
جرائم المال العام 
االختالس والتبديد والتصرف)

(  بغير وجه حق



بسم هللا الرحمن الرحيم



❖

ت أي فعل يتصرف بموجبه املوظف العام في املال العام الذي وقع تح

ة والتصرف حيازته بسبب وظيفته، فيحول حيازته الناقصة إلى حيازة كامل

.به تصرف املالك بغير حق

( .٤١ص )هـ، ١٤٤٠محمد أحمد املنشاوي، النظام الجزائي الخاص جرائم التعزير املنظمة في اململكة العربية السعودية، مصر، جامعة القاهرة : . انظر 



❖

السرقة تتحقق بأخذ مال خاص من حرز خفية ودون 

رض ى صاحبه

بل من بينما االختالس فهو االستيالء على مال عام من ق

لتصرف أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته، في ا

.  به تصرف املالك



❖

ما ولقيامها،وهجريمة االختالس من الجرائم التي تستوجب صفة خاصة للفاعل 

يسمى بالشرط املفترض

.١٤١٠فتوح عبدهللا الشاذلي، جرائم التعزير املنظمة في اململكة العربية السعودية، جامعة امللك سعود، . د: انظر 

:تتمثل الشروط املفترضة في هذه الجريمة في شرطين

صفة املالصفة الفاعل



•

ت صفة الفاعل موظف عام هي شرط أساس ي في جريمة االختالس وليس

ا مشدًدا فيها، ويجب أن تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لك
ً
ي تشكل ظرف

ل التي الواقعة جريمة اختالس، غير أنه البد من التفرقة بين صفه الفاع

تي تمثل تمثل الصورة املخففة من جريمة االختالس وبين صفه الفاعل ال

. الصورة املشددة لجريمة االختالس، كما سيأتي 



هم بحفظ نص النظام حصًرا على فئة من املوظفين الذين تتعلق وظائف

 لجريمة اختالس املال ا
ً
 مشددة

ً
لعام، األموال العامة وجعل إخاللهم صورة

هم من وذلك لحصول من يشغل هذه الوظائف على مزايا ال يتمتع بها غير 

.املوظفين



o

:  في صورتها املخففة 

ائمة أو كل من يعمل في الوزارات أو املصالح الحكومية أو األجهزة ذات الشخصية املعنوية العامة بصفة د

مؤقته أو يؤدي خدمة عامة بموجب النظام، ويعد في حكم املوظف العام كل من يعمل في املؤسسات

.باشرةواملنشآت والشركات اململوكة للدولة التي تسهم الدولة في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير م



أمناء : صرهم املكلفون بمباشرة الحفاظ على املال العام، وهم مذكورين في النظام على سبيل الح

عدة الصناديق، مأموري الصرف، محصلي األموال العامة، أمناء مستودعات املوجودات املنقولة امل

لى هذه حيث يبرر تشديد العقوبة ع. لالستعمال أو االستهالك املباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة

فأة لشاغلي هذه الفئات كونهم يتمتعون بمزايا ال يتمتع بها غيرهم من املوظفين، كالحصول على مكا

.الوظائف بحسب عدد سنوات الخدمة

:  في صورتها املشددة 



•

ر املال يشترط لقيام جريمة االختالس أن يتوفر ركنين متعلقين بـ جوه

.املختلس وسند حيازة املال املختلس



o

تقع جريمة االختالس على املال العام أي املال اململوك للدولة أو أحد االشخاص

اصة املسلمة ، كما تقع على األموال الخاملوفقيةاالعتبارية املعنوية العامة املحلية أو 

.دولة إلى موظف عام بسبب وظيفته، أي األموال الخاصة املوضوعة تحت سلطة ال

ة والعقار وال تتصور جريمة االختالس إال في املنقوالت، فتقع على األموال املنقول

.بالتخصيص دون العقارات

(٧١ص)رمسيس بهنام، الجرائم املضرة باملصلحة العمومية، منشأة املعارف اإلسكندرية، . د: انظر 



o

بر اختالًسا، أما إذا كانت حيازة املوظف العام للمال ليست لها صلة بالوظيفة فال يعت

بر في هذه كأن يستلم املال من صديقه على سبيل األمانة، ثم يتصرف به، فيعت

.الحالة مرتكًبا لجريمة خيانة أمانة وليس اختالس

يث يكون يجب أن تتوفر صلة سببية بين حيازة املوظف للمال وبين وظيفته، ح

إلى كاملةاملوظف حائًزا للمال حيازة ناقصة بسبب وظيفته، فيحول هذه الحيازة



وظف؛ فال وعليه إذا انتفت الرابطة السببية بين الوظيفة ووجود املال في حيازة امل

ء تقوم جريمة االختالس، غير أن هذا ال يمنع قيام جرائم أخرى كجريمة االستيال

وظيفي، فإذا وخيانة األمانة، والعبرة في تقدير حيازة املال بسبب الوظيفة هو الواقع ال

