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   .التریكي عبدالعزیز بن ناصر بن مدح

جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود      ، للق��ضاء  الع��الي المعھ��د ق��سم ال��سیاسة ال��شرعیة ،   
  .المملكة العربیة السعودیة  – الریاض –اإلسالمیة 

 dr.mshg@yahoo.com :البرید اإللكتروني 

  : ملخص البحث 

ال تخلو األنظمة التجاریة ال�سعودیة م�ن العقوب�ات التعزیری�ة  والت�ي تكف�ل م�ن ناحی�ة                
ض��مان احت��رام القواع��د النظامی��ة، وم��ن ناحی��ة أخ��رى رد المتعام��ل بھ��ذه األنظم��ة ع��ن        

ات فھ�ي ال تخل�و م�ن أن تك�ون           مخالفتھا أو تجاوز نصوصھا النظامیة، وبتتبع ھذه العقوب�        
عقوب���ات تعزیری���ة بال���سجن أو بالم���ال، والعقوب���ات المالی���ة أم���ا أن تك���ون ب���اإلتالف أو     
المصادرة  أو األخذ ومجال ھذا البحث ھي العقوب�ات التعزیری�ة بأخ�ذ الم�ال ف�ي األنظم�ة            

ان التجاریة السعودیة، وبی�ان اخ�تالف فقھ�اء ال�شریعة ف�ي حك�م التعزی�ر بأخ�ذ الم�ال، وبی�                     
القول الراجح في المسألة، وأن ھذه العقوبات التعزیریة في األنظمة التجاریة ف�ي المملك�ة              
العربیة السعودیة ُبنیت على أمر جائز، كما تناول البحث بیان ما علیھ العمل القضائي في 
المملك�ة العربی�ة ال��سعودیة م�ن ج��واز التعزی�ر بالم�ال، وم��ن ث�م ح��صر األنظم�ة التجاری��ة        

ل��ى عقوب��ات تعزیری��ة مالی��ة، وذك��ر التطبیق��ات الق��ضائیة لتل��ك العقوب��ات، كم��ا  الم��شتملة ع
تناول البحث حك�م س�قوط تل�ك العقوب�ات ف�ي ح�ق م�ن ت�وفي وق�د ثبت�ت بحق�ھ، وت�م تق�سیم                           
البحث إلى تمھید اشتمل على تعریف التعزیر بالمال أخذًا، وتعریف األنظمة التجاریة، ثم            

عزی��ر بالم��ال أخ��ذًا ف��ي الفق��ھ اإلس��المي والق��ضاء      مبحث��ین ج��اء المبح��ث األول ببی��ان الت   
السعودي ، وتناول المبحث الثاني التعزی�ر بالم�ال أخ�ذًا ف�ي األنظم�ة التجاری�ة ال�سعودیة،                   

  . وبیان حال سقوطھ بالوفاة

وقد اشتمل البحث على اثنا عشرة نتیج�ة وثم�ان توص�یات ھام�ھ فیم�ا یتعل�ق ب�التعزیر         
یة في المملكة العربیة ال�سعودیة، وق�د ت�م الرج�وع ف�ي ھ�ذا         بالمال أخذَا في األنظمة التجار    

البح��ث إل��ى مائ��ة وس��بعة وثالث��ون مرجع��ًا م��ا ب��ین كت��ب فقھی��ة ونظامی��ة وأنظم��ة تجاری��ة   
  .ومقاالت صحفیة أو مواقع الكترونیة

التعزی��ر بالم��ال، التعزی��ر بأخ��ذ الم��ال، التعزی��ر ف��ي األنظم��ة         : الكلم��ات المفتاحی��ة 
ي النظام التج�اري ال�سعودي، العقوب�ات التعزیری�ة، العقوب�ات المالی�ة            السعودیة، التعزیر ف  

ف��ي النظ��ام ال��سعودي، التعزی��ر بالم��ال ف��ي الق��ضاء ال��سعودي، م��ا علی��ھ عم��ل الق��ضاء           
  .السعودي في التعزیر، أخذ المال، عقوبة، عقوبات مالیة
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Abstract: 

The Saudi commercial regulations are not free of 
discretionary penalties, which guarantees in terms of ensuring 
respect for formal rules, and on the other hand, a trader 
response to these systems for violating or exceeding 
regulatory texts. By following these penalties, it becomes 
clear that they are discretionary punishments with 
imprisonment or money. Financial sanctions are either by 
destruction, confiscation, or taking. 

