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 مقدمة :
ٌامطاغتماٌراصؼماظعاعةمعشروساتمتـشؽفاماظدوظةمظؿقؼقؼماظـػعماظعاممصأنمذأأغفامم

ذأنماٌشارؼعماًاصأةمهؿأاجماديماعأقالمعـؼقظأةماومشأومعـؼقظأةمظؽألمتلأؿ قعمهؼقأؼمممممممممم

سؾكماطؿؾموجفم،مومبامانمػذهماالعأقالمتؿعؾأؼملأاظـػعماظعأاممصأأنمممممممعفاعفامواداءمواجؾاتفا

االعرمؼؿ ؾبماخضاسفامظؼقاسدمضاغقغقةمدبؿؾػمسأـمضقاسأدمادارةماالعأقالماًاصأةمو ظأؽمممممم

ظؽقنماظـػعماظعاممعػضاًلمسؾأكماظـػأعماًأالموظؽألمؼأؿؿؽـماالصأرادمعأـماي أقلمسؾأكمممممممممم

مرارم.اًدعاتماظيتمتؼدعفاماٌراصؼماظعاعةملاغؿظامموادؿؿ

وسؾقفمصأانماعأقالماظدوظأةموصؼأًامممممم(1)وؼعرفماٌالمسؾكماغفمطؾمحؼمظفمضقؿةمعادؼة

ظؿك ق فامتؼلأؿماديمذبؿأقسؿ،م،ماوؿقسأةماالوديموػألماالعأقالماظعاعأةماظأيتمتؽأقنممممممممم

زب  ةمظؾؿـػعةماظعاعةمودبضعمظؼقاسدمواغظؿةمضاغقغقةمزبؿؾػةمسـماظؼقاسدماظيتمدبضأعمم

قنماًالم،مواوؿقسةماظـاغقةمػألماالعأقالماًاصأةماظأيتمممممهلاماالعقالماًاصةميفماظؼاغ

متؿؾؽفاماظدوظةماوماالذكالماالدارؼةماالخرىمإ مالمتؽقنمزب  ةمظؾؿـػعةماظعاعأةموااأاممم

ؼؿؿمادؿغالهلامعـماجؾماااءموزؼأادةمعأقاردماظدوظأةمودبضأعمػأذهماوؿقسأةمعأـماعأقالممممممممم

ماظدوظةمظؼقاسدماظؼاغقنماًالم.

                                           

 . 1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي المرقم )65( انظر نص المادة )1)

 النظام القانوني لألموال العامة 
 دراسة مقارنة
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جاغبمعـماظػؼفماالداريماديمػفرماظـظرؼةماظؿؼؾقدؼةمظؾؿأالممموسؾكماظرشؿمعـماواه

اظعاممٌامتؿضؿـفمعـمسققبموجعؾمذيقعماعقالماظدوظةمدبضعمظـظاممضاغقغلمواحأدمؼلأؾطممم

سؾقفامغقسًامواحدًامعأـمايؿاؼأةم،ماالماغـأامغأرىماغأفمؼـؾغألماظعؿأؾمسؾأكمدأقبماوجأفممممممممممم

فقعفاماظؿؼؾقديمسؾكماالعقالماًاصأةممايؿاؼةماظؼاغقغقةماٌؼررةملاالصؾمظالعقالماظعاعةممبػ

ظؾدوظةموػذامعاماوفماظقفماٌشرعماظعراضلمواٌ ريموالمؼعينم ظؽماػدارماػؿقةماظؿػرضةمل،م

اوؿقسؿ،معـماالعأقالم،ماالمانماظـظأامماظؼأاغقغلماظأذيمدبضأعمظأفماالعأقالماظعاعأةمالممممممممم

وااامؼؿضؿـماديمجاغأبمممؼؼؿ رمسؾكماالحؽامماًاصةملاوجفمايؿاؼةماٌؼررةمهلذهماالعقال

 ظؽماظؼقاسدمواالحؽامماٌؿعؾؼةملادؿعؿالموادؿغاللماالعقالماظعاعةموػأذهماظؼقاسأدمالمنؽأـمممم

ت ؾقؼفاماالمسؾكمػذهماالعقالمالغفامزب  ةمظؾؿـػعةماظعاعةموػذامعامدـعاىفمعأـمخأاللممم

مػذاماظؾقثم.

اظيتمتؽػؾمرياؼأةمممواظـظامماظؼاغقغلمظالعقالماظعاعةمذبؿقسةمعـماظؼقاسدماظؼاغقغقة

االعقالماظعاعةمعـمطؾماسؿداءمضاغقغلماومعأاديمؼؼأعمسؾقفأامونؽأـمانمؼأىلديماديمتع قأؾممممممم

ماظغرضمعـفاموتؿقديمتـظقؿمطقػقةمادؿعؿاهلامواالغؿػاعملفام.م

والػؿقأأةمػأأذاماٌقبأأقعملاسؿؾأأارهمعأأـماٌقابأأقعمايققؼأأةمواالدادأأقةميفماظؼأأاغقنم

ؿؿدغاميفمػذهماظدرادةمسؾكماٌأـفجماظؿقؾقؾألماظأذيمممماالدرايمصؼدموضعماخؿقارغامسؾقفم،مواس

ؼؼقممسؾكمهؾقؾمآراءماظػؼفاءموعـاضشؿفاموادؿكراجماظـؿائجماظعؿؾقةمعـمادظؿفأاماظؿػ أقؾقةممم

م،مويفمبقءمعامتؼدممنؽــامتؼلقؿمحبــاموصؼماً ةماظؿاظقةم:م

ماٌؼدعةم

ماٌؾقثماالولم:معاػقةماالعقالماظعاعةم.

معرؼػملاالعقالماظعاعةم.اٌ ؾبماالولم:ماظؿممممم

ماٌ ؾبماظـاغلم:مععاؼوممتققزماعقالماظدوظةماظعاعةمسـماعقاهلاماًاصةم.ممممم
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ماظػرعماالولم:مععقارمدب قصماٌالمالدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةم.ممممممممم

ماظػرعماظـاغلم:مععقارمدب قصماٌالمٌرصؼمسامم.ممممممممم

مػعماظعامم.اظػرعماظـاظثم:مععقارمدب قصماٌالمظؾـممممممممم

ماٌؾقثماظـاغلم:مرياؼةماالعقالماظعاعةم.

ماٌ ؾبماالولم:مايؿاؼةماٌدغقةم.ممممم

ماظػرعماالولم:مسدممجقازماظؿ رفملاٌالماظعامم.ممممممممم

ماظػرعماظـاغلم:مسدممضالؾقةماٌالماظعاممظؾقفزمسؾقفم.ممممممممم

مممماظػرعماظـاظثم:مسدممجقازممتؾؽماٌالماظعامملاظؿؼادمم.مممممممممم

ماٌ ؾبماظـاغلم:مايؿاؼةماىـائقةم.ممممم

ماٌؾقثماظـاظثم:مادؿعؿالماالعقالماظعاعةم.

ماٌ ؾبماالولم:ماالدؿعؿالماىؿاسلمظؾؿالماظعامم.ممممم

ماٌ ؾبماظـاغلم:ماالدؿعؿالماظػرديمظؾؿالماظعامم.ممممم

ماًامتةم

ماٌراجعمم

 المبحث األول
 ماهية األموال العامة 

صؼًامٌامادؿؼرمسؾقفماظػؼفمواظؼضاءماالدارؼ،متؼلأؿماديمضلأؿ،م،مممانماعقالماظدوظةمو

اعقالمساعةماومعامؼلؿكملأم))اظدوع،ماظعام((مواعأقااًلمخاصأةماومعأامؼ ؾأؼمسؾقفأامتلأؿقةممممممم

))اظدوع،ماًال((موظؽؾمضلؿمغظاممضاغقغلمخالملفم،مصاالعقالماظعاعةمدبضأعمٌؾأاد ممم

صةمصاغفامدبضعمظذاتماظؼقاسدماظيتمدبضعمهلأاممواحؽامماظؼاغقنماالداريماعاماالعقالماًا
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اعقالماالصرادم.مويفمػذاماٌؾقثمغلؾطماظضقءمسؾكماظؿعرؼػملاالعقالماظعاعةمومتققزػأامسأـممم

ماعقالماظدوظةماًاصةمعـمخاللماٌعاؼوماظيتم طرػاماظػؼفاءمظؾؿؿققزملقـفؿام.

م

 المطلب األول 
 التعريف باألموال العامة 

عقالماظيتمتعأقدمظؾدوظأةماومظالذأكالماٌعـقؼأةماظعاعأةمإ مممممماالعقالماظعاعةمػلماال

متؽقنمزب  ةمظؾؿـػعةماظعاعةم.

طؿامسرصتملأغفأام))تؾأؽماالعأقالماظـالؿأةمواٌـؼقظأةماظعائأدةمظؾدوظأةمواالذأكالممممممممم

م.م(1)االدارؼةماالخرىمواٌك  ةمظؾؿـػعةماظعاعة((

اظؼدنأةم،محقأثممموتعدمصؽرةماالعقالماظعاعةمصؽرةمضدنةمصؼدمسرصؿفاماظؿشأرؼعاتمم

طاغتماٌؾؽقةماىؿاسقةمظالرضمعقبأعماػؿؿأامماٌشأرعميفماظؿشأرؼعاتماظعراضقأةمواٌ أرؼةممممممم

اظؼدنةمصاٌشرعميفمػذهماظؿشرؼعاتماوفمسبقملقانماالحؽامماًاصةماٌـظؿأةمهلأذاماظـأقعمممم

م.م(2)عـماٌؾؽقةمدقاءمطانمعـمحقثمادؿغالهلاماممرياؼؿفاموعـعماالسؿداءمسؾقفا

روعاغققنماالعقالماظعاعةمواس قػامعزؼدًامعـماالػؿؿاممحقثمعقزوامل،مطؿامسرفماظ

اٌالماظعامماظذيمطانمؼعؿربمعؾؽًامظؾفؿقعموزب  أًامظالغؿػأاعماظعأاممولأ،ماعأقالماًزاغأةممممممم

اظيتمطاغتمتعدمعؾؽًامظؾقاطؿم،مطؿامعقزوامل،ماٌالماظعامماظذيمتؿؿـؾمصقفماٌ ؾقةماظعاعأةمم

                                           

بييد ر و د.عمييام عبييد الوىيياج البرزندييي ود.ميييدم  اسيي ن السيي مي   مبيياد  ( د.عمييي مدمييد 1)
 . 384  ص 1993وادكام القانون االدارم   مد ر ة دار الكتج لمطباعة والنشر   

