ  

 اإللبلميناسدزات األ،ركم ليلا   في اآل،رةس كباستاسي فإ   يعلـ مف ،بلؿ  صكص اسشريعن 
كما بي ت  مف ،بلؿ اسمراقبن اسدا،لين أ   ماالب على ما يفعل س كباستاسي فإ   سف ي دـ على 

 ،بلؿ اسمراقبن اسدا،لين. كذ ا تظير أذمين اسرقابن اسدا،لين في أف جميران  ارتجاب ذذا اسدريمن مف
 مف استصرفات ال تتمجف معيا أديزة اسرقابن اس،اردين مف استكصؿ إسييا كتب ى مرذك ن بكعي

فرد أف ممؿ اسضمير اسدي ي اسمارؾ اس كم فيياس ايث يمجف سلكدكافع  اسذاتين استي ي اإل لاف
غراتات كاسضغكط اس فلين كاالقتصادين ايث يامي  م يا ت كل اهلل كاس،كؼ م   يتغلب على اإل

 . (1)كمراقبت  في أعماس  كملؤكسيات 

كمف ذ ا فإ  ا  دد أ   يكدد إسى دكار اسرقابن اسشرعين استي تمارليا اسللطن اسعامن 
ف باهلل كاسالاب في يماـ اس ائـ على اإلرقابن أشد كأجمر فاعلينس كذي رقابن اسضمير سلفرد اسملل

كذذا اسضمير ذك  تاج استربين اإللبلمين كاسم اخ اإللبلمي اسذم يعيش في   اسيكـ اآل،رس
 لاف مع جتاب اهلل تعاسى كل ن رلكس  صلى اهلل علي  كللـس فيلمع سيماس كيتأمر بيماس كي  اد اإل

ٖا يأيٕإسى جؿ ما دات فييما مف أكامر ك كاذي كتكدييات ايث قاؿ تعاسى:"  ٖا أوق ْ ة اذليِ َآ
كيدرؾ أ   ماالب على جؿ  (3)"وأوقٖا ثةًؽٕد إن اًؽٕد اكن مصؤوال :"ومُٖل دؽةىل(2)"ثةًؽنٖد

َِ ؼُي  :"ومُٖل دؽةىل(4)ما اجتلبت دكارا  كما قدمت يداا " جؿ  فس بما جلبت رذي ن"
                                                           

 (.114( عمرس اسرقابن على األمكاؿ في اسفجر اإللبلمي )ص 1)
 (.1( لكرة اسمائدةس آين )2)
 (.34( لكرة اإللراتس آين )3)
 (.38ين )( لكرة اسمدمرس آ4)
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تعامل  مع كمما لبؽ يتبيف أف اسذم يارؾ اسفرد في (. 1)"صةِلة قٌْكصٓ وَِ أشةء قؽٌيٕة
اآل،ريف ذك ضميرا كدي  س كذذا ذك اسذم يجكف س  مف اسفاعلين ما ال يدعؿ صااب ذذا اسم يج 

لبلـ كرباذا في س كمف ذ ا يجكف قابن اسدا،لين استي اعت ى بيا اإليايد ع  س كذذا ذك قمن اسر 
عف جؿ ما اـر  م يج اهللس بعيدان  إتباععلى  اسمللـ مف ،بلؿ األما ن استي أؤتمف علييا اريصان 

 س بؿ إف تاهلل تعاسى كيلير على اسم يج اسصايح بكازع مف ضميرا في جؿ أاكاس  كتعامبل
قد كضعت قكاعد م البن سجؿ مف تلكؿ س   فل  أف ي،اسؼ ذذا اسمبادئ  اإللبلميناسشريعن 

كاأللس استي كضعت لكات جا ت ذذا اس كاعد مطلكبن مف اسفرد  فل  أك جا ت اس كاعد مطلكبن 
 .           (2)مف اسمدمكع ججؿ

 الفرع الثاني: الرقابة الخارجية.

ف ذ اؾ ذيئن أك دياز يراقب عمؿ يراد باسرقابن اس،اردين ساماين اسماؿ اسعاـ أف تجك 
س  اس ائميف على اسماؿ اسعاـ كت ديميـ إسى اسمااجمن ع د ادكث ،لؿ أك ارتجاب فعؿ مدـر
جاالعتدات علي  أك استصرؼ في  بطريؽ يعرض  سلتلؼ كاسيبلؾ جإقراض  ببل ضما ات أك 

فاعلين ذذا بضما ات كذمينس كذذا اسدياز ياتاج إسى صبلايات كأف يجكف ب  آسيات سضماف 
اسدياز اتى ي كـ بدكرا على اسكد  اسمطلكب كاسم كط ب س كسيس مع ى ذذا أف يؤدم كدكد تلؾ 
اسصبلايات إسى ارتجاب  فعؿ ماـر جاستدلس على اس اس كما شاب س سجف يراد باسصبلايات 

رة في بيذا اسدكرس كأف تتكافر سدييـ اس،ب جكف ذ اؾ اسعدد اسجافي ممف ي كمكفاستي ت اط ب  أف ي
معرفن االعتدات على اسماؿ اسعاـ مف عدم س كأف يمج كا مف االطبلع على اسالابات استي 

كفي إطار مف  ياتادكف إسييا في مزاكسن أعماسيـس على أف يجكف ذسؾ في إطار ضيؽ ددان 
ذااسلرين أيضاس  جاف ذذا اسدياز اسمكدكد اآلف في عصر ا يممؿ األديزة استي ت ـك باسرقابن  كا 

على اسمكظفيف اسعمكمييف جاسدياز اسمرجزم سلماالبات ك اكاس كاألديزة اسرقابين األ،رل استي 
دارين ك اكاس اب تيا س  جدياز اسرقابن اإلتراقب تصرفات اس اس كمدل مطاب تيا سل ا كف كعدـ مط

ف جاف اسفارؽ في أللكب ديزة م ذ زمف بعيد في اسشريعن اإلا األفل د كددت ذذ لبلمينس كا 
قابي بدكرا فإ   ال يدكز س  لبلمين ع د قياـ أم دياز ر تعامؿ اسجبيرس ايث في اسشريعن اإلاس

ت على اس اس أك استدلس علييـ سمعرفن ما يرتجبكف سل ياـ ب س فيذا أمر مم كع است ص
اس اس إسى ما يدب علييـ أف يفعلكا كما ال يدبس مـ بعد ذسؾ مف كا  ما علي  أف ي ب  سشرعا

                                                           

 (.15( لكرة اسدامينس آين )1)
 (.138-1137(م صكرس اماين اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين كاس ا كف )ص 2)
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ف اسفرد اسذم يريد أف يرتجب فعبلن  يضبط متلبلان  دريمن ما فبلبد  بدريمت  فبل يلكمف إال  فل س كا 
أل   يعلـ أف اهلل يراقب  كلياالب  على فعلت  إف ذك أفلت مف اسع اب  سكأف يفجر أسؼ مرة

مف ماظكرات ال على مدرد  ؿ اسدياز اسرقابي على ما كقع فعبلن اسد يكمس كمف ذ ا جاف عم
لبلمين ذك كاسذم ت كؿ ب  اسشريعن اإل اس كايا أك أ،ذ باسشبياتس كذذا اسدياز اسذم جاف مكدكدان 

 .  (1)دياز اسالبن كغيرا مف األديزة استي ل  ـك بتفصيليا

اإللبلـ بأ يا ذي األمر باسمعركؼ إذا عرؼ ف يات اسمللميف اسالبن في ي أول: نظام الحسبة:
:" ي كؿ اهلل تعاسى. (2)صبلح ما بيف اس اسظير ترج  كاس يي عف اسم جر إذا ظير فعل  كا  

وتلكِ َْكٍ أَح يدؼٖن إىل اخلري ويأمرون ثةًُؽروف ويْٕٖن ؼِ اًُْىر وأوئله ٍٔ 
اؿ اسعامن ف د أدمؿ ذسؾ . إف ما ييم ا ذ ا ذك اسدا ب اس،اص باسرقابن على األمك (3)"اًُكٌحٖن

 أبك اسالف اسماكردم في جتاب  األاجاـ اسللطا ين كاسكاليات اسدي ين كذي جاستاسي:

إف سلماتلب أف يراقب اسمرافؽ اسعامن سلدكسن كاستي ال غ ى ع يا سدماعن اسمللميفس فيعمؿ -1
ذا سـ يجف في  ما اسمللميفس كا  ماؿ على صيا تيا كتكفير اسمكارد اسماسين اسبلزمن سذسؾ مف بيت 

ذا تعطؿ شرب  أك التيدـ لكرا أك جاف يجفي سذسؾ أسـز اس ادريف بيذا اإل فاؽ اسضركرم )فاسبلد إ
ذا جاف في بيت اسماؿ ماؿ سـ يتكد  ف ذكم اساادات فجفكا عف معك تيـ فإيطرق  ب ك اسلبيؿ م

الدتياز بيـس أل يا اسلبيؿ في ا يـ كب ات لكرذـ كبمعك ن ب يعلييـ في  ضرر أمر بإصبلح شرب
أعكز بيت اسماؿ  إذاا كؽ تلـز بيت اسماؿ دك يـ كجذسؾ سك التيدمت ملاددذـ كدكامعيـس فأما 

صبلح شربيـ كعم  متكديان  ارة ملاددذـ كدكامعيـ كمراعاة ب ي اسلبيؿجاف األمر بب ات لكرذـ كا 
ف تعذر اسم اـ في اسبلد ستعطؿ شرب  كا داار لكرا  إسى جافن ذكم اسمج ن:" فإذا جفكا عف ذسؾ كا 

 . (4)بعمارت " فللماتلب أف تؤ،ذ أذل  دبران  اإللبلـبدار  مضران  فإف جاف اسبلد مغران 

فإذا كصؿ إسى عمل  أف قكما  سيدب على اسماتلب أف يراقب تاصيؿ إيرادات اسدكسن-2
مكاسيـ اسباط ن أك يتد بكا يربكا مف اسدفع بإ،فات أج  صيب اسدكسن في أمكاسيـ أك يتيم عكف إ،را

كفي ذسؾ ي كؿ  سيراداتذذا اإل دفع اسزجاة بكلائؿ ملتكين فإف سكاسي اسالبن أف ياصؿ م يـ دبران 

                                                           

 (.140-139(م صكرس اماين اسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإللبلمين كاس ا كف )ص 1)
 (.240( اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص 2)
 (.104( لكرة آؿ عمرافس آين )3)
 (.245(اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص 4)
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ا :" أما اسممت ع عف إ،راج اسزجاةس فإف جاف مف األمكاؿ اسظاذرة فعامؿ اسصدقن يأ،ذذ(1)اسماكردم
ف جاف مف األمكاؿ س كذك بتعزير أ،ص م   دبران  ا على اسغلكؿ إف سـ يدد س  عذرا أاؽس كا 

اسباط ن فياتمؿ أف يجكف اسماتلب أ،ص باإل جار علي  مف عامؿ اسصدقن أل   ال اعتراض 
إيرادات اسدكسن كيم ع أف ت  ص  سلعامؿ في األمكاؿ اسباط ن". فاسماتلب ذ ا جاف يراقب تاصيؿ

 فيك ياارب استيرب كاستد ب مف اسزجاة.بغير اؽ 

كعلى كاسي اسالبن أف ياكؿ دكف إ فاؽ األمكاؿ اسعامن في غير األبكاب اسم،صصن سيا -3
فجؿ ذذا  س فاؽكيجشؼ ما قد يجكف مف إلراؼ أك بذخ مف دا ب اس ائميف على ذذا اإل شرعاس

غير اسملتاؽ مف  مف باب األمر باسمعركؼ كاس يي عف اسم جر. جما جاف اسماتلب يم ع
كديك يا اساصكؿ على  صيب مف زجاة األمكاؿ اسباط ن كاستي قد ي،رديا أصاابيا بأ فليـ كي

ف ا،تلفت اسيد اس ائمن باسصرؼ. كذجر  يرادات اسدكسن أيضان كديتيا كذي بذسؾ دزت مف إ كا 
  غ ي يتعرض سملأسن اس اس في طلب اسصدقن كعلـ أ  رأل ردبلن  إذاأف اسماتلب  (2)اسماكردم

ذا تعرض س كا  إما بماؿ أك عمؿس أ جرا علي  كأدب  في  فأعلم  تاريميا على اسملتغ ي ع يا
سلملأسن ذك دلد كقكة على اسعمؿ زدرا كأمرا أف يعترض سبلاتراؼ بعمل س فإف أقاـ على اسملأسن 

 في إال اإللبلمينعذرا اتى ي لع ع يا. فكاسي اسالبن جما  رل ياكؿ دكف إ فاؽ مكارد اسدكسن 
فجاف كاسى  سكيعمؿ على تاصيؿ ذذا اسمكارد جاملن غير م  كصن ساسكدكا اسم،صصن سيا

 سكي فذ أاجاـ استأديب ما بيف ضرب كتشيير كقتيا ا كدرةاسالبن مرذكب اسدا ب يت،ذ س  لكطن 
فكالين  سكس  أف يدتيد فيما يتعلؽ باسعرؼ دكف اسشرع سفيعذر على اسم جرات استي سيس سيا اد

كذك في أعماس  يلتعيف باألعكاف  ساسالبن في ذسؾ كالطن بيف أاجاـ اس ضات كأاجاـ اسمظاسـ
كاسغلماف سيجكف أقدر على ت فيذ ما ي دب إسي  مف إدابن دعكة مف يلتعيف ب  سرفع اسظلـ أك سم ع 

،ابرات إسي  رداؿ اسمكقكع . كجاف اسماتلب يلدأ في بعض األاياف في ماالبت  إسى ما يلدأ 
دارين اآلف بكلائؿ استاريات اسلرين سلاصكؿ على اسمعلكمات اسصايان كإلظيار ما كاسرقابن اإل

سى دا ب اسرقابن اسماسين اسلاب ن جاف اسماتلب ي كـ بمراقبن اسااسن  س،في مف األمكر كا 
أدت اسارين اسفردين إسى  إذان كجاف ياؽ س  أف يتد،ؿ في اسشؤكف االقتصادي ساالقتصادين

 .(3)،بلؿ بمصاسح اسمدتمع إلا

                                                           

 (.248(اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص 1)
 (.248اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص (2)
 (.376( اس بيافس االتداا اسدماعي في استشريع االقتصادم اإللبلمي )ص 3)
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 ثانيا: ولية المظالم.

لبلمين جاف بدا ب اس ضاتس ياجـ فيما يعدز ف اس ظر في اسمظاسـ في اسدكسن اإلإ 
اس ضاة عف اساجـ في س كذي كظيفن أكلع مف كظيفن اس اضي كأعلى م  . كذ اؾ أعماؿ يتكالذا 

 :(1) كعيفكاسي اسمظاسـ فيما يتعلؽ باسرقابن اسماسين كذي على 

اسمظاسـ بغير اادن إسى تظلـ مف أاد أك طلب  : اال،تصاصات استي يتكالذا كاسيالنوع األول
فإف األمكر استي تتعلؽ باسمصاسح اسعامن ال  سفيي تلؾ استي تتعلؽ باسصاسح اسعاـ سسي يرفع إ

دكف يتكقؼ اس ظر فييا على متظلـ. في تضي األمر مف كاسي اسمظاسـ أف ي ظرذا كي كـ بيا 
ال فلدت األمكر. كاألعماؿ استي يتكالذا فيما يتعلؽ باسرقابن اسماسين يمجف  دعكل أك شجكل كا 

 اصرذا فيما يلي:

اس ظر في أدكر اسعماؿ فيما يدبك   مف األمكاؿس فيردع في  إسى اس كا يف اسعادسنس فيامؿ -1
إسى بيت اسماؿ أمر بردا  ا اسعماؿ فإف رفعكااسعماؿ بياس كي ظر فيما التزاداس اس علييا كيأ،ذ 

ف أ،ذكا أل فليـ التردع  ألرباب س فكاسي اسمظاسـ يراقب مف ت ل ات  فل  اس ائميف على دباين كا 
 :(2)ي رر فييا اساؽ يرادات بم،تلؼ أ كاعياس كذك في ذذا ي ظر إسى مبلث  كاحو اإل

 في طريؽ استاصيؿس فيتارل أف تجكف بدكف أذل.-أ

ار اسمع كؿ لن سياط م يا ما يرل فرض  ظلماس كيردذا إسى اسم دفي م دار األمكاؿ اسماص-ب
،فض قيمن ذذا اس،راج  اؿ اس،راج على األرض ما ال تطي  ذا فرض عماسذم ال يرذؽ أاداس فإ

إسى اسم دار اسمع كؿس كمف ذسؾ ما فعل  اس،ليفن اسميدم كذك أكؿ مف دلس سلمظاسـ في اسدكسن 
ف اس،لفات مف قبل  س كسما قيؿ س  إيـاس،راج اسظاسـ بعد أف أرذ سعراؽ اسعبالينس ف د رفع عف ا

ف اؿ  ست دـ اسعمؿ ب  أك تأ،رس أل طكا عف اس اس دبكا ذسؾ قاؿ: معاذ اهلل أف أسـز اس اس ظلمان 
مكاؿ اسللطاف في اسل ن ام ا : إف أل ط أمير اسمؤم يف ذذا ذذب مف أاسكاسي اسالف بف م،لد

 .(3)كأف أداؼ بيت اسماؿ" كأزيؿ ظلمان  أف أقرر ا ان  م:" علىٌ عشر أسؼ درذـس ف اؿ اسميد

                                                           

 (.185(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص 1)
 (.186اسماسين في اإللبلـ )ص (اسجفراكمس اسرقابن 2)
 (.81(اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص 3)
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فإ   بعد بياف اساؽ يرد اسمأ،كذ باسباطؿ إسى  سأل فليـ اس ظر إسى ما يأ،ذا عماؿ اسماؿ ظلمان -ج
يرادات تاصؿ اإلفاس اظر في اسمظاسـ علي  أف يتأجد مف أف  سأذل س كيعاقب اآل،ذ ع اب اسرشكة

فإف أزاد اس ائمكف باستاصيؿ شيئا رد ذذا اسزيادة إسى  سد اسمعمكؿ بياسل كا يف كاس كاع طب ان 
ف بدكف كد  اؽ إليرادات اسدكسن أك أ،ذذا اسماصلك أصاابيا لكات في ذسؾ أجا ت أضيفت 

 فيلتردعيا م يـ ألربابيا.

يرادات كمصركفات جتاب دكاكيف األمكاؿ مف إ ب  مف ي كـ كاسي اسمظاسـ بمرادعن ما يشتب -2
يرادات أضيفت كقيدت باسدفاتر بدكف   صس كمطاب ن ذسؾ على اس كا يف جد مف أف اإلسيتأ

سما تـ صرف  فعبلس أم أف ما جاف ي كـ ب  كاسي  اسمعمكؿ بياس كأف اسمصركفات أمبتت كف ان 
ـ بيا ديكاف اسرقابن اسمظاسـ ذ ا يشب  إسى اد جبير اسمرادعن اسملت دين است ليدين استي جاف ي ك 

كاإلدارينس ايث جاف ا،تصاص  مراقبن إيرادات اسدكسن كمصركفاتياس فللديكاف اؽ مراقبن اسماسين 
ضافتيا إسى أ كاعيا في اسالاباتس تاصيؿ اإل يرادات كاستأجد مف تكريدذا سل،زائف اسعامن كا 

كاستا ؽ مف صان اسمصركفات كاستأجد مف مطاب تيا سؤلرقاـ اسمدردن بدفاتر اسالابات. جما 
سكادبات اسمطلكبن عماسيـ كاين اس ائميف على اسشؤكف اسماسين ألاسمظاسـ في الف تأدي ظر كاسي 

ذسؾ  قضاة مدلس اسمظاسـس ألف اس،ائ يف أك اسم صريف بغيرذـ بعد أف يتارل م يـس كيلتبدؿ 
سكبفلادذـ تفلد كيجمر ت اسعماؿ ذـ قكاـ اسدكسن كبصبلايـ تصلح األمكر اسماسين باسدكسنذؤال
ضاعن أمكاؿ اسدكسن كتعدد ااالت اال،تبلسس ككاسي اسمظاسـ في لبيؿ ذسؾ يراقب اإل ذماؿ كا 

 لى عماؿ اساجكمن كدباة بيت اسماؿع (مف أيف سؾ ذذا)جتاب اسدكاكيف اسماسين كيطبؽ قا كف 
ذا ظير علييـ مظاذر اسغ ىكمتكسي األكقاؼ كجتبتيا ك اكذـ األب ين دكف أف يعرؼ  اكب ك  س كا 

على ،يا تيـ كارتشائيـس فيدكز عزسيـ كمصادرة أمكاسيـ ما سـ  در جاف ذسؾ دسيبلن سمرائيـ مص
تبع  في ذسؾ بعض س ك لبلـ عمر بف اس،طاب. كأكؿ مف طبؽ ذسؾ في اإل(1)يمبتكا سيا مصدرا

كيم ع  س،لفات اسدكسن األمكين كاسدكسن اسعبالين. فكاسي اسمظاسـ يراقب اتى ال يضيع اسماؿ اسعاـ
س على اسرعين مف اسعماؿ فيرد سيـ ا كقيـ أم ما اصؿ باسزيادة أك بدكف كد  اؽكقكع اسظلـ 

ا سلتعلؼ كظلـ اسرعين س  درتن  (2)لاتة التعماؿ اسللطن اسمم كانأم يم ع اسمكظؼ اسعاـ مف إ
  فاؽ اسكادبن.مكاردا اسصايان كي فؽ في أكد  اإلكمف أف ياصؿ اسماؿ اسعاـ مف 

                                                           

 (.1053( اسزرقاس اسف   اإللبلمي )ص 1)
 (.19( اسطبرمس تاريخ األمـ كاسملكؾ )ص2)
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كس  أف يردع في ذسؾ  سسشركط كاقفييا جد مف أف ريعيا يدرم كف ان تصفح األكقاؼ اسعامن سيتأ-3
إسى اسدكاكيف اسمافكظ بيا اسادج أك اسجتب اس ديمن استي يغلب على اسظف صاتيا. ك دد ذ ا أف 

يراداتيا سلتأجد مف أ يا ألكقاؼ اسعامن كجيفين استصرؼ في إكاسي اسمظاسـ ي كـ بمرادعن أمكاؿ ا
 .(1)م ررة كمف أ يا صرفت في األغراض اسم،صصن سياسل كاعد اس اصلت كف ان 

مبلؾ ي كـ كاسي اسمظاسـ برد اسغصكب اسللطا ين استي قد تغلب علييا كالة اسدكر جاأل-4
ما اسم بكضن عف أربابياس إما س لتعدم على أذليا. فإف علـ بذسؾ كاسي اسمظاسـ ع د سلرغبن فييا كا 

ذسؾ مف تل ات  فل  دكف أف ك  سكم ع اسدكر كاستعدمتصفح األمكر أمر برد األمبلؾ ألصاابيا 
 . (2)سي  أاديتظلـ إ

ستي ي ظر فييا ب ات على ما ي دـ : مف ا،تصاصات كاسي اسمظاسـ فيي تلؾ اأما النوع الثاني
 : (3)سي  مف ظبلمات كي لـ ذذا اس كع إسى اال،تصاصات اآلتينإ

دااؼ اس ظر بيـس تأ،رذا ع يـمف   ص أرزاقيـ أك  ذا تظلـ اسملترزقكفإ -1 فعلى  كا 
كاسي اسمظاسـ أف يردع في ذسؾ إسى ديكاف فرض اسعطات فيدري  علييـ كي ظر فيما 

ف سـ يأ،ذكا س فإف جاف قد أ،ذ  صكا أك م عكا مف قبؿ ا كالة أمكرذـ التردع  م يـ كا 
 قضاا مف بيت اسماؿ.

استي اغتصبت لكات ي كـ كاسي اسمظاسـ اي ما ت دـ إسي  اسظبلمات برد األمكاؿ اسعامن  -2
جما يرد سلعامن ما  سجا ت مغتصبن مف اسكالة أك اساجاـ أك مف األفراد بغير اؽ

ذا جاف اسماؿ اسمغتصب أضيؼ سلماؿ اسعاـ أك غتصب م يـ مف أمكاؿ لكات في ذسؾ إا
أ،ذا اسااجـ س فل . ف د جاف كاسي اسمظاسـ يرد األمكاؿ استي تغلب علييا ذكك األيدم 

كذسؾ ع دما يتظلـ أصااب ا فييا تصرؼ اسمبلؾ باس ير كاسغلبن اس كين كتصرفك 
 .(4)األمكاؿ

 

 
                                                           

 (.187(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص 1)
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139 
 

 .والدواوين ثالثا: رقابة السمطة التنفيذية

تترجز اسللطن است فيذين في اسدكسن اإللبلمين في اس،ليفن اسذم جاف يتكالذا ب فل  كيكجليا 
ذذا بدا ب مباشرت  سلللطات األ،رل في اسدكسن اإللبلمين. كل  كـ بتكضيح للطن  سإسى غيرا

سلللطن  اساجاـ أك رئيس اسدكسن فيما يتعلؽ باألمكاؿ اسعامن كاسرقابن علييا بصفت  رئيلان 
 .(1)است فيذين

ث : إف اسرقابن اسماسين استي جاف يباشرذا اس،لفات على عماسيـ تتممؿ في مبلرقابة الخميفة-1
 ع اصر رئيلين كذي:

ف س كفي ذسؾ ي كؿ اسماكردم "إ: كضع اسردؿ اسم الب في اسمجاف اسم البالعنصر األول-أ
جكف األعماؿ سل،ليفن ت ليد اس صاات فيما يفكض  إسييـ مف األعماؿ كيجل  إسييـ مف األمكاؿ ست

ر اسمؤم يف يكلؼ أمي م ات مافكظن". كقد  صح اس اضي أبكمكاؿ باألباألجفات مضبكطن كاأل
" ردؿ م ن  (2)ذاركف اسرشيد بالف ا،تيار مف يتكسى دمع اسصدقات في اسبلداف بأف يجكف

 .(3)عفيؼ  اصح مأمكف عليؾ كعلى رعيتؾ"

كذك ع صر استكدي   سعلى مباشرة اسعامؿ ألعماؿ كظيفت  : كذك لابؽ أيضان العنصر الثاني-ب
استدريبين  كذك يتممؿ اآلف في كضع اسدكرات سكاإلرشاد كاسذم جا ت تتضم   جتب استعييف

سلمكظفيف كاس ياـ بتدريب اسعامليف ب  اسددد قبؿ تلليميـ سمياـ م اصبيـ. جما يتضمف ذذا 
رشاد سلعامليف سمعاسدن بعض األمكر اسمعي ن  اسع صر أيضان  ما يصدر مف اس،ليفن مف تكدي  كا 

استي تصدرذا اآلف أديزة اسرقابن على  كذك يتممؿ في األكامر كاستعليمات كاس شرات اسدكرين
 .(4)م،تلؼ ملتكياتيا

كييدؼ إسى استا ؽ مف مطاب ن  س: كذك ع صر اسرقابن على أعماؿ اسمكظفيفالعنصر الثالث-ج
ف د جاف اس،لفات يراقبكف اسمتكسيف سؤلمكاؿ  سما ي كـ ب  مف أعماؿ سلشركط كاألكضاع اسم ررة

كقد باشر ذسؾ رلكؿ اهلل صؿ اهلل علي  كللـ كاس،لفات  سـاسعامن بمطاسبتيـ برفع اسالاب إسيي
 ؾ كلائؿ جميرة م يا إرلاؿ اسمفتشيفاسراشديف ك،لفات ب ي أمين كب ي اسعباسس جما اتبعكا في ذس

                                                           

 (.192(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص 1)
 (.80( أبي يكلؼس اس،راج )ص 2)
 (.16( اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص3)
 (.196(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص 4)
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تباعسكاست ارير اسدكرين  ان س  ما ع ان رادع ان أللكب اسم ار ن كاست ييـ كمعاقبن مرتجب اس،طأ ع اب كا 
كمجافأة اسعامؿ اسممتاز على الف إ،بلص  سلعمؿ. فرقابن اس،ليفن ذي رقابن ذادفن إسى  سسغيرا

فيي سيلت باسرقابن اسما عن استي تم ع مف كقكع  سصبلح اسمدتمع كت كيـ اسمعكج مف أفراداإ
بؿ ذي  ساس،طأ بما تضع مف قيكد كسكائح تاد مف ارين متكسي األمكر كتم عيـ مف استصرؼ

 . (1)إسى استكدي  كاإلرشاد رقابن تيدؼ أصبلن 

: ع دما ا ت لت اس،بلفن إسى ب ي اسعباس ت ررت قكا يف اسكزرات كلمي اسكزير رقابة الوزير-2
 س. كجاف اسكزير في عيدذـ لاعد اس،ليفن األيمف ي ضي بالم  في دميع شئكف اسدكسن(2)كزيرا

شراؼ على تاصيؿ اسضرائب كمراقبن مكارد اسدكسن اساؽ في تعييف اسعماؿ كعزسيـ كاإلكجاف س  
  كعيف: كا،تصاصاتيـ بيفكمصارفيا. كيمجف استمييز مف ايث للطات اسكزرات 

سي  اس ظر في اس،ليفن باسكزارة إسى ردؿ يفكض إ : كذي أف يعيدليو السمطةوزير يفوض إ-أ
بعد ذسؾ إال كالين اسعيد كسـ يبؽ سل،ليفن  سسي ن كاستصرؼ في شئك يا دكف اسردكع إأمكر اسدكس