The scope of this research focuses on A discretionary 
punishment by taking money in the Saudi commercial 
systems, And explaining the difference of Sharia jurists 
regarding the discretionary ruling on taking money, and 
explaining the most correct opinion on the issue, and that 
these punitive sanctions in commercial systems in the 
Kingdom of Saudi Arabia is built on is permissible. The 
research also deals with a statement of the legal action in the 
Kingdom of Saudi Arabia regarding the permissibility of a 
discretionary penalty, and then an inventory of the 
commercial regulations that include financial discretionary 
penalties.  
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Moreover, the research illustrates the ruling on the fall of 
those punishments against the right of those who died and 
were proven against them. 

This research contains a definition of commercial regulations, 
then two studies. The first study clarifies the statement of 
discretionary punishment with money, taking into account 
Islamic jurisprudence and the Saudi judiciary, and the second 
study deals with money discretionary taking in the Saudi 
commercial systems, and a statement of its fall by death. 

Finally, the research includes twelve results and eight 
important recommendations regarding the discretionary 
money taken in the commercial systems in the Kingdom of 
Saudi Arabia, and this research has been referred to one 
hundred and thirty-seven references between jurisprudential 
and regular books, commercial regulations, press articles and 
websites. 

Key words: Discrimination with money, discretion by taking 
money, discretion in Saudi regulations, discretion in the Saudi 
commercial system, coercive penalties, financial penalties in 
the Saudi system, money discretion in the Saudi judiciary, 
what the Saudi judiciary has to do in discretion, taking money, 
punishment, penalties Finance. 
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  الـمقدمـة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنف�سنا وس�یئات أعمالن�ا         
من یھده اهللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك          

  .لھ وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ 

}ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن َتُموُتنَّ َوَلا ُتَقاِتِھ قََّح اللََّھ اتَُّقوا آَمُنوا َیا َأیَُّھا الَِّذیَن{
)١(

   

َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھ�ا َزْوَجَھ�ا َوَب�ثَّ ِمْنُھَم�ا      {

}َّاَءُلوَن ِبِھ َواْلَأْرَحاَم ۚ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًباۚ َواتَُّقوا اللََّھ الَِّذي َتَس َوِنَساًء ِرَجاًلا َكِثیًرا
)٢(

   

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِدیًدا، ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم           {

}َفاَز َفْوًزا َعِظیًماۗ َوَمن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد 
)٣(

  

  : أما بعد

 وق�د  دول�ة،  ألي التنمی�ة  لمتطلب�ات  األساس�یة  الرك�ائز  إح�دى  التجاری�ة  األنظم�ة  تعتب�ر 
 تع�دیالت  في المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة موض�ع     في السنوات األخیرة األنظمة ھذه كانت
 أو اإلص�دار  إللغابا إما التجاریة األنظمة من العدید وطالت ھذه التعدیالت وھامة، عدیدة

 م�ستمر  ب�شكل  تتج�دد  التج�ارة  لمتغی�رات  وفق�اً  التجاری�ة  األنظم�ة  أوالتع�دیل، والحقیق�ة أن  
 عل�ى  والق�ائمین  التج�اري  أن الفق�ھ  إل�ى  ذل�ك  أدى اقتصاد البلد ونشاطاتھ، لتسایر وتتحول

ھا وتح�دیث  التجاری�ة  األنظم�ة  أحك�ام  لتط�ویر  كبی�راً  مجھ�وداً  ب�ذلوا  البالد في األنظمة وضع
 قی�ادة  إل�ى  أدى مم�ا  التنمی�ة  متطلب�ات  مع تتوافق لكي علیھا التعدیالت وإدخال وتطویرھا

 ب�أول ومعالج�ة ذل�ك بأحك�ام     أوًال لم�شاكلھ  االزدھار، والتصدي نحو التجاري القطاع ھذا
متطورة، وال تخلو ھذه األنظمة من عقوبات تعزیریة في حاِل تجاوِز النظام؛ فھ�ذه   جدیدة

زیریة ھي التي تكفل من ناحیة ضمان احترام القواعد النظامیة، ومن ناحی�ة         العقوبات التع 
أخرى رد المتعامل بھذه األنظمة عن مخالفتھا أو تجاوز نصوصھا النظامیة، وبتتب�ع ھ�ذه       
العقوب��ات فھ��ي ال تخل��و م��ن أن تك��ون عقوب��ات تعزیری��ة بال��سجن أو بالم��ال، ومج��ال ھ��ذا  

