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 ِذخً اداسة ػبِت                                                                                    ِذسس اٌّبدة

 اٌّشحٍت االٌٚٝ/لسُ اٌؼٍَٛ اٌس١بس١ت                                                            َ.َ ػب١ش ػٍٟ ػبذاٌؼز٠ز

 

 لفصل الثانيا                                         

 األموال العامة

ٌىٟ حخّىٓ اٌسٍطت اإلداس٠ت ِٓ اٌم١بَ بٕشبؽٙب اإلداسٞ اٌٙبدف إٌٝ ححم١ك اٌّظٍحت اٌؼبِت، ِٓ خالي 

إٌٝ أِٛاي ِٕمٌٛت ٚ غ١ش  حس١١ش اٌّشافك اٌؼبِت ٚأداء ٚاجببحٙب اٌّخؼٍمت ببٌؼبؾ اإلداسٞ، فئٔٙب ححخبج

ٌخٕفك ِٕٙب ػٍٝ أٚجٗ أٔشطخٙب اٌّخخٍفت، أٚ حسخٍٙىٙب ٌٙزا اٌغشع، ٘زٖ األِٛاي ٟ٘ ِب ٠طٍك ِٕمٌٛت 

 ػ١ٍٙب األِٛاي اٌؼبِت أٚ أِٛاي اٌذٌٚت

 

 المبحث األول

 ماهية األموال العامة

تستطٌع بواسطتها الدولة  أن األموال العامة بنوعٌها العمارٌة والمنمولة هً الوسائل المادٌة التً
متمٌز  ًرد بنظام لانونفننشاطها، لذا كان من الضروري أن تواألشخاص المعنوٌة العامة من اداء 

كن اإلدارة من تحمٌك النفع ن األموال التً ٌملكها األفراد، بما ٌوفر لها الحماٌة الالزمة لكً تتمع
 :ً تآللل العامة وتحدٌدها، وفما وسنتناول فً هذا المبحث بالدراسة تعرٌف األموا العام

 

 المطلب األول

 تعريف المال العام

للدولة، أو أحد أشخاصها المعنوٌة العامة بوسٌلة  لمال العام بؤنه: )كل مال مملونٌمكن تعرٌف ا
أم منموال، وتم تخصٌصه لتحمٌك المنفعة العامة  ا  مشروعة، سواء كان هذا المال عمارلانونٌة 

 .بموجب لانون أو نظام أو لرار إداري صادر عن جهة إدارٌة مختصة( 

هذه األموال التً تدخل فً ذمة الدولة المالٌة تكون إما أموال عمارٌة تتمثل بالطرق ومبانً 
المرافك العامة  ثاثتتمثل بؤلخ ، أو أموال منمولة الوزارات والمإسسات واألراضً األمٌرٌة ... ا

 وأدواتها المختلفة والسلع التموٌنٌة المعدة للتوزٌع وأورالها المالٌة المودعة بالبنون ... الخ . 

( لسنة 40من المانون المدنً رلم )( 71/1)رالً األموال العامة فً المادة ولد عرف المشرع الع
المعدل بموله: )تعتبر أمواال عامة العمارات والمنموالت التً للدولة أو لؤلشخاص المعنوٌة  1550

العامة، والتً تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بممتضى المانون(، وبذلن ٌكون المشرع لد 
 وضع شرطٌن للمال العام: 

 .أن ٌكون مملوكة للدولة أو أحد أشخاص المانون العام األخرى االول

 .ل الزما وضرورٌا لتسٌٌر مرفك عاموالثانً أن ٌكون الما

وبهذا فإن األموال العامة تشمل جمٌع ممتلكات األشخاص المعنوٌة العامة المركزٌة منها وغٌر  
أم كانت مخصصة  مخصصة ألنتفاع عامة الجمهور المركزٌة، وممتلكات المطاع العام سواء كانت

 معنوٌة العامة األخرى.لتسٌٌر أعمال الدولة واألشخاص ال
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 المطلب الثاني

 تحديد األموال العامة

المعنوٌة  لمد ساد اتجاه والسٌما فً الدول الرأسمالٌة ٌمسم أموال الدولة وغٌرها من األشخاص 
 األخرى على مجموعتٌن: العامة

 

كاألموال العائدة ، وهً األولى: تسمى باألموال الخاصة للدولة واألشخاص المعنوية العامة األخرى
لؤلفراد تخضع فٌما ٌخص إدارتها واستغاللها إلى المانون الخاص، وتخضع منازعاتها إلى رلابة 

لمانونٌة المختلفة لكً تدر المضاء العادي، وتتمثل أهمٌة هذه األموال فً أنها تستغل مالٌا بالوسائل ا
 .عائدا  