كقد أك ضح اسماكردم للطن كزارة استفكيض بأ   يدكز سلكزير  سيـ اسكزيريكللطن عزؿ مف يكس
كيدكز أف ي ظر في اسمظاسـ كيدكز س   سأف ياجـ ب فل  كأف ي لد اساجاـ جما يدكز ذسؾ سئلماـ

اسكزير إال مبلمن أشيات  ماـ يصح مفس فإف جؿ ما يصح مف اإلأف يباشر ت فيذ األمكر استي دبرذا
دا قل يعزؿ مفجما أف سئلماـ أف  سكأف يلتعفي األمن مف اإلمامن سذي: كالين اسعيد سما ت دـ

 .(3)قلدا اإلماـ اسكزير كسيس سلكزير أف يعزؿ مف

: كذي استي تجكف فييا ميمن اسكزير ت فيذ أكامر اس،ليفن كتعليمات س كعدـ استصرؼ وزير منفذ-ب
بؿ جاف يعرض أمكر اسدكسن على اس،ليفن كيتل ى أكامرا  سمف تل ات  فل  في شئكف اسدكسن

 سكتعليمات  بشأ يا. كاسكزير يشرؼ على أعماؿ اسدكسن كي لؽ بيف دكاكي يا كمصاسايا اسم،تلفن
م،تلؼ فيك أعلى للطن ت فيذين بعد اس،ليفن يشارؾ في كضع اسليالن اسعامن كيراقب ت فيذذا في

أعماؿ اسدكاكيف  ان يبؿ أف بعض اسكزرات جاف يراقب يكم سلبلمينسن اإلأكد  اس شاط في اسدك 
. جذسؾ جاف اسكزير يراقب دميع اس ف ات استي ت،رج مف (4)كياتفظ بصكرة مف اسكمائؽ اسيامن سدي 

س،ليفن. إف اسكزرات في اسدكسن اإللبلمين جا كا يراقبكف بيت اسماؿ اتى تلؾ استي تصرؼ س ف ات ا
                                                           

 (.196(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص 1)
 (.22(اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص2)
 (.197(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص 3)
 (.198(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص 4)
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كجا كا لاعدا  سعماؿ إسى اس،ليفنس كيرفعكف  تائج األ فاقيااسعامن كجيفين إتاصيؿ األمكاؿ 
كي صفكف اسمظلكـ كيعطكف  سكأعماؿ اسدكاكيف اسم،تلفن  اتيااأليمف في ضبط مكارد اسدكسن ك ف

سرقابن  أكالن  م أل عف اسمراقبن بؿ جا كا ،اضعيفجؿ ذم اؽ ا  . كسج يـ مع جؿ ذسؾ سيلكا ب
سيس ذذا فالب بؿ جا كا أيضا ي،ضعكف  سما جاف ي كـ بعزسيـ كمصادرة أمكاسيـ كجميران  ساس،ليفن

ف د ادز أاد اس ضاة على  سسما ي،ضع إسي  اس،ليفن أك اسااجـ مف رقابن شعبين أك قضائين
 . (1)اسكزير ،كفا مف لكت تصرف  في أمكاؿ اسدكسن

سن مف األعماؿ أما رقابن اسدكاكيف فيي تعتبر مكضع سافظ ما يتعلؽ با كؽ اسدك 
. إف أكؿ مف كضع اسديكاف في اإللبلـ أمير (2)كاألمكاؿ كمف ي كـ بيا مف اسديكش كاسعماؿ

 :(3)كي  لـ اسديكاف إسى أربعن أقلاـ ساسمؤم يف عمر بف اس،طاب

ديكاف اسديش: كفي ذذا اسديكاف ألمات اسد د كم دار عطائيـ كمكعد صرؼ مرتباتيـ كاصر -1
 .(4)شامؿ س ف ات اسد د

مؿ ذذا اسديكاف على تاديد اسعمؿ سجؿ تكيش :فيما ي،تص مف رلـك كا كؽ ديكاف األعماؿ-2
مؿ على ذجر ااؿ تبلد اتى ال يشارج  في  غيرا كتفصيؿ  كااي كأاجاـ ضياع جؿ بلدس جما يش

كما الت ر علي  اجـ أرض  مف عشر أك ،راجس كذجر أاجاـ  جؿ بلد ذؿ فتح ع كة أـ صلاان 
ؿ ذك م المن أـ رزؽ م در على ،راد  جما يشمؿ على اصر ألمات اسمعادف ،راج جؿ بلد ذ

 .(5)كعددذا في جؿ بلد

مؿ على بياف قرارات استعييف كذجر اسذم تكيش :ديكاف األعماؿ فيما ي،تص مف ت ليد كعزؿ-3
كذذا اسديكاف يلمى شئكف اسعامليف باسدكسن  ست لدا كاس ااين كمدة استعييف كراتب جؿ عامؿ

ما ستعد على أذلياجاألم كس  رد ذذا األمكاؿ متى علـ  سبلؾ اسم بكضن عف أربابيا سرغبن فييا كا 
ف سـ يجف تظلـ مف أذليا . جما أ   يدب على كاسي اسمظاسـ أف ي ظر في شئكف اسعامليف (6)بيا كا 

ذا تبيف س  أف دكف ظلـ أك   ص أك تأ،رت ع يـس كا  كعطياتيـ كركاتبيـ سلتمبت مف أ يا صرفت 
                                                           

 (.200-199(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص 1)
 (.82األاجاـ اسللطا ين )ص( اسماكردمس 2)
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 (.82(اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص6)
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أاد اسعماؿ ظلـ أمر مف ظلم  برد ما أ،ذا مف ا  . جما أ   يدب على كاسي اسمظاسـ رد 
ـ أك مف قبؿ ذكم األيدم اس كين مف األفراد بغير اجأك اسا األمكاؿ استي اغتصبت مف قبؿ اسكالة

جما يرد سلعامن ما اغتصبت م يـ لكات جاف اسمغتصب أضيؼ سلماؿ اسعاـ أـ أ،ذا اسااجـ  ساؽ
كسجف ال يشترط في ذسؾ تظلـ أرباب  كال ي تزع  مف يد غاصب  إال باعتراؼ اسغاصب  س فل س

قرارا أك بعلـ كاسي اسمظاسـ ما ببي ن تشيد سلغاصب أك سلمغصكب مف يملج س  سكا  ما بتظاذر ك كا  ا 
 .  (1)األ،بار اسذم ي في ع يا استكاطؤ

كسـ يتعيف ماسج  كد،ؿ إسى ديكاف ي،تص ببيت اسماؿ يلدؿ في  جؿ ماؿ التا   اسمللمكف  -4
يرادات استي قبضت في أم إقليـ مـ تـ إ فاقيا في مصاسح اسمللميف س جما يضاؼ إسييا اإلارزا

 : (2)كسك سـ تد،ؿ في ارز بيت اسماؿ. كسلديكاف جتاب ميرة ي،تص جؿ كااد م يـ بما يلي

بيا اسرعين أك   صاف يتللـ ب  اؽ  اسرلـك اسعادسن مف غير زيادة تايؼافظ اس كا يف على -أ
 .(3)كيعتمد في ذذا على ما جتب سجؿ  ااين مف ا كؽ يتعيف دبايتيا سبيت اسماؿ سبيت اسماؿ

كذسؾ يعمؿ في  على إقرار اسعماؿ ب بضيا  سالتيفات اسا كؽ ممف كدبت علي  مف اسعامليف-ب
إسى بيت اسماؿ سـ   ت ،رادان فإف جا سأك سمعرفن ،ط  كالتيفاؤذا مف اس ابضيف سيا مف اسعماؿ

ياتج فييا إسى تكقيع كسي األمر إ ما يجفي اعتراؼ صااب بيت اسماؿ ب بضيا في براتة اسعماؿ 
إسي  فبلبد مف تكقيع كسي  مف ا كؽ بيت اسماؿ كسـ تجف ،رادان  س أما إف جا ت ،رادان م يا
 .(4)األمر

فمف أعماؿ جاتب  ساس،راج كاس ف نإمبات كقكع اسملاان كاسعمؿ كاس بض كااللتيفات كرفع -ج
مف  اسديكاف مراقبن كمطاب ن اسكمائؽ استي تمبت ملاان األرض كما كظؼ علييا مما دفع إسي  ا ان 

ف سـ يجف سيا أصؿ اعتمد في  ساسدباة كاسعماؿس فإف جا ت مطاب ن أ،ذذا كاعتبرت صايان كا 
 .(5)مكقعن مف كسي األمرإمباتيا على قكؿ رافعياس أما كمائؽ اس ف ات فبلبد أف تجكف 

                                                           

 (.501)ص ليالن اإل فاؽ اسعاـ في اإللبلـ(اسجفراكمس 1)
 (.261(أبك غاب س داد اسربس اإل فاؽ اسعاـ كمدل دكر اسدكسن في اسرقابن علي  )ص2)
 (.262(أبك غاب س داد اسربس اإل فاؽ اسعاـ كمدل دكر اسدكسن في اسرقابن علي  )ص3)
 (.215اسماكردمس األاجاـ اسللطا ين )ص( 4)
 (.262(أبك غاب س داد اسربس اإل فاؽ اسعاـ كمدل دكر اسدكسن في اسرقابن علي  )ص5)
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جاف ا،تبلفيما في ف ا،تلؼ اسعامؿ كجاتب اسديكاف ك ماالبن اسعماؿ في صان ما رفعكاس فإ-د
ف جاف ا،تبلفيما في ،راج فاس كؿ في  قكؿ جاتب اسديكاف  د،ؿ فاس كؿ قكؿ اسعامؿ أل   م جرس كا 

 . (1)أل   م جر

سذا تجكف علي   س كا يف كالتيفات اسا كؽسافظ اس تصفح اسظبلمات: يعد جاتب اسديكاف م دكبان -ق
ف جاف جاف اسمتظلـ مف اسرعين مف ايث تاي تصفح اسظبلمن كرفع اسظلـ إف ؼ اسعامؿس كا 

 .(2)اسمتظلـ عامبل دكزؼ في الاب  أك غكسط في معاملت  كصار صااب اسديكاف ،صما

ألف قبكسيا  جما يدب على جاتب اسديكاف م ع عماؿ اسدباين كاإل فاؽ مف قبكؿ اسيداياك 
يعد رشكة كيضع اسعماؿ مكاضع اسشبيات س جما يدب على متكسي ديكاف اسللطن إرلاؿ مفتشيف 

 .(3)على عماؿ اسدباين كاإل فاؽ كمعاقبتيـ في ااسن إ،بلسيـ بكادباتيـ

 رابعا: نظام ديوان بيت المال.

 ظـ ما كضع س  مف اساسديكاف اسغرض اسم شأ مف أدل  جاف البد أف ي سجي يؤدم ذذا
اجاـ اسضبط اسدا،لي ككدكد  ظاـ دقيؽ يجفؿ با تظاـ قيد دميع اإل يرادات كاسمصركفات كا 

 :(4)سمراقبن أمكاؿ اسدكسن كمف أذـ ذذا اس ظـ

رلاسيا ادرة مف كسي األمر ست يد ب  قبؿ إجاف يدب أف تمر باسديكاف دميع أكامر اسصرؼ اسص-1
 يرادات ست يد ب  قبؿ  فاذذا.إل،تص باسصرؼ كجذسؾ أكامر تاصيؿ اسلديكاف اسم

جاف سصااب ديكاف بيت اسماؿ عبلمن يضعيا على ذذا اسملت دات بعد قيدذا باسلدبلتس -2
كجاف اسملئكسكف يتأجدكف مف كدكد ذذا اسعبلمن )تأشيرة اس يد( قبؿ قياميـ بت فيذ أكامر اسصرؼ 

 سيطمئ كا على أ يا قيدت بديكاف بيت اسماؿ.

                                                           

 (.515(اسجفراكمس ليالن اإل فاؽ اسعاـ في اإللبلـ )ص1)
 (.263(أبك غاب س داد اسربس اإل فاؽ اسعاـ كمدل دكر اسدكسن في اسرقابن علي  )ص2)
 (.29اسليالن اسشرعين )ص ( ابف تيمينس3)
 (.221-216(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص4)
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م ابؿ ملت دات معتمدة مف ذكم اسشأف كتافظ في اسديكاف جملت دات داسن اسصرؼ ال يتـ إال -3
فإف جتاب األمكاؿ جا كا يعتمدكف على رلـك  سعلى صان اسصرؼس كيجكف سذسؾ  ماذج ،اصن

 م ررة كأ مكذدات ال يجاد ي،رج م يا كال ياتاج فييا إسى تغيير كال زيادة كال   ص.

سماؿ ياتاج يت اسماؿ كذك اس ائـ بأمر الابات بيت ايرادات: إف مباشر بمراقبن كضبط اإل-4
متردمن بالـ  كدين مف اسديات أكراقان  إسى أف ي يـ سجؿ عمؿ مف األعماؿ يراداتفي ضبط اإل
سي  اسماؿ كضع اسرلاسن اسكاصلن قريبن مف ذسؾ كصؿ إ فإذاسدين ككدكا أمكاسيا س اسعمؿ أك ا

)اسشطب بمع ى است ييد كاس  ؿ مف اسملت دات إسى اسعمؿ )أم مف أكراؽ ذسؾ اسعمؿ( مـ شطبيا 
ى اآلف( بما يصح اسدفاتر كبيذا اسمع ى مازاست تلتعمؿ ذذا اسجلمن في الابات اساجكمن ات

ذا صح اسكاصؿ صان اسرلاسن ؾ بعد كضع  في تعليؽ اسمياكمنس فإسي س كذسع دا مف اسكاصؿ إ
ف   ص ضمف ردع ت : مف دملن جذاس كالتم ى جتب سمباشر ذسؾ اسعمؿ ردعن بصات س كا 

كأعاد اسرد على مباشر ذسؾ اسعمؿ كأمبت في بيت اسماؿ ما صح  كبرز بما صح باسعدز كاسردس
 في . 

لدبلت تفصيلين  بإملاؾمراقبن كضبط اسمصركفات: ي كـ بضبط ما يتـ مف مصركفات -5
ر أك اسملتاؽ لتا اقات كأصااب اسمرتبات كاألدكر كيكضح قريف الـ اسم ر بألمات أرباب اال

سبللتممارات اسمافكظن  س س كيتـ قيد ما يدفع سجؿ ملتاؽ قباسن الم  بم تضى تكقيعاتيـ أك طب ان 
يت اسماؿ بااللتدعاتات استي تصؿ إسي  مف م،تلؼ اسديات في بيت اسماؿس ذذا كياتفظ في ب

طب في يصاالت اس،اصن باسمصركفات كتعتبر ذذا ملت دات  استي يدب أف يتـ اسشكدميع اإل
 سياس مـ ي يد دميع اسمصركفات في تعليؽ اسمياكمن. اسدفاتر بمكدبيا كطب ان 

مراقبن كضبط م،ازف اسغبلؿ: إف الابات اسم،ازف تملؾ باسجميات بمعرفن أميف اسم،ازف -6
سى اسم،ازف كجا ت تكدد قكاعد  سأم أ   جا ت تكدد لدبلت سضبط اسكارد كاسم صرؼ مف كا 

في بطاقات  لى بيا ات تشاب  بؿ تطابؽ اسمكدكدة سدي ا ااسيان سلصرؼ جما جا ت تشتمؿ ع
 األص اؼ اس،اصن باسم،ازف في جمير مف كادات اس طاع اسعاـ كاساجكمي.

ذا طلب م   ذسؾس فإ كل كيان  ما يلـز ب  اسجاتب مف رفع  مف اسالابات يكميان ع كفضبلن -7    كا 
   ال يضيؼ في  ين( كذك االرتفاع بعي   إال أين ت دير يلـز في جؿ ل ن برفع ت دير االرتفاع )ميزا 

ؽ بتلؾ األلماتس بؿ يع د اسدملن في صدرا على ما يلتاس كال يفصؿ في  أك باقيان  ااصبلن 
ت األصكؿ كاسمضاؼس كي،صـ باسمرتب علييا عف ل ن جاملنس اسمعاملن )اس ااين( مف دعل
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ت دير االرتفاع أك اسميزا ين كيلكق  إسى ،اسص أك فائض سيظير بذسؾ ميزاف تلؾ اسدين. إف 
م يا دملن مصركفاتيا  يراداتيا م،صكمان كاز ن اسعامن سدين ما تكضح دملن إاست ديرين أك اسم

 يرادات أك عدز.س كيجكف اس اتج إما فائض في اإلاسملتا ن عف ل ن جاملن

عامرة لمات اس كااي اسل يف جشكفات تفصيلين يذجر فييا أ كيلـز اسجاتب أف يرفع جؿ مبلث-8
كاسغامرة كاسفدف اسجيدين )اسضعيفن( كاسعاطلن كذجر اسبذار كاسريع مـ يذجر اسمتاصؿ م يا في 

مما  تمبلث ل يف سمبلث مغبلتس يع د على ذسؾ دملنس كيفصل  بل ي  كأقبلم س كال ي،ؿ بشي
شؼ دملن على عدة  كاايس قطاعينس كيع د في صدر اسجؿ  ااين مف اسا كؽ اسديكا ين كاإلبج
 باسمعامبلت. مفصبلن  ملن ديات اسعيف كاسغلنكد

لالين اسدفاتر األ إف ديكاف بيت اسماؿ جاف يلتعمؿ مدمكعن دفترين تشاب  تمامان 
يتـ اس يد فييا مف كاقع ملت دات معتمدة سيا  ي اس ظاـ اسماالبي اآلف مف يكميناسمكدكدة ف
. كجذسؾ يتـ عمؿ البن د ااسيان مشابين سلمكدك  . جما يكدد بدا بيا الابات م،ز ين ماذج معي ن

سى ما يتـ مف مرادعن دا،لين فعاسن مما تامين في  ياين جؿ عاـ باإلضافن إيكمين كالابات ،
 .   (1)لبلمينسدكسن اإليجفؿ إاجاـ اسرقابن اسماسين على أمكاؿ ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.228(اسجفراكمس اسرقابن اسماسين في اإللبلـ )ص1)
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 ة لمتصرف بالمال العام في فمسطينالتطبيقات العممي: الثانيالمبحث 

اسشركط استي  إتباعمف أ،طر األمكر استي إذا سـ يتـ يعتبر استصرؼ باسماؿ اسعاـ 
كيعتبر جؿ  سأكدبيا اس ا كف في الت،داميا يترتب على ذسؾ كقكع اعتدات صارخ على اسماؿ اسعاـ

تصرؼ م،اسؼ سلشركط اس ا ك ين باطؿ كيتلبب ب تائج للبين كمدمرة سلدكسن مف دميع اس كااي 
كأذميا اس ااين االقتصادينس باإلضافن إسى ذسؾ يتلبب بارماف األدياؿ اس ادمن مف أبلط 

 ا كقيا. 

،صص األكؿ سبياف ماذين استصرؼ اامن بت ليـ اسمباث إسى مطلبيفس يكلت كـ اسب
اسما ي سبياف في استشريعات اسفللطي ين. ك  األراضي اساجكمين جأاد أ كاع استصرؼ باسماؿ اسعاـب

 لبلمين.  ماـ باسماؿ اسعاـ في اسشريعن اإلتصرؼ اإل

 ماىية التصرف باألراضي الحكومية كأحد أنواع التصرف بالمال العام.المطمب األول: 

تي تؤمر على اساجكمن جك يا تتعلؽ إف استصرؼ باسملؾ اسعاـ مف اس ضايا اسيامن اس
سذسؾ يدب ،ضكع  سكتعتبر األراضي اساجكمين مف أذـ ممتلجات اسدكسن سبمكارد اسدكسن اسيامن

 استصرؼ فييا سضكابط كقيكد تد ب اسكقكع في دائرة إذدار اسماؿ اسعاـ.

س د كقعت عدة تصرفات على األراضي اساجكمين م ذ زمف اال تداب اسبريطا ي كزمف 
إسى ما أقرا اسمدلس استشريعي اسفللطي ي في غزة مف تكصيات سداف  لطن اسكط ين كصكالن اسل

للطن األراضي يتعلؽ  اسمكاز ن( بشأف م ترح م دـ مف-االقتصادين -اسمدلس اسمبلث )اس ا ك ين
كاسذم شمؿ  29/11/2015اجكمين سصاسح مشركع إلجاف اسصادر بتاريخ  بت،صيص أراضو 

اجكمين سيـ عف طريؽ مشاريع  ف في قطاع غزة بت،صيص أراضو سمكظفيفي  تلكين ملتا ات ا
 إلجا ين.

 الفرع األول: التطور التاريخي لألراضي في فمسطين.

 .أول: مفيوم األراضي الحكومية

ايث ت اس  ستعد األراضي اساجكمين أاد أذـ اسممتلجات كاسمكارد اسطبيعين بيد اسللطن
دردن تطكر األمـ كتاضرذا بمدل االلت،داـ األممؿ كاسرشيد ألراضييا. كي صد باألراضي 
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طن اسكط ين أك اسااجـ اسعاـ أك اسلل  كسن اسملدلن بالـ ،زي ن اسدكسناساجكمين: األمكاؿ غير اسم 
ف سـ يدر تلديلكأمبلؾ  كأين أراضو  كاستي لتلدؿ بالميا اسفللطي ين  يا كف ان أ،رل سلدكسن كا 

 .(1)ألاجاـ استشريعات اسمعمكؿ بيا

كبتطبيؽ ذذا استعريؼ على أ كاع األراضي في فللطيف يتبيف أف األراضي األميرين ذي 
 األراضي األميرين كف ان جما يطلؽ علييا في اسكقت اسااسي اسدكسن أك األراضي اساجكمين  يأراضً 

تجكف رقبتيا سبيت اسماؿ  ي:" ذي األراضي است1858ستعريؼ قا كف األراضي اسعمما ي سل ن 
س ات  على طلب  سمدة غير ماددة كيدرم إااستيا كتفكيضيا ألاد  مف قبؿ كسي األمر ب اتن 

ل د رلمي بذسؾ. كسما جا ت األراضي  طابك يدفعيا اسطاسب سل،زي ن كيعطىمعدلن تلمى اس
بإرادة رئيس اساجكمن البما يراا مف  سبيت اسماؿ أصبح استصرؼ بيا م كطان  األميرين ملجان 

 . (2)م تضيات اسمصلان

األراضي اسعامن بأ يا:"  1922مف مرلكـ دلتكر فللطيف سل ن  2كجذسؾ عرفت اسمادة 
جافن أراضي فللطيف استي تشرؼ علييا اجكمن فللطيف بم تضى معاذدات أك اتفاقيات أك 

 . (3)األراضي اسملتملجن سلمصلان اسعامن غيرذاتكارث كجافن 

 يا.أنواعتقسيمات األراضي في فمسطين و ثانيا 

استشريع اسفللطي ي بفعؿ عكامؿ شتى: دي ين كاقتصادين كليالين كادتماعين  س د تطكر
كأم ين كااتبلسينس كسـ ي تصر ذسؾ استطكر على فللفن استدريـ كاسدزات فالبس بؿ شمؿ  طاؽ 

 . (4)اييرا كأذميت تطبي   كمع

سعمما ي بشجؿ ألالي على األلس العتماد اسعصر ا :  ظران عصر الدولة العثمانية-أ
األصلييف شريطن ذا ما تـ اسفتح بعد اسارب تب ى األرض بأيدم أصاابيا اإللبلمينس فإ   جاف إ

كاس،مس ذا تـ اسفتح عف طريؽ اسارب تصبح األرض غ يمن بأيدم اسفاتايف دفع اس،راجس أما إ
كقد  سسبيت اسماؿ. كقد قلمت األراضي إسى: أراضي ملجين فردين كأراضي ملجين عامن سلدكسن

                                                           

 (.16)ص في اس ا كف اسفللطي ي س درائـ األراضياآلغا( 1)
اساجكمين كملؤكسين اسدكسن ( اسدائرة اس ا ك ين في اسمدلس استشريعي غزةس درالن قا ك ين اكؿ األراضي 2)

 (.4)ص
 .1922( مف مرلـك دلتكر فللطيف سل ن 2( اسمادة )3)
 (.2374(درادةس درائـ األراضي)ص 4)
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طبؽ اسعمما يكف  ظاـ االستزاـ بايث تضمف اسدكسن اساصكؿ على م دار مابت كمادد مف اسماؿ 
ذي:  ينسصاسح ،زي تيا. كبمكدب  ظاـ االستزاـ جا ت ملجين األراضي  ت كـ على رجائز ألال

اسفبلاكفس فاسدكسن اعتبرت  فليا اسماسؾ اسا ي ي -اسعلجريكف-اسمد يكف-االقطاعيكف–دكسن اس
فجا ت ايازتيـ  اإلقطاعيكفسؤلرضس كسيا اساؽ في دمع اسضرائب كاسرلكـ كاألعشارس أما 

( إسى اإلقطاعياتس كقد قلمت ذذا اسايازات)كاإلدارينسؤلرض تتفاكت الب م اصبيـ اسعلجرين 
ـس 1858سؤلراضي عاـ  اسميماركاسزعامت كاس،اص. كأصدرت اسدكسن اسعمما ين قا ك ان  مبلمن أ كاع:

اسبلا نس فأصدرت الئان تعليمات باؽ ل دات اسطابك استشريعات مـ تبع ذسؾ إصدار اسعديد مف 
س كساؽ  ظاـ 1861ـس مـ  ظاـ اسطابك في ذات اسعاـس مـ إعبلف قا كف اسطابك عاـ 1859عاـ 

ق 1274. كجذسؾ قا كف األراضي سل ن 1869س ك ظاـ تملؾ األدا ب عاـ 1867اسطابك عاـ 
ن إسى ،ملن أقلاـ ذي: األكؿ: األراضي ضي اسجائ ن  في مماسؾ اسدكسن اسعمما ياسذم قلـ األرا

 :كاسماسث ساسمملكجن أم األراضي اسدارم استصرؼ بيا بكد  اسملجين. كاسما ي: األراضي األميرين
 . (1)كاس،امس: األراضي اسمكات سكاسرابع: األراضي اسمتركجن ساألراضي اسمكقكفن

مف  24: مع صدكر قرار عصبن األمـ بتاريخ 1948-1917عصر الحتالل البريطاني -ب
اسبريطا ي. كصدر دلتكر فللطيف في اسعاشر  كضعت فللطيف تات اال تداب 1922يك يكس

على  مط اس كا يف اال دليزينس  س كعملت ا دلترا على تطبيؽ تشريعات1922مف أغلطس عاـ 
كم يا إقامن كطف قكمي سلييكد في فللطيف. كيعتبر عصر  سكل،رت بعضيا س،دمن أذدافيا

قا كف  اظـ  15اال تداب مف أ شط اسعصكر فيما يتعلؽ بتشريعات األراضي ايث صدر 
لعن في قطاع غزةس كقد أعطت ذذا استشريعات صبلايات كا سؤلراضي الزاست لارين اسمفعكؿ

ستشريعات أ،رل  سلم دكب اسلامي في استصرؼ باألراضي. كدات بعض ذذا استشريعات تعديبلن 
كجاف مف أ،طر استعديبلت استي تمت على اس كا يف ذك إعطات صبلاين سلم دكب  سلارين

مما أتاح اسمداؿ ستملؾ اسييكد  ساسلامي بتاكيؿ أمبلؾ اسدكسن )اسملجين اسعامن( إسى ملجين فردين
ت شالعن مف األراضي في فللطيف. كقد صدرت اسعديد مف اس كا يف اسمتعل ن باألراضي سملااا

استي ات،ذتيا اجكمن االاتبلؿ اسبريطا ي كليلن إلاجاـ ليطرتيا على األراضي اسفللطي ين مما 
قا كف -1: )كمف ذذا اس كا يف يليؿ بصكرة أك بأ،رل مصادرتيا ستأليس اسكطف اس كمي سلييكد

                                                           

 (.2375-2374( درادةس درائـ األراضي )ص1)
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قا كف اسكرامن -3س 1932م ازعات كضع اسيد على األراضي سل ن -2س 1920اضي ا ت اؿ األر 
 .(1)(1929قا كف اآلمار اس ديمن سل ن -4س 1923سل ن 

س ايث 1948اسبريطا ي اتى عاـ  : التمر اال تداب1967-1948عصر اإلدارة المصرية-ج
ملجن األرد ين مكتـ ضـ اسضفن اسغربين سل سأقيـ اسجياف اسصييك ي على أدزات مف فللطيف

س كبدأ اس ضات فييا يطبؽ استشريعات األرد ين باإلضافن إسى بعض 1950اسياشمين عاـ 
مف  11قطاع غزة ف،ضع سئلدارة اسمصرينس كفي  استي جا ت لارين اسمفعكؿ. أما استشريعات
أللالي سلم ط ن بإصدار اس ا كف ا 1955سل ن  255صدر اس ا كف رقـ  1955ن مايك ل 

اسكاقعن تات رقابن اس كات اسمصرين بفللطيف كاستي يطلؽ علييا الـ قطاع غزة. كالتمرت 
كصدر عدد مف اس كا يف كاألكامر  ساس كا يف استي كضعيا االاتبلؿ اسبريطا ي ،بلؿ ذذا اسفترة

عيا على اسمصرين بشأف األراضيس فيما يتعلؽ بت ظيميا كالتا اقاتيا كتكزي اإلدارةفي عيد 
 .(2)اسكرمن

ليطر االاتبلؿ  1967: بعد ارب عاـ 1993-1967عصر الحتالل السرائيمي-د
على ش ي اسكطف بما في ذسؾ اسماافظات اسد كبين )قطاع غزة(س كليطر باستاسي  اإللرائيلي