   1971( د.ميييييب و مسيييييكوني   تيييييار ق القيييييانون العراقيييييي القيييييد م   مطبعييييية شييييي      ب يييييداد   2)
 . 259-258ص
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صقأفماٌ أؾقةمايؾقأةماظأذيمؼؼؿ أرماظـػأعمصقأفمسؾأكمجاغأبممممممممممواٌالماظعامماظذيمتؿؿـأؾمم

م.م(1)عع،

طؿامانماٌشرعماظعراضلميفماظؼاغقنماٌدغلماظـاصذمضدمحددماالعقالماظعاعأةمو ظأؽميفممم

(معـفمإ متـصمسؾكمانم))تعدماعقااًلمساعةماظعؼأاراتمواٌـؼأقالتممم71اظػؼرةماواًلمعـماٌادةم)

ظيتمتؽقنمزب  ةمٌـػعةمساعأةملاظػعأؾماوممبؼؿضأكمممماظيتمظؾدوظةماومظالذكالماٌعـقؼةموا

م.م(2)اظؼاغقن((

ومبقجبمػذاماظـصماظؼاغقغلمؼشرتطمظؽلمؼعؿربماٌالمساعًامانمؼؽقنمسائدًامظؾدوظةم

اومألحدماذكالماظؼاغقنماظعاممطؿامؼشرتطمطذظؽمانمؼؽقنماٌالمزب  أًامظؾؿـػعأةماظعاعأةمممم

عأاما ام مؼؽأـماٌأالمعؾؽأًامألحأدماذأكالممممممموؼلؿقيميفم ظؽمانمؼؽقنمسؼارًاماومعـؼقاًلم،ما

اظؼاغقنماظعاممصقفبمالطؿلابماظ ػةماظعاعةمانمنؿؾؽفماحدماذكالماظؼأاغقنماظعأامموعأـمممم

مثؿمخي صمظؾؿـػعةماظعاعةم.

ومبأأامانماالعأأقالماظعاعأأةمزب  أأةمظؾؿـػعأأةماظعاعأأةمصأأانمرياؼأأةمػأأذهماالعأأقالمم

حؽأامماظؼأاغقنماًأالماظأيتممممموادؿعؿاهلاموادؿغالهلامخيضعمظـظاممضاغقغلمخيؿؾػمسأـمام

دبضعمهلاماالعقالماًاصةم،مطؿامانماٌـازساتماظيتمتـقرملشأنماالعأقالماظعاعأةمدبضأعمممم

مظرضالةماظؼضاءماالداريمو ظؽميفماظدولماظيتمتأخذملاظـظامماظؼضائلماٌزدوجم.

                                           

 . 3  ص 1943دولة واالفراد عمى المال العام   القاىرة   ( د.مدمد زى ر درانة   د  ال1)
نيص ال قيرة االوليى  1948( لسينة 131(  قابل ىذه المادة في القانون المدني المميرم الميرقم )2)

( التي تنص عمى ان ))تعتبر اموااًل عامة العقارات والمنقيوالت التيي لمدولية او 87من المادة )
تيي تكيون مخممية لمن عية عامية بال عيل او بمقتويى قيانون ل شخاص االعتبار ية العامية وال

 او قرار دميورم او قرار من الوز ر المختص((.
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واٌشرعماظعراضلمضدمل،مايرعةماًاصةمظالعقالماظعاعةمو ظؽمسـدعامغصمسؾقفأامم

إ متؼأأقلم))ظالعأأقالماظعاعأأةم،موٌؿؿؾؽأأاتماظؼ أأاعممم1970(معأأـمددأأؿقرم15)يفماٌأأادةم

االذرتاطلمحرعةمخاصةمسؾكماظدوظةموذيقعماصرادماظشعبمصأقاغؿفامواظلأفرمسؾأكماعـفأاممممم

ورياؼؿفام،موطؾمدبرؼبمصقفام،ماومسدوانمسؾقفامؼعدمدبرؼؾًاميفمطقانماوؿؿعموسأدواغًامم

مسؾقف((.

م

 المطلب الثاني 
 وال الدولة العامة عن أموالها الخاصة معايير تمييز أم

اخؿؾػماظػؼفاءميفمهدؼدماٌعقارماٌؿقزمظالعقالماظعاعةمواوفأقاميفم ظأؽماديمسأدةمممم

مععاؼومو ظؽمسؾكماظـققماالتلم:

 الفرع األول
 معيار تخصيص المال الستعمال الجمهور مباشرة 

ؼؽأقنمزب  أًامممؼذػبماغ ارمػذاماٌعقارماديماغفمظؽلمؼعدماٌأالمساعأًام أبمانمممم

الدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةمولفذاماالدؿعؿالمؼ ؾحماٌالمشومضالٍؾمظؾؿؿؾؽماًالمطاظ رقم

مواظشقارعماظعاعةمواالغفارم.مصاٌالماظعامموصؼًامهلذاماٌعقارمؼؼقممسؾكمسـ رؼـم:

مدب قصماٌالمالدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةم.مالعنصر االول :

مل ؾقعؿفمظؾؿؿؾؽماًالم.مسدممضالؾقةماٌالممالعنصر الثاني :

وضدموجفتماغؿؼاداتمهلذاماٌعقارمو ظؽمظؿضققؼفمعـمغ أاقماالعأقالماظعاعأةمعأـممممم

جفةم،موعـمجفةماخرىمتقجدماعقالمساعةموظؽـفامظقلتمزب  أةمالدأؿعؿالماىؿفأقرمممم

عؾاذرةموااأامػألمزب  أةمًدعأةمعراصأؼمساعأةمطأاظؼالعمواي أقنموسرلأاتماظلأؽؽممممممممممم
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ضالؾقةمػأذاماٌأالمل ؾقعؿأفمظؾؿؿؾأؽماًأالمظقلأتمسـ أرًاميفمممممممم.مطؿامانمسدمم(1)ايدؼدؼة

تعرؼػماٌالماظعامموظؽـفامغؿقفةمترتتبمسؾأكماظؿك أقصموسؾأكماضأرارمايؿاؼأةماظالزعأةممممممم

مهلا.

وغؿقفةمهلذهماالغؿؼاداتمالمؼ ؾحمػذاماٌعقأارمظؿؿققأزماعأقالماظدوظأةماظعاعأةمسأـممممممم

م.ماعقاهلاماًاصةمظذظؽمصؼدم ػبماظػؼفاءماديمععقارمآخر

م

 الفرع الثاني
 معيار تخصيص المال لمرفق عام

ؼرىماغ ارمػذاماٌعقارمانماٌالمؼعؿربمساعًاما امطانمزب  ًامًدعةماٌرصأؼماظعأامممم

،مواغ ارمػذاماٌعقارمػؿماصقابمغظرؼةماٌرصؼماظعامماظذؼـمجعؾقامعأـمصؽأرةماٌرصأؼماظعأامممممم

م.م(2)االداريمادادًامظؾؼاغقنماالداريموععقارًامظؿقدؼدماخؿ الماظؼضاء

وضدمتعرضمػذاماٌعقارماديماغؿؼاداتمسدؼدةمواػؿماغؿؼادموجفمظفمػقمانمدب أقصمم

اٌالمٌرصؼمساممالمؼعدمطاصقًامالسؿؾارمذيقعماالعقالمساعةمصاظ رقماظعاعةمواظشقارعمواالغفأارمم

تعدماعقااًلمساعةمسؾكماظرشؿمعـماغفامظقلتمزب  ةمٌرصؼموظؽـفأاماسؿأربتماعأقااًلمساعأةممممم

امزب  ةمالدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةمػأذامعأـمجاغأبم،موعأـمجاغأبمآخأرمتقجأدممممممممالغف

لعضماالعقالمزب  ةمظؾؿرصؼماظعامموظؽـفامضؾقؾةماالػؿقأةمحبقأثمالمتلأؿقجبمايؿاؼأةممممم

                                           

( د.مدمييود عيياطب البنييا   مبيياد  القييانون االدارم فييي االمييوال العاميية والوظ  يية العاميية   دار 1)
 . 13ال كر العربي   ب  سنة طبع   ص

وتطب قاتييو فييي المممكيية االردن يية الياشييم ة   الطبعيية ( د.خالييد سييمارة الزعبييي   القييانون االدارم 2)
. و عيييي    271-270  ص 1998الثالثييية   مكتبييية دار الثقافيييية لمنشييير والتوز ييييع   عميييان   

 وسييب ال عقييوبي   دما يية االمييوال العاميية فييي القييانون االدارم   رسييالة مادسييت ر مقدميية الييى 
 . 16  ص 1977كم ة القانون والس اسة في دامعة ب داد   
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اًاصةماٌؼررةمظألعقالماظعاعةماظيتمدبدممعراصؼمساعةمجقػرؼةمطأادواتماٌؽاتأبمواظأقرقمممم

م.مم(1)واالضالم

)جقز(مانمؼردمسؾكمػذهماالغؿؼأاداتملادخأالمغأقعمعأـمممممظذامحاولماظػؼقفماظػرغسم

اظؿقدؼدمسؾكمصؽأرةماظؿك أقصمٌرصأؼمسأاممصاذأرتطميفماٌأالمظؽألمؼعأدمساعأًامانمؼؽأقنممممممممممم

زب  ًامٌرصؼمساممجقػريموانمؼؼقمماٌالملاظدورماظرئقللميفمخدعةماٌرصأؼماظعأامم.ماالمانممم

عؿأكمؼعؿأربماٌرصأؼماظعأامممممممػذاماظؿقدؼدمتعرضمػقماآلخرماديماغؿؼادمو ظؽمظ أعقلةمهدؼأدمم

جقػرؼًاموعؿكمؼؼقمماٌالملدورمرئقللميفمخدعةمػذاماٌرصأؼم،مصأاظؽـومعأـماٌراصأؼماظعاعأةمممممم

تىلديمخدعاتمظؾؿقارـ،مطاظؿعؾقؿمواظ قةملقـؿامالمتؼقمماالعأقالماٌك  أةمهلأام))طأدورممممم

قللميفمػأذهمماٌدارسمواٌلؿشػقاتمودورماظؼضاء((ملاظدورماظرئقللمصقفام،ما مانماظدورماظرئ

.مظذامالمنؽـماالسؿؿادمسؾكمػذاماٌعقارمظؾؿؿققزم(2)اٌراصؼمؼؽقنمظؾؿدرد،مواالرؾاءمواظؼضاة

مل،ماالعقالماظعاعةمواًاصةمظؾدوظةم.