تضياتها؛ فال كانت حيازة املال املختلس ال تدخل في أعمال وظيفة املوظف وال تبرره مق

 أنه مختص
ً
.تقوم جريمة االختالس في حقه ولو اعتقد خطأ



❖

:لجريمة االختالس ثالثة أركان، وهي

الركن املعنوي الركن املادييالركن القانون



o

 
ً
ا مشدًدا من تعتبر جريمة االختالس نوًعا من االحتيال وخيانة األمانة، فهي تمثل شك

ال مكافحة االعتداء على املال العام وإساءة استعموقد صدر نظام . خيانة األمانة

هـ ليكون منظومة ١٣٤٤/١١/٢٩م بتاريخ ٤٣بموجب املرسوم امللكي رقم السلطة

بالسجن يعاقب: "شاملة لحماية املال العام، حيث نصت املادة الثانية منه على ما يلي

ت مدة ال تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة ال تزيد عن عشرين ألف ريال كل من ثب

ابها سواء ارتكابه إلحدى الجرائم اآلتية، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتك

تبديد أو االختالس أو ال: "ومن ضمن الجرائم املذكورة" كانوا موظفين أو غير موظفين

ا أو صيانة
ً
".التفريط في األموال العامة صرف

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=T03mPgC8nSl1Fs2qI7RgvA%3D%3D


o

ى تحويل السلوك اإلجرامي املتمثل في فعل االختالس، وهو يتحقق بأي عمل يؤدي إل

ي املال حيازة الجاني للمال من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف ف

ال من تصرف املالك، وذلك يقع على جزء من املال أو املال كله، ويمكن أن يخرج امل

.سهحيازته كبيع الش يء أو هبته أو مقايضته أو رهنه، كما قد ينتفع به لنف

اءة وقد نصت املادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة االعتداء على املال العام وإس

.استعمال السلطة على ذلك 



➢

ل الذي بحوزته، يشمل كل التصرفات املادية التي تعبر عن نية الجاني باالستيالء التام على املا

صرف فيه واألفعال التي تصاحب عملية اغتصاب ملكية الش يء الذي أوكل للجاني حفظه أو الت

تحويل حيازته بحسب ما يقتض ي به النظام واللوائح والذي انتهى إليه بموجب وظيفته، وذلك ب

.للمال من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة ودائمة

:االختالس ( ١



ة الحال يتضمن يعني التصرف باملال على نحو كلي أو جزئي بإنفاقه أو إفنائه، والتبديد بطبيع

يد ليشمل اختالس املال، إذ أنه تصرف الحق على االختالس، إال أن النظام ذكر االختالس والتبد

ش يء الذي في الحالة التي ال ينقل فيها املوظف العام ملكية املال إلى ملكه الخاص، وإنما يبدد ال

.عهده

:التبديد ( ٢



الك، وذلك هو يتمثل بأي سلوك يدل على انصارا نية املوظف إلى التصرف في املال تصرف امل

في املصارف بتبديد املال أو إقراضه أو بيعه أو تأجيره أو رهنه أو هبته أو إنكار تسلمه أو إيداعه

يها املوظف باسمه أو رهنه، والتصرف بغير وجه شرعي يندرج تحته كافة الحاالت التي يس يء ف

.العام استخدام املال العام

:التصرف في املال بغير وجه حق ( ٣



حتى مما يجب اإلشارة إليه أن جريمة االختالس ال تقف عند حد الشروع، ف

مال عام لو لم يتحقق الضرر الفعلي كأن يتفق الجاني مع أحدهم على بيع

املال بعد غير أنه ال زال في مكانه أو قبط عليه قبل تمام التسليم أو أنه رد

ؤولية أخذه فإن الجاني يسأل عن جريمة كاملة ويترتب على ذلك قيام املس

.الجنائية والعقاب

(٤١ص )هـ، ١٤٤٠محمد أحمد املنشاوي، النظام الجزائي الخاص جرائم التعزير املنظمة في اململكة العربية السعودية، مصر، جامعة القاهرة . د: انظر 



o

ائي العام جريمة االختالس من الجرائم العمدية التي البد فيها من توفر القصد الجن

تجاه نية بعنصريه العلم واإلرادة، إضافة إلى القصد الجنائي الخاص املتمثل في ا

.الجاني إلى التصرف في املال على نحو غير مشروع



 مادًيا فقط، بل البد من مصاحبة نية خاصة وهي إضافة املوظ
ً

ف للمال إلى االختالس ليس فعال

.ملكه  وانعقاد نيته على واعتباره مملوك له 

:القصد الجنائي الخاص 

إليه يعني اتجاه إرادة الجاني إلى االستيالء على املال مع علمه أنه مال عام أو مال خاص سلم