على اسكضع اس ا ك ي فييا مف ،بلؿ إصدار مدمكعن مف األكامر اسعلجرين في جافن اسمداالت 
بما فييا األراضي؛ كذسؾ بيدؼ تدعيـ أرجاف اجم  سؤلراضي اسفللطي ين. ك،بلؿ اساجـ 

س 1974عداد م،ططيف ذيجلييف األكؿ في عاـ ات اسد كبين تـ إاسماافظ اإللرائيلياسعلجرم 
. كسـ ت،تلؼ ت ليـ األراضي في ذذيف اسم،ططيف كا  ما تغيرت ف ط 1992كاسما ي في عاـ 

اسملااات اسم،صصن سجؿ قلـ مف أقلاـ األراضيس كقد قلـ اسم،طط اسييجلي في فترة اساجـ 
-3اسمبا ي اسعامنس -2االلت،داـ اسلج يس -1التعماالت األراضي إسى:" اإللرائيلياسعلجرم 

االلت،داـ اسزراعيس -6االلت،داـ اسص اعيس -5االلت،داـ استدارمس -4اسمؤللات اسعامنس 
 .  (3)اسم ابر(-8اسطرؽس -7

: في بداين ا ت اؿ إدارة اسضفن اسغربين اآلنحتى  1994عيد السمطة الوطنية الفمسطينية  -ك
إسى  اإللرائيلياالاتبلؿ تـ   ؿ بعض اسصبلايات مف إدارة  كغزة إسى اسللطن اسفللطي ينس

اسللطن اسفللطي ين. فعلى اسصعيد اس ا ك يس أصدر رئيس اسللطن اسفللطي ين أكؿ قرار س  بتاريخ 
                                                           

 (.2380(درادةس درائـ األراضي)ص 1)
 (.2383(درادةس درائـ األراضي)ص 2)
 (.2384-23383(درادةس درائـ األراضي)ص 3)
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اسذم قضى بالتمرار لرياف استشريعات كاس كا يف استي جا ت لارين اسمفعكؿ  1994أيار  20
م اسيد  اسللطن س تكست1994طاع غزة. كم ذ صيؼ في اسضفن اسغربين كق 5/6/1967قبؿ 

كتـ إدرات ا ت،ابات تشريعين أفرزت اسمدلس  س5/7/1994 اساجـ فشجلت اسللطن است فيذين م ذ
اساياة اسعامن  استشريعي اسذم جا ت أبرز ميام  إصدار استشريعات اسم ظمن سم،تلؼ دكا ب
ما ي ارب  2000ألفراد اسمدتمع. كذدفت استشريعات اسدديدة)استي بلغ عددذا اتى صيؼ عاـ 

مف استشريعات األ،رل إسى ت ظيـ اساياة كبلكرة كادة اس ا كف ما بيف  200قا ك اس ك 48مف 
لجرين استي اسع األكامرإسغات اسجمير مف  ماافظات اسضفن اسغربين كغزة. كجاف مف  تائديا أيضان 

في اسضفن اسغربين كقطاع غزة. كت شر ذذا استشريعات في اسدريدة  اإللرائيليأصدرذا االاتبلؿ 
. كب ظرة لريعن 20/11/1994اسرلمين "اسكقائع اسفللطي ين"س كقد صدر أكؿ عدد سيا بتاريخ 

يا إسى استشريعات اسدديدةس يبلاظ أ يا ترجز على عدة أمكر ألالين في اسدكسنس كمف أذم
ك  لت بعض اسلدبلت  ساألراضي؛ ايث ا ت لت إدارة للطن األراضي سلللطن اسفللطي ين

لـك إسى ليطرة اسفللطي ييفس كبذسؾ تـ إ شات للطن األراضي بمكدب مر  باألراضياس،اصن 
س كاستي جا ت تابعن إسى كزارة 5/6/2002عرفات بتاريخ صادر عف اسرئيس اسرااؿ يالر 

فصليا عف ذاتيف اسكزارتيفس كأصبات تابعن سمدلس  إسى أف تـ أ،يران  اسعدؿس كدكائر اسملاان
 .(1)اسكزرات اسفللطي ي

راضي في مااكسن م يا مشركع قا كف األ تـ إعدادكفي مااكسن دادةس  2004كفي عاـ 
جافن اس كا يف اسمعمكؿ بيا في اسضفن اسغربين كقطاع غزةس جما أف ذ اؾ مشركع قا كف  ستكايد

األراضي كجذسؾ مشركع ت ظيـ اسمدف كاس رل كاألب ينس كأيضا ذ اؾ مشركع قا كف إل شات سد ن 
آ،ر ذك قا كف اسكجاسن اسدكرين غير اس ابلن سلعزؿ كاسذم ال يزاؿ قيد اسدرالن سدل اسمدلس 

 . (2)استشريعي اتى اآلف

باستعاكف بيف للطن األراضي ككزارة است،طيط ضمف  عداد مشاريع قكا يف مؤ،ران جما تـ إ
بر امج ليالات إدارة األراضيس كمف ،بلؿ اسعديد مف اسمداكالت اسعامن كاس،اصنس ايث تـ 

 م افقكا يف األراضي في غزة كعددذا إ اعتماد تكايد قكا يف األراضيس كذسؾ عف طريؽ دمع
في أربعن أطر  بعن كعشركف قا ك ان كعددذا ل ا ك اس كقكا يف األراضي في اسضفنكعشركف ق

                                                           

 (.26( عدكةس آسين ا ت اؿ اسملجين في األراضي غير اسملدلن في فللطيف )ص 1)
 (.27( اسالي يس اإلطار اس ا ك ي ستلديؿ األمكاؿ اسغير م  كسن )ص 2)
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مشركع قا كف ا كؽ األراضيس -2مشركع قا كف للطن األراضيس -1: )(1)قا ك ين مكادة ذي
 مشركع قا كف االلتمبلؾ سؤلغراض اسعامن(. -4مشركع قا كف استلديؿس -3

مف قبؿ اسمدلس استشريعي اسفللطي ي بغزة  2015سل ن  2 جذسؾ س د تـ إصدار قا كف رقـ
 1942سل ن  6بشأف تعديؿ بعض أاجاـ قا كف األراضي اسعمكمين رقـ  12/4/2015ريخ بتا

كذذا  سايث  ص على تشجيؿ سد ن عليا سؤلراضي اساجكمين برئالن رئيس للطن األراضي
اسلد ن يعرض علييا جافن اسطلبات كاسم دمن ب،صكص قرارات استصرؼ باألراضي اساجكمين 

 ل ا كف.س كتلكين استعديات علييا كف ان 

كفي م ابلن مع مدير اإلدارة اسعامن سلد ن اس ا ك ين في اسمدلس استشريعي اسفللطي ي 
اسمشركع األكؿ بشأف  سأجد كدكد مشاريع قا ك ين ،اصن باألراضي سبغزة األلتاذ أمدد األغا

كاآل،ر مشركع قا كف بشأف اظر استعدم س  2013استصرؼ باألراضي كاسع ارات اسعامن سل ن 
س كذجر أف  2016على األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلدكسن كاألش،اص االعتبارين اسعامن سل ن 

ذيف اسمشركعيف لي،ضعاف سل راتة األكسى في األياـ اس ليلن اس ادمن كبعد ا تيات اسمرااؿ ذ
 سض اسكاقعبيما على أر عمؿ اس،اصن إلصدار إم تشريع ليتـ  شرذما في اسدريدة كمف مـ اس

 .(2)ممؿ ذذا استشريعات اسيدؼ م يا اسافاظ على اسماؿ اسعاـ إصدار كذجر أف

كاست ليـ اسعمليس أما  ي فللطيفس است ليـ اس ظرمسؤلراضي ف ذ اؾ عدة ت ليماتك 
 على اس اك استاسي:فاست ليـ اس ظرم سؤلراضي في فللطيف 

األاجاـ اسمتعل ن باألراضي كادد  1858س د  ظـ قا كف األراضي اسعمما ي سل ن 
 :(3)سلمادة األكسى م  س ف لميا إسى ،ملن أ كاع متمايزةس كذي ت ليماتيا كف ان 

سرقبن األرض كماسجيا سما تاتيا  : كذي األراضي استي يجكف صاابيا ماسجان األراضي الممك-1
كتصرفا. كقد تـ  كالتغبلالن  كفكقيا كياؽ س  استصرؼ بيا بدميع أ كاع استصرؼ التعماالن 

 ت ليميا إسى أربعن أ كاع كذسؾ بمكدب اسمادة اسما ين مف قا كف األراضي اسعمما يس كذي: 
                                                           

 (.27(اسالي يس اإلطار اس ا ك ي ستلديؿ األمكاؿ اسغير م  كسن )ص 1)
س اسمدلس استشريعي اسفللطي ي بغزة األلتاذ أمدد األغامدير اإلدارة اسعامن سلد ن اس ا ك ين في ( م ابلن مع 2)

 صبااا. 10س اسلاعن 23/2/2017بتاريخ 
(اسدائرة اس ا ك ين في اسمدلس استشريعي غزةس درالن قا ك ين اكؿ تلكين عادسن سؤلراضي اساجكمين كشب  3)

 (.2-1اساجكمين )ص
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: كاستي ال تزيد ملااتيا على  صؼ اسدك ـس أم أ يا األرض األرض الممحقة ببيت السكن-أ
استي تجكف في مكقع اسب ات كاستي تعتبر مف قبيؿ األراضي اسملؾس جما يتبيف أيضا أف األرض 
استي ت ع ،ارج ادكد اسبلدين)لكات ،ارج بلديات اسمدف أك اسمداسس اس ركين( ال يؤمر على  كع 

ال ياكسيا ذسؾ اسكاقع  سأك ب ات بيت اسلجف في أرض أميريناألرض جك يا ملا ن ببيت لجف أـ ال
مف  كع األميرين إسى اسملؾس بؿ إف األراضي استي تلاؽ مكاقع اسب ات استي تد،ؿ ضمف ادكد 

 اسبلديات ف ط ذي استي تعتبر مف  كع اسملؾ.

 .بأسماء مالكييا صحيحاً  األراضي التي أفرزت من األراضي األميرية وممكت تمميكاً -ب

 : استي كزعت كملجت سلفاتايف ع د اسفتح.األراضي العشرية-ج

كذي األراضي استي تعكد رقبتيا إسى بيت اسماؿ كاستي ت،تلؼ عف : األراضي الخراجية-د
األراضي استي تعكد رقبتيا سلمتصرؼس كأل يا مفتكان بدكف اربس فتجكف متركجن بيد أصاابيا 

 . (1)س،راج إسى بيت اسماؿكمف غير اسمللميف م ابؿ أف يدفع أصاابيا ا

 .(2): ذي األراضي استي تعكد ملجين رقبتيا إسى بيت اسماؿاألراضي األميرية-2

كقاـ ماسجيا بابس اسعيف  كقا ك يان  صاياان  : ذي األراضي اسمملكجن ملجان األراضي الوقف-3
 كاستصدؽ بم فعتيا سلف رات كأكد  اس،ير كاسبر.

سيـ  تترؾ اللتعماؿ األذاسي كتعتبر ملجان  قريبن مف اسعمراف : كذي أراضياألراضي المتروكة-4
دميعاس كال يدكز بيع أك شرات أك زراعن ذذا اس كع مف األراضي أك استصرؼ فييا إال باال تفاع 

 سدميع أذاسي اسم ط ن. كبشرط أف يجكف عامان 

 فل  سيلت ألاد كفي اسكقت  : ذي أراضي بعيدة عف اسعمرافس سيلت ملجان األراضي الموات-5
 متركجن. كبمكدب قا كف األراضي يتـ إايات األراضي اسمكات بإادل اسطري تيف: أرضان 

 إذف اسمأمكر مدا ا.-

                                                           

 (.4/ص2ج( اسكايدمس األاجاـ اسعامن في قا كف األراضي اسفللطي ي )(1
 (.12( اسمرس أاجاـ األراضي )ص(2
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س  بيا  )ممؿ اسطابك(س كيعطى   ديان  كدفع اسمزارع بدالن  بدكف إذف اسمأمكر بشرط زراعتيا فعبلن -
 ل د.

 اسذم قاـ بإايائيا. رقبن األراضي اسمكات عائدة سبيت اسماؿ كاؽ استصرؼ سلش،ص-

 أما است ليمات اسعملين سؤلراضي في فللطيف فيي جاستاسي:

ايث شرع اسم دكب  سس د أفرز اسكاقع اسليالي كاستاري،ي تص يفات أ،رل سؤلراضي
بإدراتات ملح سؤلراضي في فللطيف بغرض تلكيتيا كتلديليا ضمف  1934اسلامي ل ن 

سؤلراضي اسفللطي ين ل ن  اإللرائيليلدبلت رلمين ضمف لدبلت اسطابكس كبلبب االاتبلؿ 
تكقفت ذذا اسديكدس كع د تللـ اإلدارة اسمصرين سلاجـ اإلدارم في قطاع غزة التجملت  1948
عداد لدبلت م ظمن اسااجـ اسعلجرم اسمصرم آ ذاؾ عف إايث أعلف  ساستلكين سؤلراضي ديكد

سؤلراضي غير اسملكين كت ييد األراضي في )لدبلت دائرة ضريبن اسد،ؿ كاألمبلؾ( استابعن 
كذسؾ بيدؼ اسافاظ على ا كؽ أصاابيا اساائزيف سيا كبغرض فرض اسضرائب  سسكزارة اسماسين
 كذي:(2)جضريبن )اسكريجك( (1)ف اسضريبن اسمعمكؿ بياس كا ي علييا كف ان 

: كذػػي األراضػػي غيػػر اسمشػػمكسن بأعمػػاؿ استلػػكينس كغيػػر ملػػدلن سػػدل دكائػػر األراضــي الماليــة-1
دارة اسمصػػػرين يردػػػع تاري،يػػػا إسػػػى فتػػػرة الػػػتبلـ اإلتلػػػديؿ األراضػػػي استابعػػػن سلػػػلطن األراضػػػيس ك 

سلاجـ اإلدارم فػي قطػاع غػزة ايػث قامػت بمتابعػن ديػكد استلػكين سؤلراضػي استػي بػدأذا اسم ػدكب 
اساػػػاجـ اسعلػػػجرم اسمصػػػرم آ ػػػذاؾ عػػػف س كقػػػد أعلػػػف اإللػػػرائيلياسلػػػامي كتكقفػػػت بلػػػب االاػػػتبلؿ 

عداد لدبلت م ظمن سؤلراضي غير اسملػكين كت ييػد األراضػي فػي لػدبلت دائػرة ضػريبن اسػد،ؿ إ
كذسؾ بيدؼ اسافاظ علػى ا ػكؽ أصػاابيا اساػائزيف سيػا كبغػرض  ساألمبلؾ استابعن سكزارة اسماسينك 

س ػػػػػػػكا يف اسضػػػػػػػريبن اسمعمػػػػػػػكؿ بيا)جضػػػػػػػريبن اسعشػػػػػػػر كضػػػػػػػريبن  فػػػػػػػرض اسضػػػػػػػرائب علييػػػػػػػا كف ػػػػػػػان 
 سػػػكزارة استابعػػػن األمػػػبلؾ ضػػػريبن دائػػػرة سػػػدل األراضػػػيلػػػدبلت ذػػػذا اس ػػػكع مػػػف  كتافظاسكيرجػػػك(.
 يعت ػد جمػا سلملجيػن لػ دان  األمػبلؾ ضػريبن دائػرة عػف اسصػادر" قيد إ،راج" ملت د كال يعتبر اسماسينس
كشػػراتن)بيع اػػؽ  بيعػػان  بػػاألرض استصػػرؼ اس يػػد" اسشػػ،ص اػػؽ إ،ػػراج" ملػػت د يمػػ ح إ مػػا ساسجميػػر

                                                           

(اسدائرة اس ا ك ين في اسمدلس استشريعي غزةس درالن قا ك ين اكؿ تلكين عادسن سؤلراضي اساجكمين كشب  1)
 (.2اساجكمين )ص

( اسكيرجك: جلمن ترجينس تع ي اسدزين أك اس،راجس أك ماؿ ميرم أك رلـس كصكرذا كيربؾ كتع ي اسذذب أك 2)
 اسعطات أك اسم ح.  
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 مػػف األرض كااللػػتفادة بػػرذف اساػػؽ اسمتصػػرؼى ييعطػػأف  دكف اسم فعػػن كتظػػؿ اسرقبػػن سلاجكمػػن(س
 .(1)باالقتراض رضاأل

ميت باألراضػي ضػمف األراضػي )غيػر اسملػكين( كليػاألراضػي اسابػاؿ ت ػدرج األراضي الحبال:-2
ن طكيلػن كممتػدة مػف ع ػكد   ػؿ اسملجيػن لاساباؿ أل يا جا ت تي اس بكالػطن اسابػاؿ أك سكدػكد لللػ

 صػػادرة عػػف اسمتصػػرفيف بيػػا دكف كدػػكد قيػػد أك لػػدؿ سيػػا فػػي لػػدبلت ضػػريبن اسػػد،ؿ كاألمػػبلؾ.
سلعػػػائبلت اساػػػائزة سيػػػا  األراضػػػي سعػػػدة تصػػػ يفات الػػػب مكقعيػػػا اسدغرافػػػي أك كف ػػػان قيلػػػمت ذػػػذا ك 
 المت ػػاع شػػأت ذػػذا األراضػػي ج تيدػػن ك  راضػػي عشػػيرة أبػػك مػػديفس أراضػػي  صػػيرات اسلػػبع...(.أ)

علػى  ،ؿ كاألمػبلؾ بػكزارة اسماسيػن ب ػاتن داسمتصرفيف بيا مػف تلػديليا فػي لػدبلت دائػرة ضػريبن اسػ
ضػػػريبن اسكذسػػػؾ بغػػػرض استيػػػرب مػػػف أدات  سـ1960( سلػػػ ن 5سمصػػػرم رقػػػـ )قػػػرار اساػػػاجـ اسعػػػاـ ا

كباستاسي سـ ييم اػكا لػ دات )إ،ػراج قيػد( تيفيػد استصػرؼ بيػذا اسملػااات بػؿ كقػامكا باستصػرؼ بيػا 
يمػػػػارس ك  إسػػػػى اسغيػػػػر دكف ملػػػػت دات رلػػػػمين كذجػػػػذا تػػػػكاترت عمليػػػػات   ػػػػؿ اسملجيػػػػن اتػػػػى اآلف .

كاستصػرؼ علييػا م ػذ ع ػكد دكف أف يملجػػكا  كااللػػتغبلؿ اؿااللػتعمف سيػذا األراضػي اػؽ ك اساػائز 
 .(2)ل دات تمبت ملجيتيـ سيا

كسجػف تػـ مػ ح اػؽ  سذي عبارة عف أراضي أميرين تعكد سلاجكمن باأللػاس:راضي المحمولةاأل -3
ميت فػػػراد بمكدػػػب ع ػػػكد س ػػػات بػػػدؿ اسممػػػؿ )معدػػػؿ( ييػػػدفع إسػػػى اساجكمػػػن .كليػػػأاستصػػػرؼ بيػػػا إسػػػى 

 كا عػػػداـباألراضػػي اسمالكسػػن ألف اسصػػفن استعاقديػػػن بػػيف اسم تفػػع كاساجكمػػن )ت اػػػؿ( بكفػػاة اسم تفػػع 
أك لػػػ كط اسد لػػػين اسعمما يػػػن عػػػف  ساال تفػػػاعكرمتػػػ  أك اسم تفػػػع يتػػػكفى كيػػػرفض اسكرمػػػن كرامػػػن اػػػؽ 

بيػا كيجػكف  باال تفػاعاسم تفع.كباستاسي ت كـ اسدكسن بعرض ذذا األراضي باسمزاد اسعل ي سمف يرغب 
لتشػؼ ممػا ت ػدـ أف اساػائزيف سؤلراضػي اسملػماة دفػع بػدؿ اسممؿ.كباستػاسي يي  استزاـف ترلك علي  مس

 ما تػػربطيـ مػػع اسدكسػػن رابطػػن سإ)اسمالكسػػن( سيلػػكا غاصػػبيف أك معتػػديف علػػى األراضػػي اساجكميػػن
  صػدر قػا كف ذػذا اسصػفن .كاسدػدير ذجػرا أ ػ  تفعػيفقا ك ين تتممؿ برلػك اسمػزاد علػييـ كتػكارث اسم

                                                           

(اسدائرة اس ا ك ين في اسمدلس استشريعي غزةس درالن قا ك ين اكؿ تلكين عادسن سؤلراضي اساجكمين كشب  1)
 (.10اساجكمين )ص

استشريعي غزةس درالن قا ك ين اكؿ تلكين عادسن سؤلراضي اساجكمين كشب   (اسدائرة اس ا ك ين في اسمدلس2)
 (.9اساجكمين )ص
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ف قػا كف األراضػي اسعممػا ي ،صػص أاجامػان م،صكصػن سيػذا س جمػا أ،اص باألراضػي اسمالكسػن
 .(1)(60اس كع مف األراضي تبدأ باسمادة )

س ك شػػأت ذػػذا  ماافظػػن رفػػح ف ػػط ضػػمف أراضػػيذػػي أراضػػي اجكميػػن ت ػػع :أراضــي األقســاط-4
بػػإطبلؽ املػػن ستلػػكين كضػػعين  1965األراضػػي ع ػػدما قامػػت إدارة اساػػاجـ اسعػػاـ اسمصػػرم لػػ ن 

األراضي اساجكمين مع اساائزيف سيا سمدد طكيلػن مػف ،ػبلؿ استعاقػد معيػـ بع ػكد بيػع كشػرات  اقلػن 
لجيػن اسع ػار سلملجين ب ظاـ األقلاط بايث تؤكؿ اسملجين بإتماـ دفع جامؿ األقلػاط سكاضػعي اسيػد م

كتلػػدؿ بألػػمائيـ فػػي لػػدبلت اسطػػابك س كشيػػٌجلت سدػػاف سلت،مػػيف آ ػػذاؾ كقيي مػػت ألػػعار األراضػػي 
سمكقعػػػ س كأعل ػػػت أف آسيػػػن لػػػداد األقلػػػاط تجػػػكف بشػػػجؿ  ( د يػػػ  سلػػػدك ـ اسكااػػػد كف ػػػان 8س5س3بػػػيف )
 اضػعكع ك كشػر س كقاـ اسعديد مف األذاسي بػإبراـ ع ػد شػرات مػع إدارة اساػاجـ اسعػاـ اسمصػرم سل كم

اسيػػد فػػػي دفػػػع األقلػػػاط إال أف كقػػػكع االاػػػتبلؿ اإللػػرائيلي س طػػػاع غػػػزة اػػػاؿ دكف الػػػتجماؿ اسػػػدفع 
بلػػبب تيديػػد كاضػػعي اسيػػد مػػف استعامػػؿ مػػع اسماتػػؿ آ ػػذاؾس كب يػػت ذػػذا األراضػػي إسػػى يكم ػػا ذػػذا 

 .(2)اتاتاج اللتجماؿ قيمن األقلاط اسمتب ين عليي

 :األراضي المندوب-5

كؿ اال تداب اسبريطا ي على األراضي اسفللطي ين ل ن لاسعمما ين كابعد ل كط اسدكسن 
 فأصدر سقرارات عدة بات،اذ فللطيف في قياميا سبل تداب م ذ اسعلجرين اإلدارة قامت س1917
 ساس،اصن األميرين األراضي ملجين معامبلت دميع بكقؼ قراران  1918 أيار 8 مك يفي اسد راؿ
ى إس ا لاابيا ،بلؿ معيا أ،ذت استرجين اسللطات ألف( اسطابك) األراضي تلديؿ دكائر كأغل ت
عجؼ اسم دكب اسلامي على مرادعن ت ظيـ األراضي اسطابكس كباستكازم  دفاتر دميع دمشؽ

ك،لص إسى كدكد أراضي ،اصن )طابك( ميلدلن في لدبلت اسدكسن اسعمما ين جملجين ،اصن 
كباستاسي ال تشكبيا أين  سعلييا اؽ االلتعماؿ كااللتغبلؿ كاستصرؼ سلمكاط يف كيمارلكف

عملين أك قا ك ينس كفي اسم ابؿ تكدد أراضي أميرين أم رقبتيا كملجيتيا تعكد إسى  إشجاسيات
اسدكسن اسعمما ين بي ما يمارس علييا اسلجاف اؽ االلتعماؿ كااللتغبلؿ م ابؿ ل دات طابك 

ي ستكميؽ ذذا استصرؼ م ابؿ مبلغ تاصل  دائرة اسطابك مف تم ايا دكائر تلديؿ األراض
                                                           

(اسدائرة اس ا ك ين في اسمدلس استشريعي غزةس درالن قا ك ين اكؿ تلكين عادسن سؤلراضي اساجكمين كشب  1)
 (.9اساجكمين )ص

تلكين عادسن سؤلراضي اساجكمين كشب   (اسدائرة اس ا ك ين في اسمدلس استشريعي غزةس درالن قا ك ين اكؿ2)
 (.10اساجكمين )ص
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اسملتفيد. كالاظ اسم دكب اسلامي اسبريطا ي آ ذاؾ كدكد ملااات شالعن في جؿ مف ماافظتي 
،اف يك س كرفح ت ع شرؽ اسماررات كقابلن سلزراعن ف اـ بضميا إسى طائفن األراضي اساجكمين 

ب،ا يك س( أما األراضي اسكاقعن غرب اسمياررات  )م يا األرض اسمي اـ علييا مدي ن أصدات
كاسميلماة )اسمكاصي( فلـ تجف قابلن سلزراعن كااللتغبلؿ آ ذاؾ أل يا جا ت عبارة عف جمباف رملين 

( دك ـ كبماافظن 6820كتي در ملاان ذذا األراضي في ماافظن ،اف يك س ب) سغير ملتكين
زات ذسؾ اتفؽ اائزكراضي ( دك ـ كفؽ إاصات للطن األ2290رفح ًب ) ذذا األراضي  بغزة. كا 

اسكاقعن غرب اسماررات مع اسم دكب اسلامي آ ذاؾ على تطكيب األراضي اسم ،فضن اس ابلن 
سلزراعن كدفع اسضرائب م ابؿ ذسؾس بي ما تب ى األراضي اسمرتفعن اسمتمملن في اسجمباف اسرملين 

كالتغبلالن كتصرفان كليميت م ذ ذسؾ  دكف تطكيب )تلديؿ( كسجف تب ى تات ايازتيـ التعماالن 
اسايف )بأراضي اسم دكب اسلامي اسبريطا ي( أم تي لب س  المان سجف اؽ استصرؼ بيا جامبلن 
يلتمر ساائزييا كفؽ االتفاؽ اسمشار إسي  أعبلا. كقد شمؿ االتفاؽ آ ذاؾ على تمبيت ادكد 

أراضي اسم دكب يان( عف عن شرقان )اسماررات ااسكاضان تفصؿ األراضي اساجكمين اسكاق
كقد تدٌلت ذذا اسعبلمات  ساسمملكجن سل اس كاسمتمملن في اسمكاصي ااسيان اسكاقعن غرب اسماررات

اسفاصلن في جتؿ ،رلا ين على شجؿ م،ركط دائرم. كاسمتأمؿ في ذذا اسملااات مف األراضي 
 تداب اسبريطا ي على )سلم دكب( ليبلاظ الت رار استصرؼ بيا م ذ ما يزيد عف مئن عاـ قبؿ اال

فللطيف كيظير ذسؾ مف عمر األشدار كاسمبا ي كتكارث األدياؿ كاستعامؿ بيا كفؽ م طؽ 
 .(1)اسملجين اسجاملن

 .أراضي الالجئين-6

 الفرع الثاني: التشريعات المنظمة لمتصرف بأراضي الدولة في فمسطين.

 أول: التشريعات النافذة في الضفة الغربية.

بأراضي اسدكسن في اسضفن اسغربين استشريعات استاسين: قا كف إدارة أمبلؾ ياجـ استصرؼ 
س  ظاـ تفكيض كتأدير أمبلؾ اسدكسن األرد ي رقـ 1965سل ن  32اسدكسن األرد ي اسمؤقت رقـ 

 .1961سل ن  14س كقا كف اسماافظن على أمبلؾ اسدكسن األرد ي رقـ 1964سل ن  60

                                                           

(اسدائرة اس ا ك ين في اسمدلس استشريعي غزةس درالن قا ك ين اكؿ تلكين عادسن سؤلراضي اساجكمين كشب  1)
 (.4اساجكمين )ص
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مف مدلس اسكزرات ككزير  إدارة أمبلؾ اسدكسن جبلن قا كف مف  (5س4)س د ،كست اسمادتاف
بادكد كشركط ككفؽ إدراتات معي ن. ف د ،كؿ اس ا كف  سين صبلاين استصرؼ بأراضي اسدكسناسما

يؤدر أين قطعن أرض أك -1كزير اسماسين ب ات على ت ليب مف مدير األراضي كاسملاان أف:" 
يفكض أين -2يض أك بغير قصد استفكيض. ملؾ سلدكسن بصكرة مؤقتن أك ستالي يا ب صد استفك 

س ات بدؿ اسممؿ اسذم  قطعن أك ملؾ سلدكسن إذا جا ت ملاات  ال تزيد على عشريف دك مان 
بشرط أف ال  يفكض أين قطعن أك ملؾ سلدكسن كسك زادت ملاات  على عشريف دك مان -3ي ررا.
ذا جا ت األراضي كاألمبلؾ اسمراد تفكيضيا ال يمن بدؿ ممل  على مائتي دي ار". أما إتزيد ق

رات ب ات على ت ليب تد،ؿ تات أاجاـ اسع اكيف أعبلاس فيدرم استفكيض ب رار مف مدلس اسكز 
ي كـ كزير اسماسين بتشجيؿ  مف قا كف إدارة أمبلؾ اسدكسن 6ة كب ات على  ص اسمادكزير اسماسينس 

كيدكز  كمأمكر تلديؿ األراضي كاسماالبس مسد ن في جؿ ماافظنس مؤسفن مف اسااجـ اإلدار 
تشجيؿ اسلد ن  ت اسمصلان كظركؼ اسعمؿ أك طبيعت إذا اقتض رئيس اسكزرات سلكزير بمكاف ن

 االلتئداربشجؿ آ،ر أك زيادة عدد أعضائيا. كت،تص ذذا اسلداف باس ظر في طلبات 
درات اسجشؼ كاستا يؽ في اس،بلفات بيف اسمتصرفيف أك في  أين أمكر أ،رل تتعلؽ كاستفكيض كا 

بأمبلؾ اسدكسنس كت دير قيمتيا. كت دـ ت اريرذا سمدير األراضي كاسملاان سيرفع تكصيات  بشأ يا 
/أ( م   على أ   يدكز سلمدير قبؿ كضع تكصيات  كرفعيا سلكزير 7سكزير اسماسين. ك صت اسمادة)

على اسمكقع إذا سـز ذسؾ. أف يعيد است رير سلد ن مف أدؿ التجماؿ استا يؽ أك إلدرات اسجشؼ 
عبلف عف اإل كاألراضيإسزاـ مدير اسملاان  مف ذات اس ا كف  صت على 14كجذسؾ اسمادة 

أمبلؾ اسدكسن اسمراد تأديرذا أك تفكيضيا باسصكرة استي يراذا م البنس شريطن أف تجكف تلؾ 
ذا على أ   إف د  صت  12أما اسمادة  األراضي ممبتن على ،رائط دائرة اسملاان كاألراضي.

