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 امللخص

للنال العاو أٍنية كربى إذ يعد العصب السئيطي لليظاو االقتصادي 

للدولة. لرا حسصت املنللة العسبية الطعودية إىل وضع أىظنة حتد مً 

يائية واملدىية االعتداء عليُ بصوز خمتلفة، وذلم بتكسيس اذتناية ادت

فطاًل عً اذتناية اإلدازية واليت ضتلوٌ مثاز حبثيا. حيث يأتي ٍرا اليوع 

مً اذتناية ليلنل ضلطلة اذتناية اليت يتنتع بَا املال العاو. فكد 

زكصت العديد مً االىظنة على ٍرا اليوع مً اذتناية كاليظاو 

ءات اليت ميلً االضاضي للحله. فاإلدازة العامة متلم العديد مً اإلجسا

أٌ تتخرٍا حتت عيواٌ اذتناية اإلدازية للنال العاو. ففي إطاز الوظيفة 

العامة يستلب بعض املوظفني أحياىًا املخالفات اإلدازية واملالية مما يوجب 

على اإلدازة اختاذ مجيع اإلجساءات اإلدازية اليت حتني املال العاو. كنا 

ملال العاو بإحدى صوز االعتداء، قد يكوو أحد األشخاص باالعتداء على ا

كاإلتالف والتخسيب وٍرا ال مييع اإلدازة أيطا مً اختاذ اإلجساءات 

اإلدازية الالشمة لسد التعدي، كيوع مً اذتناية اإلدازية للنال العاو. 

كنا تكيه الدولة األجَصة املختصة بالسقابة ضواء املالية أو اإلدازية 

 العاو.وذلم بَدف احملافظة على املال 

 

 اغسيس صبحي ندحم أمحدد.

 بللية اذتكوق املطاعد العاو الكاىوٌ اضتاذ

 السياض -جامعة داز العلوو 

3 



 

201 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  -العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 اغرير صبحي محمد أحمدد. السعودية العربية المملكة في   العام للمال اإلدارية الحماية
 

Abstract 
Financial year of great importance as it is the backbone of the economic 
system of the state. So Saudi Arabia is keen to develop regulations limit 
the abuse it in different ways , and that the report of the criminal and civil 
protection as well as administrative protection and that would be a matter 
of our research. Where this kind of protection comes to complement the 
protection enjoyed by a series of public money . Many systems have 
focused on this type of protection fundamental principles like the rule. 
Public administration has a number of measures that could be taken under 
the administrative protection of public money title. In the framework of 
public service employees sometimes commits some administrative and 
financial irregularities which requires the administration to take all the 
administrative procedures that protect public money . It may also one 
person to the attack on public money in one of the pictures assault , 
vandalism and Kalatlav and this does not prevent the administration also 
to take the necessary administrative procedures respond infringement , as 
a kind of administrative protection of public money . State evaluated as 
competent organs of censorship , whether financial or administrative, in 

order to maintain the public money 

 :كد١ََ

ميجٌ املاٍ ايعاّ ايٛض١ًٝ املاد١ٜ يإلداز٠ يًكٝاّ بٓػاطٗا، نُا ميجٌ املٛظؿٕٛ ايٛض١ًٝ ايبػس١ٜ، ٚايكساز ٚايعكد 

اإلدازٟ ميج٬ٕ ايٛض١ًٝ ايكا١ْْٝٛ هلا. ٚيًُاٍ ايعاّ أ١ُٖٝ نرب٣ إذ ٜعد ايعصب ايس٥ٝطٞ يًٓعاّ ا٫قتصادٟ 

عا١َ َٔ خ٬ٍ ؼكٝل َبدأ ضُإ اضتُساز املسؾل ايعاّ باْتعاّ يًدٚي١، ٜٚتٛقـ ع٢ً محاٜت٘ ؼكٝل املصًش١ اي

ٖٚرا ٜٓعهظ بصٛز٠ نبري٠ ع٢ً زؾا١ٖٝ اجملتُعات ٚتطٛزٖا ٚتكدَٗا. ٚاْطذاًَا َع ٖرٙ ا٭١ُٖٝ  ،ٚباطساد

ؾكد أٚيت املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املاٍ ايعاّ عٓا١ٜ نبري٠، سٝح سسصت ع٢ً إٔ تهؿٌ هلرٙ ا٭َٛاٍ 

١ َٔ خ٬ٍ تكسٜس اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملد١ْٝ ؾط٬ً عٔ اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ ٚاييت ضتهٕٛ َجاز عجٓا. محا١ٜ ؾعاي

 سٝح ٜأتٞ ٖرا ايٓٛع َٔ اؿُا١ٜ يٝهٌُ ضًط١ً اؿُا١ٜ اييت ٜتُتع بٗا املاٍ ايعاّ.

١ٜ يًُاٍ ايعاّ، ؾاإلداز٠ ايعا١َ متًو ايعدٜد َٔ اإلدسا٤ات اييت ميهٔ إٔ تتدرٖا ؼت عٓٛإ اؿُا١ٜ اإلداز 

ضٛا٤ ضُٔ إطاز ايٛظٝؿ١ ايعا١َ أّ بإشاي١ ا٫عتدا٤ ايٛاقع ع٢ً أَٛاهلا، ؾط٬ً عٔ ايسقاب١ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ اييت 

 يف ٖرا ايصدد.متازضٗا ا٭دٗص٠ املتدصص١ 

 :َػه١ً ايبشح 

ُٝع َساؾل اؿٝا٠ أصبح املاٍ ايعاّ يف ٚقتٓا اؿاضس َصدزًا ٖاًَا ٫قتصاد ايدٍٚ، نُا أصبح غا٬ًَ ؾ

ايعا١َ، َٚا لدٙ يف املكابٌ َٔ اَتداد ٜد ايعابجني إيٝ٘ ٚا٫عتدا٤ عًٝ٘ بصٛز كتًؿ١، مما سدا بايدٍٚ َٚٓٗا 
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املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ إىل ٚضع أْع١ُ خاص١ ؿُا١ٜ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٭َٛاٍ. ٚضٓشاٍٚ يف ٖرا ايبشح بٝإ 

٫ضُٝا إٔ أغًب ايدزاضات يف ٖرا ايصدد زنصت ع٢ً  ،يف املًُه١دٚز اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يٮَٛاٍ ايعا١َ 

اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ أٚ املد١ْٝ يًُاٍ ايعاّ. نُا ضٓتٓاٍٚ دٚز اإلداز٠ ايعا١َ ٚا٭دٗص٠ ايسقاب١ٝ املتدصص١ يف ٖرا 

١ ايػإٔ َٔ خ٬ٍ إبساش ايٓصٛص اييت تٓاٚيت َٛضٛع اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ ٚاييت ٚزدت يف ايعدٜد َٔ ا٭ْعُ

 ايطعٛد١ٜ.

 :أٖداف ايبشح

 ايرتنٝص ع٢ً ايٓصٛص اييت تٓاٚيت َٛضٛع اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. -1

 ايهػـ عٔ َد٣ نؿا١ٜ ٖرٙ ايٓصٛص ؿُا١ٜ املاٍ ايعاّ َٔ ايٓاس١ٝ اإلداز١ٜ. -2

 ٍ ايعاّ.بٝإ َٛاطٔ ايطعـ ٚايك٠ٛ ؾُٝا ٜتعًل باؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُا -3

 :َٓٗر ايدزاض١

يكد اتبعٓا يف ٖرٙ ايدزاض١ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ٚذيو َٔ خ٬ٍ اضتكسا٤ أسهاّ ا٭ْع١ُ ايصادز٠ يف املًُه١ 

ٗر ايتشًًٝٞ َٔ خ٬ٍ ٓايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚاملتعًك١ عُا١ٜ املاٍ ايعاّ إدازًٜا. نُا اتبعٓا يف بعض ا٭سٝإ امل

 ا٭ْع١ُ. ٖرٙ ايٓصٛص ايٛازد٠ يفؼًٌٝ بعض ٖرٙ 

 تكطِٝ ايبشح:

يعسض ا٭ؾهاز املتعًك١ مبٛضٛع ايبشح ؾكد مت تكطِٝ ايبشح إىل َبشح متٗٝدٟ َٚباسح ث٬ث١ ٚذيو ع٢ً 

 ايٓشٛ ايتايٞ:

 املبشح ايتُٗٝدٟ: َا١ٖٝ املاٍ ايعاّ

 املطًب ا٭ٍٚ: تعسٜـ املاٍ    

 املطًب ايجاْٞ: تعسٜـ املاٍ ايعاّ   

 سم بني املاٍ ايعاّ ٚاملاٍ اـاصاملطًب ايجايح: ايؿ   

 املبشح ا٭ٍٚ: اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ ضُٔ إطاز ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

 املبشح ايجاْٞ: إشاي١ ايتعدٟ عٔ املاٍ ايعاّ

 املبشح ايجايح: ا٭دٗص٠ املتدصص١ يف اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ.
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 عح متٗٝدٟ

 َا١ٖٝ املاٍ ايعاّ

َط٪ٚيٝات ٚاضع١ حيتِ عًٝٗا اإلط٬ع بأعُاٍ ٚخدَات أضاض١ٝ، ؾٝتِ إْػا٤ َػازٜع تٛاد٘ ايدٚي١ َُٗات ٚ

عا١َ بػ١ٝ تًب١ٝ تًو اؿادات ا٫دتُاع١ٝ ٚيهٞ ت٪دٟ ايدٚي١ ٚظا٥ـ ٚؼكٝل ا٭ٖداف املطًٛب١ َٓٗا ؾإْٗا 

أَٛاٍ ايدٚي١ يٝطت نًٗا  تطتعني باملاٍ ايعاّ ايرٟ ٜعترب ايٛض١ًٝ املاد١ٜ اييت تباغس اإلداز٠ بٗا ْػاطٗا . إ٫ إٔ

ضٛا٤ َٔ سٝح املعا١ًَ، ؾُٓٗا َا متًه٘ اإلداز٠ ًَه١ٝ عاد١ٜ نًُه١ٝ ا٭ؾساد ٭َٛاهلِ ، ٚهلرا ؾ٬ داعٞ 

٭ٕ ٜعاٌَ َعا١ًَ ؽتًـ عٔ َعا١ًَ أَٛاٍ ا٭ؾساد ٜٚطًل ع٢ً ٖرا اؾاْب َٔ أَٛاٍ ايدٚي١ )ا٭٬َى اـاص١( 

 يدٚي١ ) ا٭٬َى ايعا١َ ( ٖٚٛ املدصص يًُٓؿع١ ايعا١َ. بُٝٓا ٜط٢ُ اؾص٤ ا٭خس َٔ أَٛاٍ ا

ٚيف ٖرا املبشح تعسٜـ املاٍ بصؿ١ عا١َ ٚتعسٜـ املاٍ ايعاّ َٚٔ ثِ بٝإ ايؿسم بني أَٛاٍ ايدٚي١ ٚا٭َٛاٍ 

 ايعا١َ. 