م

 الفرع الثالث
 معيار تخصيص المال للنفع العام 

غظرًامظالغؿؼاداتماظيتموجفتماديماٌعاؼوماظلأالؼةمصؼأدماوأفماظأرأيماظغاظأبميفمممممم

ؼفماديمانماٌعقارماٌؿقزمظؾؿالماظعاممػقمدب ق أفمظؾـػأعماظعأاممودأقاءمأطأانم ظأؽماٌأالمممممممماظػ

زب  ًامًدعةماىؿفقرمعؾاذرةماممطانمزب  ًامًدعةماٌرصؼماظعامم.موسؾأكم ظأؽمصأانمممم

                                           

 . 15-14( د.مدمود عاطب البنا   مردع ساب    ص1)
( د.سيييم مان مدميييد الطمييياوم   مبييياد  القيييانون االدارم   دراسييية مقارنييية   الكتييياج الثاليييث     2)

 . 14  ص 1979اموال االدارة العامة وامت ازاتيا   دار ال كر العربي   
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اٌالماظعامموصؼًامهلذاماٌعقارمػقمطؾمسؼارماومعـؼقلمزب أٍصمظؾـػأعماظعأامماعأاملؿك ق أفمممممم

ماذرةماومًدعةماٌرصؼماظعامم.الدؿعؿالماىؿفقرمعؾ

انمععقارمدب قصماٌالمظؾـػعماظعاممؼىلديماديمتقدقعمغ أاقماالعأقالماظعاعأةمظأذاممممم

سؿدملعضماغ ارمػذاماٌعقارماديمهدؼدهمصـفدمانماظػؼقفم)ػقرؼق(ماذأرتطمالطؿلأابماٌأالمممم

ظ أأػةماظعؿقعقأأةمذأأرر،ماوهلؿأأامدب أأقصماٌأأالمظؾـػأأعماظعأأامم،موثاغقفؿأأامانمؼأأؿؿمػأأذامم

م.م(1)ؿك قصملؼرارمصرؼحمعـماالدارةاظ

االماغفمععم ظؽمؼعدمععقارمدب قصماٌالمظؾـػعماظعاممعـماطـأرماٌعأاؼوموبأقحًامممم

ومتاذقًامععمعؼؿضقاتماٌ ؾقةماظعاعةموعـمالرزػامظؾؿؿققأزمعأاملأ،ماعأقالماظدوظأةماظعاعأةممممممم

غ أتمم،موطأذظؽمعأاممم(2)واًاصةموضدماخذتملفمععظؿماظؿشرؼعاتماظعرلقةمطؿ أرمواالردنم

(معـماظؼاغقنماٌأدغلماظعراضألماٌأذطقرةمآغػأًامسـأدعامحأددممممممم71سؾقفماظػؼرةماواًلمعـماٌادةم)

ماٌشرعماظعراضلماالعقالماظعاعةم.

م

م

م

م

م

 المبحث الثاني

                                           

 . 16( د.مدمود عاطب البنا   مردع ساب    ص1)
عميى  1976( لسنة 43( من القانون المدني االردني المؤقت المرقم )60المادة )( د ث نمت 2)

. تعتبييير اميييوااًل عامييية دم يييع العقيييارات والمنقيييوالت التيييي لمدولييية او االشيييخاص 1ميييا  ميييي   ))
 الدكم ة العامة والتي تكون مخممة لمن عة عامة بال عل او بمقتوى القانون او النظام((. 
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 حماية األموال العامة

هظكماالعقالماظعاعةملعـاؼةمورساؼةمخاصةميفمرياؼؿفامو ظؽمظؽلمتؾؼأكمعىلدؼأةممم

عامم،موايؿاؼةماٌؼررةمظالعقالماظعاعةمتؿفلدميفمصقرت،مػؿأاممظقزقػؿفاميفمهؼقؼماظـػعماظ

مايؿاؼةماٌدغقةموايؿاؼةماىـائقةم.

موػذامعامدـؿـاوظفميفماٌ اظبماالتقةم:م

 المطلب األول 
 الحماية المدنية 

وؼؼ دملفاماخراجماٌأالماظعأاممعأـمدائأرةماظؿعاعأؾماظؼأاغقغلماظأيتمؼعأرتفملفأامممممممممم

ظػردؼةم،مصالمؼؽقنماٌالماظعاممضالاًلمظؾؿ رفمصقفموالمظؾقفزمسؾقفماظؼاغقنماٌدغلمظؾؿؾؽقةما

موالمالطؿلالفملاظؿؼادمماوملأؼةمودقؾةماخرىممماثؾةمالطؿلابماٌؾؽقةم.

ػذهماالوجفمعـمايؿاؼةماٌدغقةمظالعقالماظعاعةمطانماظػؼفمواظؼضاءماظػرغلأقانمضأدممم

ايؿاؼأةماصأؾقتمصقؿأاملعأدمممممماسرتصاملفامعـمضؾؾمأنمؼؼرػامعـمضؾؾماٌشرعم،موظؽأـمػأذهمم

عؼررةملؼقاسدمتشرؼعقةم،ملقـؿامندميفمدولماخرىمانمػذهمايؿاؼأةمضأدماضأرتملـ أقلممممم

تشرؼعقةميفمصؾبمضقاغقـفاماٌدغقةمطؿامػقمايالميفماظؼاغقنماٌدغلماظعراضلماظـاصذما متـصم

زم(مسؾأكمانم))ػأذهماالعأقالمالم أقزماظؿ أرفمصقفأاماوايفأممممممم71(معـماٌادةم)2اظػؼرةم)

سؾقفاماوممتؾؽفاملاظؿؼادم((،موطذظؽميفماظؼاغقنماٌدغلماٌ ريمحقثمغ تماظػؼأرةماظـاغقأةممم

(ماٌذطقرةمآغػًامسؾكمانم))ػذهماالعقالمالم أقزماظؿ أرفمصقفأاماومايفأزممممم87عـماٌادةم)

(معأـماظؼأاغقنممم60سؾقفاماوممتؾؽفاملاظؿؼادم((م،موطذظؽماؼضًامغصماظػؼرةمثاغقًامعـماٌأادةم)م

الردغلماٌىلضتماٌذطقرةمآغػًاما مغ أتمسؾأكماغأفم))والم أقزميفمذيقأعماالحأقالممممممماٌدغلما

ماظؿ رفميفمػذهماالعقالماومايفزمسؾقفاماوممتؾؽفاممبرورماظزعان((م.

موظدرادةمعظاػرمػذهمايؿاؼةمصؼدمارتأؼـامتؼلقؿمػذاماٌ ؾبماديماظػروعماالتقةم:مم

م
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 الفرع األول
 عدم جواز التصرف باألموال العامة

تعدمػذهماظؼاسدةمأوديماظؼقاسدماًاصةمحبؿاؼةماٌالماظعاممعدغقًامراٌاماغفمزب صم

ظؾؿـػعةماظعاعةم،موػذهماظؼاسدةمتلريمسؾكمذيقعماالعقالماظعاعةمدأقاءمأطاغأتمعـؼقظأةماممممم

شومعـؼقظةم.مولـاءمسؾكم ظؽمظقملاستماىفةماالدارؼةمخ أمعااًلمعـؼقاًلمصأغفامتلؿ قعمانم

تموالمنؽـمانمحيؿجماٌشأرتيمضؾؾأفاملأؼأةمضاسأدةمعأـمضقاسأدماظؼأاغقنممممممممتلرتدهميفمأيموض

اٌدغلمطؼاسدةم)ايقازةميفماٌـؼقلمدـدماٌؾؽقة(معـاًلمالنمػذهماظؼاسدةمتػرتضمتأداولماٌأالممم

.م(1)اٌـؼقلمواغؿؼاظفمعـم عةماديماخرىموػذامعامالمؼؿػؼمواظؼقاسدماٌؼررةميؿاؼةماٌالماظعأامم

ؾكمػذهماظؼاسدةمانمطؾماظؿ رصاتماٌدغقةماظأيتمتأردمسؾأكماٌأالماظعأامممممممواظـؿقفةماٌرتتؾةمس

وعـمذأغفامانمتىلديماديماغؿؼالمعؾؽقؿفماديماالصرادماومتىلديماديمترتقبمأيمحؼمسقينمسؾقفم

ؼؿعارضمععمدب ق فمظؾـػعماظعاممتؼعملارؾةم،مواداسم ظؽمؼؽؿـميفمدب قصمػذاماٌالم

امصؼأأدمدب ق أأفمظؾـػأأعماظعأأامماليمدأأؾبمعأأـممظؾـػأأعماظعأأاممالميفمرؾقعؿأأفم،مظأأذاما امعأأم

م،مصانمظؾففةماالدارؼةمحؼماظؿ رفمصقفمطأيمعالمعـماعقاهلاماًاصةم.(2)االدؾاب

االمانمػـاكماغقاسًامعـماظؿ رصاتمتالئأؿماالعأقالماظعاعأةمعأعماحؿػازفأاملاظ أػةممممممم

اظعاعةمالغفامالمتؿعارضمععمدب ق فامظؾؿـػعةماظعاعأةموعأـمػأذهماظؿ أرصاتماظؿ أرصاتمممممم

االدارؼةم،مصاىفةماالدارؼةمتلؿ قعمانمتؾاذرمذيقعماظؿ رصاتماالدارؼةمعـملقعماومذراءم

                                           

ماوم   الود ز في القانون االدارم   دراسة مقارنة   دار ال كر العربي   ( د.سم مان مدمد الط1)
 . 480  ص 1981

( من القانون المدني العراقي عمى ان ))ت قد االموال العامة مي تيا بانتييا  72( نمت المادة )2)
تخم ميا لممن عة العامة و نتيي التخم ص بمقتوى القانون او بال عيل او بانتييا  ال ير  

 من ادمو خممت تمك االموال لممن عة العامة(( . الذم
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،مطاغؿؼالماٌالمعـم عةماظدوظةماديم عةماحدىم(1)اوما ارمععماالذكالماالدارؼةماالخرى

اظقحأأداتماالدارؼأأةماالضؾقؿقأأةمطاياصظأأةماوماظؾؾدؼأأةماوماظـاحقأأةماوملأأاظعؽسمعأأعملؼأأاءممم

مم،ماديمشوم ظؽمعـماظؿ رصاتماالدارؼةماظيتمدبؿؾػمسـماظؿ أرصاتممدب ق فمظؾـػعماظعا

اٌدغقةميفماغفامالمدبرجماٌالمسـمذبالمدب ق فمظؾؿـػعةماظعاعأةمصضأاًلمسأـماغفأامتؿؿقأزمممممم

مل العفاماٌىلضتمواظؼالؾقةمظؾرجقعمعـمجاغبماىفةماالدارؼةم.