سل ا كف فإ   ال يدكز سلمفكض باسملؾ بيع  أك ذبت  إسى ش،ص أ،ر أك  فكض ملؾ دكسن كف ان 
 .(1)مبادست  إال بعد مركر عشر ل كات مف تاريخ تلديؿ اسملؾ بالم  في دائرة استلديؿ

مف اس ا كف األلس اس ا ك ين ست دير بدؿ استصرؼ بأراضي  7جما ككضعت اسمادة 
 ت ذذا األمر سلد ن مشجلن مف قبؿ كزير اسماسينس كمؤسفن مف اسااجـ اإلدارم فيكفكض ساسدكسن

مف  ظاـ تفكيض كتأدير  7كاسماالب. ك صت اسمادة  اسماافظنس كمأمكر تلديؿ األراضي
على أ  :" سغايات تعييف بدؿ اسممؿس ت در قيمن األراضي  1964سل ن  60أمبلؾ اسدكسن رقـ 

على اعتبار أ يا ،اسين مف أين تالي ات أدريت  علييا". جما البما تلاكي  كقت استفكيض 

                                                           

دارتيا بيف اس ا كف كاسممارلن )ص1)  (.5( اسييئن اسملت لن سا كؽ اإل لافس استصرؼ بأراضي اسدكسن كا 
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يدفعيا اسملتفيد مف أكضح اس ظاـ اسمذجكر اس لبن اسمئكين  مف اس يمن اسم درة استي يدب أف 
تفكض األراضي اسكاقعن  لكات في ااسن استأدير أك في ااسن استفكيض. فممبلن  أراضي اسدكسن

ببدؿ  راضي استي تمت تلكيتيا أك سـ تتـ_لكات مف األ ضمف ادكد اسبلدين كم اطؽ است ظيـ_
أما ما ي ع ،ارج ذذا  اسم درة مف قبؿ اسلد ن اسمذجكرةس % مف قيمتيا75ممؿ ال ي ؿ عف 

% 50اسم اطؽس فيدكز تفكيض ملااات صغيرة م   سغايات اإللجاف ببدؿ ممؿ ال ي ؿ عف  
سمذجكر األدرة استي يدفعيا ملتغؿ مف اس ظاـ ا 10مف قيمتيا اسم درة. جما كاددت اسمادة 

األرض اساجكمين سغايات غير زراعينس ممؿ قلع اسادارةس الت،راج اسرماؿس تأليس ماطات سبيع 
يدفع اسملتفيد مف األرض اساجكمين  اسغازس أك إ شات مطاعـ أك ف ادؽ أك م اذي. فممبلن 

 ار عف جؿ دك ـ ملتغؿ دي 35دي ار عف جؿ دك ـ كمبلغ  25اسملتغلن في قلع اسادارة مبلغ 
 .(1)في الت،راج اسرماؿ

مف  ظاـ تفكيض كتأدير أمبلؾ اسدكسن اسشركط اسكادب تكافرذا في  11س د اددت اسمادة 
 :(2)طاسب أراضي اسدكسن سغايات زراعين كذي

على زراعن األرض بكد  صايح لكات جاف سكادا أك باالشتراؾ مع  قادران أف يجكف  -1
 غيرا.

بالم  أك بالـ زكدت  أك بالـ مف يعيل  مف أكالدا أراض تعادؿ أك تزيد  أف ال يجكف ملدؿ-2
على مائن دك ـ مف األراضي اسمرتفعنس أك ،مليف دك ـ مف األراضي اسممجف تاكيليا إسى ل يس 

 أك ،مليف دك ـ مف األراضي اسممجف ل ايتيا مف اسمياا اسدارين أك اسي ابيع.

 إقامن دائمن في  فس اسلكات استابعن س  األرض. أف يجكف اسطاسب م يمان -3

إذا جاف اسطاسب دمعين تعاك ين أك شرجن زراعين ملاذمن عامن أك ،اصن ي تضي أف يجكف -4
 % مف أصاابيا مف اسرعايا األرد ييف كأليميا ملدلن بألمائيـ.75

 ليب مدير مف قا كف إدارة أمبلؾ اسدكسن أدازت سكزير اسماسين ب ات على ت 9أما اسمادة 
األراضي كاسملاان بيع أمبلؾ اسدكسن باسمزاد اسعل ي سإذا رأل في ذسؾ مصلان سل،زي نس على أف 

 ي،ضع قرار اإلااسن اس طعين سمكاف ت س كبشرط أال تزيد اس يمن اسم درة سلملؾ على مائتي دي ار.
                                                           

دارتيا بيف اس ا كف كاسممارلن )ص1)  (.6(اسييئن اسملت لن سا كؽ اإل لافس استصرؼ بأراضي اسدكسن كا 
دارتيا بيف اس ا كف كاسممارلن )ص2)  (.7(اسييئن اسملت لن سا كؽ اإل لافس استصرؼ بأراضي اسدكسن كا 
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 1961سل ن  14كقد عاسج قا كف اسماافظن على أراضي كأمبلؾ اسدكسن األرد ي رقـ 
 3سمكادين استعدم على أراضي اسدكسن. ف د  صت اسمادة  إتباعيااألصكؿ اس ضائين اسكادب 

راضي  ضايا اسمتعل ن باالعتداتات على أعلى تأسيؼ ماجمن ،اصن مف قاض م فرد ت ظر في اس
كأمبلؾ اسدكسنس على أف ت ظر ماجمن تلكين األراضي كاسمياا في ذذا اس ضايا إسى ايف تشجيؿ 

مف اس ا كف ذات  على ضركرة أف تبت اسماجمن في  4اس،اصن اسمذجكرة. ك صت اسمادة  اسماجمن
قضايا االعتداتات على أراضي كأمبلؾ اسدكسن كتعطييا صفن االلتعداؿس كيجكف قرارذا في ذذا 
اسشأف قطعياس كيدكز سيا أف تفرض ع كبن اسابس مدة ال تزيد عف شيرس أك غرامن ال تزيد عف 

أك بجلتا اسع كبتيف معاس كسيا أف ت رر رفع يد اسمعتدم فكر ت ديـ اسدعكل با  س  س،مليف دي ارا
دكف االستفات إسى أم ادعات باستصرؼ مف قبل . جذسؾ سلماجمن أف ت رر إزاسن دميع ما أادم  
عادة اسااؿ إسى ما جاف علي  قبؿ االعتدات.  اسمعتدم على أراضي كأمبلؾ اسدكسن على  ف ت س كا 

م   مكظفي دائرة األراضي كاسملاان اسماافظن على أراضي كأمبلؾ اسدكسن  8اسمادة جما أسزمت 
يداعيا إسى مدير األراضي كاسملاان  اسضبكط كمراقبن أم اعتدات ي ع علييا كت ظيـ باسمعتديفس كا 

مف اس ا كف مدير دائرة  9كتعتبر ذذا اسضبكط جبي ن على كقكع االعتدات. كأعطت اسمادة 
اان صبلاين إقامن دعاكل االعتدات على أراضي كأمبلؾ اسدكسنس كس  أف ي تدب األراضي كاسمل

 .      (1)أم مكظؼ إلقامن ذذا اسدعاكل كاسمرافعن بيا أماـ اسماجمن

 ثانيا: التشريعات النافذة في قطاع غزة.

كأجمر  تبدك استشريعات استي تاجـ استصرؼ بأراضي اسدكسن في قطاع غزة أقؿ كضكاان 
مف تلؾ اس افذة باسضفن اسغربينس كذذا إضافن إسى قصكرذا عف معاسدن األمكر استفصيلين  تع يدان 

استصرؼ  1853اسمتعل ن باستصرؼ بأراضي اسدكسن. إذ ياجـ قا كف األراضي اسعمما ي سل ن 
باألراضي بصفن عامنس بما فييا أراضي اسدكسن. جما دات في مرلكـ دلتكر فللطيف سل ن 

م   على ما يلي:"  12اسمتعل ن باستصرؼ بأراضي اسدكسنس ف صت اسمادة  ببعض األاجاـ 1922
ت اط باسم دكب اسلامي آ ئذ دميع اسا كؽ في األراضي اسعمكمين أك اسا كؽ اسمتعل ن بيا". 

مف اسمرلـك ذات  على:" سلم دكب اسلامي أف ييب أك يؤدر أين أرض مف  13ك صت اسمادة 
م دـس كس  أف يأذف بإشغاؿ ممؿ ذذا األراضي بصفن مؤقتن  األراضي اسعمكمين أك أم معدف أك

كباسشركط كسلمدد استي يراذا مبلئمن على أف تراعى في ذسؾ أاجاـ أم قا كف. كيشترط في ذسؾ 
سمرلكـ أك تشريع أك قا كف معمكؿ  أف تدرم جؿ ذبن جيذا أك جؿ إيدار أك تصرؼ جيذا كف ان 

                                                           

دارتيا بيف 1)  (.8-7اس ا كف كاسممارلن )ص(اسييئن اسملت لن سا كؽ اإل لافس استصرؼ بأراضي اسدكسن كا 
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سما قد يصدر سلم دكب اسلامي مف  د أك كف ان ب  اآلف في فللطيف أك ليعمؿ ب  فيما بع
دكز على:" ي 1942سل ن  6مف قا كف األراضي اسعمكمين رقـ  2استعليمات". جما  صت اسمادة 
على ع كد اإليدار اسمتعل ن  ابن ع  بالـ اسم دكب اسلامي كباس ي سمدير تلكين األراضي أف يكقع

يراعى في ذسؾ دميع استعليمات اسعامن  باألراضي اسعمكمينس أك على ر،ص إشغاسياس على أف
أك اس،اصن استي يصدرذا اسم دكب اسلامي". مف دا ب آ،ر سـ يتـ كضع أم تشريعات متعل ن 

س اسذم 1960سل ن  5بأراضي اسدكسن كاستصرؼ بيا في اسا بن اسمصرينس بالتم ات قا كف رقـ 
ألمكاؿ اس،اصن اسمملكجن على اآلتي:" ال يدكز تملؾ ا 1 ص في اسمادة األذـ م   اسمادة 

سلاجكمن أك األش،اص االعتبارين اسعامنس كجذسؾ أمكاؿ األكقاؼ اس،يرينس أك جلب أم اؽ 
عي ي علييا باست ادـ. جما ال يدكز استعدم عليياس كفي ااسن اصكؿ استعدم يجكف سلدين 

 .    (1)صاابن اسشأف اؽ إزاست  بالب ما ت تضي  اسمصلان اسعامن"

 واقع التصرف باألراضي الحكومية في فمسطين. الفرع الثالث:

 .أول: التصرفات الجائزة

يمجف استمييز بيف ف رتيف فيما يتعلؽ باإلطار اس ا ك ي اس اظـ ألراضي اسدكسنس اسفترة 
اسمتعلؽ بإ شات للطن األراضيس  2002سل ن  10األكسى لب ت صدكر اسمرلـك اسرئالي رقـ 

 1957سل ن  532اسمادة اسرابعن مف قرار رقـ  قطاع غزة كتاديدان ايث جا ت اس كا يف اس افذة في 
بشأف تشجيؿ سد ن أمبلؾ اساجكمن في قطاع غزة تديز سلد ن اسمذجكرة ت ديـ استكصيات اسمتعل ن 
ببيع كالتغبلؿ كتأدير أراضي اسدكسنس على أف يتـ عرضيا على اسااجـ اإلدارم )رئيس اسللطن 

ط ين( سلتصديؽ علييا. أما اسف رة اسما ينس ف د تلت صدكر اسمرلـك اسكط ين بعد قياـ اسللطن اسك 
اسذم  ص في مادت  اسماسمن على جيفين استصرؼ بأراضي اسدكسنس  2002سل ن  10اسرئالي رقـ 

ايث يتـ ذذا استصرؼ ب رار يصدر عف رئيس اسللطن اسكط ين ب ات على ت ليب سد ن مشجلن 
 .(2)ؿ اسعامن كاإللجاف ككزير اساجـ اسماليمف رئيس للطن األراضي ككزير األشغا

س د  ص اس ا كف اسعمما ي على أ  :" ال يمجف إااسن أك تفكيض جامؿ أراضي قرين أك 
قصبن ما دملن إسى ذيئن  مدمكع أذاسييا أك سش،ص أك ش،صيف كمبلمن أش،اص م ت،بيف 

                                                           

دارتيا بيف اس ا كف كاسممارلن )ص1)  (.9-8(اسييئن اسملت لن سا كؽ اإل لافس استصرؼ بأراضي اسدكسن كا 
 (.2361(درادةس درائـ األراضي )ص(2
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ـ ل دات اسطابك أليديي جؿ ش،ص مف األذاسي على ادت  كتعطىم يـ بؿ تااؿ األراضي إسى 
 . (1)اسمبي ن جيفين تصرفيـ

ك ص قا كف األراضي اسعمكمين على أ  :" يدكز سمدير تلكين األراضي أف يكقع بالـ 
اسم دكب اسلامي كباس يابن ع   على ع كد اإليدار اسمتعل ن باألراضي اسعمكمين كعلى ر،ص 

 .(2)يصدرذا اسم دكب اسلامي"إشغاسيا على أف يراعي دميع استعليمات اسعامن أك اس،اصن استي 

ك ص قا كف تملؾ األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلاجكمن أك األش،اص االعتبارين اسعامن 
عتبارين اسعامن اسمملكجن سلاجكمن أك األش،اص اال على أ  :" ال يدكز تملؾ األمكاؿ اس،اصن

يدكز استعدم كجذسؾ أمكاؿ األكقاؼ اس،يرين أك جلب أم اؽ عي ي علييا باست ادـس جما ال 
بالب ما ت تضي   كفي ااؿ اصكؿ استعدم يجكف سلدين صاابن اسشأف إزاست  إداريان  سعلييا

 . (3)اسمصلان اسعامن"

 ىناك عدة صور لمتصرف باألراضي الحكومية وىي:-أ

: ذك اال تفاع بأرض اجكمين م ابؿ مبلغ مف اسماؿ دكف تملجيا تخصيص األراضي الحكومية-1
ت،صيص متعلؽ باساجكمنس جت،صيص قطعن أرض إلقامن مشركع جإ شات  كذك  كعاف: األكؿ:

مشفى أك مزرعن. كاآل،ر: ت،صيص متعلؽ باسدمعيات األذلين: جت،صيص قطعن أرض سيا 
 .(4)إلقامن مشركع ي،دـ اسصاسح اسعاـ م ابؿ دفع  لبن معي ن مف قيمن األرض ل كيا

اجكمين م ابؿ دفع قيمتيا  اسملتفيد أرضان : ي ـك على ألاس م ح تفويض األراضي الحكومية-2
 .(5)اسم درة على أقلاطس كبعد إتماـ دفع األقلاط يتـ تلديليا بالم 

: سلمتصرؼ باألراضي اسدارم بيا استصرؼ باسطابك أف تفريغ أو إيجار األراضي الحكومية-3
لى جؿ ااؿ يتفرغ بإذف اسمأمكرس كيجكف تصرؼ اسمفركغ س  أم اآل،ذ باألراضي استي أ،ذذا ع

                                                           

 ق.1274( مف قا كف األراضي اسعمما ي سل ن 8( اسمادة )(1
 .1942سل ن  6( مف قا كف األراضي اسعمكمين رقـ 2( اسمادة )(2
 ( مف قا كف تملؾ األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلاجكمن أك األش،اص االعتبارين اسعامن.1( اسمادة )(3
(س درادةس درائـ 5( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي اسدائرة اس ا ك ينس األراضي اساجكمين كملؤكسين اسدكسن )4)

 (.2362األراضي )ص
(س درادةس درائـ 5اس ا ك ينس األراضي اساجكمين كملؤكسين اسدكسن ) ( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي اسدائرة(5

 (.2362األراضي )ص
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مات اسمفرغ س  بدكف أ،ذ اإلذف مف اسمأمكرس فيجكف سلش،ص اسمتفرغ  إذابإذف اسمأمكرس أما 
استصرؼ في أراضي  جما جاف أكالس كجذسؾ إذا مات اسمتفرغ كجاف س  كرمن سيـ اؽ اال ت اؿ على 

ال فتجكف ملتا ن سلطابكس أما اسمفرغ س  فيأ،ذ اسبدؿ  اسذم أعطاا مف اسكد  اآلتي فت ت ؿ إسييـ كا 
كجذسؾ مبادسن األراضي فيي مكقكفن بجؿ ااؿ على إذف اسمأمكر كع د فراغ  سترجن اسمتفرغ

كتفكيض متصرؼ األراضي بإذف مأمكرذا يلـز قبكؿ اسفراغ كاستفكيض مف طرؼ اسمفرغ س  أك 
 . (1)ش،ص مف طرف 

ات اسش،ص م فإذافي تفريغ األراضي األميرين  كسما جاف مدرد إذف اسمأمكر جافيان 
،ر بإذف اسمأمكر بدكف أف يأ،ذ اسمفرغ س  ل د اسطابكس فبل سمتفرغ بعد أف يتفرغ عف أراضي  آلا

 .(2)ي ظر ستلؾ األراضي  ظر اسمالكؿ؛ ألف اسفراغ اسمذجكر معتبر

جذسؾ ما تضم   تأدير األراضي اسعمكمين سلمكاط يف سزراعتيا أك إقامن م شآت ص اعين 
لتراتيدين جاملن يرذا. استأدير يأتي في لياؽ ،طن اتدمعات لج ين كغأك ف ادؽ أك مطاعـ أك 

اللتفادة مف األراضي. جما أف للطن األراضي باعتبارذا اسدين اسم،تصن بإدارة أمبلؾ اساجكمن 
فإ يا ت كـ بتأدير األراضي سلمكاط يف لكات أفراد أـ  2002سل ن  10بمكدب اسمرلكـ رقـ 

صبلح اسزراعي كغيرذا كذسؾ م ابؿ مبلغ ت درا للطن مؤللات بيدؼ االلتممار كاإل
 . (3)األراضي

: ال يعتبر اسبيع إال في أراضي اسملؾ ف طس كال ي طبؽ على األراضي بيع األراضي الحكومية-4
. سجف بشجؿ (4)ألف األراضي سيلت بملؾ كبيعيا باطؿ بمكدب أاجاـ اس ا كف اسعمما ي ساألميرين

اسمصرين تـ بيع األراضي اساجكمين سلم تفعيف بيا كتـ ذسؾ بمكدب التم ائي في عيد اإلدارة 
كتاددت إدراتات بيع األراضي اساجكمين كاسشركط اسكادب تكافرذا  سسد ن تشجلت سيذا اسغرض

إلتماـ ع د بيع األرض مع اسم تفع كم يا: دفع ممف األرض كاسذم تاددا اسلد ن لاسفن اسذجر 
 . (5)الب ااسن األرض اسراذ ن

                                                           

 ق.1274( مف قا كف األراضي اسعمما ي سل ن 36(اسمادة )(1
 ق.1274( مف قا كف األراضي اسعمما ي سل ن 37( اسمادة )(2
 (.2363( درادةس درائـ األراضي )ص(3
 (.47قا كف األراضي اسمعدؿ )ص-شرح قا كف األراضي س1997( مدمكعن اس كا يف اسفللطي ين(4
 .(6( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي اسدائرة اس ا ك ينس األراضي اساجكمين كملؤكسين اسدكسن )(5
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كمف اس ماذج على استصرفات استي كقعت في عيد اال تداب اسبريطا ي اسم شكريف اسذيف 
ـ كيامؿ 1918اسد راؿ مك ي أكؿ في بداين تشريف اسما ي  أصدرذما اسم دكب اسلامي اسبريطا ي

كذسؾ ع دما علمت اإلدارة أف ذ اؾ  76تشريف ما ي كيامؿ رقـ  18كاسما ي في  75رقـ 
كتضمف اسم شكراف تعليمات بشأف ا ت اؿ األراضي  ساضي بشجؿ غير قا ك يعمليات ا ت اؿ سؤلر 

أف جلمن استصرؼ تع ي اسبيع كاسرذف كفؾ اسرذف كا  شات اسكقؼ كجؿ  76ف د بيف اسم شكر رقـ 
ف ال يملجكف اؽ   ؿ ا كؽ استصرؼ فييا إال بعد أاألمكاؿ غير اسم  كسن ك تصرؼ آ،ر بشأف 

 .(1)ا ت اؿ م،اسؼ سيذا اسم شكر يعد الغيان كباطبلن إعادة فتح دائرة اسطابك كجؿ 

 :(2)ذذا كقد   لت اساجكمن اسبريطا ين سلييكد األراضي بعدة طرؽ م يا

: ممؿ األمر اسذم أصدرا اسم دكب اسلامي صمكئيؿ بتلليـ أراضي اسغكر اسيبات اساجكمين-1
أسؼ دك ـ مف مرج عامر كأراضي عتليت كاسجبارة كبلغت ملااتيا  200كجذسؾ أعطتيـ  سسلييكد
 .(3)أسؼ دك ـ مف أراضي اساجكمن في م اطؽ م،تلفن مف اسببلد 82دك ـ كم ات  175

 إصدار اس كا يف استي ليلت   ؿ اسملجين سلييكد.-2

 عمليات تلكين األراضي.-3

 الت،داـ اس كة.-4

 اسفبلايف كأصااب االمتياز.اسضغط على -5

 دكر اسب كؾ كمؤللات تطكير األراضي.-6

أما في زمف اإلدارة اسمصرين ف د جا ت ذ اؾ عدة تصرفات كقعت ممؿ مشركع اس رعن 
ك ـ كااد سجؿ م يماس كجذسؾ في دك ـ  بملاان د71س351األكسى ايث تـ استصرؼ بما ملاات  

                                                           

عيلىس م اؿ بع كاف س  &id=87http://drah.ps/ar/index.php?act=postدائرة شئكف اسبلدئيفس ( 1(
اسلاعن قكا يف ملجين األراضي في فللطيف كفي اس دس ،اصن كفؽ اس ا كف اسعمما ي كقا كف اال تداب اسبريطا يس 

 .18/3/2017ملاتس يـك اسلبت اسمكافؽ  8
لارجن ( مرجز اسمعلكمات اسكط ي اسفللطي ي كفاس مكاقؼ اسارجن اسكط ين اسفللطي ين مف ا ت اؿ األراضي س(2

ملاتس يـك  8اسلاعن س http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3776س 1935-1930اسصييك ين 
 .18/3/2017اسلبت اسمكافؽ 

 (.36فللطي ي اساديث )ص عدكافس مااضر في تاريخ  ((3

http://drah.ps/ar/index.php?act=post&id=87
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3776
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دك ـ 580ى استصرفات فإ   تـ استصرؼ بما ملاات  فمف األمملن عل ساالاتبلؿ اإللرائيلي زمف
. ذذا كذجرت للطن األراضي 2ـ250مف ،بلؿ مشركع اي األمؿ ب،ا يك س ملاان جؿ م لـ 

دك ـ مف بعد تاريخ 2550في م شكر على مكقعيا اإلسجترك ي بأ   تـ ت،صيص ما ملاات  
 . (1)دك ـ مف أراضي اسماررات.  2124كتـ ت،صيص ما ملاات   1/7/2007

 1994ذذا كقد درل استصرؼ بدزت جبير مف أراضي اسدكسن م ذ قياـ اسللطن اسكط ين 
 كالعن األطراؼ متعددة شملت في قطاع غزة على كد  اس،صكصس عبر عمليات ت،صيص

اسمؤللات اسعامن مف كزارات كذيئات اجكمين كأديزة أم ينس كذيئات مالينس كذيئات أذلين 
ت،صيصات سصاسح  لفارات دكؿ عربين كأد بينس كأ،يران يالينس ك ك  ابينس كأازاب كارجات ل

عمليات األفراد ب صد إقامن ملاجف ،اصن علييا. جما شمؿ استصرؼ بأراضي اسدكسن إدرات 
أ،رل ذات ملجين ،اصن)بيف اسدكسن كاسمكاط يف( كفي جمير مف  تبادؿ سيذا األراضي بأراضو 

في ذذا اس،بلؼ  اضيس كبذسؾ تصبح اسدكسن طرفان األاياف جاف ذ اؾ ،بلؼ اكؿ ملجين ذذا األر 
بي ما ياصؿ مف تـ استبادؿ مع  على أرض دكسن غير مت ازع على ملجيتيا. كمف صكر 

ت،صيصيا سشرجات ،اصن التممارين في مداالت اسب ات  أل،رل بأراضي اسدكسناستصرؼ ا
 ين علييا م ابؿ كاسزراعن كاسلياانس ف د ،صصت أراض سشرجات ب ات ب صد إقامن أبراج لج

اصن سلدكسن على شجؿ ش ؽ لج ينس كفي جمير مف األاياف جا ت األراضي اسم،صصن 
علي س كمف األمملن اسبارزة في ذذا اسمداؿ ما درل في  االتفاؽتلت،دـ بشجؿ م،اسؼ سما تـ 

لج ينس  كسيس أبرادان ـ دزت مف ذذا األراضي سب ات فلؿ إلجاف )اسم كلي( في غزة ايث الت،د
جما امت ع اسملتممر عف تلليـ اساجكمن اساصن اسم،صصن سيا مف اسش ؽ اسلج ينس كفي أاياف 
أ،رل تـ استصرؼ بيذا األراضي اسم،صصن ببيعيا إسى أطراؼ أ،رلس جما أف تكزيع اسش ؽ 
اسم امن على بعض ذذا األراضي سـ يجف يتـ بطري ن شفافن. كمف دين أ،رل تـ عدد جبير مف 

ات ألراضي اسدكسن دكف معايير كاضان أك إدراتات معتمدةس ف د تـ أجمر مف است،صيص
 ست،صيص كااد س فس اسش،صس جما تـ ت،صيص قطع أراضي سديات م،تلفن مـ تـ إسغاؤذا

كقد تـ ذسؾ بشجؿ ملتمر كذك ما يؤجد على كدكد فكضى كت،بط في ذذا اسمداؿ. كقد أشار 
أعدت  اسلد ن االقتصادين في اسمدلسس ايث دعا إسى إسى ذسؾ بكضكح ت رير سلمدلس استشريعي 

كقؼ جؿ است،صيصات إسى ايف ت ديـ ليالن اساجكمن اسعامن في مكضكع استصرؼ بأراضي 

                                                           

ملاتس يـك اسلبت اسمكافؽ  8اسلاعن للطن األراضي اسفللطي ينس أمبلؾ اساجكمن)إاصائيات(س ( (1
18/3/2017. 
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اسدكسنس كمرادعن جؿ است،صيصات استي تمت سلتأجد مف استزاميا باسمعايير كاأللس اس ا ك ين 
 .    (1)اس افذة

 كومية.الح الجية المختصة بإدارة األراضي-ب

بمكدب اسمرلـك  استي أ شأت أ يطت صبلاين إدارة أراضي اساجكمن سللطن األراضي 
للطن تلمى  ذذا اسمرلكـت شأ بمكدب -1ايث  ص على أ  :"  2002سل ن  10اسرئالي رقـ 

للطن األراضي تجكف سيا اسش،صين االعتبارين اسملت لن كاألذلين اس ا ك ين اسجاملن سمباشرة دميع 
 . (2)ألاجاـ اس ا كف.." األعماؿ كاستصرفات استي تجفؿ تا يؽ األغراض استي قامت مف أدليا كف ان 

تصن صبلاين استصرؼ باألراضي اساجكمين ف د ادد اسمرلكـ اسدين اسم، كب،صكص
باستصرؼ بأراضي اساجكمن ايث  ص على أ  :" يتـ استصرؼ باألراضي اساجكمين ب رار مف 
رئيس اسللطن اسكط ين اسفللطي ين ب ات على ت ليب مف رئيس للطن األراضي ككزير األشغاؿ 

 9. ذذا كقد تـ تعديؿ اسمادة اسلاب ن بمكدب اس رار رقـ (3)اسعامن كاإللجاف ككزير اساجـ اسمالي
 1اسصادر عف مدلس اسكزرات بشأف األراضي اساجكمين ايث  صت اسمادة رقـ  2007ن سل 