 املطًب ا٭ٍٚ

. أَا يف ايؿك٘ 1َٛاٍٜطًل تعبري املاٍ يػ١ ع٢ً َا ميًه٘ اإلْطإ َٔ نٌ غ٤ٞ، ٚمجع املاٍ ٖٛ أ تعسٜـ املاٍ:

اإلض٬َٞ ؾكد اْصسف َديٍٛ املاٍ إىل ايػ٤ٞ املتكّٛ ايرٟ ٜهٕٛ َٛضعًا يًشل ٚق٬ً يًتعاٌَ ، ايرٟ ٜسد 

َٓٗا : " املاٍ ٖٛ َا ميٌٝ إيٝ٘ طبع  126عًٝ٘ سل املًه١ٝ ، سٝح عسؾت٘ ف١ً ا٭سهاّ ايعدي١ٝ يف املاد٠ 

. ٚقد دا٤ يف غسح ٖرا ايتعسٜـ " بإٔ  (2) نإ أٚ غري ذيو "اإلْطإ ٚميهٔ إدخازٙ إىل ٚقت اؿاد١ َٓك٫ًٛ

نٌ غ٤ٞ أبٝح ا٫ْتؿاع ب٘ أٚ مل ٜبح ، نٌ َا ٖٛ ممًٛى بايؿعٌ أٚ مل ٜهٔ ممًٛنًا َٔ املباسات ٚميهٔ 

 .(3)إدخازٙ ؾٗٛ داخٌ ؼت ايتعسٜـ " 

  (4)باملكابٌ اْكطِ ؾكٗا٤ ايكإْٛ عٓد تعسٜؿِٗ يًُاٍ ع٢ً ث٬ث١ أقطاّ:

يؿسٜل ا٭ٍٚ: اعتُد عٓصس املٓؿع١، ؾعسؾ٘ بأْ٘ نٌ غ٤ٞ حيكل يإلْطإ َٓؿع١ َا ٜٚهٕٛ قاب٬ً يًتًُو ا

 اـاص.

ايؿسٜل ايجاْٞ: اعتُد عٓصس املًه١ٝ ؾعسؾ٘ بأْ٘ نٌ غ٤ٞ ٜصًح يف ذات٘ ٭ٕ ٜهٕٛ ق٬ً ؿل َايٞ ٜدخٌ يف 

 تكدٜس ذ١َ غدص طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ.

 ١َ املاي١ٝ ؾعسؾ٘ بأْ٘ ضا٥س ايعٓاصس ا٫جياب١ٝ يًر١َ املاي١ٝ.ايؿسٜل ايجايح: اعتُد ؾهس٠ اير

                                                           
 .48، ص 1993آبادٟ، قٞ ايدٜٔ ايؿريٚش: ايكاَٛع احملٝط: باب اي٬ّ، ؾصٌ املِٝ، املهتب١ ايتذاز١ٜ، ايكاٖس٠،  (1)

 .  16، ص  1999، اإلصداز ا٭ٍٚ ، داز ايجكاؾ١ يًٓػس ، عُإ  1٭سهاّ ايعدي١ٝ : طف١ً ا   (2)

 .  11، ص  1991،  1، داز اؾٌٝ ، بريٚت ، ط  1داز عًٞ سٝدز : دزز اؿهاّ يف غسح ف١ً ا٭سهاّ ، تعسٜب احملاَٞ ؾُٗٞ سطني ، َر   (3)

 .224، ص 1994، ايعدد ايجايح 2ّ يف ايكإْٛ ايطٛزٟ، ف١ً اؿكٛم، داَع١ ايهٜٛت، ط( د. قُد ضعٝد ؾسٖٛد: ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًُاٍ ايعا 4)
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نُا عسف ايٓعاّ ايطعٛدٟ املاٍ يف ْعاّ َهاؾش١ غطٌٝ ا٭َٛاٍ يف َادت٘ ا٭ٚىل بأْ٘  ) ا٭صٍٛ 

ٚاملُتًهات أًٜا نإ ْٛعٗا َاد١ٜ ناْت أٚ َع١ٜٛٓ، َٓكٛي١ أٚ ثابت١، ٚاملطتٓدات ايكا١ْْٝٛ أٚ ايصهٛى اييت 

 .(1)ًو ا٭صٍٛ أٚ أٟ سل َتعًل بٗا (تجبت مت

 املطًب ايجاْٞ

 تعسٜـ املاٍ ايعاّ

ضٓبدأ يف ٖرا املطًب بتعسٜـ املاٍ يد٣ ايؿك٘ اإلض٬َٞ َٚٔ ثِ يد٣ ؾكٗا٤ ايكإْٛ، ٚأخريًا َؿّٗٛ املاٍ ايعاّ 

 يف ايٓعاّ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 تعسٜـ املاٍ ايعاّ يف ايؿك٘ اإلض٬َٞ: أ٫ًٚ: 

 ١ً1235 ا٭سهاّ ايعدي١ٝ املٓبجك١ عٔ املرٖب اؿٓؿٞ ا٭ٍَٛ ايعا١َ يف عدد َٔ املٛاد أُٖٗا املاد٠ عسؾت ف

بإٔ ) ا٭َٛاٍ اييت ٜعٛد ْؿعٗا يًعا١َ ٚغري قاب١ً يًتًُو املا٤ اؾازٟ ؼت ا٭زض يٝظ مبًو أسد(.  نُا ْصت 

دعا٣ٚ املاٍ اييت ٜعٛد ْؿعٗا يًعا١َ نايطسٜل َٔ اجمل١ً املرنٛز بأْ٘ ٫ اعتباز ملسٚز ايصَٔ يف  1275املاد٠ 

 ايعاّ ٚايٓٗس ٚاملساعٞ ( . 

َٔ د١ٗ أخس٣ ٜكطِ ايبعض َٔ ايؿك٘ املاٍ ايعاّ إىل قطُني: ا٭ٍٚ: ٖٛ املٛازد ايدٚز١ٜ ايجابت١، ٖٚٞ َٛزد 

جٌ باملٛازد ز٥ٝظ يٝطت َاٍ املطًُني، ٚتتهٕٛ َٔ ايصنا٠ ٚاؾص١ٜ ٚاـساز ٚايعػٛز. أَا ايكطِ ايجاْٞ ؾتتُ

غري ايدٚز١ٜ ٚغري ايجابت١ ، ٚتعترب إٜسادات اضتجٓا١ٝ٥ َجٌ ايػٓا٥ِ ٚايؿ٤ٞ ٚايكسٚض ٚايرتنات اييت ٫ ٚازخ هلا، 

 . (2)ٚنٌ َاٍ يٝظ ي٘ َطتشل

نُا ٜس٣ ايبعض بإٔ املاٍ ايعاّ ازتبط بهٝؿ١ٝ ؼصًٝ٘ ٚاضتعُاي٘ ٚاضتك٬ي٘ ٚايتصسف ؾٝ٘ ازتباطًا ٚثٝكًا 

اإلض١َٝ٬، َع اإلغاز٠ إىل إٔ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ تػري إىل إٔ ٖٓاى أَٛا٫ً ٫ جيٛش متًهٗا أٚ ظرٚز ايؿًطؿ١ 

متًٝهٗا، أٟ ٫ جيٛش ايتصسف ؾٝٗا، ٖٚٞ َا تكع يًُٓاؾع ايعا١َ، نايطسم ايٓاؾر٠ ٚايػٛازع ٚاؾطٛز املعد٠ 

 . (3)ي٬ْتؿاع ايعاّ

يًُاٍ ايعاّ بأْ٘ نٌ َسؾل ي٘ خصا٥ص املًه١ٝ ايعا١َ،  ٚقد أند ع٢ً ٖرا املع٢ٓ ايبعض َٔ ايؿك٘ يف تعسٜؿ٘

  (4) ؾٗٛ يًهٌ ٫ جيٛش إٔ خيصص يؿسد أٚ ا٭ؾساد دٕٚ آخسٜٔ.

 

                                                           
  ٖـ.1433يعاّ  31/ َٔ ْعاّ َهاؾش١ غطٌٝ ا٭َٛاٍ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ 1( ّ / 1)

 .  258ٖـ، ص  1410عاّ  1طعٓا١ٜ غاشٟ : املاي١ٝ ايعا١َ ٚايٓعاّ املايٞ اإلض٬َٞ ، دزاض١ َكاز١ْ ، بريٚت ، داز اؾٌٝ ،    (2)

 .   29، ص  1964د . قُد أبٛ شٖس٠ : ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ يف اإلض٬ّ ، ايداز ايك١َٝٛ ، ايكاٖس٠ ،    (3)

 .  92ٖـ ، ص  1398،  3د . اـٛيٞ ايبٗٞ : ايجس٠ٚ يف ظٌ اإلض٬ّ ، داز ا٫عتصاّ ، ط   (4)
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 ثاًْٝا : تعسٜـ املاٍ ايعاّ يد٣ ؾكٗا٤ ايكإْٛ : 

عاًَا  زنص ؾكٗا٤ ايكإْٛ يف تعسٜؿِٗ ع٢ً ايعاّ ايعاّ ع٢ً ؾهس٠ املٓؿع١ ايعا١َ، ؾكد اعتربٚا إٔ املاٍ ٫ ٜعترب

إ٫ إذا نإ كصصًا يًٓؿع ايعاّ، ضٛا٤ ناْت ٖرٙ املٓؿع١ خصصت ٫ضتعُاٍ اؾُٗٛز أّ ناْت كصص١ 

  (1) ـد١َ َسؾل َٔ املساؾل ايعا١َ ، ٚاملكصٛد بايتدصٝص ٖٓا ٖٛ ايتدصٝص بايٓعاّ أٚ بايؿعٌ.

 ثايجًا : تعسٜـ املاٍ ايعاّ يف ايٓعاّ : 

َٓ٘ املاٍ ايعاّ بأْ٘ )تعترب أَٛا٫ً عا١َ ايعكازات  87يف املاد٠  1972يط١ٓ  35عسف ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ زقِ 

ٚاملٓك٫ٛت اييت يًدٚي١ أٚ ا٭غداص ا٫عتباز١ٜ ايعا١َ، ٚاييت تهٕٛ كصص١ ملٓؿع١ عا١َ بايؿعٌ أٚ مبكتط٢ 

 قإْٛ أٚ " َسضّٛ " ٚقساز َٔ ايٛشٜس املدتص ( . 

ت٘ ع٢ً أْ٘ ) تؿكد ا٭َٛاٍ ايعا١َ صؿتٗا باْتٗا٤ ؽصٝصٗا يًُٓؿع١ ايعا١َ، َٔ ايكإْٛ ذا 88ٚتٓص املاد٠ املاد٠ 

ٜٚٓتٗٞ ايتدصٝص مبكتط٢ ايكإْٛ أٚ َسضّٛ أٚ بكساز َٔ ايٛشٜس املدتص أٚ بايؿعٌ أٚ باْتٗا٤ ايػسض ايرٟ 

 َٔ أدً٘ خطعت تًو ا٭َٛاٍ يًُٓؿع١ ايعا١َ ( . 