ـملشأرطمانمالممطؿام قزمظؾففةماالدارؼةمترتقبمحؼمارتػاقمسؾكماٌالماظعامموظؽأم

م.م(2)ؼؿعارضمػذامايؼمععمدب قصماٌالمظؾـػعماظعام

م

 الفرع الثاني
 عدم قابلية األموال العامة للحجز عليها

ا امطانماٌالماظعأاممالم أقزماظؿ أرفمصقأفماوملقعأفماخؿقارؼأًامظؾؿقاصظأةمسؾأكممممممممم

ايفأزمممدب ق فمظؾؿـػعةماظعاعةمصؿـماٌـ ؼماالم قزملقعفمجربًامالنماهلدفماظـفائلمعـ

سؾكماٌالمػقمادؿقػاءمحؼماظدائـمعـممثـفملعدملقعفمجربًاميفمحاظةمسدمماظقصأاءم.موؼرتتأبممم

سؾكمعـعمايفزمسؾكماٌالماظعاممسأدممجأقازمترتقأبمحؼأققمسقـقأةمتؾعقأةمطقأؼماظأرػـممممممممم

اظؿأعقينماومايقازيموحؼماالخؿ المسؾكماٌالماظعاممبأؿاغًامظؾأدؼقنماظأيتمتشأغؾم عأةمممممم

ـؾمػذهمايؼققمالم قزمتؼرؼرػامسؾكماٌالماظعاممالنمصائأدةمواػؿقأةممم،موع(3)اظشكصماظعام

                                           

( د.طع ميية الدييرب   القييانون االدارم والمبيياد  العاميية فييي تنظيي م ونشيياط السييمطات االدار يية   1)
 . 709  ص  1978دراسة مقارنة   دار النيوة العرب ة   القاىرة   

ىيييات الدد ثييية   دراسييية ( د.مدميييد فيييؤاد مينيييا   مبييياد  وادكيييام القيييانون االدارم فيييي ظيييل االتدا2)
 . 418  ص 1978مقارنة   المدمد الثاني   مطبعة الشاعر   

   1983( د.مادد راغج الدمو   القانون االدارم   دار المطبوعيات الدامع ية   االسيكندر ة   3)
 . 176-175ص
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ػذهمايؼققمتظفرمح،متؾاعماعقالماٌدؼـمايؿؾةملفامجربًاما مؼػضأؾماظأدائـم ومايأؼمممم

اظعقينمسؾكماظدائـماظشك لموػذامالمنؽـمهؼقؼفمصقؿامؼؿعؾؼملاٌالماظعاممالغأفمالمنؽأـممم

دائينماظدوظةماوماظشأكصماظعأامم أبمانمحي أؾقامممممم،موصضاًلمسـمانمذيقع(1)لقعفمجربًا

سؾكمدؼقغفؿمطاعؾةمالنماظدوظةمؼػرتضمصقفاماٌالءةمواغفامربؾمثؼةمممامالمحاجأةمععأفماديممم

ماظؾفقءماديماظؿـػقذماىربيمسؾقفام.

صاٌشرعماظعراضلمضدمعـعمايفزمسؾكماالعقالماظعائدةمظؾدوظأةمواظؼ أاعماالذأرتاطلمممم

النماظدوظةمػلماظيتمتؼقمملقبعماظؼأقاغ،موتـػقأذػاموصأقاغةممممماظيتمدب صمظؾؿـػعةماظعاعة

ايؼققموغشرماظعدلمظذامالمؼؿ قرمانمتأراو ماظدوظأةميفمتلأدؼدمعأاملأذعؿفامعأـماٌؾأاظغم،مممممممم

،مطؿامانماٌشرعمضدمغأصمم(2)سالوةمسؾكمانماظدوظةمعقثققملقلارػاموانماظؿـػقذمنسمػقؾؿفا

م1969(مظلأـةمم83راصعاتماٌدغقةماٌأرضؿم)م(معـمضاغقنما248ٌ(معـماٌادةم)1يفماظػؼرةم)

سؾكمانم))الم قزمحفزماوملقعماالعقالماٌؾقـةمصقؿاملعدمالضؿضاءماظدؼـمدقاءمطانمايفأزمم

.اعقالماظدوظة((م.مصاٌالحظمسؾكمػذاماظأـصماغأفمضأدمجأاءمع ؾؼأًامممممم1احؿقارقًاماومتـػقذؼًام.م

ةماممعأـماعقاهلأاماًاصأةم،ممممدونمهدؼدمظ ػةماٌالمعاما امطأانمعأـماعأقالماظدوظأةماظعاعأممممم

وحقثمانماٌ ؾؼم ريمسؾكمارالضفمعام مؼؼؿمدظقأؾماظؿؼققأدمصأراحةماومدالظأةم،مصعؾقأفمممممم

نؽـماظؼقلمانمحؽؿمػذاماظـصمؼلريمسؾكمذيقعماعقالماظدوظةماظعاعةمعـفأامواًاصأةم،ممم

(معأـماظؼأاغقنممم71(معـماٌادةم)2صؿـمخاللمػذاماظـصموايؽؿماظذيماذارتماظقفماظػؼرةم)

((مغلأؿ قعماظؼأقلمانممم…اٌدغلم))وػذهماالعقالمالم قزماظؿ رفمصقفاماومايفزمسؾقفأام

مضاسدةمسدممجقازمايفزمتلريمسؾكمذيقعماعقالماظدوظةماظعاعةمواًاصةم.

                                           

 . 482( د.سم مان مدمد الطماوم   مردع ساب    ص1)
   1989  الطبعية االوليى    1980( لسينة 45ذ الميرقم )( د.سع د مبارك   ادكام قيانون التن  ي2)

 . 142ص



 ( ==============2005)أيلول  (25)عدد  /السنة العاشرة(2)الرافدين للحقوق مجلد 

 320 

اعامصقؿامؼؿعؾؼممبقضػماظػؼفماٌ ريمحقلممشقلماعأقالماظدوظأةماًاصأةملؼاسأدةممممم

ظػؼفأاءملشأأنمػأذهماظؼاسأدةمصأذػبممممممسدممجقازمايفزمسؾكماٌالم،مصؼدمثارمخالفملأ،مام

لعضماظػؼفاءماديمت ؾقؼمػذهماظؼاسدةمسؾكماالعقالماظعاعةمصؼطموسدممدرؼاغفامسؾأكماالعأقالممم

،ملقـؿأامم(1)اًاصةماٌؿؾقطةمظؾدوظةمظذامصاغفمؼ أحمايفأزمضاغقغأًامسؾأكماالعأقالماًاصأةمممممم

ًاصةماٌؿؾقطأةممؼذػبماظرأيماظغاظبميفماظػؼفماٌ ريماديمسدممجقازمايفزمسؾكماالعقالما

م.(2)ظؾدوظةمذأغفاميفم ظؽمذأنماالعقالماظعاعة

وتعدمضاسدةمسدممجقازمايفزمسؾكماٌالماظعاممعـماظؼقاسدماٌؿعؾؼةملاظـظأامماظعأامممم

وؼرتتبمسؾكم ظؽماغفمؼؽقنمظؾؼابلمانمؼؼضلملاظؾ النمعـمتؾؼاءمغػلفم،مطؿام قزمظؽأؾمم

ذهماالجراءاتموانمػأذاماظأؾ النمالممم يمع ؾقةماظؿؿلؽملفمويفماؼةمعرحؾةمطاغتمسؾقفامػ

مت ققفماالجازةم.

م

م

م

 الفرع الثالث
 عدم جواز تملك األموال العامة بالتقادم 

انمػذهماظؼاسدةمعـمضقاسدمايؿاؼةماٌدغقةمػلمغؿقفةمحؿؿقةمظؼاسأدةمسأدممجأقازمممم

ـمممممم ماظؿ رفملاٌالماظعامم،مصؿامدامماٌالماظعاممالمؼؼؾأؾماظؿ أرصاتماظـاضؾأةمظؾؿؾؽقأةمصأغأفمعأ

                                           

( د.ابيييراى م عبيييد العز يييز شييي دا   اميييول القيييانون االدارم   اميييوال االدارة العامييية وامت ازاتييييا   1)
 . 167دراسة مقارنة   منشأة المعارب   االسكندر ة   ب  سنة طبع   ص

انون الميدني   الديز  الثيامن   دي  الممك ية   ( د.عبد اليرزا  السينيورم   الوسي ط فيي شير  القي2)
 . 168-167      ص 1967
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لابماوديمالم قزماطؿلابمعؾؽقؿفملاظؿؼأادممالنماظؿؼأادممؼأىلديماديمغؼأؾمعؾؽقأةماٌأالماديممممممم

وابعماظقدم،موظؽأـماٌأالماظعأاممالم أقزممتؾؽأفملاظؿؼأادممٌأاميفم ظأؽمعأـمتعأارضمعأعمممممممممممم

مدب ق فمظؾؿـػعةماظعاعةم.

وتعدمػذهماظؼاسدةماٌدغقةماػؿمودقؾةميؿاؼأةماٌأالماظعأاممواػؿقؿفأامتػأققمطأـوًاممممممم

اػؿقةمضاسدةمسدممجقازماظؿ رفملاٌالماظعاممعـماظـاحقةماظعؿؾقةمو ظؽمالغفمغادرًامعامتؼأدممم

اىفةماالدارؼةمسؾكماظؿ رفملاالعقالماظعاعةمالغفامتعؿربماعقـةمسؾكماٌالماظعامموحرؼ أةمم

،مظأذامتعأدمػأذهماظؼاسأدةمودأقؾةمرياؼأةمصعاظأةمممممممم(1)سؾقفموالمع ؾقةمهلاميفماظؿ رفمصقأفم

ةمبدماسؿداءاتماالصرادمدقاءمطاغتمتؼعمسؾكمررؼؼماظعؿأدمامماً أأموطأـوًاممممظالعقالماظعاع

عامهدثمل رؼؼةمؼ عبماطؿشاصفاماالميفموضأتمعـادأبمولعأدمعأرورمعأدةمزعـقأةمرقؼؾأةمممممممم

خاصةما امطانموبعماظقدمسؾكمجزءمعـماٌالماظعاممظعؼارمذباورمظقابأعماظقأدم.مومبؼؿضأكمممم

الميفمأيموضتمالنموبعماظقدمعفؿامراظتمعدتأفممػذهماظؼاسدةمتلؿ قعماالدارةمانمتلرتدماٌ

المؼ ؾحمدؾؾًامالطؿلابمعؾؽقةماٌالماظعامم،مطؿامالم قزمظقابعماظقدمسؾكماٌالمانمحيؿلم

ؼدهملاؼةمدسقىمعـمدساويموبعماظقدمالنمػذهماظدساويمذرستميؿاؼةمايقازةماظؼاغقغقةم

عشروسةموعـمثؿمالمهؿقفأاممموحقازةماالصرادمظؾؿالماظعاممدونمدؾبمصققحمتعدمحقازةمشو

مدساوىموبعماظقدم.