م   على:" اسكقؼ اسفكرم ألم ت،صيص مف أراضي اسدكسن سلم فعن اسعامن أك اس،اصن إال ب رار 
 . (4)يصدر عف مدلس اسكزرات"

 مسؤولية السمطة عن األراضي الحكومية:-ج

اساجكمين اسمعتدل علييا: تعرضت األراضي اساجكمين في ملئكسين اسللطن عف األراضي -1
س كاسمعتدل 1967اسماافظات اسد كبين سمبلث ا ب تاري،ين: األراضي اسمعتدل علييا قبؿ عاـ 

س كاألراضي اسمعتدل علييا ع ب اال لااب اإللرائيلي مف 1994علييا بعد قدكـ اسللطن عاـ 
عدةس ف د يجكف بيدؼ اسلجف أك  ،ذ أشجاالن اسماررات. كاستعدم على األراضي اساجكمين يأ

                                                           

 (.2364( درادةس درائـ األراضي )ص(1
 .2002سل ن  10( مف اسمرلـك اسرئالي رقـ 1( اسمادة )(2
 .2002سل ن  10( مف اسمرلـك اسرئالي رقـ 2( اسمادة )(3
 .2007سل ن  9اس رار رقـ ( مف 1( اسمادة )(4
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جذسؾ استعدم على اسرماؿ كاسمياا كغيرذا. كي ع على عاتؽ اسللطن  ساسزراعن أك إقامن مشركع
 :(1)ملئكسين إزاسن تلؾ استعديات ايث عاسدت اس صكص استاسين ذذا اسملأسن

االعتبارين اسعامنس ايث  ص قا كف تملؾ األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلاجكمن أك األش،اص -أ
على  أ  :" ال يدكز تملؾ األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلاجكمن أك األش،اص االعتبارين اسعامن 
كجذسؾ أمكاؿ األكقاؼ اس،يرين أك جلب أم اؽ عي ي علييا باست ادـس جما ال يدكز استعدم 

بالب ما ت تضي   كفي ااؿ اصكؿ استعدم يجكف سلدين صاابن اسشأف إزاست  إداريان  سعلييا
 .(2)اسمصلان اسعامن"

اسذم  ص على  1960سل ن  5بشأف تعديؿ اس ا كف رقـ  1966سل ن  8اس رار ب ا كف رقـ -ب
دعات باست ادـ في جلب أم اؽ عي ي عف أين مدة لاب ن في األمبلؾ كاألمكاؿ أ  :" ال ي بؿ اال

كاسم صكص ع   في  1960 ن سل 5غير اسم  كسن اسمبي ن في اسمادة األكسى مف قا كف رقـ 
مف أاجاـ اسمااجـ اس ظامين  20ب ا كف األراضي كاسدفكع اسممبتن في اسمادة  78اسمادة 
 .(3)باس طاع"

-1بشأف األراضي اساجكمين ايث  ص على:" 2004سل ن  77قرار مدلس اسكزرات رقـ -ج
زاستيا باس كة  كقؼ استعديات على األراضي اساجكمين في اسماافظات اسشماسين كاسد كبينس كا 

 . (4)اسدبرين إف سـز األمر"

ملئكسين اسللطن عف اسماررات: أراضي اسماررات ذي تلؾ األراضي اسكاقعن ضمف اسم ط ن -2
سلليطرة اإللرائيلين. كفي األصؿ معظـ ذذا األراضي تعكد  اسصفرات كجا ت ت،ضع أم يان 
لمائيـ في اسطابك كامتبلؾ اساجكمن % ملؾ األفراد كملدلن بأ5ملجيتيا سلاجكمنس كال يزيد عف 

ألراضي اسماررات ال يصادر اؽ األفراد اسذيف تعل ت ا كقيـ بيذا األراضي مف ،بلؿ زراعتيا 
صبلايا كاال تفاع بيا كسدييـ ملت،ردات قيد صادرة مف دائرة ضريبن األمبلؾ قبؿ االلتيبلت  سكا 

ف مف قاـ بشرات ملااات كالعن مف علييا مف قبؿ االاتبلؿ اإللرائيلي. جما أف مف اسمكاط ي
ذذا األراضي زمف اإلدارة اسمصرين ب ظاـ األقلاطس فم يـ مف لدد األقلاط اسملتا ن علييا 

                                                           

 (. 2366( درادةس درائـ األراضي )ص(1
بشأف تملؾ األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلاجكمن أك األش،اص االعتبارين اسعامن  5( مف قا كف رقـ 1( اسمادة )(2

 .1960كأمكاؿ األكقاؼ اس،يرين أك جلب اؽ عي ي علييا كاستعدم علييا سل ن 
 .1960سل ن  5بشأف تعديؿ اس ا كف رقـ  1966سل ن  8ا كف رقـ ( مف اس رار ب 1( اسمادة )(3
 .2004بشأف األراضي اساجكمين سل ن  77( مف قرار مدلس اسكزرات رقـ 1( اسمادة )(4
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كم يـ مف سـ يلدد. كيدب على اسللطن أف تلتغؿ ذذا األراضي كتلتصلايا جغيرذا مف 
ئؿ استصرؼ األراضي اساجكمين مف ،بلؿ تأديرذا أك ت،صيصيا أك أم كليلن أ،رل مف كلا

. كفي لبيؿ ذسؾ (1)باعتبارذا تممؿ مركة سلمدتمع كيدب ترشيد التغبلسيا ما أمجف اسدائزة قا ك ان 
قامت اساجكمن في غزة بإ شات اإلدارة اسعامن سلماررات اسكط ين تتكسى ذذا اسميمن إسى دا ب 

اسكزرات اسصادر عف مدلس  2007سل ن  1اسديات ذات اسعبلقن؛ كذسؾ بمكدب اس رار رقـ 
ايث تضمف اس رار تمتع اإلدارة باسش،صين االعتبارين اسملت لن كااللت بلؿ اسماسي كاإلدارم 

 .(2)كتتبع سمدلس اسكزرات"

جما ادد اس رار صبلاياتيا بجؿ ما يلـز إلدارة اسماررات كامايتيا كالتممارذا كاإلشراؼ 
سمصادر إ شات ضابطن اتـ ذسؾ  في لبيؿ سسياأكد  االلتفادة كااللتممار جافن  علييا كتأميف

اماين األصكؿ اس ديمن في اسماررات ممؿ -1:"(3)كاسمياـ استاسيناسطبيعين ستا يؽ األذداؼ 
سؤلصكؿس  اماين األاراش كاسجمباف اسرملين كالتممارذا كف ان -2اسدفيئات كاآلبار كاسشبجات...س 

ا،لين في اسمكضكع إلزاسن كقؼ استعديات على األراضي اساجكمين كاست ليؽ مع كزارة اسد-3
كفي دميع األاكاؿ جؿ ما يمجف مف إدارة اسماررات كامايتيا كأكد  االلتفادة -4استعدياتس 

 كااللتممار جافن".    

األاجاـ  1858ملئكسين اسللطن تداا أراضي اسكقؼ:  ظـ قا كف األراضي اسعمما ي سل ن -3
م يا األراضي اسمكقكفن كذي  كعاف: إما  سكقلـ األراضي إسى ،ملن أقلاـ ساسمتعل ن باألراضي

أم أف األرض مف  كع  سسؤلرض اسمكقكفن ذا جاف اسكاقؼ ماسجان : إصاياان  أف تجكف مكقكفن كقفان 
اسملؾس كفي ذذا اسااسن تجكف رقبن األرض كدميع ا كؽ استصرؼ عائدة سلدين اسمكقكفن 

ي ع على أرض أميرين أكقفيا  غير صايح: كذك اسكقؼ اسذم سصاسايا األرض. أك مكقكفن كقفان 
اسلبلطيف سدين مف اسديات أك أكقفيا غيرذـ بإذف للطا يس كاألراضي استي ي ع علييا ممؿ ذذا 

سلللطاف. كذذا اس كع  اس كع مف اسكقؼ ال يدكز بيعياس بؿ يتـ ت اقليا باسفراغس كتجكف رقبتيا ملجان 
إال أف أعشارذا كرلكميا  سألميرينمف األراضي اسمكقكفن تدرم علييا جافن أاجاـ األراضي ا

كجؿ ما يلتاؽ دفع  ع يا سدا ب اسدكسن يعكد إسى اسدين استي أكقفت علييا. كيدكز إيدار 
استي  12األراضي اسمكقكفن كسجف ال يتـ ذسؾ إال بإذف اسمأمكر اس،اص كذسؾ بمكدب اسمادة 

                                                           

 (.2367(درادةس درائـ األراضي )ص(1
 . 2007سل ن اس،اص بإ شات اإلدارة اسعامن سلماررات اسكط ين  1( مف قرار مدلس اسكزرات رقـ 1( اسمادة )(2
 . 2007اس،اص بإ شات اإلدارة اسعامن سلماررات اسكط ين سل ن  1( مف قرار مدلس اسكزرات رقـ 2( اسمادة )(3
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يعمؿ م   أشيات ممؿ ت ص على أ  :" ال ي در اسش،ص استصرؼ بأرض ما أف يلتعمؿ ترابيا ك 
ذا فعؿ فتؤ،ذ قيمن ذسؾ استراب كاآلاس رميد  در بدكف اساصكؿ على إذف اسمأمكر اس،اص أكال. كا 

لكات أجا ت األرض مف األراضي  يد سالاب اسميرلاسمالين مف اسش،ص اسذم التعمل  كت 
 .(1)األميرين أـ اسمكقكفن"

 .جائزةالغير ثانيا: التصرفات 

اسدائزة استي ت ع على األراضي اساجكمين في استعدم علييا مف تتممؿ استصرفات غير 
 قبؿ اسمكاط يف.

ذ اؾ اسعديد مف استعديات على أراضي اسدكسن في اسضفن اسغربين. كمف مدمؿ استعديات 
يظير أ يا تكزعت على م،تلؼ  ا كتكمي يا مف قبؿ كزارة اإللجافاستي تـ اصرذ

س أرياا(س كتعددت  اسماافظات)د يفس قل يلينس طكباسس راـ اهللس  ابلسس اس،ليؿس طكسجـر
صكرذا)اسب ات على األرض اساجكمينس اسزراعن فيياس إقامن ألكار كبرجلاتس كأعماؿ تدريؼ 

ب  للطن األراضيس ذك اسب ات  أ،طر ذذا استعديات بالب ما أفادتسغايات مت كعن(. غير أف 
 . (2)غير اسمر،ص على األراضي اساجكمينس كذسؾ سصعكبن إزاسن ذذا اس كع مف استعديات

،بلؿ اسل كات اجكمين ف د تـ  س في اؾ تعديات على أراضجذسؾ األمر في قطاع غزة
ن كأف ما ب ى قد ال يفي بااد سدزت جبير مف رصيد األراضي اساجكمين ذاسماضين  الت فا

يمين األدياؿ اس ادمن مف اسشعب اسفللطي ي إلقامن شبجات اسطرؽ كاسمرافؽ اسصاين كاستعل
ن كغيرذا مف اسمرافؽ اسعامن.غير أف أذـ ما تعرضت س  األراضي  يكاسم افين كاسرياضين كاسلج

ف ا  استعديات على األراضي اساجكمين ك اساجكمين ذك استعديات علييا مف قبؿ اسغير. إف ظاذرة 
قبؿ قياـ اسللطن اسكط ين جظاذرة مادكدة إال أ يا أ،ذت طابعان ،طيران في كدكد اسللطن  بدأت

ف د التكست بكد  غير مشركع فئات مف اسمدتمع كفي بعض األاياف ديات رلمين  ساسكط ين
كجذسؾ على بعض اسمكارد اسطبيعين ممؿ اسرماؿ  سعلى ملااات معي ن مف األراضي اساجكمين

ت أك مزاكسن  شاطات م،تلفن على ذذا األراضي آذذا اسديات بإقامن اسم شس كت كـ كاسمياا 
اساجكمين بايث تت اقض مع اسمصلان اسعامن كتتعارض مع االلت،داـ اسرشيد سيا.كيجكف استعدم 

                                                           

(س درادةس درائـ 11( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي اسدائرة اس ا ك ينس األراضي اساجكمين كملؤكسين اسدكسن )(1
 (.2368األراضي )ص

دارتيا )ص(اسييئن اسملت لن سا كؽ اإل(2  (.18 لافس استصرؼ بأراضي اسدكسن كا 
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على األراضي اساجكمين سغرض تأميف اسلجف أك مأكل سلعيش أك تكليع اسملجف أك إ شات مزارع 
تشير اسبيا ات اسمتكفرة أف اسملااات اسمتعدل علييا مف األراضي كغيرذا مف االلتعماالت.ك 
كأصبح للكؾ اسجمير مف اسمكاط يف تداا أمبلؾ اسدكسن كاألراضي  ساساجكمين ازدادت جمان ك كعا

اساجكمين أجمر لكتان سدردن اإلذماؿ كاسبلمباالة بجؿ استاذيرات كاإل،طارات استي تصدر عف 
كأصبح  ساألرض ذي أذـ اسمكارد اسطبيعين استي تملجيا أم دكسن اسديات اسرلمين اسملئكسن.إف

اسيكـ االلت،داـ اسرشيد كاألممؿ سؤلراضي في جؿ اسدكؿ اسمتاضرة كاس امين ذك األلاس اسذم 
ي ـك علي  است،طيط بجافن أ كاع  كملتكيات  كأذداف . فاسرصيد اسكط ي مف األراضي اساجكمين 

تبلسي الااي كاسبيئي بشجؿ عاـس فااللتيطاف كاألراضي األذلين مادكد م ار ن مع اسكضع اسلجا 
كاستعديات على  سي تطع  لبن ذامن مف األرضس كاألراضي اسزراعين تتدذكر بشجؿ ملتمر

ف د أصاب استعدم شكارع فتـ تضيي يا بدالن مف تكليعيا  ساألراضي اساجكمين قائمن كتزداد
كم اطؽ م،صصن سللجؾ اساديدين تـ إغبلقيا كمياديف كادائؽ عامن تـ تاكيليا إسى لجف 

 ا يمجف اساديث عف اآلمار اسللبين بؿ اس،طيرة سلتعديات على األرض كمف ذ سعشكائي
 .(1)اساجكمين

 :(2)كذ اؾ عدة أ كاع سلتعديات اسكاقعن على األراضي اساجكمين كذي

كذي فئات ف يرة  سكذـ مدمكعات مف اسلجاف تفت د إسى اسملجف أك اسمأكلاس كع األكؿ: 
عشكائي كجمير م يا مف اسصفيح كاأل،شاب. كقد ا تشرت ذذا  كذي ت يـ ذذا اسملاجف بشجؿ

كذي  ةسعلى األراضي اساجكمين في قطاع غز اسمدمعات اسلج ين اسعشكائين بشجؿ فكضكم 
تادز ملااات شالعن تعد بمئات اسدك مات مف األراضي كاستي ذي غاسبان غير م،صصن 

افؽ كاس،دمات اسعامن. كذؤالت اسلجاف ال كتفت ر إسى اسمر  سجم اطؽ لج ين كغير تابعن س فكذ اسمدف
يتعدكف بأم لبب قا ك ي أك مشركع سلتعدم على ذذا األراضي اساجكمين إال لبب عدـ كدكد 

زراعين أك مزارعكف ي كمكف بضـ  كذـ أصااب أراضاس كع اسما ي:  مجاف سللجف أك اسمأكل.
أ،رل كتلكيرذا كالتصبلايا كاس ياـ  أراض اجكمين مداكرة إسى أرضيـ أك اسذذاب إسى م ط ن

كذـ بذسؾ ي،ل كف كاقعان  سبزراعتيا كااللتفادة م يا دكف اسردكع إسى اسديات اسرلمين اسم،تصن
                                                           

س استعديات على األراضي اساجكمينس م شكر على مكقع اسللطن أمبلؾ اساجكمن  ( للطن األراضي اسفللطي ين(1
 ملات.4س اسلاعن 10/3/2017س يـك اسدمعن اسمكافؽ 9/12/2010بتاريخ 

على األراضي اساجكمينس م شكر على مكقع اسللطن ( للطن األراضي اسفللطي ين أمبلؾ اساجكمن س استعديات (2
 ملات.4س اسلاعن 10/3/2017س يـك اسدمعن اسمكافؽ 9/12/2010بتاريخ 
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بكضع اسيد.إف ذذا اس كع مف استعديات قديـ  دديدان ك يمبتكف أقداميـ على األرض بما يعرؼ
سكبات باسطريؽ اس ا ك ي فأصدرت كسذسؾ عملت اإلدارة اسمصرين على مجافان ذذا اكمتراجـ. 

كاسذم اشتمؿ على  1966سل ن  8كاسمعدؿ باس ا كف رقـ  1960  سل ن 5اس ا كف رقـ 
اسمادة األكسى  صت على عدـ دكاز تملؾ األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلاجكمن أك :مادتيف

ادـ كعدـ األش،اص االعتبارين اسعامن كجذسؾ أمكاؿ األكقاؼ اس،يرين أك جلب اؽ عي ي باست 
كفي ااسن اصكؿ استعدم يجكف سلدين اسرلمين صاابن اسشأف اؽ إزاست   سدكاز استعدم علييا

ف اسغاين اسم صكدة مف صدكر ذذا اس ا كف إايث  سإداريان الب ما ت تضي  اسمصلان اسعامن
كذي اعتداتات ملتادمن كقعت مف  سجا ت سدفع االعتدات كرفع أيدم اسمعتديف عف ذذا األمبلؾ

كؽ ملجين األراضي اسذم تـ تجبييا م،اسفن بذسؾ  صكص قا كف األراضي كقا كف تلكين ا مر 
 تلديؿ دميع اسا كؽ اسعي ين اسمجتلبن بمركر اسزمف ككضع اسيد ألصاابيا على بمكدب 

 لدبلت دائرة األراضي.

كذجرت للطن األراضي عدد استعديات استي كقعت على األراضي اساجكمين ب طاع غزة 
 :(1)تاسيكذي جاس

 (: التعديات عمى األراضي الحكومية في قطاع غزة.3.2جدول )

 اإلجمالي بعد النسحاب اإلسرائيمي زمن السمطة زمن الحتالل نوع التعديات 

 تعديات زراعية

 بالدونم
6200 2000 3200 11400 

 تعديات سكنية

 بالدونم
260 240 100 600 

 
                                                           

( للطن األراضي اسفللطي ين أمبلؾ اساجكمن )إاصائيات( س استعديات على األراضي اساجكمينس م شكر على (1
 ملات.4س اسلاعن 10/3/2017س يـك اسدمعن اسمكافؽ 9/12/2010مكقع اسللطن بتاريخ 
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 في قطاع غزة. رابعا: واقعة تسوية مستحقات الموظفين

  بذة عف قرار اسمدلس استشريعي بت،صيص أراض اجكمين سدمعيات إلجا ين.-1

أقرت جتلن استغيير كاإلصبلح في اسمدلس استشريعي اسفللطي ي بغزة بتاريخ 
س تكصيات سداف اسمدلس اسمبلث )اس ا ك ينس االقتصادينس اسمكاز ن(س بشأف م ترح 29/11/2015

علؽ بت،صيص أراض اجكمين سصاسح مشركع إلجافس كجا ت للطن م دـ مف للطن األراضي يت
 شات دمعيات ت بمشركع قرار يتعلؽ بت،صيص أراض اجكمين إلاألراضي في غزة ت دم

لتم اتس كيلتفيد م يا اسمكظفكف اسعمكميكف اسعاملكف كاط يف دكف اإلجا ينس تصرؼ سدميع اسم
لاـ كما زاسكا يمارلكف عمليـ إسى اسيكـس   اسذيف عملكا مع اجكمن غزة بعد االفي قطاع غزةس 

بايث ت،صـ قيمن ملاذمتيـ في اسمشارجن في تلؾ اسدمعيات مف رصيد ملتا اتيـ اسماسين 
اسمترتبن على ذمن اساجكمنس بعد الت طاع ا كؽ اسغير اسمتعل ن باسضرائب كاسرلكـ سلاجكمن 

،صصن سلملتفيديف اسذيف % مف قيمن األرض اسم20كاسبلدياتس كم ح اس رار إعفات ب لبن 
 . (1)يتل كف م،صصاتيـ مف اس،زي ن اسعامن في قطاع غزة

 اسملكغات اسكاقعين كاس ا ك ين ستلكين ملتا ات اسمكظفيف بتملجييـ أراضي اجكمين:-2

س د كضع اسمدلس استشريعي بغزة عدة ملكغات كاقعين كقا ك ين إلصدار ممؿ ذذا 
 اس رار. 

 .(2)المسوغات الواقعية-أ

 .بدكف د،ؿ ملت ر م ذ فترة طكيلن  لبيان  أسؼ مكظؼ مد ي كعلجرم 45رصد قرابن -

عدـ اس درة في اسكقت اسااسي على تكفير اسليكسن اسماسين اسبلزمن سلكفات بفاتكرة اسركاتب كتغطين -
مليكف دي ار أرد ي( اتى 234ملتا ات اسمكظفيف استي تبلغ مليار كمئن كلبعيف مليكف شيجؿ)

                                                           

( اسصادر في اسدللن األكسى مف اسدكرة غير 4/1/غ.ع 1426( اسمدلس استشريعي اسفللطي يس قرار رقـ)(1
 .29/11/2015اسعادين اسرابعن يـك األاد اسمكافؽ 

قطاع  ( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي اسدائرة اس ا ك ينس درالن قا ك ين بشأف تلكين ملتا ات اسمكظفيف في(2
 (.3غزة بت،صيص أراضي اجكمين )ص
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شجاسين ركاتب مكظفي سعدـ اؿ إ تلك اآل،ر  ظران  ان ف ط كاسمبلغ يتزايد شير  2015شير مارس/
 غزة اتى تاري، .

كقكع اسغاسبين اسعظمى مف اسمكظفيف تات طائلن اسمديك ين استي أم لت جاذليـ كلببت سيـ -
 اإلاراج اسشديد.

سيـ بلبب غياب ن كذكييـ كسدل اسديات اسمدي شيكع ااسن استذمر كاإلاباط سدل اسمكظفيف -
 األفؽ اسكاضح ساؿ األزمن.

شجاسين ملتا ات اسمكظفيف إسى فتكر اسيمن في اسعمؿ أدل غياب األفؽ اسكاضح ساؿ إ-
ع ااالت درمين ماسين في إطار كاسبلمباالة سدل اسمكظفيف ما أمر على دكدة اس،دمات كشيك 

 يفن  تيدن سذسؾ.اسكظ

ات بدزت جبير مف ملتا ات اسمكظفيف دكف تكفر رصيد مف األراضي اساجكمين يجفي سلكف-
اإل،بلؿ باؽ األدياؿ اس ادمن مف االلتفادة كاال تفاع مف األراضي اساجكمين. فالب ت دير 

 ( دك ـ علمان 1666مممؿ عف للطن األراضي فإف ملاان األراضي استي تفي باستلكين تعادؿ)
 آالؼ دك ما.  110سؤلراضي اساجكمين في قطاع غزة تبلغ  اإلدماسينبأف اسملاان 

اسفللطي ين  األراضيدارات استي تعاقبت على على تدارب لاب ن تبيف ا تياج اإل باالطبلع-
سمللؾ ت،صيص األراضي سمكظفييا دكف م ابؿس بي ما ذذا اسم ترح ييدؼ ست،صيص أراض 

 م ابؿ ملتا اتيـ اسمت،لدة على اساجكمن )أرض مدفكعن اسممف(.

د اسللطن على ت،صيص آالؼ اسدك مات سدمعيات كش،صيات راضي في عيأقدمت للطن األ-
بشجؿ عشكائي دكف ملكغات ا ي ين كبغياب سلمعيارين اسكاضان أك بمدرد تكقيع مف اسرئيس 

مدفكعن اسممف إلايات ألر بأجمليا  اسللطات في غزة بت،صيص أراضعرفاتس بي ما تتردد اآلف 
 شارفت على اسيبلؾ.

عن كاسضرر يدب ترديح مصلان اإل لاف كتعزيز صمكدا على مف باب اسمكاز ن بيف اسم ف-
 مصلان اسافاظ على اسع ار اساجكمي باعتبار افظ اس فس كاسع ؿ مف اسجليات اس،مس سلشريعن.
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ذ اسؾ اسجمير مف استعديات غير اسمشركعن على األراضي اساجكمين في قطاع غزةس كاستي -
 صيد ذاـ مف األراضي.يمجف سك قامت للطن األراضي بإزاستيا بتكفير ر 

 اسملكغات اس ا ك ين.-ب

ذات اسعبلقن اسلارين في فللطيف م ذ عيد اسعمما ييف استصرؼ  أدازت استشريعات
باألراضي اساجكمين بأشجاؿ م،تلفن مف استصرفاتس سجف ذؿ يدكز م ح أراضي اجكمين 

 سلمكظفيف؟

مف اس ا كف إسى ت ليـ األراضي  2تطرقت اسمادة  م(:1858قانون األراضي العثماني)-1
س اسمملكجن إسى أربعن أ كاعس اس كع اسما ي م يا :"األراضي استي أفرزت مف األراضي األميرين

على أف يتـ استصرؼ بيا بأ كاع أكد   صاياان  غ اسشرعي درل تمليجيا ملجان كب ات على اسملك 
ف ذك اسللطن اسكايدة ذات اسصبلاين إلفراز أرض اسللطا اسملجين.." كمف اسمعلكـ أف اإلماـ أك

ا ت اس،زي ن معلرة ج إذاكيتـ ذسؾ س ات دفع قيمتيا اسا ي ين  سمف األراضي األميرين كتمليجيا
ذا جا ت مكلرة. كاألراضي اسمملكجن يع ي ذاتيا كملجيتيا عائدة إسى اسش،ص كضعفي اس يمن إ

جاألمكاؿ كاألشيات اسلائرة كتدرم علييا األاجاـ اسذم ذك صاابيا كماسجيا كيدرم تكارميا 
اسدارين  ظير اسكقؼ كاسرذف كاسيبن كاسشفعن. جما ك ظـ اس ا كف أعبلا في اسباب األكؿ م   أ كاع 

 إااسن:" ال يمجف (1)على 8ايث  صت في اسمادة  ساستصرفات اسدائزة باألراضي األميرين
كال إسى ش،ص  كاادان  ئن مدمكع أذاسييا قلمان جامؿ أراضي اس رين أك اس صبن إسى ذي تفكيضك 

جؿ ش،ص مف األذاسي على بؿ تااؿ األراضي إسى  سكااد أك ام يف أك مبلمن ي ت،بكف م يـ
كيتضح مف  ص اسمادة أف س ل دات اسطابك أليدييـ ببياف جيفين تصرفيـ"  ادت  كتعطى

أف تااؿ إسى جؿ ش،ص بد األراضي األميرين ال يمجف أف تااؿ إسى أذاسي اس رين ججؿ بؿ ال
ض ي ـك ؼ في األرض استي فكضت س . فاستفكيل د اسطابك سبياف جيفين استصر بمفردا كيعطى 

اجكمين م ابؿ دفع قيمتيا اسم درة على أقلاط كبعد إتماـ دفع  على ألاس م ح اسملتفيد أرضان 
 .  (2)األقلاط يتـ تلديليا بالم 

                                                           

 (.53/ص2)ج األراضي( اسكايدمس األاجاـ اسعامن في قا كف (1
( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي اسدائرة اس ا ك ينس درالن قا ك ين بشأف تلكين ملتا ات اسمكظفيف في قطاع (2

 (.5غزة بت،صيص أراضي اجكمين )ص
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سلتصرؼ  ان ذذا اس ا كف كضع مع ى دديد م(:1920)قانون التصرف باألموال غير المنقولة -2
يث كضع اس ا كف معايير ،اصن يدب ا سباألراضي اسمشمكسن في قا كف األراضي اسعمما ي

بشأف اؽ اسم دكب  ان كقد تضمف اس ا كف  ص سفي جؿ معاملن مف معامبلت استصرؼ إتباعيا
دكف قيد أك شرط إذا ما  اسلامي في أف يصدر مكاف ت  على أم معاملن مف معامبلت استصرؼ

يفيد أف  اقت ع أف ذسؾ يعكد سلمصلان اسعامن كم فعن اس اس. كقد تضمف ذذا اس ا كف اجمان 
أك ملؾ كجافن أراضي اسم  كسن لكات جا ت مف  كع ميرى اس ا كف يلرم على دميع األمكاؿ غير
ة في اس ا كف تع ي ( م  . سذسؾ فإف جلمن استصرؼ اسكارد3اسكقؼ كذسؾ كفؽ ما دات في اسمادة )
 إتباعان البد مف أف يتـ كسجف جي يعتبر استصرؼ صايا ساسبيع كاإليدار كاسيبن كاسرذف كغيرذا

 .    (1)اإلدراتات استي تاجـ معاملن استصرؼ سدل دائرة اسطابك

تطرؽ اس ا كف اسمد ي إسى اؽ استصرؼ : 2012لسنة  4القانون المدني الفمسطيني رقم -3
يدكز سلدكسن أف تبيح اؽ -1على ما يلي:" 1108اساجكمين ايث  صت اسمادة في األراضي 

يدب أف -2استصرؼ في األراضي اسمملكجن سيا سمف يرغب باسشرائط استي يفرضيا اس ا كفس 
صكد باؽ استصرؼ ذ ا ذك اسبيع في دائرة تلديؿ األراضي" كاسم  يجكف ل د استصرؼ ملدبلن 

 .(2)ف أ كاع استصرفاتيدار كاسيبن كاسرذف كغيرذا مكاإل

 6بشأن تعديل بعض أحكام قانون األراضي العمومية رقم  2015لسنة  2قانون رقم -4
م ح اس ا كف للطن األراضي صبلاين استصرؼ باألراضي اساجكمين بجافن أ كاع : 1942لسنة 

على اآلتي:" إضافن إسى صبلايات مدير تلكين األراضي  1ايث أجدت اسمادة  ساستصرفات
:" يدكز 1942سل ن  6( مف قا كف األراضي اسعمكمين رقـ 3س2صكص علييا في اسمادتيف )اسم 

االلتمبلؾ كاستأدير كاسمبادسن كاال تفاع ك  سرئيس للطن األراضي استكقيع على قرارات است،صيص
كاستمميف كتلكين استعديات كأراضي اسمالكؿ كاسم دكب كاألقلاط كاستصرؼ باسزكائد است ظيمين في 

معايير كاسماددات اسم رة مف قبؿ األراضي اساجكمين على أف يراعي في ذسؾ دميع األ ظمن كاس
مف ذذا اس ا كف. جما  ص اس ا ك على تشجيؿ سد ن ست فيذ أاجاـ  2لد ن اسمشجلن بمكدب اسمادة اس

مف اس ا كف على:" تضاؼ س ا كف األراضي اسعمكمين رقـ  2اسلاب ن ايث  صت اسمادة  1اسمادة 
                                                           

اسدائرة اس ا ك ينس درالن قا ك ين بشأف تلكين ملتا ات اسمكظفيف في قطاع ( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي (1
 (.6-5غزة بت،صيص أراضي اجكمين )ص

( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي اسدائرة اس ا ك ينس درالن قا ك ين بشأف تلكين ملتا ات اسمكظفيف في قطاع (2
 (.6غزة بت،صيص أراضي اجكمين )ص
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سغايات تطبيؽ اسمادة -1مجرر على اس اك استاسي:" 2مادة ملتادمن تامؿ رقـ  1942سل ن  6
مف ذذا اس ا كف تشجؿ سد ن عليا سؤلراضي اساجكمين برئالن رئيس للطن األراضي كعضكين  1

جؿ مف: كزارة اسماسين كاست،طيط كاساجـ اسمالي كاألشغاؿ اسعامن كاإللجاف كاسدا،لين كاسزراعن 
تتكسى اسلد ن كضع األ ظمن كاسمعايير -2األراضي كاألما ن اسعامن سمدلس اسكزراتس كللطن 

 2كاسماددات اسبلزمن سرئيس للطن األراضي فيما يتعلؽ بصبلايات  اسم صكص علييا اسمادة 
مف ذذا اسمادة أف يجك كا مف  1يشترط في أعضات اسلد ن اسمذجكرة في اسف رة -3مف ذذا اس ا كفس

 .  (1)"دردن كجيؿ ملاعد اسعليا بما ال ي ؿ عفكظفي اسفئن م

 : (2)كيؤ،ذ على ذذا اس رار عدة للبيات  ذجر م يا

استكزيع اسدغرافي اسم الب يؤمر للبان على عدد األراضي اساجكمين سؤلدياؿ عدـ مراعاة  -1
اس ادمن كاستي سف تدد مجا ان م البان إل شات اسمرافؽ اسعامن كباأل،ص في ظؿ ارتفاع 

 اس مك اسلجا ي كمادكدين األرض كباأل،ص اسزراعين م يا. معدالت
ليؤدم جذسؾ إسى ارتفاع ألعار األراضي في اسم اطؽ استي تـ  االقتصادينمف اس ااين   -2

التيدافيا باست،صيصس مما يترتب على ذسؾ ادكث ف اعن لعرين مما ي تج ع يا ذبكط 
ضعاؼ معدؿ اس  مك في االد،ار اسكط يس آ،ر باأللعار. كجذسؾ الت زاؼ اسمد،رات كا 

 كمف مـ اتلاع ظاذرة استفاكت بيف شرائح اسمدتمع.
ليؤدم ذسؾ إسى ت ليؿ اسملااات اسمزركعن كباستاسي ت اقص اإل تاج اسزراعيس كارتفاع  -3

 االقتصادألعار اسم تدات اسزراعينس مما يتلبب ذسؾ في كدكد م،اطر جبيرة على  مك 
 اسمتياسؾ في قطاع غزة.