ازًا عاًَا يًُاٍ ايعاّ )ٖٚٛ ؽصٝص٘ يًُٓؿع١ ايعا١َ( ٚتسى ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو انتؿ٢ ايكإْٛ املصسٟ بٛضع َعٝ

يًكاض٢ ٚؾكًا يهٌ ساي١ إٔ حيدد َا ٜعترب َٔ َؿسدات ا٭٬َى ايعا١َ، ٚبأْ٘ ٚؾكًا هلرا املعٝاز يهٞ ٜعترب 

املاٍ عاًَا جيب إٔ ٜتٛاؾس ؾٝ٘ غسطإ : ا٭ٍٚ إٔ ٜهٕٛ ٖرا املاٍ خاصًا بايدٚي١ أٚ بأسد أغداص ايكإْٛ 

 . (2)عاّ ا٭خس٣، ٚايجاْٞ إٔ خيصص ٖرا املاٍ ملٓؿع١ عا١َ " اي

نُا إٔ ٖرا ايكإْٛ أضؿ٢ صؿ١ ايع١َُٝٛ ع٢ً املاٍ املٓكٍٛ ٚمل ٜكصسٙ ع٢ً ايعكازات ؾكط ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

بع أَٛاٍ مجٝع املساؾل ايعا١َ اإلداز١ٜ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ايتذاز١ٜ تعترب َا٫ً عاًَا ضٛا٤ أناْت تتبع ايدٚي١ أٚ تت

ا٭غداص احملًٝني، ٚنريو أَٛاٍ املساؾل ايعا١َ ايصٓاع١ٝ أٚ ايتذاز١ٜ تعترب أَٛا٫ً عا١َ، غسٜط١ إٔ تهٕٛ 

 . (3)ممًٛن١ ٭سد ا٭غداص ايعا١َ

أَا املٓعِ ايطعٛدٟ مل ٜهٔ َٛقؿ٘ يف َسس١ً أٚىل ٚاضشًا َٔ ؼدٜد َؿّٗٛ املاٍ ايعاّ سٝح ناْت ا٭ْع١ُ 

 . (4)اّ يف سا٫ت خاص١ايصادز٠ تٓص ع٢ً املاٍ يع

                                                           
، د .  512، ص  1996دزاض١ َكاز١ْ ، داز ايؿهس ايعسبٞ ، ايكاٖس٠ :  -يف ايكإْٛ اإلدازٟ اْعس يف ذيو د . ضًُٝإ ايطُاٟٚ : ايٛدٝص    (1)

،  1968، د . َصطؿ٢ ساَد : َباد٨ ايكإْٛ اإلدازٟ ايعساقٞ ، بػداد ،  44، ص  1ؾ٪اد ايعطاز : ايكإْٛ اإلدازٟ ، ايكاٖس٠ ، داز ايٓٗط١ ، ز 

 .  92ص 

 .  511،  510ضابل ، ص د . ضًُٝإ ايطُاٟٚ : َسدع    (2)

 .  20، ص  2002د . إبساِٖٝ عبد ايعصٜص : ا٭َٛاٍ ايعا١َ ، َٓػأ٠ املعازف ، اإلضهٓدز١ٜ ،    (3)

ٖـ ع٢ً أْ٘ )ٜعترب ًَهًا يًدٚي١ ٚسدٖا مجٝع ايسٚاضب 1382يعاّ  40ْصت املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ْعاّ ايتعدٜٔ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ    (4)

دٕ ٚخاَات احملادس أًٜا نإ غهًٗا ٚتسنٝبٗا ضٛا٤ ناْت يف ايرتب١ أٚ ؼتٗا(. نُا ٚزد يف املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ْعاّ محا١ٜ خطٛط ايطبك١ٝ يًُعا
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ؾكد  15/11/1392بتازٜذ  64ٚيهٔ بعد صدٚز ْعاّ ايتصسف يف ايعكازات ايبًد١ٜ باملسضّٛ املًهٞ زقِ 

اتطشت ايس١ٜ٩ متاًَا يف ٖرا ايصدد ، سٝح تطُٓت املاد٠ ايجايج١ َٔ ٖرا ايٓعاّ تعسٜؿًا ٚاضشًا يًُاٍ ايعاّ 

با٭َٛاٍ ايعا١َ ا٭َٛاٍ املدصص١ يًُٓؿع١ ايعا١َ بايؿعٌ أٚ  ٚذيو ع٢ً أْ٘ ٜكصد يف تطبٝل ا٭سهاّ ايطابك١

 بايٓعاّ ٜٚعترب با٭َٛاٍ اـاص١ َا عدا ذيو. 

 املطًب ايجايح

 ايؿسم بني املاٍ ايعاّ ٚاملاٍ اـاص

َٔ خ٬ٍ ايٓصٛص ايٓعا١َٝ يتُٝٝص املاٍ ايعاّ عٔ املاٍ اـاص ْس٣ إٔ املٓعِ ايطعٛدٟ ٫ ٜعترب إٔ املاٍ عاّ 

إذا خصص يًُٓؿع١ ايعا١َ بايؿعٌ أٚ ايٓعاّ، ضٛا٤ أنإ ذيو بتدصٝص٘ ٫ضتعُاٍ اؾُٗٛز َباغس٠ أٚ  إ٫

نإ ؽصٝص٘ ـد١َ َسؾل عاّ، ٚذيو ٚؾكًا ملا ْصت عًٝ٘ املاد٠ ايجايج١ َٔ ْعاّ ايتصسف يف ايعكازات 

 ايبًد١ٜ املػاز إيٝٗا ضابكًا . 

اييت متًهٗا ايدٚي١ دٕٚ إٔ تهٕٛ كصص١ يًٓؿع ايعاّ ٚإمنا أَا ا٭َٛاٍ اـاص١ ٚؾكًا هلرا ايٓعاّ ؾٗٞ 

ٜكصد اضتػ٬هلا أٚ اؿصٍٛ ع٢ً َا تٓتذ٘ َٔ َٛازد َاي١ٝ أض٠ٛ باضتػ٬ٍ ا٭ؾساد ٭َٛاهلِ اـاص١، ؾكد 

ذنست املاد٠ ايجايج١ ذاتٗا بأْ٘ ) ٜعترب َٔ ا٭َٛاٍ اـاص١ َا شايت عٓ٘ بايؿعٌ أٚ بايٓعاّ صؿ١ ايتدصٝص 

 ١ ايعا١َ ( .يًُٓؿع

 اٍ اـاص١ ايتابع١ هلا مبا ًٜٞ نُا دا٤ يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖرا ايٓعاّ ع٢ً أْ٘ جيٛش يًبًدٜات ايتصسف با٭َٛ

 اإلػاز .  - 2  ايبٝع .  - 1

 ايرتخٝص با٫ْتؿاع بٗا بدٕٚ َكابٌ أٚ َكابٌ زضِ .  - 3

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
ٖـ ع٢ً إٔ تعترب املا٥يت َرت َٔ َسنص ايطه١ اؿدٜد١ٜ ع٢ً ن٬ً اؾاْبني ًَهًا 1382يعاّ  21ايطهو اؿدٜد١ٜ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ 

  ي١ ، ٚتط٢ُ َٓطك١ أزاضٞ ايطهو اؿدٜد١ٜ.عاًَا يًدٚ
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 املبشح ا٭ٍٚ

 ايٛظٝؿ١ ايعا١َ اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ ضُٔ إطاز

ٜستهب بعض املٛظؿني أسٝاًْا املدايؿات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت تتصٌ بطري ايعٌُ املٓٛط بِٗ مما ٜػهٌ اعتدا٤ 

ع٢ً املاٍ ايعاّ يف إطاز ايٛظٝؿ١ ايعا١َ. َٚٔ ٖٓا نإ ع٢ً اإلداز٠ ٚادب اؽاذ مجٝع اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ اييت 

 ا١َ. ؼُٞ املاٍ ايعاّ داخٌ ايٛظٝؿ١ ايع

ٚقد دأبت ا٭ْع١ُ ايطعٛد١ٜ ع٢ً إزضا٤ ايكٛاعد اييت تعٌُ ع٢ً محا١ٜ املاٍ ايعاّ َٔ ايٓاس١ٝ اإلداز١ٜ ؾط٬ً عٔ 

 َٔ قاضب١ َٔ خيط٧ َٔ املٛظؿني يف ٖرا ايصدد. 

 . (1)( َٔ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ ع٢ً إٔ يٮَٛاٍ ايعا١َ سسَتٗا ٚع٢ً ايدٚي١ محاٜتٗا 16ؾكد ْصت املاد٠ )

ُا دا٤ يف املاد٠ ايجا١َٓ َٔ ْعاّ ٚظا٥ـ َباغس٠ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ع٢ً أْ٘ ) ُٜعد عدّ إدسا٤ اؾسد ٚاحملاضب١ ن

يف املٛاعٝد املكسز٠ يف املاد٠ " ايجايج١ " َٔ ٖرا ايٓعاّ أٚ إدسا٩ٙ بطسٜك١ غري ْعا١َٝ كايؿ١ إداز١ٜ، ٚتكع 

أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ، أٚ ميازع اختصاصات٘  -ؾسد َط٪ٚي١ٝ ذيو ع٢ً املط٪ٍٚ اإلدازٟ املباغس عٔ إدسا٤ ا

 . (2)يف اؾ١ٗ اييت ٜتبع هلا ايصٓدٚم أٚ املطتٛدع أٚ ايعٗد ايع١ٝٓٝ (  -

نُا بٝٓت املاد٠ ايجا١َٓ ي٥٬ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يًٓعاّ املرنٛز ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا يف املٛظـ يًكٝاّ بأعُاٍ 

 ملا ًٜٞ :  أٟ َٔ ايٛظا٥ـ املػُٛي١ بٗرا ايٓعاّ ٚؾكًا

 املٛاؾك١ اـط١ٝ ع٢ً ايتهًٝـ قبٌ إصداز قساز ايتهًٝـ.  .1

إٔ ٫ ٜهٕٛ َعًٓٝا ع٢ً بٓد أدٛز ايعُاٍ أٚ ايٛظا٥ـ امل٪قت١ أٚ ٥٫ش١ اضتدداّ املٛظؿني غري  .2

 ايطعٛدٜني. 

 مل ٜطبل إخ٬ي٘ بٛادب ٚظٝؿت٘.  .3

 إٔ ٫ ٜهًـ أثٓا٤ ؾرت٠ ايتشكٝل َع٘.  .4

 . (3)غسٚط غػٌ ٚظٝؿت٘ خاضع١ يٓعاّ َباغس٠ ا٭َٛاٍ ايعا١َعدّ ٚدٛد َٛظـ تٓطبل عًٝ٘  .5

                                                           
 . 27/8/1412بتازٜذ  90/ َٔ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ ايصادز با٭َس املًهٞ زقِ 16ّ  /   (1)

  ٖـ .23/2/1426تازٜذ  18َٔ ْعاّ ٚظا٥ـ َباغس٠ ا٭ؾساد ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ  8ّ    (2)

 ٖـ . 15/10/1436ا٥ـ َباغس٠ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ايصادز٠ بتازٜذ / َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يٓعاّ ٚظ8ّ /   (3)
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ٚيف ضبٌٝ محا١ٜ املاٍ ايعاّ إدازًٜا ْصت املاد٠ ايطادض١ َٔ ْعاّ قان١ُ ايٛشزا٤ ع٢ً أْ٘ ) ٜرتتب ست٢ ع٢ً 

اؿهِ بإدا١ْ ايٛشٜس أٚ َٔ يف َستبت٘، عصي٘ َٔ َٓصب٘ ٚسسَاْ٘ َٔ تٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ َٚٔ عط١ٜٛ 

 . (1)ازا٠ اهل٦ٝات أٚ ايػسنات ٚامل٪ضطات َٚٔ أٟ ٚظٝؿ١ٝ ؾٝٗا( فايظ إد

ٜٚعٗس َٔ خ٬ٍ ٖرا ايٓص إٔ املٓعِ قد اؽر إدسا٤ صازًَا سٝاٍ أٟ ٚشٜس أٚ َٔ يف َستبت٘ ٜجبت اؿهِ 

بإداْت٘ ، ٚذيو بعصي٘ َٔ َٓصب٘ ٚسسَاْ٘ ْٗا٥ًٝا َٔ دخٍٛ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، َطتٗدؾّا بريو محا١ٜ ايٛظٝؿ١ 