هذا العلم بسبب وظيفته، وأن له حيازة ناقصة ال حيازة كاملة وإنه غير مملوك له، فإن انتفى

.  انتفى القصد الجنائي

: القصد الجنائي العام 



❖

قررة على الجناة، يتساوى الفاعل األصلي والشريك في العقوبة، كما أنه ال تضامن في العقوبات امل

بعية، وتنقسم عقوبات جريمة االختالس في صورتها العادية إلى عقوبات أصلية، عقوبات ت

.وعقوبات تكميلية

عقوبة جريمة االختالس في صورتها العادية( ١



ألف ريال، وال يجوز الجمع ٢٠سنوات، أو الغرامة التي ال تزيد عن ١٠السجن الذي ال يزيد عن 

لجناة في الغرامة بين العقوبتين، ويعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل األصلي، كما ال يتضامن ا

.في حال تعددوا

السجن والغرامة

o



ى املال العام وهي عقوبة مقررة تطبيًقا للقواعد العامة ولو لم تذكر في نظام مكافحة االعتداء عل

ن ملدة وإساءة استعمال السلطة، غير أن هذه العقوبة ال تطبق إال إذا حكم على الجاني بالسج

.تتجاوز السنة

العزل من الوظيفة

o



التعويض

رد املال املختلس

o



❖

املال العام، شدد النظام العقوبة على من يشغلون الوظائف التي تكلفهم بمباشرة الحفاظ على

.والغرامة . وذلك برفع الحد األعلى للغرامة، وإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن

تبعية، وتنقسم عقوبات جريمة االختالس في صورتها املشددة إلى عقوبات أصلية، عقوبات

.وعقوبات تكميلية

عقوبة جريمة االختالس في صورتها املشددة( ٢



ألف ريال، أو بكليهما مًعا، ١٠٠سنوات، أو الغرامة التي ال تزيد عن ١٠السجن الذي ال يزيد عن 

.ي حال تعددواويعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل األصلي، كما ال يتضامن الجناة في الغرامة ف

السجن والغرامة

o



ى املال العام وهي عقوبة مقررة تطبيًقا للقواعد العامة ولو لم تذكر في نظام مكافحة االعتداء عل

ن ملدة وإساءة استعمال السلطة، غير أن هذه العقوبة ال تطبق إال إذا حكم على الجاني بالسج

.تتجاوز السنة

العزل من الوظيفة

o



لى من يثبت ويحكم ع:"...على ما يلينظام مكافحة االعتداء على املال العام نصت املادة الثالثة من 

".عي إلى أربابهاإدانته بالتعويض املناسب ملن أصابه الضرر برد املبالغ التي أخذت بغير وجه شر 

التعويض

ملال املختلس في تكميلية وجوبية، وال تتعدد بتعدد الجناة، بل يلزم الجناة متضامنين برد اعقوبة 

.حال كان بحوزتهم

رد املال املختلس

o

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=T03mPgC8nSl1Fs2qI7RgvA%3D%3D


األنظمة واللوائح



نظام اإلجراءات الجزائية
ام الالئحة التنفيذية لنظ

اإلجراءات الجزائية
نظام مكافحة الرشوة

نظام الخدمة املدنية
ام الالئحة التنفيذية لنظ

الخدمة املدنية

نظام عقوبات الجرائم 

الوظيفية العامة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1
https://www.moe.gov.sa/ar/aboutus/aboutministry/RPRLibrary/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20-%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%20-%20%D8%B0%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201442%D9%87%D9%80.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=T03mPgC8nSl1Fs2qI7RgvA%3D%3D


الالئحة التنفيذية لنظام العملنظام العمل

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/12212021.pdf


والحمد هلل رب العالمين



طريق الملك عبداهلل الفرعي، : العنوان

.12343الرحمانية، الرياض 

0505849406

0505849406

@ Fiqh_issues

https://www.alukah.net/web/doghaither

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

https://www.alukah.net/web/doghaither
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