 ة القانونية ليذا القرار من وجية نظر الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان ىي:أما المعالج

س ،اصن اسمادة األكسى م  س اسش،صين 2002سل ن  10س د أ شأ اسمرلكـ اسرئالي رقـ 
كالتغبلؿ األراضي اساجكمينس كأجد االعتبارين اسملت لن سللطن األراضي كأ اط بيا صبلاين إدارة 

بشأف للطن األراضي على تبعين للطن األراضي سلرئيسس  2010سل ن  6اس رار ب ا كف رقـ 
                                                           

طي ي اسدائرة اس ا ك ينس درالن قا ك ين بشأف تلكين ملتا ات اسمكظفيف في قطاع ( اسمدلس استشريعي اسفلل(1
 (.7-6غزة بت،صيص أراضي اجكمين )ص

( اسمدلس استشريعي اسفللطي ي اسدائرة اس ا ك ينس درالن قا ك ين بشأف تلكين ملتا ات اسمكظفيف في قطاع (2
 (.8غزة بت،صيص أراضي اجكمين )ص

 



176 
 

صبلايات للطن األراضيس أما ب،صكص صبلاين  كاسذم ادد في اسمادة اس،املن م  
سدين ا 2002سل ن  10مف اسمرلكـ رقـ  3 استصرؼ في األراضي اساجكمين ف د اددت اسمادة

اسم،تصن باستصرؼ في األراضي  اساجكمينس ايث  صت اسمادة على أ  :" يتـ استصرؼ في 
األراضي اساجكمين ب رار مف رئيس اسللطن است فيذين ب ات على ت ليب رئيس للطن األراضي 

كقد تـ تعديؿ اسمادة اسلاب ن بمكدب قرار  سككزير األشغاؿ اسعامن كاإللجاف ككزير اساجـ اسمالي"
استي شجليا  س بشأف األراضي اساجكمين اسصادر عف اساجكمن2007سل ن  9س اسكزرات رقـ مدل

كاسذم  ص  2006ع ب اال ت،ابات استشريعين في اسعاـ  رئيس اسكزرات اسلابؽ إلماعيؿ ذ ين
على:" اسكقؼ اسفكرم ألم ت،صيص مف أراضي اسدكسن سلم فعن اسعامن أك اس،اصن إال ب ات على 

بشأف م ع قبكؿ تعديؿ أك تغيير  2006سل ن  7دلس اسكزرات". كاسمرلكـ رقـ قرار يصدر عف م
قيكد األراضي اسمملكجن سلاجكمن كاألش،اص االعتبارين اسعامن في اسماافظات اسد كبينس اسذم 
 ص في اسمادة األكسى م  " على م ع قبكؿ أين معاملن بشأف تغيير أك تعديؿ قيكدات األراضي 

األش،اص االعتبارين اسعامن أك األكقاؼ اسملدلن في لدبلت دافعي  اسمملكجن سلاجكمن أك
ضريبن األمبلؾ في اس رل كاسمدف بالـ رئيس اسللطن اسكط ين اسفللطي ين أك اسللطن اسكط ين 
اسفللطي ين أك أين أراضي أ،رل ملدلن بالـ اسييئات أك اسللطات أك اسمؤللات اسعامن أك 

كب ات على ذسؾ يتضح أف قرار جتلن استغيير كاإلصبلح ي،اسؼ  اسكزارات اساجكمين أك األكقاؼ".
 2007سل ن  9س جما ي،اسؼ قرار مدلس اسكزرات رقـ 2002سل ن  10اسمرلكـ اسرئالي رقـ 

بشأف األراضي اساجكمينس  14/2/2007برئالن ذ ين في  ةاسصادر عف اساجكمن اساادين عشر 
تعديؿ أك تغيير قيكد األراضي اسمملكجن بشأف م ع قبكؿ  2006سل ن  7كي،اسؼ مرلكـ رقـ 

 .(1)سلاجكمن كاألش،اص االعتبارين اسعامن في اسماافظات اسد كبين

طبلع على اسرأم اسمؤيد سل رار كاسم،اسؼ س   دد أف ماكر كمف كدين  ظر ا بعد اال
ا اس،بلؼ لبب  اال  لاـ اسدا،لي كالتمرار اس،بلفات بيف فتح كاماس كتبادؿ االتيامات بي يم

س ات جؿ طرؼ اسلكـ على اآل،ر كاسذم تلبب بعدـ ادكث ا ت،ابات رئالين كتشريعين كمالين  كا 
اتى اآلف رغـ ا تيات صبلاين كالين اسرئيس كاسمدلس استشريعي الب اس ا كف كب ائيـ على لدة 

صدار قرارات كتشريعات بيف اسفترة كاأل،رل كجبلذما يطعف في مشركعين اآل،ر  ساساجـ كا 
كجبلذما يصدر استشريعات استي تظير قا ك ين استصرؼ اسصادر  سات اسصادرة ع  كاستصرف

قا ك ين  دد أف دميع قرارات استصرؼ باألراضي  ع  . فلك أ  ا  ظر ا سلمكضكع مف  ااين
                                                           

لت لن سا كؽ اإل لافس كرقن مكقؼ اكؿ مكاف ن جتلن استغيير كاإلصبلح في اسمدلس ( ذ ينس اسييئن اسم(1
 (.4-3استشريعي باسمكاف ن على ت،صيص أراض اجكمين سصاسح مشركعات إلجا ين )ص
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اسصادرة لكات في اسضفن اسغربين أك قطاع غزة ذي قرارات غير قا ك ين جك يا صادرة عف ديات 
ت ذي بممابن الكؿ ألزمات اقتصادين كماسين اأما مف  ااين كاقعين فإف ذذا اس رار  سم تيين كاليتيا

جأصؿ أما فيما يتعلؽ بمكضكع استصرؼ باألراضي اساجكمين  كتليير أعماؿ على أرض اسكاقع.
عف  بعيدان  اسادكد اسم صكص علييا في اس كا يف اسم ظمن سذسؾ فيك دائز إف كقع في إطارعاـ 

 على أرض اسكاقع.  اسااسن اسمفركضن

 المطمب الثاني: تصرف اإلمام بالمال العام في الشريعة اإلسالمية.

كأ   ال ي،تص ب  أاد مف دكف  ساتفؽ اسف يات على أف ماسؾ اسماؿ اسعاـ ذـ اسمللمكف
أادس كأف كسي األمر سيس بماسؾ سلماؿ اسعاـس كأ   في  بم زسن أاد اسرعينس لكل ما س  في  مف 

. كاتف كا أيضا على أف (1)قدر جفايت  كمف يعكؿس كاؽ استصرؼ في  باسمصلان اؽ األ،ذ م  
كظيفن كسي األمر في اسماؿ اسعاـ كظيفن اس ائبس كذي فرع كظيفت  اسعامن على شئكف 

 .(2)اسمللميف

 عدة ضكابط ستصرؼ كسي األمر في اسماؿ اسعاـ كذي: اإللبلمينس د كضعت اسشريعن 

 .اإلنفاقراعاة المصمحة العامة في أول: ضابط م

 البد أف يا ؽ اإل فاؽ مصلان سلمللميفس كيشترط في ذذا اسمصلان شركط:

ا  فاؽ اي ئذس كجذصلان ملاكين سلمفلدة فبل يشرع اإلس فإف جا ت اسمكونيا خالصة أو راجحة-1
 .(3)أكسى سك جاف ال يا ؽ أم مصلان مف باب

 فاؽ أف يجكف على مصلانس بؿ اتى سلاجـ بمشركعين اإلس فبل يجفي امةكون المصمحة ع-2
تجكف ذذا اسمصلان عامنس يعكد  فعيا على اسمللميفس ممؿ ب ات اسملادد كاسمدارس كا  شات 
اسطرؽس أك على طائفن م يـ ال تعييف ألش،اصيـ بؿ سصفاتيـس ممؿ ركاتب مكظفي اسدكسنس أك 

 فاؽ على ذؤالت مف اسماؿ اسعاـ جاةس فإف اإلـ يلد اادتيـ ماؿ اسز عطات أذؿ اساادات اسذيف س
ف جاف ظاذرا إعطات أفرادس إال  بمصاسح اسمللميفس  س ياميـ أف اسعطات سـ يجف سذكاتيـس بؿكا 

                                                           

 (.33( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(1
 (.36( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(2
 (.43اسعاـ )ص( اسماددس استصرؼ في اسماؿ (3
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يف اس ياـ بجفايتيـ  ظير ما قامكا ب  مف مصاسايـ أك سما قاـ بيـ مف اساادن ملفيدب على اسمل
 .  (1)ماؿ ذسؾس إف سـ يجؼ ماؿ اسزجاةاستي يدب على اسمللميف لدذاس كاسماؿ اسعاـ 

 فاؽ تشمؿ مصاسح اسمللميف اسدي ين تي تتكقؼ على رداا يا مشركعين اإلكاسمصلان اس
كاسد يكينس فاإل فاؽ على اسدعكة إسى اهللس ك شر اسعلـ اسشرعيس كاسدياد إلعبلت جلمن اهللس كاألمر 

عس بؿ اسكادب؛ أل يا مصاسح متعل ن  فاؽ اسمشرك جرس جؿ ذسؾ مف اإلباسمعركؼ كاس يي عف اسم 
يف اسدي ين استي ياصؿ  برعايتيا اسعزة كاستمجيف في اسد يا ملديفس كال شؾ في أف مصاسح اسملباس

تكدي  اإل فاؽ اسعاـ إسي  بما يضمف  اإللبلمينب على اسدكسن كاس داة في اآل،رة مف أكسى ما يد
تعليـ اسعلكـ اسد يكينس ممؿ اسطب كاسي دلن  فاؽ على تكفير اسعيش اسجريـ كعلى تاصيلياس كاإل

لى ب ات اسمصا ع  فاؽ عاسعلكـ استي بيا تافظ األبدافس كتلتفاد اس كة اسعلمين كاسعلجرينس كاإلك 
اسمللميف اسد يكينس جؿ ذذا ممؿ اسطرؽ كصيا ن اسم شآت كغير ذسؾ مف مصاسح  كاسمرافؽ اسعامن

ال باسد يا إذ ذما تكأماف ال يلتغ ي أادذما عف  فاؽ اسمشركع؛ أل   ال قياـ سلديف إمف اإل
 .(2)اآل،ر

ستصرفات كسي األمر كغيرا في اسماؿ اسعاـس كذك مف فركع  كذذا اسضابط يممؿ قيدان 
: اس اعدة اسجبرل استي تضبط تصرؼ كسي األمر في شئكف اسرعين جلياس اسماسين كغيرذاس كذي

ذ جؿ تصرؼ ال كقد رتبت اسشريعن عدـ  فا . ذذا(3)ماـ على اسرعين م كط باسمصلانتصرؼ اإل
بطاس  إذا جاف مما ي بؿ اإلب ابط مراعاة طاؿ. كمف األدسن على اعتبار ضمصلان في  كا 

  فاؽ:اسمصلان اسعامن في اإل

 اهلل علي  كللـ:" جلجـ راعو  ىعف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل ع   قاؿ: قاؿ رلكؿ اهلل صل-أ
. كم تضى اسرعاين فعؿ (4)راعس كذك ملئكؿ عف رعيت " ماـجلجـ ملئكؿ عف رعيت س فاإلك 

 . (5)األصلح باسرعين في شئك يـ جلياس كمف أذميا اسماؿ اسعاـ

مع ؿ بف يلار اسمز ي في مرض  اسذم مات في   سالف قاؿ: عاد عبيد اهلل بف زيادعف ا-ب
علمت أف سي اهلل علي  كللـس سك  ىلمعت  مف رلكؿ اهلل صل ف اؿ مع ؿ: إ ي مادمؾ اديمان 

                                                           

 (.138/ص2زاسيس إايات علـك اسديف )جاسغ ((1
 (.138/ص2( اسغزاسيس إايات علـك اسديف )ج(2
 (.44( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(3
 (.210/ص13( اسب،ارمس صايح اسب،ارمس جتاب اس جاحس باب اسمرأة راعين في بيت زكديا)ج(4
 .(49( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(5
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اهلل علي  كللـ ي كؿ:" ما مف عبد يلترعي  اهلل  ىاياة ما ادمتؾ ب س إ ي لمعت رلكؿ اهلل صل
 . (1)رعينس يمكت يـك يمكت كذك غاش سرعيت  إال اـر اهلل علي  اسد ن"

ف عدـ فعؿ األصلح مع اس درة علي  غش سؤلمن؛ أل   ي اقض أمر اهلل : إوجو الدللة
؛ ألف ممؿ ذذا اسكعيد اسشديد ال يجكف  سم تضى اسكالين كاسرعاينعزكدؿس كي اقض  كاسغش ماـر

؛ بؿ جبيرة مف اسجبائر؛ فإإال على أ ذا جاف االجتفات باسفعؿ اسصاسح كترؾ اسفعؿ األصلح مر ماـر
 . (2)سؤلمنس جاف فعؿ ما ال مصلان في  أعظـ غشا غشان 

 ثانيا: ضابط العدل في اإلنفاق.

ف د دؿ على مشركعيت س بؿ على  س فاؽكعين ضابط اسعدؿ في اإلسن على مشر ذ اؾ أد
 كدكب س اسجتاب كاسل ن كاسمع كؿ:

حصةن وإيذةء ذي اًنرىب ويْيه ؼِ إن اهلل يأمر ثةًؽدل واْل :"مُٖل دؽةىل: من الكتاب-أ
. فيذا أمر بإقامن اسعدؿس كاسعدؿ الـ (3)"اًكحشةء واًُْىر وابليغ يؽغكٍ ًؽٌكٍ دذورون

في  ضد اسدكرس كمما يتضم   الـ اسعدؿس كذك (4)سجؿ ما قاـ في اس فكس أ   ملت يـدامع 
ب س بؿ د،كؿ اسماؿ في اآلين س  األكسكين؛ سعظـ مجا ن اسماؿ  فيجكف مأمكران  كت ديران  األمكاؿ عطاتن 

 . (5)في اس فكس كشدة اسشح ب س كذك مف أ،طر ألباب استباغض كاسشا ات

اهلل علي  كللـ قاؿ:" ما مف أمير  ىذريرة رضي اهلل ع   عف اس بي صل: عف أبي من السنة-ب
. كيدؿ اساديث على (6)ال يفج  إال اسعدؿس أك يكب   اسدكر" إال يؤتى ب  يكـ اس يامن مغلكالن  عشرة

ذ ممؿ ذذا اسكعيد اسشديد ال يمجف شئكف رعيت س كتاريـ اسدكر فييا؛ إكدكب عدؿ كسي األمر في 
ى فعؿ جبيرة مف جبائر اسذ كبس كال شؾ في أف مف آجد شئكف اسمللميف استي أف يجكف إال عل

 . (7)يدب اسعدؿ فييا اسماؿ؛ فإ   قليـ اس فس

                                                           

 (.135/ص13( اسب،ارمس صايح اسب،ارمس جتاب األاجاـس باب مف الترعى رعين فلـ ي صح)ج(1
 (.50( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(2
 (.90( لكرة اس اؿ: آين )(3
 (.430/ص11( ابف م ظكرس سلاف اسعرب )ج(4
 (.55/ص1قكاعد األاجاـ في مصاسح األ اـ )جابف عبد اسلبلـس ( (5
 (.14/ص23س اسفتح اسربا ي في ترتيب مل د اإلماـ أامد بف ا بؿ)جاسب ا( (6
 (.52( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(7
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أاب  اهلل علي  كللـ:" ىكجذسؾ ما دات عف أبي لعيد اس،درم قاؿ: قاؿ رلكؿ اهلل صل
 إسى اهلل يكـ اس يامنأبغض اس اس إماـ عادؿس ك  كأد اذـ م   مدللان  اس اس إسى اهلل يكـ اس يامن

 . ففي اساديث اث عظيـ ألذؿ اسكاليات على اسعدؿ في ما(1)إماـ دائر" كأبعدذـ م   مدللان 
كسكاس كذك يشعر بمدل أذمين اسعدؿ في اسكالينس اتى كعد اسمتصؼ ب  بجؿ ذذا اسفضائؿ استي 

األمكر استي يترتب كاسماؿ مما يلي  كسي األمر سلمللميفس فجاف مف دملن س قؿ أف تدتمع في شئ
 . (2)على إقامن اسعدؿ فييا ذذا األدر اسعظيـ

دس ك يى أف اهلل علي  كللـ أمر باسعدؿ في اس لـ بيف األكال ى: إف اسرلكؿ صلمن المعقول-ج
 دكف اآل،رس كعد است،صيص باسعطين دكرا. فإذا جاف اسمرت مأمكران  ي،ص األب أادذـ بشيت

اسذم يملج س كبيف أكالدا اسذيف ماسيـ ماس س فأكسى أف يمبت ذذا  عف اسظلـ في ماس  باسعدؿ كم ييان 
كال ذـ إ،كةس كفي ماؿ  اؽ كسي األمر اسذم يتصرؼ على مف سيلكا بأكالداألمر كاس يي في 

 . (3)سيس بماس س بؿ ماسيـ دميعا

 اسماؿ اسعاـ بما يأتي:إف اسعدؿ يتا ؽ في 

اسماؿ اسعاـ كدب على كسي األمر أف  : جؿ مف مبت التا اق  فيإعطاء كل ذي حق حقو-1
يعطي  ا  ؛ ألف ذسؾ دزت مف اسملئكسين اسم كطن ب  في اسماؿ اسعاـس فإف اهلل عزكدؿ قد ،كس  
قلـ اسماؿ بيف ملتا ي س فإف م ع اساؽ عف ملتا ي  ف د أ،ؿ بملئكسيت س بؿ إف مف ملئكسيت  

يصاؿ ا كقيـ إسييـ  . (4)اسباث عف اسملتا يفس كا 

: كيمبت االلتا اؽ في اسماؿ اسعاـ ون ثبوت الستحقاق في المال العام وفق الشرعأن يك-2
بأاد أمريف: اساادن كاسمصلان. كما عدا ذذيف فبل يلتاؽ أاد شيئا مف اسماؿ اسعاـس كعلى ذذا 

في اسماؿ اسعاـ بلبب آ،ر غير ذذيف اسلببيفس ججك    فليس سكسي األمر أف يمبت ألاد ا ان 
مف أعضات دماعت  أك ازب  أك سما بي يما مف مصاسح ،اصن؛ ألف ذسؾ ظلـ ي افي س  أك  قريبان 

                                                           

 .1329استرمذمس ل ف استرمذمس جتاب األاجاـس باب ما دات في اإلماـ اسعادؿس اديث رقـ( (1
 (.53( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(2
 (.54اـ )ص( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسع(3
 (.54( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(4
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ف سـ يمبت س   في اسماؿ اسعاـس كجما سيس س  ذسؾاسعدؿ اسكادب  فليس س  أف ي،ص  بعطات كا 
 . (1)أل   ،بلؼ اسعدؿ دائمان  التا اقان 

اسعطات؛  ال في قدر يف في دفع اساادات: كاسمراد استلكين بيف اسمللمالتسوية في العطاء-3
 فاؽ دفع اادات اس اسس كااداتيـ تتفاكت مف ايث م دار ما ت دفع ألف اسم صكد األعظـ باإل

ب س فما ت دفع ب  اادن ف ير ال يعكؿ إال  فل  ال ت دفع ب  اادن ف ير آ،ر ذم زكدن كذرينس 
ف ت   دار ما يعطىرتب على ذسؾ زيادة مفجاف اسعدؿ أف يعطى جؿ امرئ ما ت دفع ب  اادت س كا 

ف جاف تفضيبلن  في صكرت  إال أ   تلكين كعدؿ في  على م دار ما يعطاا غيرا؛ أل   كا 
 . (2)ا ي ت 

كايث إف اسمعتبر في قدر االلتا اؽ مف اسماؿ اسعاـ اسجفاين فإ   يعتبر في قدرذا مبلمن 
كاسر،صس ااؿ أمكر: عدد مف يعكسيـ اسملتاؽ مف اسماؿ اسعاـس ااؿ اسبلد مف ايث اسغبلت 

ف في دفع اساادات ب در اسجفاين ما . كمما يدؿ على كدكب استلكين بيف اسملتا ي(3)اسملتاؽ
قلم  مف يكم س   علي  كللـ:" جاف إذا أتاا اسفيتاهلل ىعكؼ بف ماسؾ أف رلكؿ اهلل صل ركاا

سمتزكج اهلل علي  كللـ بيف ا ى. س د ميز اس بي صل(4)فأعطى اآلذؿ اظيفس كأعطى اسعزب اظا"
كاسعزب في قدر اسعطات دسيؿ على اعتبار جفاين اسملتاؽس ايث اعتبر اادن اسزكدن إسى 

باسزكدنس بؿ يد،ؿ في  غيرذاس ممف تلـز  ف ت  على  اسجفاينس كسيس ذذا االعتبار ،اصان 
 .(5)اسملتاؽ

 ثالثا: ضابط التوسط في اإلنفاق.

بما يا ؽ اس كاـ. كيمجف تاديد  كاست تيراؼ لر بيف اإل  فاؽ اسعاـ كلطان يدب أف يجكف اإل
لراؼ كاستبذير؛ أل يما إضاعن سلماؿ ببل م فعن. األكؿ عدـ اإلمفيكـ اسكلطين في أمريف: 

                                                           

 (.55( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(1
 (.211/ص2( ابف عبد اسلبلـس قكاعد األاجاـ في مصاسح األ اـ )ج(2
 (.145/ص4( اسشافعيس األـ )ج(3
 (.25/ص6بف ا بؿس مل د اإلماـ أامد بف ا بؿ )جا( (4
 .(57اؿ اسعاـ )ص( اسماددس استصرؼ في اسم(5
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 فاؽ في لد اساادن كتا يؽ  مك است تير؛ أل يما يعطبلف كظيفن اإلكاسما ي: عدـ اسشح ك 
 ذي: فاؽاإل . أما األدسن على اعتبار ضابط استكلط في (1)اسمدتمع

"أّكنٖا لٍ يرسقٖا ولٍ ينرتوا واكن ثني ذله مٖاَة إذاواذليِ  :"مُٖل دؽةىل: من الكتاب-أ
(2)  .