طؿامالم قزممتؾؽماظعؼاراتمعـماالعقالماظعاعةملاظؿؼادممصضاًلمسـماٌـؼقالتمعـفام

،مظذامالمتلريمسؾكماٌالماظعاممضاسدةم)ايقازةميفماٌـؼقلمدأـدماٌؾؽقأة(ما منؿـأعممتؾأؽممممم

ةمو ظأؽمالنمػأذهماظؼاسأدةمممماٌالماظعامماٌـؼقلملايقازةمععماظلأؾبماظ أققحموحلأـماظـقأمممم

                                           

. و د.خالييد سييمارة الزعبييي   مردييع  397( د.عمييي مدمييد بييد ر و،خييرون   مردييع سيياب    ص1)
 . 278ساب    ص
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تػرتضمانماٌالماٌـؼقلمممام قزمتداوظفمواغؿؼاظفمعـم عأةماديم عأةماخأرىموظأقسمماالعأرمممممم

طذظؽملاظـلؾةمظؾؿالماظعأامم،موعأـمثأؿمؼؽأقنمظؾففأةماالدارؼأةمصأاحؾةماٌأالماٌـؼأقلمانمممممممممم

تلرتدهميفمأيموضتموهتمأيمؼدمطانمدونمانمتؾؿزمملدصعممثـماٌـؼقلمظؾؿشأرتيمحلأـممم

م.م(1)ـقةاظ

صا امطاغتمايؿاؼةماٌدغقةمالعقالماظدوظةمتؼؿ رميفماالصؾمسؾكمعامؼؿ أػمعـفأاممم

ل ػةماٌالماظعاممصأنماٌشرعماٌ ريمضدمودعمغ اقمت ؾقؼمضاسدةمسأدممجأقازممتؾأؽماٌأالممممم

م.م(2)اظعامملاظؿؼادمماديماالعقالماًاصةماٌؿؾقطةمظؾدوظة

سدةمسؾأكماالعأقالماظعاعأةماٌك  أةممممماعاماٌشرعماظعراضلمصؼدمض رمت ؾقؼمػذهماظؼا

ظؾؿـػعةماظعاعةمدونماالعقالماًاصأةم،مأيممبعـأكمانماالعأقالماًاصأةماٌؿؾقطأةمظؾدوظأةممممممم

م قزماطؿلابمعؾؽقؿفاملاظؿؼادمم.

االماغـامغرىمانمسؾكماٌشرعماظعراضلمانمؼشؿؾماالعأقالماًاصأةماٌؿؾقطأةمظؾدوظأةممممم

قةملاالعقالماظعاعأةمو ظأؽمعأـماجأؾمايػأازمممممملفذهماظؼاسدةموسدممجقازممتؾؽفاملاظؿؼادمماد

مسؾقفامعـماالبرارماظيتمضدمتؾقؼملفامعـمخاللمواوزماالصرادمسؾقفام.

م

 المطلب الثاني
 الحماية الجنائية 

                                           

 . 49-48( د.مدمود عاطب البنا   مردع ساب    ص1)
( لسينة 55مودج القانون الميرقم )( من القانون المدني الممرم المعدلة ب970( نمت المادة )2)

عميى ان ))ال  ديوز تمميك االميوال الخاميية الممموكية لمدولية او ل شيخاص االعتبار يية  1970
العاميييية وكييييذلك امييييوال الودييييدات االقتميييياد ة التابعيييية لممؤسسييييات العاميييية او لمي  ييييات العاميييية 

ديي  ع نييي عمييى وشييركات القطيياع العييام غ يير التابعيية ق يمييا واالوقيياب الخ ر يية او كسييج  م 
 ىذه االموال بالتقادم ...(( .
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اديمجاغبمايؿاؼةماٌدغقةماٌؼررةمظؾؿالماظعاممػـاكمايؿاؼةماىـائقةماظيتمحيقطم

ؾقفمدقاءمطأانم ظأؽمل أقرةمعؾاذأرةمأممعأـمممممملفاماٌشرعمػذاماٌالمعـماالسؿداءاتماٌادؼةمس

مخاللماالغؿػاعملفام.

صايؿاؼةماىـائقةمظالعقالماظعاعةمػلمتؾؽمايؿاؼأةماظأيتمتؼررػأاماظؼأقاغ،مسأـمممممم

ررؼؼمورؼؿماسؿداءماالصرادمسؾكماٌالماظعامموتقضقأعماظعؼقلأاتماىـائقأةمسؾأقفؿميفمحاظأةمممممم

م.م(1)اسؿدائفؿمسؾقف

اؼةماطـرمذدةمعـماظـظامماظذيمدبضعمظفماعأقالممواالعقالماظعاعةمدبضعمظـظاممري

االصرادماًاصةم،مالنماالعأقالماظعاعأةمتعؿأربمودأقؾةماالدارةميفماذأؾاعماياجأاتماظعاعأةمممممممم

وتؼدؼؿماًدعاتم،مصاوينمسؾقفميفمجرائؿماالسؿداءمسؾكماٌالماظعاممػأقماظدوظأةماوماحأدمممم

اىأرائؿمواخضأعفامظـ أقلممممماالذكالماٌعـقؼةماظعاعةمظذامصؼدمذددماٌشرعمسؼقلأةمػأذهمم

جزائقةمخاصةمو مخيضعفامظؾـؿا جماظؼاغقغقةماظعاعةماالماغفم مؼؽؿػملذظؽملؾماغفمجأرممم

جرائؿماالسؿداءماظعؿديموشوماظعؿديماظيتمتؼأعمسؾأكمػأذهماالعأقالمدأقاءمت ؾأبموأرؼؿمممممممم

اظػعؾمتقاصرمصػةمخاصةملاىاغلمطؿامػأقمايأالميفماىأرائؿماظأيتمتؼأعمعأـماٌقزأػماومممممممم

ؽؾػمخبدعةمساعةماوم مؼؿ ؾبم ظؽمطؿامػأقمايأالميفماىأرائؿماظأيتمتؼأعمعأـمساعأةمممممممماٌ

اظـاسم،مو ظؽمعـماجؾمصرضمرياؼةمعؿؽاعؾةمظؾؿالماظعامم.موظؽـمايؿاؼةماىـائقةمظؾؿالم

اظعاممظقلتمعقحدةمحبقثمتشؿؾمذيقعماالعقالماظعاعةمسؾكمضدمماٌلاواةموظؽـفأامتـ أبممم

اظأأيتمتؽأأقنماطـأأرمتعربأأًامظالصأأرادمطأأاظ رقماظعاعأأةمملشأأؽؾموابأأحمسؾأأكماالعأأقالماظعاعأأة

                                           

( فيييي دييي ن عرفييييا اليييبع  االخييير انييييا ))االثييير النييياتو عييين تويييم ن القاعيييدة القانون ييية ديييزا  1)
مخال تيييا سيييوا  وقعييت ىيييذه المخال يية ام ليييم تقيييع(( . د.رف يي  مدميييد سيي م   الدما ييية الدنا  ييية 

 .  68  ص 1994القاىرة   لممال العام   الطبعة الثان ة   دار النيوة العرب ة   
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واٌقاصأأالتماومسؾأأكماالعأأقالماظأأيتمؼرتتأأبمسؾأأكماٌلأأاسملفأأاماالبأأرارممبرطأأزماظدوظأأةممم

م.م(1)االضؿ ادي

طؿامانماظـ قلماظؼاغقغقأةماظأيتمتؼأررمػأذهمايؿاؼأةمعؿػاوتأةمعأـمحقأثمذأدةمممممممممم

اػرماالسؿأداءمسؾأكممماظعؼابمحبلبماػؿقةماٌالموجلاعةماالسؿداءموخ قرتأفم،موتأخأذمعظأممم

اٌالماظعاممصقرًامزبؿؾػةمطؿكرؼبماالثارمواٌؾاغلمواتالصفامواحراضفأاموتع قأؾماٌقاصأالتمممم

اظعاعةمواٌكاظػاتماظيتمدبصماظ رقماظعاعةم،مظذامصأأنماظـ أقلماظؿشأرؼعقةماظأيتمتؼأررمممممم

قنمايؿاؼةماىـائقةمظالعقالماظعاعةمالم ؿعفامسادةمتشرؼعمواحدملؾمتؽقنمعـؿشرةميفمضاغ

ماظعؼقلاتموشوهمعـماظؼقاغ،ماالخرىمواظؼراراتمواظؿعؾقؿاتماٌكؿؾػةم.