ل في األنظمة التجاریة ال�سعودیة، وق�د اختل�ف فقھ�اء           البحث العقوبات التعزیریة بأخذ الما    
الشریعة في حكم التعزیر بأخذ المال بین الجواز وعدمھ، وھو ما نوضحھ في ھذا البح�ث    
مع بیان القول الراجح في المسألة، وھل ھذه العقوبات في األنظم�ة التجاری�ة ف�ي المملك�ة                   

یتناول البحث بیان ما علیھ العم�ل   العربیة السعودیة بنیت على أمر جائز أو محرم، كما س         
القضائي في المملكة العربیة السعودیة من جواز التعزیر بالمال، ومن ثم ح�صر األنظم�ة                
التجاریة المشتملة على عقوبات تعزیریة مالیة، مع ذكر تطبیقات قضائیة لتلك العقوب�ات،      

                                                           

 ).١٢: (سورة آل عمران، اآلیة) ١ (
 ).١: (سورة النساء، آیة) ٢ (
 ).٧١-٧٠: (سورة األحزاب، آیة) ٣ (
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 ت�شمل أھ�م   ومدى سقوط تلك العقوبات في حق من توفي وق�د ثبت�ت بحق�ھ، وأخ�تم بخاتم�ة                 
النتائج والتوصیات، لذا فقد ق�سمت ھ�ذا البح�ث إل�ى تمھی�دًا ومبحث�ین وخاتم�ة عل�ى النح�و                   

  : التالي

  : التمھید وفیھ مطلبان

  .تعریف التعزیر بالمال أخذًا: المطلب األول

  .تعریف األنظمة التجاریة: المطلب الثاني

لق��ضاء ال��سعودي وفی��ھ  التعزی��ر بالم��ال أخ��ذًا ف��ي الفق��ھ اإلس��المي وا   : المبح��ث األول
  : مطلبان

  .حكم التعزیر بالمال أخذا في الفقھ اإلسالمي:  المطلب األول

  . ما علیھ العمل في التعزیر بالمال أخذًا في القضاء السعودي: المطلب الثاني

التعزی��ر بالم��ال أخ��ذًا ف��ي األنظم��ة التجاری��ة ال��سعودیة، وبی��ان ح��ال    : المبح��ث الث��اني
  : لبانسقوطھ بالوفاة وفیھ مط

  . التعزیر بالمال أخذًا في األنظمة التجاریة السعودیة: المطلب األول

  .سقوط الغرامة المستحقة في األنظمة التجاریة في حال الوفاة: المطلب الثاني
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  التمهيد

 : وفیھ مطلبان على النحو التالي

  اطب اول

  رف ازر ل أذًا

إحداھما التَّعظیم والنَّصر، : ین والزاء والراء كلمتانالع) َعَزَر (:التعزیر في اللغة -
: والكلمة األخرى جنٌس من الضَّرب، فاألولى النَّصر والتوقیر، كقولھ تعالى

}َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه{
)١(

، :قال. ، واألصل اآلخر التَّعزیر، وھو الضرب دون الحّد
المنُع : نُت غیَر مریِب، وأصُل التعزیرعليَّ إذا ما ك*** ولیس بتعزیر األمیر َخزایٌة 

والرَّدُّ فكأّن من َنَصرتھ قد رَددت عنھ أعَداَءه ومنعَتھم من أَذاه ولھذا قیل للتأِدیب 

.الذي ھو ُدون الحدِّ تعزیٌر ألنھ یمَنُع الجاِني أن ُیعاوَد الذَّْنب
)٢(

  
 في كل معصیة  عقوبة غیر مقدرة تجب حقا هللا، أو آلدمي:والتعزیر في االصطالح -

.ال حد فیھا، وال كفارة
) ٣(

 
كل ما یملكھ الفرد، أو تملكھ الجماعة من متاع، أو عروض :  المال:المال في اللغة -

تجارة، أو عقار، أو نقود، أو حیوان، وھو یذكر، ویؤنث وجمعھ أموال، وَتَموََّل 

.اتخَذ ماًال: الّرُجل
) ٤(

 

                                                           

 )٩: (سورةالفتح، اآلیة) ١ (
عب��د ال�سالم أحم��د  : معج�م مق��اییس اللغ�ة، أب��و الح�سین أحم��د ب�ن ف��ارس ب�ن زكری��ا، المحق�ق      : انظ�ر ) ٢ (

، ولسان العرب، محمد بن مكرم      )٤/٣١١(م،١٩٧٩ -ھـ  ١٣٩٩: دار الفكر، الطبعة  : ھارون الناشر 
، مخت�ار  )٥٦١/ ٤( بی�روت، الطبع�ة األول�ى،     –دار صادر   : بن منظور األفریقي المصري، الناشر    