ال إلراؼ  مؤم يفس فكصفت  ف تيـ بأ يا قكاـس د داتت ذذا اآلين في معرض بياف صفات اس
فييا كال ت تيرس كذك  تيدن ا تياج مبدأ استكلط في اس ف نس اسذم ال يتداكز اسجفاينس كال ي صر 

 . (3)ع يا

علي اسمغيرة بف شعبن في جتاب إسى  ؿ:" أملى: عف كراد مكسى اسمغيرة بف شعبن قامن السنة-ب
ضاعن  ىمعاكينس أف رلكؿ اهلل صل اهلل علي  كللـ جاف ي يي عف قيؿ كقاؿ كجمرة اسلؤاؿس كا 

س دؿ اساديث على تاريـ إضاعن اسماؿ كاإللراؼ إضاعن؛ أل    ف ن ببل عائدس فجاف (4)اسماؿ.."
 . (5)اراما"

لحس اقتضى ذسؾ  فاق  على اسكد  األصت رر أف اسكادب في اسماؿ اسعاـ إ : إذامن المعقول-ج
 . (6) فاؽ؛ أل   األصلحكدكب استكلط في اإل

 ذذا كيمجف اصر ما ي ع في  اإللراؼ كاست تير في أمريف:

 سراف والتقتير في أصل النفقة.اإل-1

 فاؽ اؽ اسماؿ اسعاـ على ديات ياـر اإللراؼ في أصؿ اس ف ن بإ فكياصؿ اإل:سرافاإل-أ
يفس ملسيلتعي كا ب  على اسملار باسماؿ علييا؛ إما سما فييا مف ماادة هلل كسرلكس س ممؿ إمداد اسجف

ممؿ اسملجرات سأك سما فييا مف  ا فييا مف إفلاد اسع كؿ كاألبدافأك إ شات ب كؾ اسرباس أك سم
صدار اسمكاد اسماد ن  األعراض كاأل،بلؽإفلاد  ممؿ إ شات ملارح اسرقص كاسغ اتس أك شرات كا 

ماؿ اسعاـ بغير اؽ. فإ فاؽ اسمارمنس أك سما فييا مف اسظلـس ممؿ التئمار أفراد بشئ مف اس
                                                           

 (.138( اسشبا يس ماسين اسدكسن على ضكت اسشريعن اإللبلمين )ص(1
 (.67( لكرة اسفرقافس آين)(2
 .(67( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(3
( اسعل بل يس فتح اسبارم شرح صايح اسب،ارمس جتاب االعتصاـ باسجتاب كاسل نس باب ما يجرا مف جمرة (4

 (.279-278/ ص13يع ي  )ج اسلؤاؿ كتجلؼ ما ال
 (.132اسعزيز )ص ( مامدس اسليالن اسماسين سعمر بف عبد(5
 (68( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(6
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اسيلير على ذذا اسمارمات ك ظائرذا إلراؼس بؿ إ   م اقض ألصؿ دكاز استصرؼ في اسماؿ 
 فاؽ على ذذا اسمارمات إسى ترؾ أك ألصلح. كيشتد استاريـ إذا أدل اإلاسعاـس كذك استصرؼ با

 .   (1)يفمل فاؽ على مصاسح اسملذماؿ اإلإ

يفس مل فاؽ على مصاسح اسملف ن بعدـ اإلي ع است تير في أصؿ اس : التقتير في أصل النفقة-ب
 سلملئكسين استي امليا اهلل كالة األمكرس كتفريطان  كيعد ذذا استرؾ تضييعان  سعدـ ب ات اسمدارس ممبلج

 .(2)اإللبلمينفي بعض اسمصاسح استي مف أدليا كدب قياـ اسدكسن 

اإللراؼ في قدر اس ف ن باإل فاؽ على مصرؼ ملتاؽ : ي ع اإلسراف والتقتير في قدر النفقة-2
.  كي ع است تير في قدر اس ف ن باست صير في اإل فاؽ على (3)مف مصارؼ اسماؿ اسعاـ فكؽ اسجفاين

اسمصاسحس أم قصكر اإل فاؽ عف اد اسجفاين. كجؿ مف اإللراؼ كاست تير إ،بلؿ بضابط 
سعاـ في ما ال اادن إسي  كال مصلان في س اسكلطين في اإل فاؽس ألف اإللراؼ إضاعن سلماؿ ا

كاست تير ترؾ سبعض اسكادب كتعطيؿ سلماؿ عف كظيفت . فاسكادب على كسي األمر أف يجكف 
إ فاق  على مصارؼ اسماؿ اسعاـ على قدر اسجفاينس بما يلع اسمصارؼ جليا كيا ؽ اسمصاسح 

اين إذا ضعفت مكارد اسماؿ اسعاـ . كتشتد اساادن إسى مراعاة عدـ اسزيادة على قدر اسجف(4)جليا
 . (5)عف تغطين اس ف ات اسعامنس كذك ما يلمى باسعدز

 ضابط اعتبار األولوية في اإلنفاق.رابعا: 

كاسمراد بيذا اسضابط مراعاة اسمصرؼ األذـ ع د إ فاؽ اسماؿ اسعاـس كما تتا ؽ ب  
فر اسماؿ اسعاـ كعدـ تكافرا. ففي ااؿ امراعاة األكسكين ي،تلؼ ما تتا ؽ ب  اسمراعاة بالب تك 

تجكف مراعاة األكسكين بت ديـ  ث يتلع سئل فاؽ على اسمصارؼ جليااسماؿ اسعاـ بايتكفر 
اسمصرؼ األذـ م يا؛ أل   ربما عدزت اسدكسن عف تكدي  اس ف ات جليا دفعن كاادة إسى 

عى اسمصرؼ األذـ م يا. مصارفياس فتضطر إسى تفري يا على فترة زم ين طكيلن أك قصيرةس فيرا

                                                           

 (69( اسماددس استصرؼ في اسماؿ اسعاـ )ص(1
 (.18بف تيمينس اسع كد أك  ظرين اسع د )صا( (2
 (.18بف تيمينس اسع كد أك  ظرين اسع د )صا( (3
 (.123ـس األشباا كاس ظائر على مذذب أبي ا يفن اس عماف )ص( ابف  دي(4
 (.132( مامدس اسليالن اسماسين سعمر بف عبد اسعزيز )ص(5
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أما في ااؿ عدـ تكفر اسماؿ اسعاـ: أم   ص اسماؿ اسعاـ بايث ال يمج   تغطين  ف ات 
 :(1)اسمصارؼ جلياس بؿ بعضياس كذ ا ت،تلؼ اسمعاسدن

فإف أمجف اإل فاؽ على جؿ اسمصارؼ سجف مع تا يؽ اساد األد ى سما ياتاد  جؿ مصرؼس -أ
ادب في مصرؼ فيك مراعاة األكسكين؛ ألف ما زاد على قدر اسك فيذا ذك اسكادب اسذم تتا ؽ ب  

اسم دكب اسزائد على قدر اسكادب في ذذا اسمصرؼس كتترؾ مراعاة اس در  م دكبس فبل يراعى
 .(2)اسكادب في مصرؼ آ،ر

ف عدز اسماؿ اسعاـ عف تا يؽ اساد األد ى في اس ف ن على مصارف  مدتمعن كقدر على -ب كا 
 . (3)فمراعاة األكسكين ت تضي ذ ا بتكدي  اس ف ن إسى األذـ م ياتا ي   في بعضياس 

 أما باس لبن سؤلدسن على مشركعين مراعاة األكسكين في صرؼ اسماؿ اسعاـ إسى مصارف :

اهلل علي  كللـ لبياس  ىعف أـ اساجـ ب ت اسزبير رضي اهلل ع يما: قاست:" أصاب اس بي صل-1
. ككد  اسدالسن مف اساديث ذك أف (4)فذذبت أ ا كأ،تي فاطمن  لأس س ف اؿ: لب جما يتامى بدر"

كفاطمن كأذؿ اسصفن مف ملتا ي اسلبي؛ أل يـ مف أذؿ ،مس اسغ يمنس كقد آمر اس بي  علياٌ 
على أمريف: دؿ ذسؾ اهلل علي  كللـ باسعطات أذؿ اسصفن؛ سجك يـ أشد اادن إسى اس ف نس ف ىصل

 . (5)عتبار اساادن في معرفن األكسىاعتبار األكسكين في اإل فاؽس كا

 باسمصلانس كتا ي ان  إف األ،ذ باألكسكين يا ؽ اسعمؿ بضكابط اإل فاؽ اسمت دمن؛ ألف في  عمبلن -2
عؿ سلعدؿ في اس لـ بيف اسملتا يفس كفي  ترشيد سل ف ن بما يا ؽ اسكلطين في اإل فاؽس كذذا يد

 .  (6)سيا مف اسمشركعين كاالعتبار ما ستلؾ اسضكابط
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 النتائج والتوصيات

 أول: قائمة النتائج

ساألكؿ معيار طبيعن اسماؿ سلتمييز بيف اسماؿ اسعاـ كاس،اص في اس ا كف ذ اؾ معياراف -1
يص سلماؿ اسعاـ فيك ماؿ عاـس كمعيار است،صم ماؿ غير قابؿ سلملجين اس،اصن اسعاـ فأ

ف د اتبعت  اإللبلمين. أما اسشريعن اعام فإف تـ ت،صيص  سلمرفؽ اسعاـ يعتبر ماالن 
معيار استمييز في بياف صكر األمكاؿ اسعامن كاسمتمملن في اسمرافؽ اسعامنس كاسامىس 

 كاسدزين كاألراضي اسمكاتس كأمكاؿ اسفيت كاأل فاؿفيس كاألراضي اسمكقكفنس كاسصكا
 اسغ ائـ.كاسعشكر ك  كاس،راج

لالي اسفللطي ي اسماؿ اسعاـ باماين مف أدؿ اسافاظ علي  جكف أف في أااط اس ا كف األ -2
. ف د ،صص عدة مكاد  ظـ كت مكيان  ذدرا تأمير على الت رار اسدكسن كت،لفيا اقتصاديان 

اعتبرت اسماؿ اسعاـ أاد اسم اصد اس،ملن ف د  اإللبلمينيعن فييا ألس امايت . أما اسشر 
لراف   كضركرة مف ضركريات اساياةس ككضعت مبادئ سامايت  فارمت التيبلج  كا 

 كاستبذير ب  كاجت ازا.
دارم اسفللطي ي اسماؿ اسعاـ باماين في اسعديد مف اس كا يف م يا قا كف أااط اس ا كف اإل -3

س كقا كف اسمكاز ن اسعامنس كغيرا مف اس كا يف. جكف اسعامنكاـز اس،دمن اسمد ينس كقا كف اسل
في أدات كظائفيا. دارة كلائؿ اسيامن استي تلتعيف بيا اإلأف أمكاؿ اسدكسن تعتبر أاد اس

دارة اسماؿ اسعاـ بشجؿ أدؽ مف اس ا كف بيدؼ أما اسشريعن اإللبلمين ف د  ظمت طرؽ إ
كاكيف ست ظيـ  شات د،طيط ماسي ايث تـ إذ اؾ ت فجاف سامايت  مف االعتدات علي 

 شراؼ علي  مف قبؿ كسى األمر ككضعت قكاعد ست فيذا.اسماؿ اسعاـ كاإل
كذسؾ  س،اصن ت اكست اماين اسماؿ اسعاـ س د  ظـ اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي  صكصان  -4

بإ،ضاع  س كاعد قا ك ين ،اصن مف شأ يا جفاسن اساماين اس ا ك ين اسبلزمن سضماف 
ملج  باست ادـ. كجذسؾ اسشريعن فم عت استصرؼ في  أك اسادز علي  أك ت سراراالت 
لبلمين ف د ارمت استصرؼ باألمكاؿ اسعامن كم عت اسادز علييا أك تملجيا باست ادـ اإل
 اسبطبلف جدزات على م،اسفن ذسؾ. تكرتب

األفراد  ااط قا كف اسع كبات اسفللطي ي األمكاؿ اسعامن باماين عف طريؽ تدريـ تداكزأ -5
اسم فعن  كذسؾ سضماف التمرار اسماؿ اسعاـ بتا يؽ سعلى ذذا األمكاؿ كتعريضيـ سلع اب

لبلمين ف د تكلعت بشجؿ أجبر مف اس ا كف في تدريـ االعتدات اسعامن. أما اسشريعن اإل
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ككضعت ع كبات سجؿ صكرة مف صكر االعتدات  سعلى اسماؿ اسعاـ بأم كليلن جا ت
 علي .

اسماسين كضعت استشريعات اسفللطي ين ضما ات ساماين اسماؿ اسعاـ تتدلى في اسمراقبن  -6
شات مؤللات سلرقابن اسماسين ممؿ إ شات ديكاف  س كذسؾ مف ،بلؿ إكاسملاتسن كاسماالبن
: رقابن دا،لين) اسرقابن اإلدارين(س دارين. كتمملت اسرقابن في  كعيفاسرقابن اسماسين كاإل

اسمتمملن في اسرقابن استشريعين كاس ضائين كرقابن مؤللات اسمدتمع كذي ،اردين كرقابن 
اسمد ي. أما على اسصعيد اسشرعي ف د أكددت اسشريعن عدة كلائؿ رقابين ساماين اسماؿ 

كذي رقابن دا،لين ك،اردين تتممؿ في  ظاـ اسالبنس ككالين اسمظاسـس كرقابن  ساسعاـ
 ديكاف بيت اسماؿ.اسللطن است فيذين )اسدكاكيف(س ك ظاـ 

سعاـ كادد اسدين اسم،تصن بذسؾس كضع اس ا كف عدة شركط سدكاز استصرؼ باسماؿ ا -7
ال  ان ذا جاف استصرؼ مطاب فإ ستلؾ اسشركط ككقع مف اسدين اسم،تصن اعتبر صايااس كا 

كيعتبر ذذا استصرؼ بممابن ذدر سلماؿ اسعاـ مما  سيترتب اسبطبلف على م،اسفن ذسؾ
 سدكسن.على ا يؤمر للبان 

م ات استشريعات اس،اصن باألراضي صبلايات كالعن سذكم اال،تصاص في استصرؼ  -8
 باألراضي اسعامن.

قرارات استصرؼ باألراضي اسصادرة لكات في اسضفن اسغربين أك قطاع غزة ذي  تعتبر -9
 سذذا مف اس ااين اس ا ك ينس قرارات غير قا ك ين جك يا صادرة عف ديات م تيين كاليتيا

ت ذي بممابن الكؿ ألزمات اقتصادين كماسين اكاقعين فإف ذذا اس رار اس ااين اسأما مف 
 تليير أعماؿ على أرض اسكاقع. مدرد ك 
كذي عدة ضكابط سدكاز تصرؼ كسي األمر باسماؿ اسعاـ  اإللبلمينكضعت اسشريعن  -10

ار ستكلط في اإل فاؽس كاعتباك  فاؽس مراعاة اسمصلان اسعامن في اإل فاؽس كاسعدؿ في اإل
ال يعتبر استصرؼ باطؿ.األكسكين في اإل   فاؽ كا 

باسمصلان اسعامن  ان لبلمين في دكاز استصرؼ أف يجكف م كطاشترطت اسشريعن اإل -11
س ممؿ كيعكد  فعيا على اسمللميف أك على طائفن م يـ ال تعييف ألش،اصيـ بؿ سصفاتيـ

ف جاف ظركاتب مكظفي اسدكسن فإف اإل اذرا إعطات أفراد إال  فاؽ علييـ مف اسماؿ اسعاـ كا 
ة سيـ  ظير ما قامكا ب  ؿ س ياميـ بمصاسح اسمللميف جمجافأأف اسعطات سـ يجف سذكاتيـ ب

 مف مصاسايـ.
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 ثانيا: التوصيات

دراتات  نكصي اسباامت -1 بضركرة إصدار قا كف ،اص بشأف تاصيؿ األمكاؿ اسعامن كا 
 اسفللطي ي.لالي مف اس ا كف األ 89س ص اسمادة  يذان صرفيا ت ف

سل ن  7مف قا كف ضريبن اسد،ؿ رقـ  34بضركرة تعديؿ  ص اسمادة  نكصي اسباامت  -2
كاستي  صت على أ   يتـ تاصيؿ اسديكف مف اسمجلؼ بمكدب قا كف تاصيؿ  2004

 األمكاؿ اسعامن كاسذم سـ يتـ إصدارا اتى ذذا اسلاظن.
قطاع غزة سمبلا ن  بضركرة تشجيؿ ذيئن ،اصن بمجافان اسفلاد في نكصي اسباامت  -3

 درائـ اسفلاد اسكاقعن على اسماؿ اسعاـ لكات مف اسمكظؼ اسعاـ أك مف اسمكاطف.
اسدرائـ اسكاقعن على اسمدلس استشريعي بضركرة اس ص على عدـ ت ادـ  نكصي اسباامت -4

 كعدـ التفادة مرتجبييا مف أم عفك. اسماؿ اسعاـ
،تصاص استصرؼ باألراضي اسعامن م ح ا اسمدلس استشريعي بضركرة نكصي اسباامت -5

جكف أف ذذا األمر مف األمكر إصدار استصرؼ ب ا كفس أف يجكف س استشريعي ك سلمدل
فأم ،لؿ في ذسؾ يتلبب  ساسالالن استي تؤمر في م كمات اسدكسن كدميع األدياؿ فييا

 بضرر سلمصلان اسعامن.   
يـ ملكدة اسالاب اس،تامي اساجكمن بت د إسزاـاسمدلس استشريعي بضركرة  نكصي اسباامت -6

قرارااسل كم سم اقشت   مف  66كاسمادة  األلاليمف اس ا كف  62كف ا س ص اسمادة  كا 
 قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشئكف اسماسين.

بضركرة تعزيز اسمدلس استشريعي س كاب  بالت،داـ اسكلائؿ اسرقابين  نكصي اسباامت -7
 دكابس كسداف ت صي اسا ائؽس كادب اسم ن أكاسمتمملن في اسلؤاؿ اسبرسما يس كااللت

كذسؾ مف أدؿ  سلابيا جتعزيز سمبدأ اسرقابن استشريعين على أعماؿ اسللطن است فيذين
 .اسافاظ على اسماؿ اسعاـ مف تعرض  ألم اعتدات علي  مف قبؿ اسللطن است فيذين
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 المصادر والمراجع

 اس رآف اسجريـ

 اسل ن اس بكين

. ) د.ط(. اإللج درين: دار اسطبيعن اس ا ك ين سلماؿ اسعاـ كألس امايت (. ـ2016)أ كيديس أامد. 
 اسفجر اسعربي.

 بيركت: اسمجتبن اسعلمين. .اس ياين في غريب اساديث كاألمرـ(.1979مدد اسديف. ) بف األميرسا

 ايؼ  . اسرياض: أجاديمين(1)ط. اماين اسماؿ اسعاـ في اسف   اإللبلمي(. ـ2001أكذابس  ذير.)
 اسعربين سلعلـك األم ين.

 أدؿ اس زاذن كاسملاتسن أماف.االئتبلؼ مف  ـ(. فللطيف:2015. )استيرب اسضريبي في فللطيف

ف مف ائتبلؼ أما ـ(. فللطيف:2015. )است رير اسل كم اسمامف كاقع اس زاذن كمجافان اسفلاد فللطيف
 أدؿ اس زاذن كاسملاتسن.

 (. مصر: مطبعن اسلعادة. 1.)طياسم ت ق(. 1332اسباديس لليماف.)

 دار اسفجر. :.)د.ط(. دمشؽمبادئ اس ا كف اسلكرم(. ـ1973برجاتس زيف اسعابديف.)

 . )د.ط(. بيركت: دار اسمعرفن.صايح اسب،ارم(. ـ1379اسعل بل يس ابف ادر.)

 .اإل لاف: اسييئن اسملت لن سا كؽ فللطيف. )د.ط(. اسمفيـك اس ا كف سلرلـاسبرغكميس معيف. 

 . )د.ط(. اس اذرة: دار اسفجر اسعربي.مبادئ اس ا كف اإلدارم(. ـ1995اسب اس مامكد. )

 (. مصر: م شأة اسمعارؼ. 1.)طاس ا كف اإلدارم(. ـ2003بليك يس عبد اسغ ي.)

دار إايات استراث  )د.ـ(. (.2.)طاسفتح اسربا ي في ترتيب مل د اإلماـ أامد بف ا بؿاسب اس أامد. 
 اسعربي.
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. أاجاـ اسماؿ اساراـ كضكابط اال تفاع ب  في اسف   اإللبلمي(. ـ1998عباس.) اسبازس
 (.األردف: دار اس فائس.1)ط

 .)د.ط(. بيركت: دار اسجتب اسعلمين.اسدامع اسصايحاسترمذمس أبي عيلى. 

 . )د.ط(. بيركت: دار اسجتب اسعلمين.اسبيدن في شرح استافن(. ـ1998استلكسيس علي.)

 مجتبن اسل ن اسمامدين . )د.ـ(. (.1. )طاسع كد أك  ظرين اسع د(. ـ1949.)ابف تيمينس أامد

(. اسلعكدين: كزارة 1. )طاسرعين إصبلحاسليالن اسشرعين في ق(. 1418ابف تيمينس أامد.)
 األكقاؼ. 

 (. بيركت: دار اسعلـ سلمبلييف. 4.)طاسصااح(. ـ1987اسدكذرمس إلماعيؿ. ) 

م شكرات  )د.ـ(. . )د.ط(.عمليات اسب كؾ مف اسكدين اس ا ك ين(. ـ1990دماؿ اسديفس علي. )
 اسالبي اسا كقين.

 (. غزة: مجتبن اس اذرة . 1. )طاألراضيدرائـ (. ـ2017درادةس عبداس ادر. )

(. غزة: مجتبن 1.)طشرح قا كف اسع كبات اسفللطي ي )اس لـ اس،اص((. 2014درادةس عبد اس ادر.)
 آفاؽ.

 فللطيف: )د.ف(.. )د.ط(. األراضياألاجاـ اسعامن في قا كف (. ـ2001اسكايدمس دركيش.) 

 فللطيف: )د.ف(.. اإلطار اس ا ك ي ستلديؿ األمكاؿ اسغير م  كسن(. ـ2008اسالي يس ذبن.)

غزةس .)د.ط(. أديزة اسرقابن كأ ظمن اسملاتسن في اس طاع اسعاـ اسفللطي ي(. ـ2013اربس دياد. )
  زاذن كاسملاتسن أماف.: االئتبلؼ مف أدؿ اسفللطيف

 .)د.ط(. اسرباط: دامعن مامد اس،امس.درائـ غلؿ األمكاؿ(. ـ2012الفس ،باسي. )

 . )د.ط(. اس اذرة: دار اسفجر اسعربي.مكدز مبادئ اس ا كف اإلدارم(. ـ1977الميس مامكد. )



191 
 

: كزارة فللطيف. )د.ط(. استعدم على أراضي اساجكمن كاآلمار اسللبين(. ـ1995أبك اميدس إبراذيـ. )
 .اإللجاف

 اسدار اسعربين سلجتاب. تك س: . )د.ط(.أصكؿ اسفتيا(. ـ1958ابف اارثس مامد.)

 دار عاسـ اسجتب. اسلعكدين: . )د.ط(.شرح مدلن األاجاـ(.ـ2003ايدرس علي. )

دار اسفجر  اسلعكدين:. )د.ط(.م،تصر أاجاـ اسمعامبلت اسشرعين(. ـ2008اس،فيؼس علي. )
 اسعربي.

. )د.ط(. الب: مجتبن اسمطبكعات اساث على استدارة كاسص اعن(. ـ1995اس،بلؿس أامد. )
 .اإللبلمين

 اس اذرة: مطابع األذراـ.. )د.ط(. اإلدارة في صدر اإللبلـ(. ـ1974،ميسس مامد. )

 دار اسبشير سلم افن كاسعلكـ.اس اذرة: . )د.ط(. اسمركة في ظؿ اإللبلـ(. ـ2004اس،كسيس اسبيي. )

. )د.ط(. مصر: دكر اسللطن استشريعين في اسرقابن على األمكاؿ اسعامن(. ـ2001،ليؿس ديياف. )
 دامعن اسم صكرة .

 . )د.ط(. مصر: دار اسفجر اسعربي .اإللبلميناسملجين في اسشريعن (. ـ1996اس،فيؼس علي. )

 اسمجتبن اسعصرين. :. )د.ط(. بيركتل ف أبي داكدأبك داكدس لليماف. 

 (. بيركت: مؤللن اسرلاسن .1. )طاسمراليؿ(. ـ1408دس لليماف. )أبك داك 

 اسمجتبن اسشاملن. )د.ـ(. . )د.ط(.اسشرح اسجبيراسدلكقيس مامد. 

 .)د.ـ(.اسمجتبن اسشاملن . )د.ط(.جتاب اسبيكع(. ـ2001اسدارقط يس علي. )

 .اإللج درين: م شأة اسمعارؼ (.1.)طأصكؿ اس ا كف اإلدارم(.ـ2012دماؿ اسديفس لامي. )

اسدائرة اس ا ك ين في ـ(. فللطيف: 2010)ن. درالن قا ك ين اكؿ األراضي اساجكمين كملؤكسين اسدكس
 .اسمدلس استشريعي
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 دار اسم افن سل شر كاستكزيع. اس اذرة: (.2. )طاسكديز في اس ا كف اإلدارمذ يباتس مامد. 

 (. اس اذرة: دار ذدر .1. )طفي صدر اإللبلـ اسملجين اسعامن(. ـ1998اسركبيس ربيع. )

 .)د.ط(. اس اذرة: دار اساديث.بداين اسمدتيد(. ـ2004ابف رشدس مامد. )

 .)د.ط(. اس اذرة: دار اسعلكـ .اس،راج كاس ظـ اسماسين في اسدكسن اإللبلميناسريسس مامد. 

(. رلاسن مادلتير.)اسضكابط اسشرعين ستصرؼ اإلماـ في اسماؿ اسعاـ(.ـ2012رطركطس ماذر. )
  ابلسس فللطيف. -دامعن اس داح اسكط ين

 )د.ف(.  اس اذرة: (.1.)طغلؿ األمكاؿ في استشريع اسمصرم كاسعربي(.ـ2005اسركميس مامد. )

 كزارة األكقاؼ اسجكيتين. اسجكيت: (.2.)طاسم مكر(. ـ1985اسزرجشيس بدر اسديف.)

 (.1.)طاإللبلمياسمد،ؿ اسف يي اسعاـ إسى  ظرين االستزاـ في اسف   (. ـ1999اسزرقاتس مصطفى. )
 )د.ف(. )د.ـ(.

 )د.ف( .)د.ـ(.  (.2. )طاإللبلمياسف   (. ـ2004اسزرقاس مصطفى.)

(. اس اذرة: اسمطبعن اسجبرل 1.)طتبييف اسا ائؽ شرح ج ز اسدقائؽ(. ـ1313اسزيلعيس عمماف.)
 األميرين.

 دار اسفجر اسدامعي . مصر: . )د.ط(.اإلدارمظاذرة اسفلاد  (.ـ2009زيف اسديفس ببلؿ. )

دراتات است اضي(. ـ2014زيدس يكلؼ. ) . )د.ط(. راـ ت رير اكؿ عمؿ ماجمن درائـ اسفلاد كا 
 . س فللطيفاهلل

التغبلؿ اسكظيفن في االعتدات على اسماؿ اسعاـ في اسف   (. ـ2007زعربس أيمف. )
 . اإللبلمينن اسدامعفللطيف: .)د.ط(. اإللبلمي

 )د.ف(. )د.ـ(. .)د.ط(.استجافؿ االدتماعي في اإللبلـ(. ـ1991أبك زذرةس مامد. )
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مرجز اسباكث كاسدرالات  فللطيف: . )د.ط(.اسفلاد في فللطيف(. ـ2001اسزبيدمس بالـ. ) 
 اسفللطي ين .

 )د.ف( . )د.ـ(. (.2. )طاسدامع(. ـ1983. )عبد اهللابف أبي زيدس 

 . )د.ط(. اس اذرة: اسعربين.اماين اسماؿ اسعاـ(. ـ1978مامد. )أبك زيدس  

. )د.ط(. دبي: مرجز دمعن اسمادد م اصد اسشريعن اس،اصن باستصرفات اسماسينزغبينس عز اسديف. 
 سلم افن كاستراث .

 م شكرات دامعن الب . :. )د.ط(. البقا كف اسع كبات اس لـ اسعاـ(. ـ1997اسلراجس عبكد. )

.)د.ط(. األردف: دار اسماسين اسعامن مف م ظكر إلبلمي(. ـ2009مامد. اسكادمس مامكد.)لماافس 
 صفات سلطباعن كاس شر.

 دار اسجتب اسعلمين . بيركت: (.1. )طاألشباا كاس ظائر(. ـ1990اسليكطيس عبد اسرامف.)

 إايات اسمعارؼ. بيركت: (.1.)طأصكؿ اسلر،لي(. ـ1993اسلر،ليس أامد. )

. )تاريخ استعديات على األراضي اساجكمينـ(.2010. )ي اسفللطي ين أمبلؾ اساجكمنراضللطن األ
 ( /http://www.pla.gov.ps/arاسمكقع: للطن األراضي) .9/12/2010 :االطبلع(

 )د.ف(. )د.ـ(. . )د.ط(.اإللبلـاستلعير في (. ـ1393اسشكربديس اسبشرل.)

 بيركت: دار بف جمير .(. 1.)طفتح اس ديرق(. 1414اسشكجا يس مامد. )

دار اس شر  مصر: (.1. )طاإللبلمينارمن اسماؿ اسعاـ في اسشريعن (.ـ1999اليف. )شاات س
 سلدامعات .

 .)د.ط(. بيركت: دار اسمعرفن.األـ(. ـ1990اسشافعيس مامد. )

دار  اسرياض: . )د.ط(. اإللبلمينماسين اسدكسن على ضكت اسشريعن (. ـ1993اسشبا يس مامد. )
 اسجتب. عاسـ
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 .)د.ط(. بيركت: دار اسدامعن .مبادئ اس ا كف اإلدارم(. ـ1983شي،اس إبراذيـ. )

 : م شأة اسمعارؼ .اإللج درين.)د.ط(. األمكاؿ اسعامن(. ـ2006شيااس إبراذيـ.)

. )د.ط(. مذجرات في  ظاـ اساجـ اإلدارم في اسدكسن اإللبلمينـ(. 1991عمر. )شريؼس 
 اسدرالات اإللبلمين.اإللج درين: معيد 

 )د.ف(.)د.ـ(.  (.1.)طع د اسدكاذر(. ـ2003بف شاسس دبلؿ اسديف.)

دار كائؿ سلطباعن كاس شر  عماف: .)د.ط(.اسكديز في اس ا كف اإلدارم( ـ2003ش طاكمس علي. )
 كاستكزيع.

 دار اسم افن سل شر كاستكزيع . عماف: .)د.ط(.اس ا كف اإلدارماسشي،ليس  عبد اس ادر. 

 دار اسجتب اسعلمين. بيركت:. )د.ط(.مغ ي اسماتاج(. ـ1994شربي يس شمس اسديف. )اس

 مجتبن ابف تيمين.اس اذرة: .)د.ط(. اسجبيراسطبرا يس لليماف. 

 بيت األفجار اسدكسين . )د.ـ(. .)د.ط(.تاريخ اسطبرماسطبرمس ابف درير. 

 ر اسفجر اسعربي.دااس اذرة: (. 1.)ط  شاط اإلدارة(. ـ1952اسطماكمس لليماف. )

 دار اسفجر اسعربي.اس اذرة:  (.6.)طمبادئ اس ا كف اإلدارم(. ـ1964اسطماكمس لليماف. )

 دار اسمليرة سلطباعن كاس شر. عماف: .)د.ط(.اس ا كف اإلدارم(.ـ1998اسظاذرس ،اسد. )

 اسرافديف سلا كؽ. بغداد: .)د.ط(.اس ظاـ اس ا ك ي سؤلمكاؿ اسعامن(. ـ2005عبداهللس أ لاـ. )

اذرة: مجتبن مصطفى اسبابي .)د.ط(. اس اسضريبن على استرجات(.ـ1945عبد اسغفارس أامد. )
 .اسالبي

.)د.ط(. اس اذرة: مطبعن اسمرجز اس ا ك ي سلماؿ اسعاـ درالن م ار ن(.ـ1983عبد اساميدس مامد. )
 ،طاب .
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: م شأة اإللج درين.)د.ط(. اس،اصاس ا كف اسد ائي اس لـ أبك عامرس مامد. اس يكديس علي.  
 اسمعارؼ.

اسدار اسدامعين  اس اذرة: . )د.ط(.غليؿ األمكاؿ في مصر كاسعاسـ(. ـ2007عبد اسعظيـس امدم. )
 سلطباعن كاس شر .