وتؿؿؿعمايؿاؼةماىـائقةمظؾؿالماظعامميفماظؿشرؼعماظعراضلملأػؿقأةمخاصأةموتأأتلمممم

ػذهماالػؿقةمعـمخأاللماظؿقدأعماياصأؾميفمعؾؽقأةماظدوظأةمظالعأقالمومماردأؿفامظؾـشأاطممممممممم

اظـظامماالذرتاطلموت ؾقؼمعؾادئأفم،موممأاممماالضؿ اديمسؾكمزبؿؾػمبرولفمغؿقفةماالخذمل

المذؽمصقفمانماظلوموصؼماالوأاهماٌؿؼأدممؼؼؿضألمبأرورةمرياؼأةمػأذهماالعأقالموبأؿانممممممممم

ادؿكداعفاملاظ قرةماظيتمهؼؼماػدافماظدوظةمممامؼلؿؾزمموجأقبمسـاؼأةماٌشأرعملقبأعممممم

ؾؽقةماظدوظأةماومماظعؼقلاتماىـائقةموتشدؼدػامواهماالصعالماظيتمعـمذأغفاماالسؿداءمسؾكمع

ح قلمدبرؼأبماومبأررمصقفأام،موضأدماصأردماٌشأرعماظعراضألمجاغؾأًامعفؿأًامعأـمغ قصأفمممممممممممم

(م111اظؼاغقغقةميؿاؼةماالعقالماظعاعةموػلمعؿـاثرةمل،مضاغقنماظعؼقلاتماظعراضلماٌأرضؿم)م

موشوهمعـماظؿشرؼعاتماالخرىم.م1969ظلـةم

                                           

  و د.خالد سمارة الزعبي   مردع ساب   483( د.سم مان مدمد الطماوم   مردع ساب    ص1)
 . 279  ص
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عراضألمانماٌشأرعم مؼػأرقمممموغالحظمل ددمايؿاؼةماظيتمضررػامضاغقنماظعؼقلاتماظ

ل،ماعقالماظدوظةماظعاعةمواًاصةموااامللطمرياؼؿفمسؾكمذيقعماعقالماظدوظةموعـالم ظأؽمم

(م))ؼعاضبملاظلفـمعدةمالمتزؼدمسؾأكمدأؾعممم11(ميفمصؼرتفام)444عامغ تمسؾقفماٌادةم)

ا امم-11-ف-دـقاتماوملايؾسمسؾكماظلأرضةماظأيتمتؼأعميفماحأدماظظأروفماظؿاظقأةم:ممممممم

تمسؾكمذلءمممؾقكمظؾدوظأةماوماحأدماٌىلدلأاتماظعاعأةماوماحأدىماظشأرطاتماظأيتممممممممارتؽؾ

تلاػؿماظدوظةميفمعاظفملـ قب((ما ماسؿربتمػذهماٌادةمزرصًامعشددًامظعؼقلةمجرنةماظلأرضةمم

ا اموضعتماظلرضةمسؾكمعالمممؾقكمظؾدوظةمواظؿشدؼدميفمػذهماياظةمظفمعأامؼأربرهمالنماٌأالمممم

قمممؾقكمظؾدوظةمواالسؿأداءمسؾقأفمالمؼؽأقنماسؿأداءمسؾأكمصأردممممممماظذيموضعتمسؾقفماىرنةمػ

واااماسؿداءمسؾكمذيقعماصرادماوؿؿعمطؿأاماوديماٌشأرعماظعراضألمسـاؼأةمخاصأةمىأرائؿممممممم

االخؿالسماظيتمتؼعمعـمضؾؾماٌقزػماوماٌؽؾػمخبدعةمساعةمغظأرًامٌلأاسمػأذهماىأرائؿممممم

مـمضاغقنماظعؼقلاتم.(مع321-315لاالضؿ ادماظقرينموغصمسؾقفاميفماٌقادم)

م

 المبحث الثالث
 استعمال األموال العامة

الدؿعؿالماالعقالماظعاعةمغظاممضاغقغلمعؿؿقأزمصفأقمخيضأعمظؼاسأدةمرئقلأقةمػألممممممم

دب قصمػذهماالعقالمظؾؿـػعةماظعاعةم،موػذاماظـظاممؼؾزمماالدارةملأأنمتعؿأؾمسؾأكمرياؼأةممممم

دأؾ اتميفمػأذاماوأالم،مممممػذاماظؿك قصملشؽؾمؼىلديماديماظؿقصقؼمل،معامتؿؿؿعملفمعـ

وعامظالصرادمعأـمضأدرةمسؾأكماالغؿػأاعملأاالعقالماظعاعأةموادأؿعؿاهلامممبأامالمؼؿعأارضمعأعممممممممممم

مدب ق فام.

صإ امطانماٌالماظعاممزب  ًاماصأاًلمظؾؿـػعأةماظعاعأةمظؽاصأةماالصأرادماالمانماغؿػأاعممممممم

ألولمؼؿؿـأؾمماالصرادملاٌالماظعاممضدمؼؽقنماعأامل رؼأؼمشأومعؾاذأرماومل رؼأؼمعؾاذأرم،مصأاممممممم
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لؿك قصماٌالمٌرصؼمسامموؼؽقنماغؿػاعماالصرادملفمسـمررؼؼماٌرصؼم،مصاالعقالماٌك  أةمم

ظؾؿراصؼماظعاعةمالمؼلؿعؿؾفاماالصرادموالمؼلؿػادونمعـفأاماالمل أقرةمشأومعؾاذأرةموخيضأعمممممم

ادؿعؿالمػذهماالعقالمظؾؼقاسدماظؼاغقغقةماظيتمهؽؿماٌراصأؼماٌك  أةمًأدعؿفامودبؿؾأػممممم

صؼماديمآخرموعـالم ظؽماً قطماهلاتػقةم،مأجفأزةماالت أالم،مرب أاتموضأارراتمممممعـمعر

اظلؽؽمايدؼدؼةم.ماعاماظ رؼؼماٌؾاذرمصقؿؿـأؾملاٌأالماظعأامماٌك أصمالدأؿعؿالماالصأرادممممممم

عؾاذرةمطاظ رقماظعاعةمواظشقارئموايدائؼماظعاعةموخيضعمادؿعؿالماالصرادمهلأذهماالعأقالممم

غقسقةمػذاماالدؿعؿالموعامإ امطانمادؿعؿااًلمذياسقًامساعأًامأمممظؼقاسدمضاغقغقةمتؿؿقزمحبلبم

صردؼًامخاصًام،مطؿامانمػذهماظؼقاسدملدورػامدبؿؾػمحبلأبمإ امطأانماالدأؿعؿالماظػأرديممممم

مظؾؿالماظعامماسؿقادؼًامأممشوماسؿقاديم.

واظ رؼؼماٌؾاذرمػقماظذيمؼفؿـامحبـفميفمػأذاماوأالم،مظأذامدأقفمغؼلأؿمػأذاممممممم

ؾأؾ،مغعأرضميفماوهلؿأاماالدأؿعؿالماىؿأاسلمظالعأقالماظعاعأةموغؾقأثميفممممممممماٌؾقثماديمع 

مثاغقفؿاماالدؿعؿالماظػرديمظالعقالماظعاعةم.

 المطلب األول
 االستعمال الجماعي لألموال العامة

وؼؼ دملفماغؿػاعماالصرادمطاصةملاٌالماظعامماغؿػاسًامساعًامولشؽؾمعؾاذأرمسؾأكمضأدممممم

غأرضماظأذيمعأـماجؾأفمخ أصماٌأالماظعأامموؼؿؿقأزمػأذامممممممممماٌلاواةموػقمادؿعؿالمؼؿػأؼمواظم

ماالدؿعؿالمل العفماظعارضمشوماٌلؿؿرمالغفمالمؼالزممذك ًاملاظذاتم.

وؼعدماالدؿعؿالماىؿأاسلمظؾؿأالماظعأاممعأـمعظأاػرممماردأةماالصأرادميرؼأاتفؿممممممممم

اظػردؼةماظيتمتىلطدػاماظددأاتومطقرؼأةماٌأرورميفماظ أرقماظعاعأةموحرؼأةماظعؼقأدةموحرؼأةممممممممم

مظؿفارةم.ا

موحيؽؿمػذاماظـقعمعـماالدؿعؿالمعؾاد مادادقةمػلم:
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 . مبدأ حرية االنتفاع باملال العام :1

ظؽؾمصردمعـماالصرادميفماظدوظةمايرؼةميفمادؿعؿالماالعأقالماظعاعأةمواالغؿػأاعملفأاممممم

يفمأيموضتمذاءمدونمانمؼعؾـم ظؽمعؼدعًامودونمانمؼؿقضػمػذاماالغؿػاعمسؾكما نمدالؼماوم

ـمضؾأؾماالدارةمطاظلأوميفماظ أرقماظعاعأةموارتقأادمدورماظعؾأادةم...ا م،ماالمانمممممممترخقصمع

حرؼةماالغؿػاعملاٌالماظعاممظقلتمع ؾؼةمعـمطؾمضقدم،مصؾأالدارةمانمتضأعملعأضماظؼقاسأدممممم

ظؿـظقؿمػذهمايرؼةموالمتؼػمػذهماظؼقاسدمحائاًلمدونماالغؿػاعملفأذهماالعأقالموإاأامتأىلديممممم

مصرادملاالعقالماظعاعةم.اديمتـظقؿماغؿػاعمطؾماال

وٌامطاغتماالدارةمػلماٌفقؿـةمسؾكماٌ ؾقةماظعاعةمصؾفامايأؼملاصأدارماالغظؿأةمممم

واظؿعؾقؿاتماظيتممبقجؾفامتؿقديماياصظةمسؾكماظـظامماظعامممبدظقالتفماٌكؿؾػةماالعـماظعامم

ةميفم ظأؽمم،ماظ قةماظعاعةم،ماظلؽـقةماظعاعةم،ماالدابمواالخالقماظعاعةم،موودأقؾةماالدارم

اصأأدارماظؼأأراراتماظؿـظقؿقأأةماٌؿعؾؼأأةملاظضأأؾطمظؿـظأأقؿمطقػقأأةمادأأؿعؿالماالصأأرادمظالعأأقالمم

م.م(1)اظعاعة

م

 . مبدأ املساواة بني املنتفعني باملال العام :2

ا امطانمادؿعؿالماالصأرادمظؾؿأالماظعأاممواغؿػأاسفؿملأفمؼعأدممماردأةميرؼأةمعأـمممممممممم

االغؿػاعملأاالعقالماظعاعأةم،مصقفأبمسؾأكممممممحرؼاتفؿماظػردؼةمصانم ظؽمؼؼؿضلمعلاواتفؿميف

                                           

( د.سم مان مدمد الطماوم   الود ز في القانون االدارم   دراسة مقارنة   دامعية عي ن شيمس 1)
قانون العام   اسس   و مدمد انس قاسم دع ر   الوس ط في ال 560-559    ص 1986  

 . 463وامول القانون االدارم   ب  مكان وسنة طبع   ص
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االدارةمانمتعؿؾمسؾكمهؼقؼماٌلاواةمل،ماالصرادمصالممتقزمل،مصردموآخرميفماغؿػاسفملاٌالم

ماظعاممادؿـادًاماديمضاسدةمعلاواةماالصرادماعامماظؼاغقنم.

وعؾدأماٌلاواةمل،ماٌـؿػع،ملاٌالماظعاممذأغفمذأأنمعؾأدأمحرؼأةماالغؿػأاعملاٌأالمممممم

اظعاممظقسمع ؾؼًامإ متردمسؾقفملعضماظؼققدماظأيتمتؼؿضأقفامرؾقعأةماٌأالماظعأاممواٌ أؾقةممممممم

ماظعاعةموػذهماظؼققدمؼؾزممانمتؽقنمعؼررةملؼقاسدمساعةم.