 بیروت، الطبع�ة  –مكتبة لبنان ناشرون : الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، الناشر        
ح؛ ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، إس��ماعیل ب��ن   ، وال��صحا)٤٦٧(، ١٩٩٥ – ١٤١٥طبع��ة جدی��دة، 

 ).٣٠٨/ ٣(، ١٩٩٠ ینایر -الرابعة:  بیروت، الطبعة-دار العلم للمالیین: حماد الجوھري، الناشر
توضیح األحكام من بلوغ المرام، أبو عبد ال�رحمن عب�د اهللا ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ص�الح ب�ن                 : انظر) ٣ (

: مكَتب�ة األس�دي، مّك�ة المكّرم�ة، الطبع�ة     : تمیم�ي، الناش�ر  حمد بن محمد بن حمد بن إبراھیم البسام ال      
. د. َعب�د اهللا ب�ن محم�د الطّی�ار، أ       . د. والفقُھ المَی�سَّر، أ   ). ٦/٣١٤( م،   ٢٠٠٣ - ھـ   ١٤٢٣الخاِمَسة،  

 -َم�َداُر ال�َوطن للنَّ�شر، الری�اض     : محمَّ�د ب�ن إب�راھیم الموَس�ى، الناش�ر     . عبد اهللا بن محّمد المطلق، د  
الثانیة، :  باقي األجزاء٢٠١١/ ١٤٣٢األولى : ١٣ - ١١ و ٧جـ :عربیة السعودیة، الطبعةالمملكة ال

وزارة األوقاف والشئون : الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن). ٧/٢٠٦( م، ٢٠١٢ - ھـ   ١٤٣٣
 ).٢٨/١٧٥(، ) ھـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : ( جزءا، الطبعة٤٥:  الكویت، عدد األجزاء–اإلسالمیة 

المعج�م الوس�یط، إب�راھیم م�صطفى ـ أحم�د الزی�ات ـ حام�د عب�د الق�ادر ـ محم�د النج�ار، دار             : انظر) ٤ (
، ومعج��م مق��اییس اللغ��ة، الب��ن ف��ارس )٢/٨٩٢(مجم��ع اللغ��ة العربی��ة، : دار ال��دعوة، تحقی��ق: الن��شر

، والق�اموس الفقھ�ي لغ�ة واص�طالحا، س�عدي           )٦٣٥/ ١١(، ولسان العرب، البن منظ�ور،     )٥/٢٨٥(
 ).٣٤٤ (١٩٨٨ -١٤٠٨الطبعة الثانیة :  سوریة، الطبعة–دمشق . دار الفكر:اشرأبو جیب، الن
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مال مستخلصًا من المعنى اللغوي غالبًا، جاء تعریف الفقھاء لل: والمال في االصالح -
وإن تعددت في بعض األحایین ألفاظھم، واختلفت عباراتھم، ومن ذلك قول 

الشافعي
)١(

،)ما لھ قیمة یباع بھا وتلزم متلفھ: ( في المال-رحمھ اهللا– 
)٢(

ما : (وقیل ھو

).یمیل إلیھ الطبع ویمكن ادخاره لوقت الحاجة
)٣(

 
واع، فإما أن یكون بحبسھ أو بإتالفھ، أو بتغییر صورتھ، أو التعزیر بالمال أن: أخذًا -

  :بتملیكھ للغیر

وھو أن یمسك القاضي شیئًا من مال الجاني مدة زجرًا لھ، ثم :  فحبس المال عن صاحبھ
  .یعیده لھ عندما تظھر توبتھ

 ھو إتالف محل المنكرات من األعیان والصفات تبعًا لھا، مثل إتالف مادة :أما اإلتالف
  .األصنام، بتكسیرھا وتحریقھا

 تغیر صورة الشيء محل التعزیر كتفكیك آالت اللھو، وتغییر الصور :والتغییر ھو
 في -صلى اهللا علیھ وسلم–المصورة، وكقطع رأس التمثال ونحو ذلك، ومثل فعل النبي 

  .التمثال الذي كان في بیتھ، إذ أمر بقطع رأس التمثال فصار كھیئة الشجرة

التعزیر (أو ) التغریم(أو ) بالغرامة( ویسمى -ھو المقصود في ھذا البحث -والتملیك 

.فیأمر الحاكم أو القاضي بعقوبة الشخص باألخذ من مالھ تعزیرًا): بأخذ المال
) ٤(

  

                                                           