 ١َ بهٌ َهْٛاتٗا مبا ؾٝٗا املاٍ ايعاّ. ايعا

ٚيف ذات املع٢ٓ سعس املٓعِ ع٢ً املٛظـ ايعاّ ا٫غتػاٍ بايتذاز٠ بطسٜك١ َباغس٠ أٚ غري َباغس٠ أٚ ا٫غرتاى 

يف تأضٝظ ايػسنات أٚ قبٍٛ عط١ٜٛ فايظ إدازتٗا أٚ أٟ عٌُ ؾٝٗا أٚ يف قٌ ػازٟ ، إ٫ إذا نإ َعًٝٓا 

 . (2)َٔ اؿه١َٛ

دا٤ يف املرنس٠ ايتؿطري١ٜ يٓعاّ تأدٜب املٛظؿني بإٔ املٛظـ أَني ع٢ً املصًش١ ايعا١َ يف ْطام  نُا

اختصاص٘، َٚط٪ٍٚ إٔ ٜبرٍ قصاز٣ دٗدٙ يف سطٔ أدا٤ املسؾل ايرٟ ٜعٌُ ب٘، ٚأْ٘ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تع٢ٓ 

املٛظؿني، ست٢  ايدٚي١، ٖٚٞ بصدد ضبط ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، بإزضا٤ ايكٛاعد اييت ؼاضب َٔ خيط٤ٞ َٔ

ٜهٕٛ اؾصا٤ زادعًا يًُدط٧ ٚعرب٠ ٭َجاي٘. ؾاؾصا٤ات اإلداز١ٜ يٝطت عكٛبات دٓا١ٝ٥، ؾاؾصا٤ اإلدازٟ 

ٜطتٗدف أضاضًا قاضب١ املٛظـ عٔ خط٦٘ ايٛظٝؿٞ، ٚإْصاٍ دصا٤ ب٘ ٜٓاي٘ يف سٝات٘ ايٛظٝؿ١ٝ، بُٝٓا تعاقب 

ٍ ب٘ عكابًا ٜٓاي٘ يف سسٜت٘ ايػدص١ٝ أٚ يف َاي٘. ٚيرا اؾصا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ازتهاب غدص ؾسمي١ َا، ٚتٓص

ؾإٕ ايٓعِ اؾٓا١ٝ٥ ترنس عاد٠ اؾسا٥ِ ع٢ً ضبٌٝ اؿصس، بٝد إٔ ايٓعِ اإلداز١ٜ ٚإٕ مل تعدد املدايؿات 

اإلداز١ٜ تعدادًا سصسًٜا إ٫ أْٗا تػرتى َع غريٖا َٔ ايٓعِ يف ؼدٜد اؾصا٤ات اييت جيٛش تٛقٝعٗا ؼدٜدًا 

 . (3)٫ ٜرتى فا٫ً يًتكدٜس عٓد ايتطبٝل دقٝكًا

َٔ ْعاّ تأدٜب املٛظؿني ايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ اييت جيٛش إٔ تٛقع ع٢ً  32ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو ؾكد سددت املاد٠ 

 املٛظـ ٖٚٞ : 

 أ٫ًٚ : بايٓطب١ ملٛظؿٞ املستب١ ايعاغس٠ ؾُا دْٚٗا أٚ َا ٜعادهلا. 

 اإلْراز .  - 1

 ايًّٛ .  - 2

                                                           
 ٖـ . 22/9/1380بتازٜذ  88/ َٔ ْعاّ قه١ُ ايٛشزا٤ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ ، زقِ 6ّ /   (1)

  ٖـ .10/7/1397بتازٜذ  49/ َٔ ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ 13ّ /   (2)

 ٖـ . 1/2/1391تازٜذ  7يٓعاّ تأدٜب املٛظؿني ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ  املرنس٠ ايتؿطري١ٜ   (3)
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َٔ ايساتب مبا ٫ ٜتذاٚش صايف زاتب ث٬ث١ أغٗس ع٢ً إٔ ٫ ٜتذاٚش املدصّٛ غٗسًٜا ثًح صايف اـصِ  - 3

 ايساتب ايػٗسٟ. 

  اؿسَإ َٔ ع٠ٚ٬ دٚز١ٜ ٚاسد٠ .  - 4

 ايؿصٌ.  - 5

 ثاًْٝا : بايٓطب١ يًُٛظؿني ايرٜٔ ٜػػًٕٛ املستب١ اؿاد١ٜ عػس٠ ؾُا ؾٛم أٚ َا ٜعادهلا : 

 ايؿصٌ.  - 3             اؿسَإ َٔ ع٠ٚ٬ دٚز١ٜ ٚاسد٠ .   - 2        ايًّٛ .  - 1

ٚيف ٖرا ايطٝام أٜطًا صدز ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ ايرٟ أزض٢ ايعدٜد َٔ ايكٛاعد يف ْطام اؿُا١ٜ 

٠ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ ، ؾكد ْصت املاد٠ ايجا١َٓ َٔ ايٓعاّ املرنٛز بأْ٘ ٜعٌُ ايدٜٛإ ع٢ً إجياد ا٭دٗص

 اي٬ش١َ اييت تهؿٌ َا ٜأتٞ : 

ايتشكل َٔ إٔ مجٝع إٜسادات ايدٚي١ َٚطتشكاتٗا املاي١ٝ َٔ أَٛاٍ ٚأعٝإ ٚخدَات قد أدخًت يف ذَتٗا  .1

ٚؾكًا يًٓعِ ايطاز١ٜ ٚإٕ ناؾ١ َصسٚؾاتٗا قد متت ٚؾكًا ٭سهاّ املٝصا١ْٝ ايط١ٜٛٓ ٚطبكًا يًٓعِ 

 (1)ر٠. ٚايًٛا٥ح اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاؿطاب١ٝ ايٓاؾ

ايتشكل َٔ إٔ ناؾ١ أَٛاٍ ايدٚي١ املٓكٛي١ ٚايجابت١ تطتعٌُ يف ا٭غساض اييت خصصت َٔ أدًٗا َٔ قبٌ  .2

اؾ١ٗ املدتص١، ٚإٔ يد٣ ٖرٙ اؾٗات َٔ اإلدسا٤ات َا ٜهؿٌ ض١َ٬ ٖرٙ ا٭َٛاٍ ٚسطٔ 

ييت خصصت اضتعُاهلا ٚاضتػ٬هلا، ٜٚطُٔ عدّ إضا٠٤ اضتعُاهلا أٚ اضتدداَٗا يف غري ا٭غساض ا

 َٔ أدًٗا. 

ٚسسصًا َٔ املٓعِ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ع٢ً املاٍ ايعاّ، ٚإدزانًا َٓ٘ بأُٖٝت٘ ؾكد مت إْػا٤  .3

اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد، سٝح بني إٔ اهلدف َٔ إْػا٤ ٖرٙ اهل١٦ٝ ٖٛ محا١ٜ ايٓصا١ٖ ٚتعصٜص 

ت٢ صٛزٙ َٚعاٖسٙ ٚأضايٝب٘، ٚإٔ ي١٦ًٝٗ يف َبدأ ايػؿاؾ١ٝ، َٚهاؾش١ ايؿطاد املايٞ ٚاإلدازٟ بػ

 ضبٌٝ ؼكٝل ذيو اختصاصات عدٜد٠ َٓٗا: 

  .َتابع١ اضرتداد ا٭َٛاٍ ٚايعا٥دات ايٓاػ١ َٔ دسا٥ِ ايؿطاد َع اؾٗات املدتص١ 

  إعداد ايطٛابط اي٬ش١َ بإقسازات اير١َ املاي١ٝ، ٚأدا٤ ايكطِ ايٛظٝؿٞ يبعض ؾ٦ات ايعاًَني يف ايدٚي١

 إىل املًو يًٓعس يف اعتُادٖا. ٚزؾعٗا 

                                                           
  ٖـ .11/2/1391بتازٜذ  9ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ    (1)
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  ٍايعٌُ َع اؾٗات املع١ٝٓ َٚ٪ضطات اجملتُع املدْٞ ع٢ً ت١ُٝٓ ايػعٛز باملٛاط١ٓ، ٚبأ١ُٖٝ محا١ٜ املا

 . (1)ايعا١َ ٚاملساؾل ٚاملُتًهات ايعا١َ ٚسطٔ إدازتٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا

َات ٚايٛادبات ٚاؾصا٤ات املتعًك١ ٚػدز اإلغاز٠ إىل إٔ املٓعِ ايطعٛدٟ مل ٜكـ عٓد ايٓص ع٢ً ا٫يتصا

باؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ بٌ أٚدد ٚدًٗا إجيابًٝا يف ٖرا ايصدد، ٚذيو بايٓص ع٢ً َٓح َهاؾآت 

 يًُٛظؿني ايرٜٔ حياؾعٕٛ ع٢ً ا٭َٛاٍ ايعا١َ. 

قرتاح َٓ٘ َٚٛاؾك١ / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ ع٢ً أْ٘ ) يس٥ٝظ ايدٜٛإ بٓا٤ ع٢ً ا26ؾكد ْص يف املاد٠ /

ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ صسف َهاؾأ٠ تػذٝع١ٝ ملٛظؿٞ ايدٜٛإ ايرٜٔ ب٪دٟ ادتٗادِٖ إىل تٛؾري َبايؼ ضد١ُ 

 . (2)يًدص١ٜٓ ايعا١َ، أٚ إْكاذ ن١ُٝ نبري٠ َٔ أَٛاٍ ايدٚي١ َٔ خطس قكل ( 

ؼكٝل شٜاد٠ يف إٜسادات نُا أقس ْعاّ إٜسادات ايدٚي١ مبٓح َهاؾآت تػذٝع١ٝ يًُٛظؿني ايرٜٔ عًُٛا ع٢ً 

 . (3)ايدٚي١

ؾط٬ً عٔ ذيو أٚدب تٓعِٝ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد بإٔ تعد اهل١٦ٝ قٛاعد ؿُا١ٜ ايٓصا١ٖ، ٚتػتٌُ 

َع١ٜٛٓ ( ملٛظؿٞ اؾٗات ايعا١َ يف ايدٚي١ ٚغريِٖ، ممٔ ٜ٪دٟ  -ع٢ً آيٝات ملٓح َهاؾآت تػذٝع١ٝ ) َاد١ٜ 

 . (4)ايؿطاد أٚ تٛؾري َبايؼ يًدص١ٜٓ ايعا١َادتٗادِٖ إىل انتػاف سا٫ت 

 املبشح ايجاْٞ

 إشاي١ ايتعدٟ عٔ املاٍ ايعاّ

متجٌ ٖرٙ اؿاي١ إٔ ٜكّٛ أسد ا٭غداص با٫عتدا٤ ع٢ً املاٍ ايعاّ بإسد٣ صٛز ا٫عتدا٤، ناإلت٬ف 

س١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، ٚايتدسٜب ٚاهلدّ أٚ تًٜٛح املٝاٙ ايعا١َ ٚغري ذيو َٔ ا٭ؾعاٍ املاد١ٜ اييت قد تهٕٛ ف

إ٫ إٔ ذيو ٫ ميٓع اإلداز٠ َٔ اؽاذ اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ اي٬ش١َ يسد ايتعدٟ ٚإشاي١ آثازٙ، ٚذيو نٓٛع َٔ 

اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ. ٖٚرا َا أندٙ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ يف املًُه١ عٓدَا ذنس يف َادت٘ 

يٮَٛاٍ ايعا١َ سسَتٗا ٚع٢ً ايدٚي١ محاٜتٗا، ٚع٢ً املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايطادض١ عػس٠ املػاز إيٝٗا ضابكًا بإٔ 

 . (5)احملاؾع١ عًٝٗا 

                                                           
 ٖـ . 13/4/1432بتازٜذ  65/ٚ ْعاّ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد ايصادز با٭َس املًهٞ زقِ 3ّ /  (1)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ . 26ّ /  (2)

  / َٔ ْعاّ إٜسادات ايدٚي١ .6ّ / (3)

 / َٔ تٓعِٝ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد . 13ّ /  (4)

 ٖـ  . 20/12/1405بتازٜذ  62ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعاّ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ   (5)
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ٚتأنٝدًا ع٢ً ٖرا املع٢ٓ ؾكد أصدز املٓعِ ايطعٛدٟ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ سٝح تطُٔ ٖرا ايٓعاّ 

 . (1)املساؾل اييت ٜطبل عًٝٗا ايٓعاّ

ّ بأٟ عٌُ َٔ غأْ٘ ايتأثري ع٢ً غبهات َٚٓػآت أٟ َسؾل َٔ ٚقد بني ايٓعاّ املرنٛز بأْ٘ قبٌ ايكٝا

املساؾل ايعا١َ، اؿصٍٛ َٔ اؾ١ٗ املدتص١ ع٢ً املدططات ٚايتعًُٝات اـاص١ بريو املسؾل، ٚأخر أقص٢ 

ا٫ستٝاطات اييت تطُٔ محاٜت٘، ٚعدّ تٛقـ خدَات٘ عٔ أٟ َطتؿٝد َٓ٘، ٚيف ساٍ إؿام ضسز بأٟ َسؾل 

 .(2)غعاز اؾ١ٗ املع١ٝٓ بٗرا املسؾلجيب ع٢ً املتطبب إ

نُا أٚدب ايٓعاّ ع٢ً اإلدازات ٚايػسنات املع١ٝٓ بإداز٠ نٌ َسؾل، اؽاذ ا٫ستٝاطات اي٬ش١َ ؿُا١ٜ 

ٚتٛع١ٝ ايػري مبا جيب عًُ٘ يطُإ ٚض١َ٬ غبهات املسؾل َٚٓػآت٘. ٚعًٝ٘ تكدِٜ كططات املسؾل 

َٔ ذٟٚ ايع٬ق١ خ٬ٍ َد٠ ٫ تتعد٣ مخط١ عػس ًَٜٛا َٔ ٚزٚد ايطًب ٚايتعًُٝات املعد٠ ؿُاٜت٘ إىل َٔ ٜطًبٗا 

 .(3)إيٝٗا، ٚتهٕٛ َط٪ٚي١ عٔ صش١ ايتعًُٝات ٚاملدططات اييت تكدَٗا

نُا أٚدب ايٓعاّ أٜطًا ع٢ً إدازات ٚغسنات املساؾل ايعا١َ ايتٓطٝل ؾُٝا بٝٓٗا مبا خيدّ محا١ٜ نٌ 

ضسع١ ممه١ٓ، ٚعًٝٗا َٔ أدٌ ذيو اإلع٬ّ عٔ املط٪ٍٚ  َسؾل، ٚضُإ إص٬ح أٟ ضسز ٜتعسض ي٘ بأقص٢

 يدٜٗا ايرٟ ميهٔ ا٫تصاٍ ب٘ يف أٟ ٚقت. 

ٚقد ْص ايٓعاّ املرنٛز ع٢ً عكٛب١ تعُد إت٬ف أٟ َٔ متدٜدات َٚٓػآت املساؾل ايعا١َ أٚ قطعٗا أٚ 

 . (4)تعطًٝٗا

ٚإثباتٗا ٚايتشكل ؾٝٗا ٚؾل اإلدسا٤ات اييت ٚبني ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ إٔ كايؿات ٖرا ايٓعاّ ٜتِ ضبطٗا 

تطعٗا ؾ١ٓ تػهٌ َٔ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ ٚٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ ٚٚشاز٠ املٛاص٬ت 

  (5) ٚٚشاز٠ ايصٓاع١ ٚايهٗسبا٤ ٚٚشاز٠ ايربم ٚايربٜد ٚاهلاتـ ٜٚعتُدٖا ٚشٜس ايداخ١ًٝ.

ُتع ٖٚٞ بصدد محا١ٜ املاٍ ايعاّ َٔ ا٫عتدا٤ عًٝ٘ عل ايتٓؿٝر املباغس، ايرٟ ٚػدز اإلغاز٠ إٔ اإلداز٠ تت

ٜعين إٔ تكّٛ اإلداز٠ ْؿطٗا بتٓؿٝر قسازاتٗا يف َٛاد١ٗ ا٭ؾساد تٓؿٝرًا دربًٜا دٕٚ ساد١ ي٬يتذا٤ إىل ايكطا٤ إذا 

 مل ٜٓؿرٖا ا٭ؾساد طٛعًا أٚ اختٝازًا . 

 خسٚدًا ع٢ً ا٭صٌ ايعاّ ٚايرٟ ٜكطٞ بإٔ ا٭ؾساد ٫ ٜأخرٕٚ سكِٗ بٝدِٖ ٖٚرا ا٫َتٝاش املُٓٛح يإلداز٠ ٜعترب

عٓد َٓاشع١ ايػري هلِ يف ٖرا اؿل، إذ ٜتٛدب عًِٝٗ إٔ ًٜذأٚا إىل ايكطا٤ بٛصؿ٘ صاسب اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ يف 

                                                           
ساؾل ايعا١َ ع٢ً أْ٘ ) ٜطبل ٖرا ايٓعاّ ع٢ً املساؾل ايعا١َ ايتاي١ٝ : املٝاٙ ٚاجملازٟ ٚتصسٜـ ايطٍٝٛ ْصت املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ْعاّ محا١ٜ امل   (1)

 ٚايهٗسبا٤ ٚاهلاتـ ٚايطسم ايعا١َ ٚايطهو اؿدٜد١ٜ ٚاملساؾل ا٭خس٣ اييت ٜصدز بتشدٜدٖا  قساز َٔ فًظ ايٛشزا٤ ( . 

  / َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ  .2ّ /  (2)

 /  َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ  . 3/ ّ (3)

 / َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ   .  10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5ّ /  (4)

 / َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ . 12ّ /  (5)
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ؾٗٞ تصدز طعٔ املٓاشعات يٝكسز هلِ ٜٚعطٞ نٌ ذٟ سل سك٘، أَا اإلداز٠ ؾإْٗا ؽسز عٔ ا٭صٌ َٔ ْاسٝتني: 

 . (1)بٓؿطٗا قسازًا تٓؿٝرًٜا ثِ تٓؿرٙ بٓؿطٗا ع٢ً ا٭ؾساد، زا٥د صايف ذيو اؿسص ع٢ً ؼكٝل املصًش١ ايعا١َ

ٜٚربش ٖرا ا٫َتٝاش املُٓٛح يإلداز٠ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ خ٬ٍ ا٭ْع١ُ اييت أعطت يإلداز٠ تاؿل 

 ٍ ايعاّ َٔ قبٌ ا٭ؾساد. بايتدخٌ َباغس٠ عٓد سصٍٛ أٟ اعتدا٤ ع٢ً املا

ؾكد ْصت املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠ َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعاّ بأْ٘ ) ... يًذ١ٗ املدتص١ إٔ تًصّ َستهب املدايؿ١ 

بإص٬ح َا ٜٓتر عٔ كايؿت٘ أٚ إٔ تكّٛ باإلص٬ح ع٢ً ْؿك١ املدايـ، ٜٚسدع عًٝ٘ يف ٖرٙ اؿاي١ بهاؾ١ 

ايتعدٟ ٚإص٬ح ا٭ضساز اييت تستبت عًٝٗا، ٚؼدد َصازٜـ اإلشاي١  املصازٜـ ٚايٓؿكات اي٬ش١َ إلشاي١

ٚاإلص٬ح بكساز َٔ ايٛشٜس املدتص، ؾإٕ مل ٜكِ بدؾعٗا اضتٛؾٝت َٔ َطتشكات٘ يد٣ أ١ٜ د١ٗ سه١َٝٛ ٚإ٫ مت 

 .(2)ؼصًٝٗا ٚؾكًا يكٛاعد دبا١ٜ ا٭َٛاٍ ايعا١َ (

هو اؿدٜد١ٜ بأْ٘ )يف ساي١ ايتعسض ملٓطك١ أزاضٞ نُا دا٤ يف املاد٠ ايسابع١ َٔ ْعاّ محا١ٜ خطٛط ايط

ايطه١ اؿدٜد بأسد صٛز ايتعسض املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ ايجا١ْٝ، ٜهٕٛ ملصًش١ ايطه١ اؿدٜد مبٛدب 

 . (3)قساز ٜصدزٙ َدٜسٖا ايعاّ إشاي١ ايتعسض بايطسم اإلداز١ٜ( 

 مجٝع ا٭سٛاٍ إشاي١ أضباب املدايؿ١ ٚزد ايػ٤ٞ / َٔ ْعاّ اٯثاز بأْ٘ ) ع٢ً املدايـ يف 73نُا ْصت املاد٠ / 

 .(4)إىل أصً٘ يف َد٠ تعٝٓٗا دا٥س٠ اٯثاز، ؾإذا مل ٜؿعٌ قاَت بريو دا٥س٠ اٯثاز ع٢ً ْؿكت٘ ( 

نُا ٚزد يف املاد٠ اـاَط١ َٔ ْعاّ احملاؾع١ ع٢ً َصادز املٝاٙ بأْ٘ ) ع٢ً ٚشزا٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ إص٬ح أٚ زدّ 

سض ايجس٠ٚ املا١ٝ٥ يًطٝاع، أٚ ت٪دٟ إىل اإلضساز بايرتب١ أٚ تًٛخ املٝاٙ، ٚذيو ع٢ً ْؿكتٗا إذا اٯباز اييت تع

ناْت قؿٛز٠ مبٛدب تسخٝص َٔ ايٛشاز٠ ٚؾكًا يًتعًُٝات اييت أصدزتٗا. أَا اٯباز اييت مت سؿسٖا خ٬ؾًا 

ب املايو إذا أَتٓع عٔ إص٬سٗا خ٬ٍ ايؿرت٠ اييت سددتٗا يريو ؾتكّٛ ايٛشاز٠ بإص٬سٗا أٚ زدَٗا ع٢ً سطا

 . (5)ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ (

ٚغريٖا ايعدٜد َٔ ا٭ْع١ُ اييت أصدزٖا املٓعِ ايطعٛدٟ ٚأعط٢ َٔ خ٬هلا يإلداز٠ اَتٝاش ايتٓؿٝر املباغس يف 

 . (6)ساٍ اعتدا٤ ا٭ؾساد ع٢ً املاٍ ايعاّ

                                                           
  .   595د . ضًُٝإ ايطُاٟٚ ، َسدع ضابل ، ص  (1)

 ملساؾل ايعا١َ.( ايؿكس٠ ا٫ٚىل َٔ املاد١ٜ اؿاد١ٜ عػس٠ َٔ ْعاّ محا١ٜ ا 2)

 ٖـ  . 3/4/1382/ بتازٜذ  20/ َٔ ْعاّ محا١ٜ خطٛط ايطهو اؿدٜد١ٜ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ /  4ّ /  (3)