 . مبدأ جمانية االنتفاع باملال العام :3

إنمػذاماٌؾدأمػقمغؿقفةميرؼةماالغؿػاعملاٌالماظعامم،مظذام أبمسؾأكماالدارةمانممم

عـماالصرادمعؼالؾماغؿػاسفؿملاالعقالماظعاعةم،مأيمانماالغؿػأاعمؼـؾغألمانمؼؽأقنممممالمتؼؿضلم

ذباغقًاملدونمعؼالؾم،موظؽأـما امطأانماالصأؾمػأقمذباغقأةماالغؿػأاعماالمانم ظأؽمالمنـأعممممممممم

االدارةمعـمانمه ؾمسؾكمعؼالؾماغؿػاعماالصرادملاٌالماظعامما اماضؿضكماالعرم ظؽم،موظؽأـمم

ماوملـاءمسؾكمضاغقنم.م بمانمؼؿؿم ظؽملؼاغقن

م

 المطلب الثاني
 االستعمال الفردي لألموال العامة

ؼعينماالدأؿعؿالماظػأرديمظالعأقالماظعاعأةماغػأرادمذأكصماوماذأكالمععقأـ،ممممممممم

لاظذاتملاالغؿػاعمجبزءمعـماٌالماظعاممممامؼرتتبمسؾقفمعـعمشوهمعـمادؿعؿاظفماوماالغؿػأاعمم

شأمسؾكمذقارئماظؾقارمورب اتماظؾـأزؼـماظأيتممملفم،موعـالم ظؽماٌؼاػلمواٌ اسؿماظيتمتـ

تؼاممسؾكماظ رقماظعاعةمووبعماٌؼاػلمظؾعضماٌـابأدمواظؽرادألمسؾأكمارصأػةماظ رؼأؼم،مممممم

مواالدؿعؿالماظػرديمظالعقالماظعاعةمضدمؼؽقنمسادؼًاماومشومساديم.

 اواًل : االدتعمال الفردي العادي :
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دعامؼؽقنماالدأؿعؿالماٌك أصمممؼؿقؼؼماالدؿعؿالماظػرديماظعاديمظؾؿالماظعاممسـ

ظفمػذاماٌالمحبلبمرؾقعؿفمواظغرضمعـفم بمانمؼؿؿمل ػةمصردؼأةموالمنؽأـمانمؼؽأقنمممم

ذياسقًامالغفمؼلؿؾزمماغػرادماظشكصمجبزءمعع،معـماٌالماظعامموإنمػذاماالدؿعؿالم أبمم

م،مطأاغػرادماظؿأاجرملادأؿعؿالمعؽأانمممم(1)انمؼؿػؼمععماظغرضماالصؾلمايأددمظؾؿأالماظعأامممم

مزب صملاظلققمظعرضملضائعِفم.

 ثانيًا : االدتعمال الفردي غري العادي :

ؼؼ دملفماغػرادمذكصملادأؿعؿالمجأزءمعأـماٌأالماظعأامماٌك أصمظالدأؿعؿالمممممممم

اىؿاسلموادؿؽـارهملفمسؾكمصقرةمهرممشوهمعـماالصرادمعـفملؼ دمادأؿعؿاظفميفماشأراضممم

اظ أقػمأوموبأعماٌؼأاػلمظأؾعضمممممالمتؿػؼمععماظغرضماالصؾلمظؾؿالماظعاممطأطشاكملقأعمم

اٌؼاسدمواٌـابدمسؾكمارصػةماظشقارعم،مصاالدؿعؿالماظػرديمشوماظعأاديمظؾؿأالماظعأاممعأـممممم

ذأغفمانمنـعمذيفقرماالصرادمعـماالغؿػاعملاالجزاءماٌشغقظةمواٌلؿعؿؾةمعـماٌالماظعاممرشؿم

ماغفاملاالصؾمزب  ةمظذظؽم.

الماظعاممادؿــاءمسؾكماالصؾمظأذامصأأنمظأفمممموؼعدماظػؼفمػذاماظـقعمعـماالدؿعؿالمظؾؿ

غظاعًامضاغقغقًامخاصًاموػقمخيضعمظؼقاسدمعؿؿقزةمتؿػؼمورؾقعؿفماظػردؼةموشأوماظعادؼأةمصفأقمممم

عـمجاغبمؼؿؿممبؼالؾمعاديمؼدصعفمعلؿعؿؾماٌالماظعاممالغفمؼـػردملفموحأدهموتعأقدمسؾقأفمممم

ؼةماٌلؾؼةمظالدارةميفمطؾمصائدةمعـفمدونمشوهمعـماالصرادم،موعـمجاغبمآخرمخيضعمظؾؿقاص

م.م(2)حاظةمسؾكمحدةمحؿكمتؿقؼؼمعـمسدمماساضؿفمظالدؿعؿالماظعاديماٌشرتكمظؾؿالماظعام

                                           

 . 182( د.مادد راغج الدمو   مردع ساب    ص1)
 . 286( د.خالد سمارة الزعبي   مردع ساب    ص2)
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وتظفرمعقاصؼةماالدارةمسؾكماالدؿعؿالماظػأرديمشأوماظعأاديمظؾؿأالماظعأامماعأاميفممممممم

صقرةمترخقصماومل قرةمسؼدملقـفامول،معلؿعؿؾماٌالماظعامم،موػأذامعأامدأـؿـاوظفمسؾأكممممم

مققماالتلم:اظـ

 . االدتعمال الذي يتخذ صورة ترخيص :1

انماظرتخأأقصمػأأقمسؿأأؾماداريمؼ أأدرمسأأـماالدارةملارادتفأأاماٌـػأأردةمومبقجؾأأفمم

ترخصماالدارةمظشكصمأنمؼلؿعؿؾمسؾكموجفماالخؿ المجزءًامعـماٌالماظعامماٌك أصمم

هلأذاممميفماالصؾمالدؿعؿالماىؿفقرم،مولذظؽمؼؽقنمػذاماالخؿ المادؿعؿااًلمشأومسأاديمم

ماٌالم.

وتؿؿؿعماالدارةمللأؾ ةمتؼدؼرؼأةميفماصأدارمػأذاماظرتخأقصموالمؼلأؿ قعماالصأرادمممممممم

اجؾارػامسؾكماصأدارهمو أقزمظأالدارةمانمتؼأقمملؿقدؼأدماظشأروطماظقاجأبمتقاصرػأامٌأـحمممممممممم

اظرخصمععمعراساةمانمتؽقنمػأذهماظشأروطمضائؿأةمسؾأكمادأسمعقبأقسقةمالمدبأؾممبؾأدأممممممممم

تلؿ قعماالدارةمانمتؾغلماظرتخقصماوتلقؾفميفمأيموضتملعأدمم.مو(1)اٌلاواةمل،ماٌـؿػع،

اصدارهما امخاظػماٌرخصمظفمذروطماظرتخقصماوما اماضؿضتماٌ ؾقةماظعاعةم ظأؽماوما امم

تعؾؼماالعرملؿقؼقؼمشرضمعـماشراضماظضؾطماالداريماٌعروصةموػلماالعـماظعامم،ماظ أقةمم

ظؾؿرخصمظفمايؼميفماظؿعأقؼضمسؿأامممم،موظقس(2)اظعاعةماظلؽـقةمواالدابمواالخالقماظعاعة

ؼؾقؼملفمعـمبررمعأـمجأراءماظغأاءماالدارةمظرتخق أفمو ظأؽمالنماظرتخأقصملاالدأؿعؿالمممممممم

اظػرديمشوماظعاديمعىلضتموتؿؿؿعماالدارةملشأغفمللؾ ةمتؼدؼرؼةمظؿقؼقؼماٌ أؾقةماظعاعأةممم

تـظقؿلمصفقمم.مواٌرخصمظفملادؿعؿالماٌالماظعاممادؿعؿااًلمصردؼًامشومساديمؼؽقنميفمعرطز

                                           

. و مدمد انس قاسم دع ر   مردع ساب     185( د.مادد راغج الدمو   مردع ساب    ص1)
 . 465ص

 . 407بد ر و،خرون   مردع ساب    ص ( د.عمي مدمد2)
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خيضعميفمادؿعؿاظفمهلذاماٌالمظؼقاسدمتـظقؿقةمربددةمعلؾؼًامو قزمتعدؼؾفاملغضماظـظأرمم

مسـمارادتفم.

 . االدتعمال الذي يتم يف صورة عقد :2

ضدمؼؿؿماالدؿعؿالماظػرديمشوماظعاديمظؾؿالماظعامممبؼؿضكمسؼدمؼربمملأ،ماالدارةمم

اماظػردماذغااًلمشومسأاديمىأزءمعأـماٌأالممممموصردمعـماالصرادموؼؿؿممبقجبماظعؼدماذغالمػذ

اظعامماٌك صمأدادًامظالدؿعؿالماىؿاسلموشاظؾًامعامؼؿعؾؼماالعأرملعؼأدمعأـمسؼأقدماظؿأزاممممممم

،مطؿـحماعؿقأازمجبأزءمعأـمعـؿأزهمسأاممظػأردماومذأرطةمالضاعأةممممممممم(1)اٌراصؼماظعاعةماوماالعؿقاز

مطازؼـقمسؾقفم.

عـمثؿمؼؽقنمظؾففةماالدارؼأةمايأؼميفممموؼعدمػذاماظعؼدمسؼدًامعـماظعؼقدماالدارؼةمو

اغفاءماظعؼدمضؾؾمحؾقلماالجأؾماٌؿػأؼمسؾقأفميفماظعؼأدموانم مؼؽأـمػـأاكمخ أأمعأـمضؾأؾمممممممممم

اٌؿعاضدم،موؼؼالؾم ظؽمحؼماٌؿعاضدمععماالدارةميفمرؾبماظؿعقؼضم،موػـامؼؽؿـماالخؿالفم

 اظؾأةممعاملأ،مػأذهماظ أقرةمودأالؼؿفامالغأفميفمحاظأةماظرتخأقصمالمؼلأؿ قعمصأاحؾفماٌممممممممم

لاظؿعقؼضما امادؿكدعتماالدارةمحؼفاملاظغاءماظرتخأقصم،ملقـؿأاميفمحاظأةماظعؼأدمؼأؿع،مممممم

مسؾكماالدارةمانمتعقضماٌؿعاضدمععفامتعقؼضًامطاعاًلما امعاماظغتماظعؼدمٌ ؾقةماٌالماظعام.