اسم تران سزيادة  كاآلسياتمعكقات عمؿ كادات اسمرادعن اسدا،لين (. ـ2007اسعفيفيس عبير. )
 غزةس فللطيف.-اإللبلميناسدامعن . (رلاسن مادلتير.)فاعليتيا

دامعن .(رلاسن مادلتير)دكر اسرقابن اسبرسما ين في تعزيز اساجـ اسرشيد(. ـ2016عطا اهللس زاذر. )
 غزةس فللطيف. -األقصى

رلاسن .)آسين ا ت اؿ اسملجين في األراضي غير اسملدلن في فللطيف(. ـ2011عدكةس لائدة. )
 فللطيف. ابلسس  -(. دامعن اس داحمادلتير

 .)د.ط(. بيركت: دار اسفجر .األمكاؿأبي عبيدس اس الـ. 

. )د.ط(. بيركت: دار قكاعد األاجاـ في مصاسح األ اـ(. ـ1991ابف عبد اسلبلـس عز اسديف. )
 اسجتب اسعلمين.

 دار اسجتب اسعلمين. بيركت: . )د.ط(.عرضن األاكذمابف اسعربيس أبك بجر.  

مؤللن اسرلاسن  عماف: . )د.ط(.اإللبلميناسملجين في اسشريعن  (.ـ2000اسعبادمس عبداسلبلـ. )
 سلطباعن كاس شر.

 د.ف(.: ).)د.ط(. غزةمااضر في تاريخ فللطي ي اساديث(. ـ1987عدكافس عاطؼ.)

 )د.ف(. )د.ـ(. . )د.ط(.مدمكعن رلائؿ ابف عابديفابف عابديفس 

اسعاـ كمدل دكر اسدكسن في اسرقابن  اإل فاؽ(. ـ2011أبك غاب س،اسد. داد اسربس ال ي.)
 : دار اسفجر اسعربي.اإللج درين(. 1.)طعلي 

 .اسمعرفن داربيركت: .)د.ط(. إايات علـك اسديفاسغزاسيس أبي اامد. 
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 (.1.)طكاجـ االعتدات علييا اإللبلـاألمكاؿ كاألمبلؾ اسعامن في (.ـ1994غادمس ياليف. )
 مؤللن راـ سلتج كسكديا. األردف:

 (. غزة: مجتبن  يلاف .2.)طاسماسين اسعامن كاستشريع اسضريبي(. ـ2016ذا ي. ) غا ـس

 دار اسفجر.بيركت: . )د.ط(. معدـ م اييس اسلغن(. ـ1979بف فارسس أامد. )ا

 .اسجتب اسعلميندار  بيركت: . )د.ط(.جتاب اسعيفاسفراذيدمس اس،ليؿ. 

 ر اسمطبكعات اسدامعين.دامصر: (. 1.)طاس ا كف اإلدارم(.ـ2012فيميس مصطفى. )

 .)د.ط(. األردف: اسدامعن األرد ين .اساماين اس ا ك ين سلماؿ اسعاـ(. ـ1989اسفريااتس مامد. )

 .مجتبن اسكقفيناساإللج درين: . )د.ط(. اسمد،ؿاسفاليس ابف اسااج.  

 اسمجتبن اسشاملن. )د.ـ(. .)د.ط(.اسم ت،ب مف اسل ن اس بكيناسفاؿس ماذر. 

دامعن فللطيف: (. 2)ط.شرح قا كف اسع كبات اسفللطي ي اس لـ اس،اص(. ـ2014) اسفراس يايى.
 .األمن

رلاسن .)كاإلدارينت كيـ كتطكير األدات اسرقابي سديكاف اسرقابن اسماسين (. ـ2011فركا نس رامي. )
 غزةس فللطيف.-دامعن األزذر .(مادلتير

 للن اسرلاسن.مؤ بيركت: (. 2.)طف   اسزجاة(. ـ1973اس رضاكمس يكلؼ. )

 مجتبن اس اذرة. مصر: .)د.ط(.اسمغ ي(. ـ1968ابف قدامنس مكفؽ اسديف. )

 (. بيركت: دار اسجتب اسعلمين.1. )طإعبلـ اسمكقعيف(. ـ1991ابف اس يـس مامد. )

 .داركائؿ سلطباعن كاس شر دبي: . )د.ط(.اسكديز في اس ا كف اإلدارم(. ـ1998اس يليس أعاد. )

 (. اس اذرة: دار اسجتب اسمصرين.2.)طاسدامع ألاجاـ اس رآف(.ـ1964اسديف. )اس رطبيس شمس 

 .اإللبلمي(. بيركت: دار اسغرب 1(. )ط5)ج اسذ،يرة(. ـ1994اس رافيس شياب اسديف. )
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 دار اس فائس. .بيركت:  (.4.)طمكلكعن ف   عمر بف اس،طاب(. ـ1989قلعديس مامد. ) 

ـس مدلن 2005سل ن  اس ا كف األلالي اسفللطي ي اسمعدؿ. ـ(2005اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)
 .اسكقائع اسفللطي ين

سل ن  5رقـ  قا كف األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلاجكمن(. ـ1960اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)
1960. 

 .2005سل ن  23رقـ  قا كف است فيذ اسفللطي ي(. ـ2005اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

 .1998سل ن  4رقـ  قا كف اس،دمن اسمد ين اسفللطي ي(. ـ1998اسفللطي ين.)اسللطن اسكط ين 

 .2005( سل ن 4رقـ ) قا كف اس،دمن اسمد ين اسمعدؿ(. ـ2005اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

 .1998سل ن  9رقـ  قا كف اسلكاـز اسفللطي ي(. ـ1998اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

رقـ  قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي(. ـ1998اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)
 .1998سل ن  7

 .1952سل ن  6رقـ  األميرينقا كف تاصيؿ األمكاؿ (. ـ1952اسللطن اسكط ين اسفللطي ين. )

 بشأف ضريبن اسد،ؿ. 2011سل ن  8(. اس رار ب ا كف رقـ ـ2011اسللطن اسكط ين اسفللطي ين. )

 .2004سل ن  17رقـ  قا كف ضريبن اسد،ؿ(. ـ2004اسفللطي ين.) اسللطن اسكط ين

رقـ  قا كف أصكؿ اسمااجمات اسمد ين كاستدارين اسفللطي ي(. ـ2001اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.) 
 .2001سل ن  2

 .1966سل ن  79رقـ  قا كف ت ظيـ اسمدف كاس رل(. ـ1966اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

 .1996سل ن  3رقـ  قا كف االتصاالت اسللجين كاسبلللجين(. ـ1996لطي ين.)اسللطن اسكط ين اسفل

 .1966سل ن  51رقـ  قا كف اآلمار اس ديمن اسفللطي ي(. ـ1996اسللطن اسكط ين اسفللطي ين)
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رقـ  قا كف ت ظيـ اسمكاز ن اسعامن كاسشؤكف اسماسين اسفللطي ي(. ـ1998اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)
 .1998سل ن  7

 (.4/2012) اس ا كف اسمد ي اسفللطي ي(. ـ2012اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

 .1936سل ن  74رقـ  قا كف اسع كبات اسفللطي ي(. ـ1936اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

( اسمطبؽ في قطاع غزة باألمر 69/1953(. اس ا كف )ـ1953اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.) 
(272/1953.) 

 .2001سل ن  4رقـ  قا كف اسبي ات اسفللطي ي(. ـ2001اسفللطي ين.)اسللطن اسكط ين 

 .2005سل ن  1رقـ  قا كف اسجلب غير اسمشركع اسفللطي ي(. ـ2005اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

 2002سل ن  3رقـ  قا كف اسمياا اسفللطي ي(. ـ2002اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

اسمطبؽ في قطاع غزة باألمر  1953سل ن  69اس ا كف رقـ (. ـ1953اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)
 .1953سل ن  272رقـ 

 .1953سل ن  قا كف اسع كبات اس،اص بدريمن اسرشكة(. ـ1953اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

سل ن  9رقـ  اس رار ب ا كف مجافان غلؿ األمكاؿ اسفللطي ي(. ـ2007اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)
2007. 

 .2005سل ن  1رقـ  قا كف مجافان اسفلاد اسفللطي ي(. ـ2005ط ين اسفللطي ين.)اسللطن اسك 

 ق.1274سل ن قا كف األراضي اسعمما ي ق(. 1274اسللطن اسكط ين اسفللطي ين. )

 .1942سل ن  6رقـ قا كف األراضي اسعمكمين (. ـ1942اسللطن اسكط ين اسفللطي ين. )

األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن سلاجكمن أك األش،اص االعتبارين  اسللطن اسكط ين اسفللطي ين. قا كف تملؾ
 اسعامن.

 .2007سل ن  9(. اس رار رقـ ـ2007مدلس اسكزرات اسفللطي ي.)
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( بشأف تملؾ األمكاؿ اس،اصن اسمملكجن 5(. قا كف رقـ )ـ1960اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)
،يرين أك جلب اؽ عي ي علييا سلاجكمن أك األش،اص االعتبارين اسعامن كأمكاؿ األكقاؼ اس

 .1960كاستعدم علييا سل ن 

بشأف تعديؿ اس ا كف رقـ  1966سل ن  8(. اس رار ب ا كف رقـ ـ1960اسللطن اسكط ين اسفللطي ين. )
 .1960سل ن  5

بشأف األراضي اساجكمين سل ن  77(. قرار مدلس اسكزرات رقـ ـ2004مدلس اسكزرات اسفللطي ي. )
2004. 

اس،اص بإ شات اإلدارة اسعامن  1(.  قرار مدلس اسكزرات رقـ ـ2007ت اسفللطي ي. )مدلس اسكزرا
 . 2007سلماررات اسكط ين سل ن 

. مدلن أبااث قرارات االلتمبلؾ في استشريع كاس ضات األرد ي(. ي اير 1ـس 1993ج عافس  كاؼ. )
 (. 4(. )ع9اسيرمكؾ. )ـ

اسييئن  فللطيف: .)د.ط(.يعين اسفللطي ينأدات اسللطن استشر (. ـ2013-1996جايدس عزيز. )
 .اإل لافاسملت لن سا كؽ 

اسدامعن (.رلاسن مادلتير. )كاقع اسرقابن اسدا،لين في اس طاع اساجكمي(. ـ2004جبلبس لعيد. )
 غزةس فللطيف. -اإللبلمين

سطباعن . )د.ط(. اس اذرة: مطبعن اال تصار اإللبلـاسرقابن اسماسين في (. ـ1998اسجفراكمس عكؼ.)
 األكفلت.

: مؤللن اسشباب اإللج درين. )د.ط(. اإللبلـليالن اإل فاؽ اسعاـ في (. ـ1982اسجفراكمس عكؼ. )
 اسدامعي.

 دار اس لـ. دمشؽ: (.1.)طف   االقتصاد اسعاـ(. ـ2004جماؿس يكلؼ. )

 -اس داح(. دامعن رلاسن مادلتير.)اماين اسماؿ اسعاـ كديف اسضريبن(. ـ2006سبادةس أمدد.)
  ابلسس فللطيف.
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سل ن  45رقـ  اسبلئان است فيذين س ا كف اس،دمن اسمد ين(. ـ2005اسللطن اسكط ين اسفللطي ين. )
 .ـ2005

 (.)د.ف(.2.)طقا كف األراضي اسمعدؿ-شرح قا كف األراضي(.ـ1997مدمكعن اس كا يف اسفللطي ين)

 دار اسفجر اسدامعي. درين:اإللج  (.1.)طاماين اسماؿ اسعاـ(. ـ2011م صكرس اسشاات.)

 . )د.ط(. ددة: مجتبن اسلكادم.اسم  ع.أبي مامد.ابف قدامن

دار  اإللج درين: (.1.)طاماين اسماؿ اسعاـ في اسشريعن كاس ا كف(.ـ2011م صكرس اسشاات. ) 
 اسفجر اسعربي.

 (. بيركت: دار صادر.3(. )ط11)ج سلاف اسعربق(. 1414ابف م ظكرس مامد. ) 

 . )د.ط(. اس اذرة: دار اساديث.األاجاـ اسللطا ينلي. اسماكردمس ع

ديكاف اسمطبكعات  اسدزائر: . )د.ط(.اقتصاديات اسماسين اسعامن(. ـ2008مارزمس مامد عباس.)
 اسدامعين.

. سل ا كف اسمد ي اسفللطي ي اإليضاايناسمذجرة (. ـ2012اسمدلس استشريعي اسفللطي ي. ) 
 (.4/2012رقـ)

 (. بيركت: اسشبجن اسعربين سؤلبااث كاس شر.1. )طاستصرؼ باسماؿ اسعاـ(. ـ2013)اسماددس ،اسد. 

 اسييئن اسمصرين اسعامن سلجتاب.مصر: (. 1. )طاس ظـ اسماسين(. ـ1982مامدس قطب. )

 دار إايات استراث اسعربي. بيركت: (.2. )طاإل صاؼاسمرداكمس عبلت اسديف. 

 بيركت: دار اسجتب اسعلمين. (.1. )طاسااكم(.ـ1999اسماكردمس علي. ) 

 . )د.ط(. اس اذرة: م شأة اسمعارؼ.اإللبلمياسايازة كاست ادـ في اسف   (. ـ1977مامدس مامد. )

 .1922سل ن  مرلـك دلتكر فللطيف(. ـ1922اسللطن اسكط ين اسفللطي ين. )
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 .2002سل ن  10(. اسمرلـك اسرئالي رقـ ـ2002اسللطن اسكط ين اسفللطي ين.)

فبراير(. أدرل اسم ابلن اسباامن. غزةس فللطيف: اسمدلس استشريعي  23س 2017أمدد. ) األغاس
 اسفللطي ي بغزة.

 .  مشركع قا كف اسع كبات اسفللطي ي(. ـ2003اسمدلس استشريعي اسفللطي ي. )

ـ(س اسمكقع: 2017مارس  10. تاريخ االطبلع: )أاجاـ قضائين. (qanon.psمكقع قا كف )
(http://www.qanon.ps/.) 

مارس آذار اتى ي اير  1996ت رير اكؿ أعماؿ اسمدلس استشريعي اسفللطي ي ،بلؿ دكرات  اسعشر 
 .اسمدلس استشريعي اسفللطي يـ(. غزةس فللطيف: 2006. )2006جا كف اسما ي 

 . اسمدلس استشريعي اسفللطي يـ(. غزةس فللطيف: 2010. )أربع ل كات مف اسعطات رغـ اساصار

اسمدلس استشريعي اسفللطي ي ـ(. غزةس فللطيف:  2015.)اساجكمين كملؤكسين اسدكسن األراضي
 . ناسدائرة اس ا ك ي

ين اسرابعن يكـ األاد ( اسصادر في اسدللن األكسى مف اسدكرة غير اسعاد4/1/غ.ع 1426قرار رقـ)
 .اسفللطي ياسمدلس استشريعي غزةس فللطيف:  .ـ(2015 كفمبر ) 29اسمكافؽ 

. درالن قا ك ين بشأف تلكين ملتا ات اسمكظفيف في قطاع غزة بت،صيص أراضي اجكمين
 . يعي اسفللطي ي اسدائرة اس ا ك يناسمدلس استشر  ـ(. غزةس فللطيف:2015)

مكاقؼ اسارجن اسكط ين اسفللطي ين مف ا ت اؿ األراضي مرجز اسمعلكمات اسكط ي اسفللطي ي كفاس 
ـ(س 2017مارس  18. تاريخ االطبلع: )1935-1930ن سلارجن اسصييك ي

 (.http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3776اسمكقع:)

ز اسفللطي ي سا كؽ اسمرج ـ(. غزةس فللطيف:2006ـ. )2006سعاـ  اس ظاـ اس ا ك ي س طاع غزة
 .اإل لاف

 )د.ف(. )د.ـ(. (.1.)طمبادئ علـ اسماسين اسعامن(. ـ1974زيف اسعابديف.) اصرس 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3776
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 م شكرات اسالبي اسا كقين. اإللج درين: .)د.ط(.اسكديز في اسماسين اسعامن(. ـ2003 اشدس لكزم. ) 

(. بيركت: 1.)طاألشباا كاس ظائر على مذذب أبي ا يفن اس عماف(. ـ1999ابف  ديـس زيف اسديف. )
 سعلمين.دار اسجتب ا

مؤللن  اس اذرة: .االتداا اسدماعي في استشريع االقتصادم اإللبلمي(.ـ1985اس بيا يس مامد. )
 اسرلاسن  اشركف.

 .اإللبلمي.)د.ط(. بيركت: اسمجتب ركضن اسطاسبيف(. ـ1991اس ككمس ماي اسديف. )

 اسمجتب اسعصرين. :.)د.ط(. بيركترياض اسصاسايفاس ككمس ماي اسديف. 

مارس  23. تاريخ االطبلع: )اس شرة استم يفين اسصادرة عف للطن اس  د اسفللطي ينللطن اس  دس 
 (.http://www.pma.ps/ar-eg/aboutpma/pmastrategy.aspx)ـ(س اسمكقع: 2017

دارتيا بيف اس ا كف كاسممارلن  ـ(. اسضفن اسغربينس فللطيف:2003. )استصرؼ بأراضي اسدكسن كا 
 .سا كؽ اإل لاف ئن اسملت لناسيي

( . كرقن مكقؼ اكؿ مكاف ن جتلن استغيير (. اسييئن اسملت لن سا كؽ اإل لافس ـ2015ذ ينس ااـز
كاإلصبلح في اسمدلس استشريعي باسمكاف ن على ت،صيص أراض اجكمين سصاسح مشركعات 

 غزةس فللطيف. .)د.ط(.إلجا ين

 دار اسزذرات سل شر كاستكزيع.اسلعكدين: (. 4.)طاس ا كف اإلدارم(.ـ2012ذيجؿس ،ليؿ. )

رلاسن .)ت كيـ كتطكير األدات اسرقابي سديكاف اسرقابن اسماسين كاإلدارين(. ـ2006أبك ذداؼس مادد.)
 غزةس فللطيف.-اإللبلميناسدامعن  .(مادلتير

 دار اسمعرفن. اس اذرة:.)د.ط(. اس،راجأبك يكلؼس يع كب. 

 .بيركت: دار اسجتب اسعلمين.)د.ط(. األاجاـ اسللطا ين(. ـ2000أبا يعليس مامد. )
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 فيرس اآليات القرآنية

رقم  اآلية ـ
 الصفحة

1 
إُّة الصدمةت لٌكنراء واًُصةوني واًؽةمٌني ؼٌيٕة واًُؤًكح مٌٖبٍٕ ويف "قولهتعالى:

"الرمةب واًـةرَني ويف شبيي اهلل واثِ الصبيي

 
27 

2 
ٖٔكٍ مجي "قولهتعالى: ٖا وج ِ ًيس اًرب أن دٖل اًُرشق واًُـرب وًكِ اًرب َِ َآ

ثةهلل واَلٖم اآلخر واًَُلاكح والىذةب وانلبيني وآىت اًُةل لَع حجٓ ذوي اًنرىب 
 "واَلذةىم واًُصةوني واثِ الصبيي والصةاٌني ويف الرمةب

28 

3 
مةدٌٖا اذليِ ال يؤَْٖن ثةهلل وال ثةَلٖم اآلخر وال حيرمٖن َة حرم اهلل "قولهتعالى:

ٍ ورشُٖل  ٖا الىذةب حىت يؽطٖا اجلزيح ؼِ يد ٔو وال يديْٖن ديِ اِلل َِ اذليِ أود
"صةؿرون

 

29 

4 
َة أقةء اهلل لَع رشُٖل َِ أٔي اًنرى قٌٌٓ ولٌرشٖل وذلي اًنرىب "قولهتعالى:

 29 "واَلذةىم واًُصةوني واثِ الصبيي

6 
واؼٌُٖا أُّة ؿُْذٍ َِ شئ قإن هلل مخصٓ ولٌرشٖل وذلي اًنرىب "قولهتعالى:

ْذٍ ثةهلل وَة أّزنلة لَع ؼجدّة يٖم  واَلذةىم واًُصةوني واثِ الصبيي إن وْذٍ َآ
 "اًكرمةن

34 

7 
 "يصألّٖه ؼِ األّكةل مي األّكةل هلل ولٌرشٖل"قولهتعالى:

34 
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8 
ٖ خري الرازمنيأم تصإًٍٔ خرجة قخراج ربه خري "قولهتعالى:  "ٔو

34 

9 
ٖاثة "قولهتعالى: اًُةل وابلْٖن زيْح اِليةة اِلّية وابلةميةت الصةِلةت خري ؼْد ربه ث

 48 "وخري أمَل

10 
ٖاَة"قولهتعالى: ٖا ولٍ ينرتوا واكن ثني ذله م  "واذليِ إذا أّكنٖا لٍ يرسق

48 

11 
ٖا َُة جؽٌكٍ مصذخٌكني قيٓ"قولهتعالى:  "وأّكن

49 

12 
ٖال انلةس "قولهتعالى: جةن َلألكٖن أم ٖا إن وثريا َِ األحجةر والٔر يأيٕة اذليِ ءاَْ

ثةبلةطي ويصدون ؼِ شبيي اهلل واذليِ يكزنون اذلٔت واًكضح وال يْكنّٖٕة ِف 
شبيي اهلل قبرشٍٔ ثؽذاب أَلٍ يٖم حيىم ؼٌيٕة ِف ّةر جٍْٕ قذىٖى ثٕة ججةٍٕٔ 

ٍ ٔذا َة وزن ٖا َة وْذٍ دكزنونوجْٖبٍٕ وعٕٖٔر  "دٍ ألّكصكٍ قذوم

48 

13 
 "اًُةل وابلْٖن زيْح اِليةة اِلّيةقولهتعالى:"

48 

14 
ٖإًٍ ثأن ًٍٕ اجلْحقولهتعالى:"  "إن اهلل اشرتى َِ اًُؤَْني أّكصٍٕ وأم

51 

15 
ٍٖٔ َِ َةل اهلل اذلي آدةكٍ"قولهتعالى:  "وآد

49 

16 
 "اهلل اِلار اآلخرة وال دنس ّصيجه َِ اِلّية واثذؾ قيُة آدةكقولهتعالى:"

51 

17 
 "وَة خٌنخ اجلِ واْلنس إال َلؽجدونقولهتعالى:"

51 
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18 
ِٖٔ رضارا تلؽذدواقولهتعالى:"  "وال دُصى

52 

19 
وٍَْٕ  .قُِ انلةس َِ ينٖل ربْة آدْة ِف اِلّية وَةُل ِف اآلخرة َِ خَلققولهتعالى:"

ِف اِلّية حصْح ويف اآلخرة حصْح ومْة ؼذاب انلةر أوئله ًٍٕ َِ ينٖل ربْة آدْة 
ٖا واهلل رسيػ اِلصةب  "ّصيت َُة وصج

51 

20 
 "والصةرق والصةرمح قةمطؽٖا أيديُٕة جزاء ثُة وصجة ّكةال َِ اهللقولهتعالى:"

55 

21 
ٍٖٔ قولهتعالى:" ٖاًكٍ اًىت جؽي اهلل ًكٍ ميةَة وارزم قيٕة وال دؤدٖا الصكٕةء أم

ٍٖٔ ومٖلٖا ًٍٕ مٖال َؽروقة  55 "واوص

22 
ٖا قرينة قولهتعالى:" ٖا ثٕة إىل اِلاكم تلألك ٖاًكٍ ثيْكٍ ثةبلةطي وددل ٖا أم وال دألك

ٖال انلةس ثةْلثٍ وأّذٍ دؽٌُٖن  52 "َِ أم

23 
وادي َة أويح إَله َِ وذةب ربه ال َجدل للكُةدٓ وًِ جتد َِ دوّٓ قولهتعالى:"

 59 "مٌذحدا

24 
 "َة يٌكظ َِ مٖل إال ِليٓ رميت ؼذيدقولهتعالى:"

102 

25 
ٖا ثةًؽٕد إن اًؽٕد اكن مصقولهتعالى:"  "البٖوأوق

104 

26 
إن اهلل يأمركٍ أن دؤدوا األَةّةت إىل إٌٔٔة وإذا حىُذٍ ثني انلةس أن قولهتعالى:"

ٖا ثةًؽدل إن اهلل ّؽُة يؽغكٍ ثٓ إن اهلل اكن شُيؽة   106 "ثصرياحتىُ

27 
ٖا وؼٌُٖا الصةِلةت إّة ال ّضيػ أجر َِ أحصِ ؼَُلقولهتعالى:" ْ  "إن اذليِ َآ

107 
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28 
ٖ َؽكٍ أيُْة وْذٍ واهلل ثُة دؽٌُٖن ثصري"قولهتعالى:  "ٔو

131 

29 
ألٍ در أن اهلل يؽٌٍ َة ِف الصُةء واألرض َة يكٖن َِ جنٖى ثَلثح إال "قولهتعالى:

مخصح إال ٖٔ شةدشٍٕ وال أدّن َِ ذله وال أورث إال ٖٔ َؽٍٕ أيِ َة  ٖٔ راثؽٍٕ وال
ٖا يٖم اًنيةَح إن اهلل ثكي يش ٖا ثٍ ينجبٍٕ ثُة ؼٌُ  ؼٌيٍ ءاكّ

131 

30 
 "َِ ؼُي صةِلة قٌْكصٓ وَِ أشةء قؽٌيٕة"قولهتعالى:

132 

31 
ٖا ثةًؽنٖد"قولهتعالى: ْٖا أوق  "يأيٕة اذليِ َآ

132 

32 
وتلكِ َْكٍ أَح يدؼٖن إىل اخلري ويأمرون ثةًُؽروف ويْٕٖن ؼِ "قولهتعالى:

 134 "اًُْىر وأوئله ٍٔ اًُكٌحٖن
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 فيرس األحاديث الشريفة

رقم  الحديث م
 الصفحة

1 
 " فيما ل ت اسلمات اسعشر"

28 

2 
ال فشأ ؾ بيا"  "اعرؼ عفاصياككجاذا مـ عرفيا ل ن فإف دات صاابيا كا 

30 

3 
 "جؿ ذم ماؿ أاؽ بماس س كجؿ ذم اؽ أاؽ با   كجؿ ذم ملؾ أاؽ بملج " 

49 

4 
 "" الضرر كال ضرار

52 

5 
 "" اسمللمكف على شركطيـ إال شرطان أاؿ ارامان أك اـر ابلالن 

53 

6 
 ""أ ت مضار اذذب فاقلع  ،ل 

53 

7 
 " سيس ألاد إال ما طابت ب   فس إمام ".

55 

8 
 مللـ بغير طيب  فس م  "" ال ياؿ ماؿ امرئ 

54 

9 
 " ال تم عكا فضؿ اسماتس كال تم عكا فضؿ اسجؤل"

37 

10 
 "ما ،اسطت اسصدقن ماالن إال أذلجت "

64 

11 
"  "إذا أتاجـ اسمصدؽ فليصدر ع جـ كذك ع جـ راضو

65 
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12 
"التعمؿ رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ ردبلن مف األشد على صدقات ب ي لليـ 

 65 "ابف اسلتيينس فلما دات االب يدعى 

13 
 ""اسمعتدم في اسصدقن جما عيا

67 

14 
"إف اس،ازف اسمللـ األميف اسذم يعطي ما أمر ب  جامبلن كمكفران طيبن ب   فل  اتى 

 68 يدفع  إسى اسذم أمر س  ب  أاد اسمتصدقيف"

15 
 ""م ى م اخ مف لبؽ

75 

16 
 دات ب  يامل  مف لبع أرضيف""مف أ،ذ مف طريؽ اسمللميف شبران 

76 

17 
 ""مف ااتاز شيئان عشر ل يف فيك س 

79 

18 
ف اسردؿ سيصدؽ اتى  ف اسبر ييدم إسى اسد نس كا  "إف اسصدؽ ييدم إسى اسبرس كا 

ف اسفدكر ييدم إسى اس ار  ف اسجذب ييدم إسى  اسفدكرس كا  يجتب ع د اهلل صدي اس كا 
ف اسردؿ سيجذب اتى يجتب ع د اهلل   "جذاباكا 

103 

19 
"أربع مف جف في  جاف م اف ان ،اسصاس كمف جا ت في  ،صلن م يف جا ت في  ،صلن 
ذا ،اصـ  ذا عاذد أ،لؼ كا  ذا ادث جذب كا  مف  فاؽ اتى يدعياس إذا أؤتمف ،اف كا 

 فدر"
103 

20 
 "إف اهلل ياب إذا عمؿ أادجـ عمبلن أف يت   "

107 

21 
 رعيت س فاإلماـ راعس كذك ملئكؿ عف رعيت ""جلجـ راعو كجلجـ ملئكؿ عف 

178 

22 
"ما مف عبد يلترعي  اهلل رعينس يمكت يـك يمكت كذك غاش سرعيت  إال اـر اهلل علي  

 178 اسد ن"
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23 
 "ما مف أمير عشرة إال يؤتى ب  يـك اس يامن مغلكالن ال يفج  إال اسعدؿس أك يكب   اسدكر"

179 

24 
يـك اس يامن كأد اذـ م   مدللان إماـ عادؿس كأبغض اس اس إسى "أاب اس اس إسى اهلل 

 179 اهلل يـك اس يامن كأبعدذـ م   مدللان إماـ دائر"

25 
 "جاف إذا أتاا اسفيت قلم  مف يكم س فأعطى اآلذؿ اظيفس كأعطى اسعزب اظا"

181 

26 
ضاعن اسماؿ  ""جاف ي يي عف قيؿ كقاؿ كجمرة اسلؤاؿس كا 

182 

27 
أصاب اس بي صلى اهلل علي  كللـ لبياس فذذبت أ ا كأ،تي فاطمن  لأس س ف اؿ: " 

 184 لب جما يتامى بدر"

 