العمارٌة والمنمولة العائدة إلى الدولة واألشخاص ، وهً تلن األموال الثانية: وتسمى باألموال العامة
هذا التخصٌص فإن استعمال هذه األموال  بسببألخرى المخصصة للنفع العام، والمعنوٌة العامة ا

واستغاللها وحماٌتها ٌخضع إلى نظام لانونی مختلف عن أحكام المانون الخاص التً تخضع لها 
ها تخضع إلى رلابة المضاء اإلداري فً الدولة ذات األموال الخاصة، كما أن المنازعات فً شؤن

 .النظام المضائً المزدوج

 

 معيار تحديد األموال العامة

لمد كان السبب الرئٌسً فً محاولة التمٌٌز بٌن األموال العامة للدولة وأموالها الخاصة، هو المبدأ  
صلحة العامة، وهذا الذي ٌمضً بعدم لابلٌة بعض األموال التصرف بها، لكونها ضرورٌة للم

 التً ال تمبل التصرف بها: لنولة والتً ٌمكن التصرف بهاء وتٌتطلب تحدٌد األموال التابعة للد

 

وبْ اٌّؼ١بس اٌسبئذ ٌٍخ١١ّز ب١ٓ األِٛاي اٌؼبِت ٌٍذٌٚت ٚأِٛاٌٙب اٌخبطت حخٝ ٔٙب٠ت اٌمشْ اٌخبسغ  -١

إٌٝ اإلداسة ٚحىْٛ ِخظظت السخؼّبي  ػشش، ٠مَٛ ػٍٝ أسبس أْ األِٛاي اٌؼبِت، ٟ٘ حٍه اٌخٟ حؼٛد

اٌجّٙٛس ػبِت، ِثً اٌطشق اٌؼبِت ٚإٌّخز٘بث اٌؼبِت، ٚ٘زٖ األِٛاي غ١ش لببٍت ٌٍٍّى١ت اٌخبطت، أْ 

ححذ٠ذ األِٛاي اٌؼبِت بٙزا اٌشىً ٠خشج بؼغ األِٛاي ِٓ ػذاد األِٛاي اٌؼبِت بٛطفٙب غ١ش 

ش٠ت، ٌٚىٓ اٌمبئ١ٍٓ بٙزا اٌّؼ١بس ر٘بٛا إٌٝ ِخظظت السخؼّبي اٌجّٙٛس اٌّببشش ِثً اٌحظْٛ اٌؼسى

ػٓ ِثً ٘زٖ األِٛاي، ػبِت ألٔٙب وزٌه بٕض اٌمبْٔٛ، فٕٙبن أِٛاي ػبِت بطب١ؼخٙب ٟٚ٘ اٌّخظظت 

 .ٕض اٌمبْٔٛ بي اٌجّٙٛس اٌّببشش، ٚأِٛاي ػبِت السخؼّب

ِٓ ٔطبق األِٛاي اٌؼبِت، ٌزا ر٘ب اٌفمٗ اً ف١ّب بؼذ ِؼ١بس ٠ؼ١ك وث١ش ػذ أْ اٌّؼ١بس اٌسببك -۲

ٚاٌمؼبء إٌٝ أْ ٕ٘بن ِؼ١بساْ ٌألِٛاي اٌؼبِت، األٚي: اٌخخظ١ض ٌالسخؼّبي اٌؼبَ اٌّببشش 

ِٓ لب١ً األِٛاي اٌؼبِت حٍه األِٛاي  ؼذٌٍجّٙٛس، ٚاٌثبٟٔ: اٌخخظ١ض ٌٍّشافك اٌؼبِت، ِٚٓ ثُ ٠

  .ٌٍّشافك اٌؼبِتاٌّخظظت  ٍهالسخؼّبي اٌجّٙٛس اٌّببشش، ٚح اٌّخظظت

فخؼذ أِٛاال ػبِت اٌطشق اٌؼبِت ٚاٌحذائك اٌؼبِت ٚغ١ش٘ب، ٚوزٌه األِٛاي اٌّخظظت ٌٍّشافك اٌؼبِت 

إػذادا خبطب ٌخالئُ حٍه األغشاع ؼذة ٠ت ألغشاع اٌّشافك اٌؼبِت، ِٚػٍٝ أْ حىْٛ را أ١ّ٘ت جٛ٘ش
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إٌّشآث اٌخبطت ببٌّٛأئ ِثً األب١ٕت اٌخبطت ببٌمالع ٚاٌحظْٛ ٚإٌّشآث اٌؼسىش٠ت، ٚوزٌه 