 ٖـ .  1392يعاّ  26/ َٔ ْعاّ اٯثاز ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ  73ّ /   (4)

 ٖـ   . 24/8/1400/ بتازٜذ  34ًهٞ زقِ / / َٔ ْعاّ احملاؾع١ ع٢ً َصادز املٝاٙ ايصادز باملسضّٛ امل 5ّ /  (5)

ٖـ ، ) 13/2/1421بتازٜذ  6/ َٔ ْعاّ َٝاٙ ايصسف ايصشٞ ٚاملعاؾ١ ٚإعاد٠ اضتدداَٗا ، ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ 30ْصت املاد٠ / (6)

ست٢  -بعد إٔ تهٕٛ ايعكٛب١ ْٗا٥ٝا -ملكسز٠ يًذ١ٗ املدتص١ قؿٌ َٝاٙ ايصسف ايصشٞ املعاؾ١ عٔ املدايـ إذا مل ٜكِ بتطدٜد ايػسا١َ املاي١ٝ ا

  ٜتِ ايطداد(  .
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٤ٛ إىل ايطسم اإلداز١ٜ ؿُا١ٜ أَٛاهلا ايعا١َ َٔ ا٫عتدا٤ عًٝٗا، ٖٚٛ سل أصٌٝ إذًا تطتطٝع اؾ١ٗ اإلداز١ٜ ايًذ

باعتباز إٔ اإلداز٠ ٖٞ ا٭١َٓٝ ع٢ً َصاحل ٚسكٛم اجملتُع. غري إٔ اإلداز٠ جيب إٔ ُتساعٞ ٖٚٞ بصدد إشاي١ 

شاي١ ايتعدٟ عًٝ٘ إدازًٜا ايتعدٟ إٔ ٫ ْصاع ع٢ً املاٍ ايعاّ أٟ ضٓدٖا يف اإلدعا٤ مبًهٝتٗا املاٍ ايرٟ تتدخٌ إل

ضٓدًا ددًٜا ثابت با٭ٚزام، أٟ قا٥ِ ع٢ً ضبب ٜربزٙ، أَا إذا نإ ضٓدٖا يًُاٍ ايعاّ ؾٝ٘ ْصاع ددٟ ؾإٕ قساز 

 .(1)اإلشاي١ يف ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ َصابًا بعٝب يف ايطبب

اي٬شّ يًؿصٌ يف أَس ٖرٙ ٚددٜس بايرنس إٔ َػسٚع١ٝ ايكساز ايصادز بإشاي١ ايتعدٟ إدازًٜا إمنا ٜهٕٛ بايكدز 

املػسٚع١ٝ، دٕٚ ايبشح يف أضاْٝد أصشاب ايػإٔ يف املًه١ٝ بكصد ايرتدٝح ؾُٝا بِٝٓٗ، ؾريو مما ٫ ٜدخٌ 

يف اختصاص ايكطا٤ اإلدازٟ ٚإمنا ٖٛ َٔ اختصاص ايكطا٤ ايػسعٞ. ٖٚرا َا قسزٙ دٜٛإ املعامل ايطعٛدٟ 

ملدع٢ عًٝٗا بطداد أدس٠ ا٭زض املًُٛن١ ي٘ طٛاٍ ؾرت٠ ا٫ْتؿاع بٗا بكٛي٘ ) َطايب١ املدعٞ بإيصاّ د١ٗ اإلداز٠ ا

ٚتكدمي٘ ايصهٛى ايداي١ ع٢ً املًه١ٝ دؾع د١ٗ اإلداز٠ بأْٗا املايه١ٝ ٚتكدميٗا يصهٛى ًَه١ٝ طعٔ ؾٝٗا 

ز املدعٞ َطتٓدًا إىل أْٗا ؽص أزضًا أخس٣ غري أزض٘. املٓاشع١ يف سكٝكتٗا تدٚز سٍٛ ًَه١ٝ ا٭زض مما خيس

 .(2) عٔ اختصاص ايدٜٛإ (

 املبشح ايجايح

 ا٭دٗص٠ املتدصص١ باؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ

إٕ اتطاع دا٥س٠ ايعٌُ اإلدازٟ ٚإشدٜاد ايعاًَني يف ايدٚي١ مبدتًـ ضًٛنٝاتِٗ ٚأخ٬قِٗ أد٣ إىل تعاظِ دٚز 

اي١ٝ أٚ اإلداز١ٜ ٚذيو ست٢ متٓع ايسقاب١ اإلداز١ٜ، ٚيريو تكِٝ ايدٚي١ ا٭دٗص٠ املدتص١ بايسقاب١ ضٛا٤ امل

اإلمساف ٚايؿطاد ٚأضباب٘. ٚتٓبع أ١ُٖٝ ايسقاب١ اإلداز١ٜ يف محاٜتٗا يًعًُٝات اإلداز١ٜ َٔ ا٫مساف قبٌ 

 ٚقٛع٘، ٚبعد ٚقٛع٘. 

ٚقد اٖتُت املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َبهسًا مبطأي١ ايسقاب١ اإلداز١ٜ نعاٌَ إص٬ح يإلداز٠ عٓد أَس املًو 

ٖـ ٚاييت نًؿت بٛضع قٛاعد تطبط ضًٛى 1345ايعصٜص زمح٘ اهلل بتأضٝظ ؾ١ٓ ايتؿتٝؼ ٚاإلص٬ح عاّ عبد 

املٛظؿني، ٚقد تٛصًت ٖرٙ ايًذ١ٓ إىل ٚضع ْعاّ خاص بتأدٜب املٛظؿني. نُا نًؿت أٜطًا بايٓعس يف مجٝع 

ؿايٞ، نُا أْٗا نًؿت ايػهاٜات اييت تكّٛ ضد أٟ إداز٠، ٖٚٞ امل١ُٗ اييت ٜكّٛ بٗا دٜٛإ املعامل ا

بدزاض١ ساي١ اإلداز٠ ا٭َس ايرٟ اقتط٢ ايسقاب١ ٚايتؿتٝؼ ٚاملتابع١ يإلدازات ٚقبٍٛ آزا٤ َٚكرتسات إص٬س١ٝ 

 . (3)َٔ ا٭ؾساد

                                                           
 . 304،  37/303املهتب ايؿين  21/12/1991م ظًط١  33يط١ٓ  743احمله١ُ اإلداز١ٜ ايعًٝا املصس١ٜ ، ايطعٔ زقِ   (1)

  . 18ٖـ ، فُٛع١ ايكطا٤ اإلدتازٟ ، ص 1410/ يعاّ  3/ ت /  389سهِ دٜٛإ املعامل زقِ  (2)

 / .  11ٖـ ، ص / 1405صايف إَاّ َٛض٢ : ػسب١ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف اإلص٬ح اإلدازٟ ٚإعاد٠ ايتٓعِٝ ، ايسٜاض ، داز ايعًّٛ  (3)



 

221 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  -العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 اغرير صبحي محمد أحمدد. السعودية العربية المملكة في   العام للمال اإلدارية الحماية
 

نُا دأبت ا٭ْع١ُ ايطعٛد١ٜ ع٢ً ايٓص ع٢ً أ١ُٖٝ ايسقاب١ اإلداز١ٜ ع٢ً أَٛاٍ ايدٚي١، ٚع٢ً ضسٚز٠ إجياد 

 اضب١ٝ اييت تكّٛ بٗرا ايدٚز ٚع٢ً ضسٚز٠ ايتٓطٝل ؾُٝا بني ٖرٙ ا٭دٗص٠.ا٭دٗص٠ ايسقاب١ٝ ٚاحمل

/ َٔ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ بأْ٘ ) تتِ ايسقاب١ اي٬سك١ ع٢ً مجٝع إٜسادات ايدٚي١  79ؾكد ْصت املاد٠ / 

رٙ ا٭َٛاٍ َٚصسٚؾاتٗا، ٚايسقاب١ ع٢ً ناؾ١ أَٛاٍ ايدٚي١ املٓكٛي١ ٚايجابت١، ٜٚتِ ايتأند َٔ سطٔ اضتعُاٍ ٖ

ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، ٚزؾع تكسٜس ضٟٓٛ عٔ ذيو إىل ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤، ٚبني ايٓعاّ دٗاش ايسقاب١ املدتص 

 بريو ٚازتباط٘ ٚاختصاصات٘ (. 

/ َٔ ايٓعاّ املرنٛز ايٓص ع٢ً أْ٘ ) تتِ َساقب١ ا٭دٗص٠ اؿه١َٝٛ ٚايتأند َٔ  80ٚقد تابعت املاد٠ / 

ل ا٭ْع١ُ، ٜٚتِ ايتشكٝل يف املدايؿات املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ، ٜٚسؾع تكسٜس ضٟٓٛ عٔ سطٔ ا٭دا٤ اإلدازٟ، ٚتطبٝ

 ذيو يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤، ٚبني ايٓعاّ اؾٗاش املدتص بريو، ٚازتباط٘ ٚاختصاصات٘ (.

/ َٔ َسضّٛ َٝصا١ْٝ ايدٚي١ باْ٘ ) ع٢ً ا٭دٗص٠ ايسقاب١ٝ َتابع١ تطبٝل َا تكطٞ ب٘  14نُا دا٤ يف املاد٠ / 

 . (1)ا٭ْع١ُ ايطاز١ٜ ٚايكسازات ٚايتعًُٝات ذات ايص١ً ( 

ؾط٬ً عٔ ذيو ْصت املاد٠ ايسابع١ َٔ تٓعِٝ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد ع٢ً أْ٘ )تتعإٚ اؾٗات ايسقاب١ٝ 

مبا حيكل تهاٌَ ا٭دٚاز ٚاتطاقٗا،  -يف غإٔ أٟ اضتؿطاز أٚ إدسا٤  -املدتص١ َع اهل١٦ٝ يف فاٍ عًُٗا 

 ضبٌٝ تٓؿٝر اختصاصات نٌ َٓٗا املتعًك١ عُا١ٜ ايٓصا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿطاد(. يف

َٚٔ ٖرا املٓطًل نإ ٫بد َٔ ٚدٛد ا٭دٗص٠ ايؿعاي١ يًسقاب١، ثِ املسادع١ ايدا١ُ٥ ٭ْع١ُ تًو ا٭دٗص٠ 

اؾع١ عًٝ٘، ٚتتُجٌ ملٛانب١ ايتطٛزات اإلداز١ٜ ٚايتك١ٝٓ، مبا ٜطِٗ يف اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ يًُاٍ ايعاّ ٚاحمل

 ٖرٙ ا٭دٗص٠ باٯتٞ : 

 أ٫ًٚ : ١٦ٖٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل : 

/ تازٜذ 7أْػ٦ت ١٦ٖٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل مبٛدب ْعاّ تأدٜب املٛظؿني ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ /

يسقاب١ ٖـ . ٚايرٟ ْص يف َادت٘ ا٭ٚىل ع٢ً إٔ تٓػأ مبٛدب ٖرا ايٓعاّ ١٦ٖٝ َطتك١ً تط٢ُ ١٦ٖٝ ا1/2/1391

ٚايتشكٝل تستبط َباغس٠ بس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤. نُا ْص ايٓعاّ ع٢ً إٔ اهل١٦ٝ تطِ دٗاشٟ ايسقاب١ 