م

 الخاتمة :

انماالعقالماظعاعةمػلماظقدأقؾةماٌادؼأةماظأيتمهؿاجفأاماظدوظأةمظؿلأقومعراصؼفأامممممممم

عاعةمواداءمواجؾاتفاماٌؿعددةم،موضدمتغوتماظـظرةماديماالعقالماظعاعةملؿغوماظأدورماظأذيممماظ

تؼقمملفماظدوظأةم،مصاظدوظأةماٌعاصأرةم متعأدمتؼؿ أرموزقػؿفأامسؾأكمحػأظمماظـظأامماظعأامممممممممممم

                                           

. و د.مادد راغج الدمو   مردع ساب   564( د.سم مان مدمد الطماوم   مردع ساب    ص1)
 . 186  ص
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مبدظقالتفماظؿؼؾقدؼةماالعـماظعاممواظ قةماظعاعةمواظلأؽـقةماظعاعأةموإاأاماصأؾقتمتلأاػؿمممممم

االغش ةماالضؿ ادؼةمواالجؿؿاسقةملأوجففاماٌكؿؾػةم،موالمذأؽمانمضقأامممممعلاػؿةمصعاظةميف

اظدوظةملقزائػفاماٌؿزاؼدةمؼؿ ؾبمانمتؽقنمعاظؽةمظؾؽـومعـماالعقالموانمتؿؿؿعمعؾؽقؿفأاميفمم

مػذاماوالملـظاممضاغقغلمخالمؼؽػؾمهلامعزؼدًامعـمايؿاؼةم.

متماالتقةم:صؿـمخاللمػذهماظدرادةمتقصؾـاماديماظـؿائجمواظؿقصقا

 اواَل : النتائج :

.مانماعقالماظدوظةماظعاعةمدبضعمظـظاممضاغقغلمخالمخيؿؾػمسـماظـظامماظؼاغقغلماظأذيمم1

دبضعمظفماعقاهلاماًاصةمواظلؾبميفم ظؽمؼعقدماديمدب قصماالعقالماظعاعةمظؾؿـػعةم

غقةماظعاعةم،موتربزمعظاػرمػذاماالخؿالفملشؽؾموابحمصقؿامؼؿعؾؼملؼقاسدمايؿاؼةماٌد

ظالعقالماظعاعةماظيتمغصمسؾقفاماظؼاغقنماٌدغلم،موعأعم ظأؽمصأانمػـأاكماظأؾعضمعأـممممممم

اظػؼفاءمواظـ قلماظؿشرؼعقةمؼؿففمسبقمسدمماظؿؿققزمل،ماالحؽامماظأيتمدبضأعمهلأامممم

ماعقالماظدوظةماظعاعةمواًاصةمو ظؽمسؾكماظـققماظؿاظلم:مم

لاالعقالماظعاعأةماالماغـأامنأدممممأ.ما امطاغتماظؼاسدةماٌدغقةمتؼضلملعدممجقازماظؿ رفممممم

انمػـاكمغ قصًامضاغقغقةمتردميفمضقاغ،مخاصةمغظؿتماظؿ أرفملأاعقالماظدوظأةمو مممم

(م32متقزمل،ماعقاهلاماظعاعةمواًاصةمطؼاغقنملقأعموا أارماعأقالماظدوظأةماٌأرضؿم)ممممم

ا امغ تمعادتفماالوديمسؾكمانم))تلأريماحؽأاممػأذاماظؼأاغقنمسؾأكممممممم1986ظلـةم

،معـؼقظةمطاغتماومشومعـؼقظةمسـأدملقعفأاماوما ارػأام،ماالما موجأدممممماعقالماظدوظةم

مغصمتشرؼعلمؼؼضلمخبالفم ظؽ((م.

ب.ماعامصقؿامؼؿعؾؼملؼاسدةمسدممجقازمحفزماالعقالماظعاعةمصقجأدغامانمػـأاكماواػأًامممممممم

صؼفقًامؼـاديملؿ ؾقؼماحؽاممػذهماظؼاسدةمسؾكماعقالماظدوظةماًاصةموالحظـأاماؼضأًاممم
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اظعراضلميفمضاغقنماٌراصعاتماٌدغقةم محيأددمصأػةماٌأالماظأذيمالم أقزمممممممانماٌشرع

محفزهماوملقعفم.

ج.ماعأأاملاظـلأأؾةمظؼاسأأدةمسأأدممجأأقازممتؾأأؽماٌأأالماظعأأامملاظؿؼأأادممصقجأأدغامانمػـأأاكمممممم

تشرؼعاتمتـصمسؾأكممشأقلماعأقالماظدوظأةماًاصأةملاحؽأاممػأذهماظؼاسأدةمادأقةمممممممممم

ظعراضألمض أرمت ؾقأؼماحؽأاممػأذهماظؼاسأدةمسؾأكمممممممملاالعقالماظعاعةم،ماالمانماٌشأرعمام

ماالعقالماظعاعةماٌك  ةمظؾؿـػعةماظعاعةمدونماالعقالماًاصةم.

.م منقزماٌشرعماظعراضلميفمايؿاؼةماىـائقةماٌؼررةمالعقالماظدوظةميفمضأاغقنماظعؼقلأاتممم2

مل،ماعقاهلاماظعاعةمواًاصةموإاامللطمػذهمايؿاؼةمسؾكمذيقعماالعقالم.

نمالدؿعؿالماٌالماظعاممغظاعًامضاغقغقًامخاصًامصفقمخيضعمٌؾدأمادادألمػأقمدب أقصمممم.ما3

اٌالماظعاممظؾؿـػعةماظعاعةموؼؽقنماغؿػاعماالصرادملاالعقالماظعاعةماعأامل أقرةمعؾاذأرةماومممم

مشومعؾاذرةم.

 ثانيا: التوصيات :

ؼررةمظالعأقالممسؾكماٌشرعماظعراضلمانمؼضػلمايؿاؼةماظؼاغقغقةماٌدغقةمواىـائقةماٌم

اظعاعةمظؾدوظةمسؾكماعقاهلاماًاصةموسؾكماالخصمصقؿامؼؿعؾؼملؼاسدةمسدممجقازممتؾؽماٌالم

لاظؿؼادممالػؿقةمػذاماظقجفمعـماوجفمايؿاؼةماٌدغقةمالنماظؿؿققزماظؿؼؾقديمل،ماٌالماظعأاممم

يفمواًالماٌؿؾقكمظؾدوظةم مؼعدمػـأاكمعأامؼأربرهميفماظقضأتمايابأرم،مصفأدفماظدوظأةمممممممم

ذيقعماالحقالمػقمهؼقؼماٌ ؾقةماظعاعةم،موععم ظأؽمنؽأـمانمتؿػأاوتمػأذهمايؿاؼأةمممممم

مصؿؽقنمذدؼدةملاظـلؾةمظالعقالماظعاعةمواضؾمذدةملاظـلؾةمظالعقالماًاصةم.

م

 مراجع البحث :

 اواًل :الكتب القانونية والردائل :
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علم،معؾأاد مم.مسؾلمربؿدملدؼرمومس اممسؾدماظقػابماظربزنلموعفأديمؼادأ،ماظلأالممم1

م.م1993واحؽامماظؼاغقنماالداريم،معدؼرؼةمدارماظؽؿبمظؾ ؾاسةمواظـشرم،م

م1971.مصؾقحمعلؽقغلم،متارؼخماظؼاغقنماظعراضلماظؼدؼؿم،مع ؾعةمذأػقؼم،ملغأدادم،ممم2

م.

م.م1943.مربؿدمزػومجراغةم،محؼماظدوظةمواالصرادمسؾكماٌالماظعامم،ماظؼاػرةم،م3

اظؼاغقنماالداريميفماالعأقالماظعاعأةمواظقزقػأةماظعاعأةم،ممممم.مربؿقدمسارػماظؾـام،معؾاد م4

مدارماظػؽرماظعرللم،ملالمدـةمرؾعم.

.مخاظدممسارةماظأزس م،ماظؼأاغقنماالداريموت ؾقؼاتأفميفماٌؿؾؽأةماالردغقأةماهلامشقأةم،ممممممم5

م.م1998اظ ؾعةماظـاظـةم،معؽؿؾةمدارماظـؼاصةمظؾـشرمواظؿقزؼعم،مسؿانم،م

اؼةماالعقالماظعاعةميفماظؼاغقنماالداريم،مرداظةمعاجلأؿومم.مسالءمؼقدػماظقعؼقللم،مري6

م.م1977عؼدعةماديمطؾقةماظؼاغقنمواظلقادةميفمجاععةملغدادم،م

.مدؾقؿانمربؿدماظ ؿاويم،معؾاد ماظؼاغقنماالداريم،مدرادةمعؼارغةم،ماظؽؿأابماظـاظأثممم7

م.م1979،م،ماعقالماالدارةماظعاعةمواعؿقازاتفام،مدارماظػؽرماظعرللم،م

دؾقؿانمربؿدماظ ؿاويم،ماظقجقزميفماظؼأاغقنماالداريم،مدرادأةمعؼارغأةم،مدارماظػؽأرمممممم.8

م.م1981اظعرلل،م

.مرعقؿةماىرفم،ماظؼاغقنماالداريمواٌؾاد ماظعاعةميفمتـظقؿموغشاطماظلؾ اتماالدارؼأةمم9

م.م1978،مدرادةمعؼارغةم،مدارماظـفضةماظعرلقةم،ماظؼاػرةم،م

حؽامماظؼاغقنماالداريميفمزأؾماالواػأاتمايدؼـأةم،مممم.مربؿدمصىلادمعفـام،معؾاد موا10

م.م1978درادةمعؼارغةم،ماوؾدماظـاغلم،مع ؾعةماظشاسرم،م

.معاجدمراشبمايؾقم،ماظؼاغقنماالداريم،مدارماٌ ؾقساتماىاععقةم،ماالدأؽـدرؼةم،مم11

م.1983
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ديم،م،ماظ ؾعأةماالومم1980(مظلـةم45.مدعقدمعؾاركم،ماحؽاممضاغقنماظؿـػقذماٌرضؿم)12

م.1989

.مالأأراػقؿمسؾأأدماظعزؼأأزمذأأققام،ماصأأقلماظؼأأاغقنماالداريم،ماعأأقالماالدارةماظعاعأأةممممم13

مواعؿقازاتفام،مدرادةمعؼارغةم،معـشأةماٌعارفم،ماالدؽـدرؼةم،ملالمدـةمرؾعم.

.مسؾدماظرزاقماظلـفقريم،ماظقدقطميفمذأرحماظؼأاغقنماٌأدغلم،ماىأزءماظـأاعـم،محأؼممممممم14
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