 .األب١ٕت اٌخبطت ببٌخؼ١ٍُ اٌجبِؼٟٚ

 معيار تحديد األموال العامة في العراق 

ٌمذ أخز اٌّششع اٌؼشالٟ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ببٌخفشلت اٌخٟ وبٔج سبئذة فٟ اٌفمٗ ٚاٌمؼبء ب١ٓ األِٛاي  

أِٛاال ػبِت اٌؼمبساث حؼذ ِٕٗ إٌٝ أْ  (17)ٚأِٛاٌٙب اٌخبطت، إر ٔظج اٌّبدة اٌؼبِت ٌٍذٌٚت 

ٚإٌّمٛالث اٌخٟ حؼٛد ٌٍذٌٚت، أٚ ٌألشخبص اٌّؼ٠ٕٛت اٌؼبِت، ٚاٌخٟ حىْٛ ِخظظت ٌٍٕفغ اٌؼبَ ببٌفؼً 

 إرا حٛافشث ف١ٗ اٌششٚؽ ا٢ح١ت: بً ، ِٓ رٌه ٔشٜ أْ اٌّبي ٠ىْٛ ػبِأٚ بّمخؼٝ اٌمبْٔٛ

أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌّبي ػبئذة إٌٝ اٌذٌٚت أٚ أحذ األشخبص اٌّؼ٠ٕٛت اٌؼبِت األخشٜ، ِثً  -7

  .أَ ِٕمٛالاً أوبْ ٘زا اٌّبي ػمبسإٌّشبث اٌؼبِت ٚا١ٌٙئبث اٌؼبِت ٚاٌّؤسسبث اٌؼبِت، ٚسٛاء 

 

أْ ٠ىْٛ اٌّبي ِخظظت ٌٍٕفغ اٌؼبَ ببٌفؼً أٚ بّمخؼٝ اٌمبْٔٛ، ٚاٌّمظٛد بزٌه أْ ٠ىْٛ   -2

 .ٌخذِت اٌّشافك اٌؼبِتِخظض ٌخذِت اٌجّٙٛس ِببششة، أٚ  ٘زا اٌّبي

 

ٚاألِٛاي اٌّخظظت ٌخذِت اٌجّٙٛس فٟ اٌطشق اٌؼبِت ٚاٌجسٛس ٚشٛاؽئ اٌبحبس ٚاألٔٙبس ٚاٌىخب  

فٟ اٌّخبحف ٚغ١ش٘ب، أِب األِٛاي اٌّخظظت ٌٍّشافك اٌؼبِت فٟٙ  فٟ اٌّىخببث اٌؼبِت ٚا٢ثبس

األِٛاي اٌّخظظت ٌخس١١ش ٚإداسة اٌّشافك اٌؼبِت بغغ إٌظش ػٓ أ١ّ٘خٙب ٚوٛٔٙب ػشٚس٠ت ٌٙب، 

ات الجٌش والمنشآت العسكرٌة نكثالمدارس والجامعات والوزارات والدوائر والمحاكم و ِثً أب١ٕت
، سواء أكانت للٌلة أم كبٌرة المستعملة فً إدارة وتسٌٌر هذه المرافك العامةوالتجهٌزات واألدوات 

 .مةمٌال

 

 

 المبحث الثاني

 الحماية القانونية للمال العام

ٌام للمألموال باعتبارها ركٌزة الدول تمٌزت األموال العامة بمواعد حماٌة خاصة عن غٌرها من ا
تشرٌعاتها على وجوب حماٌة ودعم ملكٌة هذه بوظٌفتها ، ولد حرصت الدول على النص فً 

األموال والذي ٌعد التزاما والعا على عاتك كل من الدولة والمواطنٌن كمبدأ عام ، فالحماٌة هً 
لضمان بماء مكونات ذلن المال فً مواجهة األشخاص العامة واألفراد على السواء فال تتصرف 

مظاهر،  ثالثة ، والحماٌة الممررة لؤلموال العامة تتخذاإلدارة كما ٌحلو لها وال ٌتجاوز األفراد علٌه
 :حماٌة دستورٌة، وحماٌة مدنٌة، وحماٌة جنائٌة

 

 المطلب األول

 الحماية الدستورية

صفه أعلى والعام، التً نص علٌها الدستور ب تتمثل بالمواعد المانونٌة المخصصة لحماٌة المال
الهرم المانون التنظٌمً، وال ٌجوز ألي سلطة فً الدولة  واعد المانونٌة فً الدولة والذي ٌحتل لمةمال

فً المادة الخامسة عشر إلى أن  1570أن تخالفه فً أعمالها، فمد أشار دستور العراق لسنة 
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ؤلموال العامة حرمة ولممتلكات المطاع العام حرمة خاصة، على الدولة وأفراد الشعب جمٌعهم ل
فً كٌان ا  تخرٌب دعٌصٌانتها والسهر على أمنها وحماٌتها، وكل تخرٌب فٌها أو عدوان علٌها 