 . (2)ٚايتشكٝل

اختصاصات أدٗص٠ اهل١٦ٝ ٚإدازتٗا، ٚطبكًا ملا دا٤ بٗرٙ  (3)نُا تطُٓت ْصٛص اي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ ي١٦ًٝٗ

 داز٠ ايسقاب١ اإلداز١ٜ ٚإداز٠ ايسقاب١ املاي١ٝ . ايٓصٛص، ٜتهٕٛ دٗاش ايسقاب١ َٔ ايٛنٌٝ يػ٪ٕٚ ايسقاب١ ٚإ

                                                           
 ٖـ . 3/3/1436تازٜذ  21/ َٔ َسضّٛ َٝصا١ْٝ ايدٚي١ زقِ  14ّ /  (1)

 / َٔ ْعاّ تأدٜب املٛظؿني .  3ّ /  (2)

  . 1/7/1392بتازٜذ  3/  13136يٛشزا٤ زقِ صدزت اي٥٬ش١ بكساز فًظ ا (3)
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تتبع ٚنٌٝ اهل١٦ٝ يػ٪ٕٚ ايسقاب١، ٚؽتص مبباغس٠ ايسقاب١ ع٢ً َٛظؿٞ  إداز٠ ايسقاب١ اإلداز١ٜ :  - 1

 داز٠ ايسقاب١ اإلداز١ٜ مبا ًٜٞ اإلدازات ايعا١َ. ٚقد ؾصًت املاد٠ ايجا١َٓ َٔ اي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ ي١٦ًٝٗ اختصاصات إ

 عٔ املدايؿات اإلداز١ٜ ٚاؽاذ اإلدسا٤ات اي٬ش١َ بػاْٗا.  ايهػـ .1

َساقب١ تؿٜٛض ايص٬سٝات ٚاملط٪ٚيٝات ٚؾكًا يًٓعِ املعتُد٠ ٚايًٛا٥ح املكسز٠ ٚايكسازات ايصادز٠  .2

 املٓع١ُ يريو. 

 ايهػـ عٔ املدايؿات ايٓاػ١ عٔ ايتكصري يف ايسقاب١ ايداخ١ًٝ يف ايٛسدات اإلداز١ٜ.  .3

ايع٬ز اي٬ش١َ يف ساي١ ٚقٛع سٛادخ اإلُٖاٍ أٚ املدايؿات اإلداز١ٜ ٚإسايتٗا يًذٗات اقرتاح ٚضا٥ٌ  .4

 املدتص١. 

ايتعإٚ َع ايدٜٛإ ايعاّ يًدد١َ املد١ْٝ يف ايهػـ عٔ املدايؿات اـاص١ بػ٪ٕٚ املٛظؿني ؾُٝا  .5

 ٜتعًل بػسعٝتٗا. 

 ا َٔ خ٬ٍ أعُاهلا. إب٬ؽ اؾٗات املدتص١ عٔ َٛاطٔ ايكصٛز يف ايتٓعِٝ اييت تٓهػـ هل .6

 ايتعإٚ َع دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ عٓد انتػاؾ٘ ملدايؿات إداز١ٜ أثٓا٤ َباغست٘ ٫ختصاصات٘ املاي١ٝ. .7

 ؾشص اإلخبازٜات ٚايػها٣ٚ املتعًك١ بايٓٛاسٞ اإلداز١ٜ.  .8

از٠ ٜٚتطح َٔ ٖرٙ ا٫ختصاصات إٔ ٖرٙ اإلداز٠ متازع مجٝع أْٛاع ايسقاب١ اإلداز١ٜ ع٢ً أدٗص٠ اإلد

 . (1)ايعا١َ، ٖٚٛ َا جيعٌ هل١٦ٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل دٚزًا بازشًا بني أدٗص٠ ايسقاب١ يف املًُه١

 إداز٠ ايسقاب١ املاي١ٝ :  -2 

ٚتتبع ٖرٙ اإلداز٠ أٜطًا ٚنٌٝ اهل١٦ٝ يػ٪ٕٚ ايسقاب١، ٚؽتص بايهػـ عٔ املدايؿات املاي١ٝ اييت ٫ ؽطع 

ز٠ املاي١ٝ ٚا٫قتصاد ايٛطين ٚدٜٛإ املساقب١ ايعا١َ، عٝح ٫ ٜهٕٛ يسقاب١ اؾٗات املط٪ٚي١ عٔ ايصسف ٚشا

قٝاَٗا بٛظٝؿتٗا تهسازًا ملا تكّٛ ب٘ اؾٗتإ املػاز إيُٝٗا، ٚهلرا ْصت اي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ هل١٦ٝ ايسقاب١ 

ٚايتشكٝل ع٢ً إٔ تتؿل اؾٗات ايج٬خ ضايؿ١ ايرنس ع٢ً ؼدٜد ا٫ختصاصات، ٚذيو بإعداد قطس هلرا 

 . (2)ايػسض ٜسؾع إىل صاسب اؾ٬ي١ ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ إلقسازاٙ 

ٚبٓا٤ عًٝ٘ مت إعداد َرنس٠ بتشدٜد اختصاصات إداز٠ ايسقاب١ املاي١ٝ ب١٦ٝٗ ايسقاب١ ٚايتشكٝل ٚزؾعت مبشطس 

 ٖـ . 26/9/1394بتازٜذ  3/  29516يصاسب اؾ٬ي١ ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ايرٟ ٚاؾل عًٝٗا بسقِ 

ٙ املرنس٠ اضتعساض ايدٚز ايسقابٞ يهٌ َٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚا٫قتصاد ٚايٛطين ٚدٜٛإ املساقب١ ٚقد تطُٔ ٖر

ايعا١َ ٚدٚز ١٦ٖٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل، ٚذيو يًٛصٍٛ إىل متٝٝص دٚز اهل١٦ٝ يف ايسقاب١ املاي١ٝ. ٚيف ٖرا ايػإٔ 

سٍٛ ايسقاب١ اييت متازضٗا اهل١٦ٝ ٜبني أٚزدت املرنس٠ " ٚاْط٬قًا َٔ ٖرا ا٫ضتعساض املٛدص ملا ٚزد با٭ْع١ُ 

                                                           
 .  275، ص  2012،  2د . ايطٝد خًٌٝ ٖٝهٌ : ايكإْٛ اإلدازٟ ايطعٛدٟ ، داز ايصٖسا٤ ، ايسٜاض ، ط  (1)

  / َٔ اي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ . 9ّ /  (2)
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َبد٥ًٝا إٔ دٚز اهل١٦ٝ يف ايسقاب١ املاي١ٝ خيتًـ متاًَا عٔ دٚز نٌ َٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚا٫قتصاد ايٛطين ٚدٜٛإ 

املساقب١ ايعا١َ، ذيو إٔ اهل١٦ٝ ٫ متازع ايسقاب١ املطبك١ ) املطتُس٠ املاْع١ ( اييت تت٫ٖٛا ٚشاز٠ املاي١ٝ، نُا ٫ 

ازع ايسقاب١ اي٬سك١ ) املطتُس٠ ايهاغؿ١ ( اييت ٜت٫ٖٛا دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ .... ٚإمنا ميهٔ ايكٍٛ إٔ َٔ مت

بني ٖرٜٔ ايًْٛني َٔ ايسقاب١ ٜٓبجل ْٛع ددٜد َٔ ايسقاب١ متازض٘ اهل١٦ٝ ٜٚهٌُ دٚز أدٗص٠ ايسقاب١ ا٭خس٣ 

املؿادأ٠ يف نجري َٔ اؿا٫ت، بٗدف املطا١ُٖ  ٜٚتهاٌَ َعٗا ٫ٚ ٜهسزٖا ... ٖٚرا ايدٚز ٜعتُد ع٢ً عٓصس

يف إص٬ح املٛظـ ايعاّ، ٚبايتايٞ ٚقا١ٜ اإلداز٠ اؿه١َٝٛ َٔ ا٭خطا٤ ٚاملدايؿات، إَا عٔ طسٜل َٓعٗا قبٌ 

ٚقٛعٗا نُا حيدخ يف سا٫ت اإلخبازٜات ٚايػها٣ٚ، ٚيف ٖرا ايصدد متازع اهل١٦ٝ ْٛعًا َٔ ايسقاب١ املطبك١ 

ٚ عٔ طسٜل نػؿٗا بعد ٚقٛعٗا نُا حيدخ يف ايكطاٜا املاي١ٝ، َٚا قد ٜتطًب٘ ا٭َس َٔ إعاد٠ احملدٚد٠.... أ

ؾشص املطتٓدات ٚايطذ٬ت. ٚيف ٖرا ايصدد متازع اهل١٦ٝ ْٛعًا َٔ ايسقاب١ اي٬سك١ احملدٚد٠. دٕٚ إٔ ٜتعازض 

١٦ٝ يف فاٍ "ايسقاب١ ايؿذا١ٝ٥ ذيو نً٘ َع دٚز ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚدٜٛإ املساقب١، َٚٔ ثِ ميهٔ تط١ُٝ دٚز اهل

 ايٛقا١ٝ٥" بٗدف املعا١ْٚ يف َتابع١ إلاش ا٭عُاٍ ٚأدا٤ اـدَات ٚؾكًا ملا ٖٛ َكسز هلا غط١ ايدٚي١(.

نُا خًصت املرنس٠ املسؾٛع١ مبشطس إىل د٬ي١ املًو ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ايطايـ، ذنسٖا إىل إٔ 

 اب١ ٚايتشكٝل ٖٞ : اختصاصات إداز٠ ايسقاب١ املاي١ٝ هل١٦ٝ ايسق

دزاض١ ايكطاٜا اييت ؼاٍ إيٝٗا َتعًك١ مبدايؿات َاي١ٝ ٚذيو يتشدٜد املدايؿات ٚاملط٪ٚي١ٝ عٓٗا َجٌ  .1

 ايتشكٝل ؾٝٗا، ٚاقرتاح ايٛضا٥ٌ ايهؿ١ًٝ مبٓع ٖرٙ املدايؿات. 

تؿشص َا ُٜشاٍ إيٝٗا َٔ غها٣ٚ تتٓاٍٚ كايؿات َاي١ٝ، ٚنريو تؿشص َا ٜتذُع يدٜٗا َٔ  .2

َات أٚ ؼسٜات تتعًل باؾٗات اييت تتٓاٚهلا ٖرٙ املعًَٛات ٚايتشسٜات، ٚاؽاذ َا ٜكتطٝ٘ أَس َعًٛ

 ٖرا ايؿشص َٔ إدسا٤ ايتؿتٝؼ ع٢ً اؾٗات اييت تتٓاٚهلا. 

إدسا٤ ايؿشص ٚؾكًا ملا تتطًب٘ أغساض ايتشكٝل ايرٟ ػسٜ٘ اهل١٦ٝ يف ايكطاٜا ٚاملعا٬َت احملاي١  .3

َٓدٚب َٔ أسد أدٗص٠ ايسقاب١ ا٭خس٣ يؿشص ْؿظ املٛضٛع املهًـ ب٘ إيٝٗا. ٚإذا تصادف ٚدٛد 

 َٓدٚب اهل١٦ٝ ؾٝتِ ايؿشص بايتعإٚ بٝٓٗا تٛسٝدًا يإلدسا٤. 

 َعا١ْٚ اؾٗات املع١ٝٓ يف َتابع١ تٓؿٝر اـط١ ايط١ٜٛٓ املعتُد٠ هلا بٗدف تكِٜٛ َطت٣ٛ اإللاش.  .4

ختصاص املٛنٌ ي١٦ًٝٗ بكساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ ايتؿتٝؼ ع٢ً ايدٚز اؿه١َٝٛ املطتأدس٠ ٚؾكًا ي٬ .5

 ٖـ.8/11/1392بتازٜذ  1164
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 َتابع١ املدايؿات املاي١ٝ اييت تجريٖا أدٗص٠ ايسقاب١ ا٭خس٣.  .6

ٚبعد إٔ تتِ ع١ًُٝ املساقب١ ٜٚكدّ عطٛ اهل١٦ٝ ايرٟ قاّ بٗا تكسٜسٙ ٜصبح ايتصسف يف ايكط١ٝ عطب َا 

ٛع املدايؿ١ ٜكّٛ ز٥ٝظ اهل١٦ٝ بإساي١ ايكط١ٝ إىل دٗاش ايتشكٝل يٝكّٛ بأدا٤ . ؾإذا ثبت ٚق(1)أضؿست عٓ٘ املساقب١

ٚظٝؿت٘ يف ؼكٝكٗا، ٚأَا يف ساي١ ثبٛت عدّ صش١ املدايؿ١، ٜكّٛ ز٥ٝظ اهل١٦ٝ بإصداز تٛدٝٗات٘ بكؿٌ املًـ 

 بصؿ١ َ٪قت١ أٚ دا١ُ٥. 

 (2)ثاًْٝا : دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ : 

١ زقاب١ َاي١ٝ ع٢ً كتًـ أدٗص٠ اإلداز٠، َع ٬َسع١ إٔ اختصاص ايدٜٛإ ؾُٝا ميازع دٜٛإ املساقب١ ايعاَ

بكٛهلا )  (3)ٜتعًل بايسقاب١ ٫ ٜتعد٣ ايسقاب١ اي٬سك١ ؾكط، ٖٚٛ َا أٚضشت٘ املاد٠ ايطابع١ َٔ ْعاّ ايدٜٛإ

ا٭َٛاٍ  خيتص بايسقاب١ اي٬سك١ ع٢ً مجٝع إٜسادات ايدٚي١ َٚصسٚؾاتٗا ( ٚع٢ً ذيو ؾٗٛ ٜساقب ناؾ١

 . (4)اؿه١َٝٛ ضٛا٤ ناْت َٓكٛي١ أٚ ثابت١، نُا ُٜساقب سطٔ اضتػ٬ٍ ٖرٙ ا٭َٛاٍ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا

 ٚميازع ايدٜٛإ اختصاصات٘ ع٢ً ٖرٙ اؾٗات ايتاي١ٝ : 

 مجٝع ايٛشازات ٚاإلدازات اؿه١َٝٛ ٚؾسٚعٗا.  .1

 ايبًدٜات ٚإدازات ايعٕٝٛ َٚصاحل املٝاٙ.  .2

 ازات ا٭خس٣ ذات املٝصاْٝات املطتك١ً. امل٪ضطات ايعا١َ ٚاإلد .3

 نٌ َ٪ضط١ خاص١ أٚ غسن١ تطِٗ ايدٚي١ يف زأع َاهلا أٚ تطُٔ هلا سدًا أد٢ْ َٔ ا٭زباح. .4

نٌ ١٦ٖٝ ٜهًـ ايدٜٛإ مبساقب١ سطاباتٗا بأَس َٔ ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ أٚ بكساز َٔ فًظ  .5

 .(5)ايٛشزا٤

ٚؾعاي١، ؾكد أٚدب ايٓعاّ عدّ ايتذاٚش عٔ أٟ كايؿ١  ٚيهٞ تهٕٛ ايسقاب١ اييت ميازضٗا ايدٜٛإ َ٪ثس٠

 . (6)َاي١ٝ إ٫ بكساز َٔ فًظ ايٛشزا٤، ٚذيو بعد أخر زأٟ ايدٜٛإ يف ذيو

                                                           
  / َٔ ايؿصٌ ا٭ٍٚ َٔ ايباب ايجايح َٔ اي٥٬ش١ . 6ّ /  (1)

 ٖـ . 11/2/1391بتازٜذ  9ا١َ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايع (2)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ .  7املاد٠ /  (3)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ.  7(املاد٠ / 4)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ.  9( ّ / 5)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ.  18( ّ / 6)
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إ٫ أْ٘ يف ساي١ املدايؿات ايبطٝط١ اييت ٫ تًشل باـص١ٜٓ ايعا١َ ضسزًا ؾإْ٘ ميهٔ ايتذاٚش عٓٗا بػسط أ٫ 

املٛظـ بسد املبًؼ إىل اـص١ٜٓ ٜٚبدٟ أضبابًا ٫زتهاب٘ املدايؿ١ ٜكتٓع  تتعد٣ قُٝتٗا مخطُا١٥ زٜاٍ، ٚإٔ ٜكّٛ

 . (1)بٗا ز٥ٝظ ايدٜٛإ

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ ٖرٙ املدايؿات نُا ًٜٞ :  15نُا سددت املاد٠ / 

 كايؿ١ أٟ سهِ َٔ أسهاّ ٖرا ايٓعاّ أٚ ايًٛا٥ح ايتٓؿٝر١ٜ ايصادز٠ تٓؿٝرًا ٭سهاَ٘. .1

أٟ سهِ َٔ أسهاّ أْع١ُ ايدٚي١ ٚيٛا٥شٗا املتعًك١ باحملاؾع١ ع٢ً أَٛاهلا املٓكٛي١ ٚايجابت١ كايؿ١  .2

 ٚتٓعِٝ غ٪ْٚٗا املاي١ٝ نأسهاّ املٝصا١ْٝ ٚا٭ْع١ُ املاي١ٝ ٚاؿطاب١ٝ ٚيٛا٥ح املطتٛدعات. 

نٌ إُٖاٍ أٚ تكصري ٜرتتب عًٝ٘ ضٝاع سل َٔ اؿكٛم املاي١ٝ يًدٚي١ أٚ تعسٜض َصًش١ َٔ  .3

 ؿٗا املاي١ٝ يًدطس، أٚ ٜهٕٛ َٔ غأْ٘ إٔ ٜ٪دٟ إىل ذيو. َصا

ٖرا ٜٚكتصس عٌُ ايدٜٛإ ع٢ً املساقب١ ؾكط دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ملؿتػٝ٘ اؿل يف إدسا٤ ايتشكٝل َع املٛظـ ايرٟ 

ازتهب إسد٣ املدايؿات ايطابل ذنسٖا، ٜٚهٕٛ يًدٜٛإ اـٝاز يف نٝؿ١ٝ ايتصسف يف املدايؿ١، ٚذيو 

ا١َ املدايؿ١ ٚأُٖٝتٗا. ؾإَا إٔ ٜطًب َٔ اؾ١ٗ ايتابع هلا املٛظـ املدايـ إٔ ػسٟ عطب تكدٜسٙ ؾط

ايتشكٝل اي٬شّ َع٘ ٚتعاقب٘ إدازًٜا، ٚإَا إٔ حيسى ايدٜٛإ ايدع٣ٛ ايع١َُٝٛ ضد ٖرا املٛظـ أَاّ اؾ١ٗ 

 ػسٟ ايتشكٝل اي٬شّ َع ٖٚٞ يف ايٛقت اؿايٞ ١٦ٖٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل اييت( 2)املدتص١ ْعاًَا بإدسا٤ ايتأدٜب 

 املٛظـ، ثِ ؼٌٝ ايدع٣ٛ بعد ذيو إىل دٜٛإ املعامل. 

 اـامت١

تٓاٚيٓا يف ٖرا ايبشح اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚاييت تعترب اضتهُا٫ً ٭ْٛاع 

١ُٝ عُٓٗا. سٝح أصدز املٓعِ ايعدٜد َٔ اؿُا١ٜ يف ٖرا ايصدد ٖٚٞ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملد١ْٝ، بٌ ٫ تكٌ أٖ

ا٭ْع١ُ اييت تهؿٌ محا١ٜ املاٍ ايعاّ َٔ ايعبح ب٘ َٔ قبٌ املٛظؿني يف إطاز ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ٚنريو 

ا٭ْع١ُ اييت تهؿٌ إشاي١ أٟ اعتدا٤ ع٢ً املاٍ ايعاّ َٔ قبٌ ا٭ؾساد. نُا مل ٜػؿٌ املٓعِ عٔ إجياد ا٭دٗص٠ 

 اب١ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ يًُشاؾع١ ع٢ً املاٍ ايعاّ َٚٓعًا ي٬مساف ٚايؿطاد اإلدازٟ.ايسقاب١ٝ اييت تهؿٌ ايسق

 ايتٛصٝات:  

جيب ع٢ً املٓعِ إجياد ْعاّ ٜعسف املاٍ ايعاّ بػهٌ ٚاضح ٜٚؿسم بٝٓ٘ ٚبني املاٍ اـاص، ٚحيدد  -1

 قٛاعدٙ ٚأضط٘. 

                                                           
  / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ. 19(املاد٠ / 1)

  / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ. 16(ّ / 2)
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اّ يف ْعاّ قدد، عٝح ٜهٕٛ زنٝص٠ ضسٚز٠ تٛسٝد ايٓصٛص اييت تكسز اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايع -2

 يهٌ ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح اإلداز١ٜ يف ٖرا ايػإٔ.

 زؾع ٚعٞ املٛظؿني بأ١ُٖٝ املاٍ ايعاّ َٔ خ٬ٍ تدزٜبِٗ ع٢ً ايطسم املج٢ً يًتعاٌَ َع املاٍ ايعاّ. -3

ُٝت٘، ٚشزع َعاْٞ شٜاد٠ ٚعٞ املٛاطٓني عٔ طسٜل اإلع٬ّ َٚٓاٖر ايتعًِٝ ٚغريٖا بؿا٥د٠ املاٍ ايعاّ ٚأٖ -4

 ٚاسرتاَٗا ٚعدّ اإلضا٠٤ يًُساؾل ايعا١َ. ،اإلخ٬ص ٚايعٓا١ٜ با٭َٛاٍ ايعا١َ

يًذُٗٛز ٚيععِ ايطسز  اإٕ املٓعِ ايطعٛدٟ زنص محاٜت٘ يًُاٍ ايعاّ ع٢ً َساؾل َع١ٓٝ ٭١ُٖٝ ْؿعٗ -5

 ا١َ دٕٚ اضتجٓا٤.ايٓاتر عٔ ا٫عتدا٤ عًٝٗا، َٚٔ ا٭ٚىل إٔ تػٌُ ٖرٙ اؿُا١ٜ مجٝع املساؾل ايع

إعاد٠ ايٓعس يف دزاض١ ٚتكِٝٝ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ ٚؼدٜج٘، ٫خت٬ف ٚتطٛز ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٚاتطاع  -6

 .يف ٖرا ايٓعاّ دٛاْب ايٓكص ٚايكصٛز ست٢ ٜتِ اضتهُاٍْطاقٗا يف ايٛقت ايسأٖ، 

ات اؿه١َٝٛ املستبط باملاٍ ايعاّ، إٔ تكّٛ اؾٗات ايسقاب١ٝ اؿه١َٝٛ بتكدِٜ تكازٜس عٔ أدا٤ اؾٗ -7

 ْٚػسٖا يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ بػهٌ دٚزٟ، ٜبني ؾٝٗا أٚد٘ ايكصٛز ٚاإلُٖاٍ أٚ اضا٠٤ ا٫ضتدداّ. 
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