إذ فمد أكد على حماٌة األموال العامة ،  2005المجتمع وعدوانا علٌه، أما الدستور العرالً لعام 
 لی: )لؤلموال العامة حرمة ، وحماٌتها واجب على كل مواطن ...((.ٌمنه على ما  27نصت المادة 

 

 المطلب الثاني

 الحماية المدنية

ٌمصد بالحماٌة المدنٌة األحكام التً تضمنها المانون المدنً لتؤمٌن المال العام وتوفٌر الحماٌة له، 
على ما ٌلً: )وهذه األموال ال ٌجوز التصرف ( 71/2)ولد نص المانون المدنً العرالً فً المادة 

لواعد لحماٌة  ثالثة  فٌها، أو الحجز علٌها، أو تملكها بالتمادم(، وبذلن ٌكون المشرع لد نص على
 :المال العام مدنٌا وهً

 أوال: عدم جواز التصرف بالمال العام  

أال وهو تحمٌك المنفعة العامة، لغرض الذي خصص ألجله، لد به أن المال العام ٌجب تكرٌسه وٌمص
وٌتم هذا التخصٌص من خالل االستعمال المباشر للجمهور لهذا المال أو ٌكون هذا التخصٌص 

العامة، وبممتضى ذلن ال ٌجوز إجراء التصرفات المدنٌة على األموال العامة بما  لخدمة المرافك
لوصٌة أو الهبة وٌنبغً إذا ما أرادت ٌإدي إلى إنهاء تخصٌصها لتحمٌك المنفعة العامة كالبٌع أو ا

الدولة أو أحد أشخاصها التصرف بالمال العام أن تعمد أوال إلى إزالة التخصٌص لهذا المال حتى 
ٌمكن التصرف به، وأن إنهاء التخصٌص ال ٌتم إال بممتضى لانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء 

 الغرض الذي من أجله خصصت تلن األموال.

 

 ثانيا: عدم جواز الحجز على المال العام 

تؤتً هذه الماعدة نتٌجة منطمٌة لماعدة عدم جواز التصرف بالمال العام، حٌث ٌمنع حجز المال  
العام والتنفٌذ الجبري علٌه؛ ألن هذه األموال مخصصة للنفع العام فالحجز علٌها ٌعطل سٌر المرفك 

لحجز على المال هو تمكٌن الدائن من استٌفاء ماله من العام بانتظام وإطراد. ذلن أن الهدف من ا
إذا امتنع عن الوفاء، والماعدة العامة تفترض مالءة الدولة  ا  ة المالن بعد بٌع مال المدٌن جبردٌن بذم

ولابلٌتها على تنفٌذ التزاماتها وتسدٌد دٌونها دون ضغط أو إكراه، وبناء علٌه ال ٌجوز ترتٌب أٌة 
 لى المال العام كالرهن أو حك امتٌاز.حموق عٌنة تبعٌة ع

 

 ثالثا: عدم جواز تملك المال العام بالتقادم  

أي عدم جواز اکتسابه بالتمادم عن طرٌك وضع الٌد علٌه بمصد تملكه بالتمادم طوٌل األمد من جانب 
ا ٌحدث فً األفراد، ألن الحٌازة فً المال العام المنمول أو الثابت ال تصلح أن تكون سببا لملكٌته كم

المال الخاص، وال تمبل التعوٌض فٌها من جانب األفراد وٌسترد الشخص العام هذا المال فً أي 
 .ولت ٌشاء
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 المطلب الثالث

 الحماية الجنائية

ال تمتصر حماٌة المال العام على الحماٌة المدنٌة فمد أضفً المشرع الجنائً حماٌة جنائٌة على 
دائرة واسعة من األموال التً اعتبرها داخلة فً نطاق األموال العامة، بمصد حماٌتها من التعدي 

ت العرالً علٌها أو اإلضرار بها ضمانة الستمرار تخصٌصها للنفع العام. ولد تضمن لانون العموبا
( 355-352عدة نصوص تتعلك بحماٌة األموال العامة إذ نص فً المواد ) 1565لسنة  111رلم 

كل ( 352على جرائم االعتداء على الطرق العامة والمواصالت واألعمال، حٌث عالبت المادة )
بؤحدهما، كما من أفسد مٌاه بئر عامة أو خزان مٌاه أو مستودع عام للمٌاه، بالحبس والغرامة أو 

طرٌك عام أو مطار أو جسر أو لنطرة  ا  أو أتلف متعمد ا  ( كل من أحدث تخرٌب355عالبت المادة )
 للمالحة، بالعموبة ذاتها. ةو سكة حدٌد أو نهر أو لناة صالحأ
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