ھو محمد بن إدریس بن العب�اس ب�ن عثم�ان ب�ن ش�افع الھاش�مي القرش�ي أح�د األئم�ة األربع�ة وإلی�ھ                     ) ١ (
: ھ�ـ، انظ�ر  ٢٠٤تنسب الشافعیة، لھ تصانیفھ أشھرھا األم ف�ي الفق�ھ والم�سند، ت�وفي ف�ي م�صر س�نة            

م، دار العل��م للمالی��ین، بی��روت، لبن��ان،،   ١٩٩٢ ال��دین الزركل��ي، الطبع��ة العاش��رة،   األع��الم، خی��ر 
)٦/٢٦.( 

األم، اإلمام ابي عبد اهللا محم�د ب�ن ادری�س ال�شافعي، دار الفك�ر للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع،                  : انظر) ٢ (
ل�شافعیة،  ، و األشباه والنظائر ف�ي قواع�د وف�روع فق�ھ ا    )٦٣/ ٥( م  ١٩٨٣ - ه ١٤٠٣: الطبعة الثانیة 

 ). ٥٠٠/ ١( لبنان، –دار الكتب العلمیة بیروت : جالل الدین عبد الرحمن السیوطي، الناشر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي، الناشر دار المعرف�ة، بی�روت،              : انظر) ٣ (

 م�ذھب االم�ام اب�ي    ، وحاشیة ابن عابدین على الدر المختار شرح تنویر االبصار في فقھ       )٢٧٧/ ٥(
حنیف��ة النعم��ان، محم��د ام��ین ال��شھیر ب��ابن عاب��دین، إش��راف مكت��ب البح��وث والدراس��ات، دار الفك��ر 

 )٥/١٦٧(للطباعة والنشر والتوزیع 
:  دم�شق، الطبع�ة  – س�وریَّة  -دار الفك�ر  : وھبة الزحیلي، الناش�ر  . د.الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، أ   : انظر) ٤ (

 ).١٢/٢٧٣(وعة الكویتیة، ، والموس)٧/٥١٩(الرَّابعة، 
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ب اطا 

را ظف ار 

وانین األنظم��ة التجاری��ة بم��سامھا ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة تقاب��ل الق��انون أو الق��  
  . التجاریة في الدول األخرى

وبالنظر في تعریف القانون التجاري نجد أن القانون التجاري فرع من فروع القانون             
مجموعة القواعد الت�ي ت�نظم العالق�ات الت�ي تن�شأ      : (الخاص، والقانون الخاص یعرف بأنھ   

لسیادة والسلطة وال بین األفراد العادین الذین ال یتمتعون بالسیادة أو السلطة أو یتمتعون با

،)یتع��املون عل��ى أس��اس ھ��ذه ال��سلطة وال��سیادة 
)١(

الق��انون ( وم��ن ف��روع الق��انون الخ��اص  
  ). المدني، القانون التجاري، قانون العمل، قانون المرافعات، القانون الدولي الخاص

وإذا كان القانون التجاري فرع م�ن ف�روع الق�انون الخ�اص، فم�ا ھ�و تعری�ف الق�انون                  
  التجاري؟

ف��رع م��ن ف��روع الق��انون الخ��اص ی��شمل مجموع��ة      (:ع��رف الق��انون التج��اري بأن��ھ  ی

).القواعد القانونیة التي تنطبق على األعمال التجاریة والتجار
)٢(

  

وعلى ھذا األساس فإن القانون التجاري یخ�تص بتنظ�یم القواع�د القانونی�ة الت�ي تحك�م                  
تخ�تص قواع�ده بأعم�ال معین�ة     األعمال التجاریة ونشاط التجار في ممارس�تھم تج�ارتھم، ف         

.ھي األعمال التجاریة والتي یقوم بھا طائفة محددة من األشخاص ھم طائفة التجار
)٣(

  

نظ��ام المجل��س  "وأول تنظ��یم تج��اري ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة ك��ان م��شروع       
ه عن مجلس التجارة في جدة، لكن لم یتبین أنھ ت�وج  ١٣٤٥وقد صدر في العام     " التجاري

لكي في ذلك الوقت، أو أداة أخرى من أدوات صدور األنظمة في المملك�ة، م�ع            بمرسوم م 
رحم�ھ  –أن الثابت أنھ عمل بھ لمدة قاربت الخمس س�نوات خ�الل حك�م المل�ك عب�دالعزیز                  

 م�ادة، وھ�ذا   ٦٦٣ه صدر نظام المحكمة التجاری�ة وی�شتمل عل�ى    ١٥/١/١٣٥٠، وفي  -اهللا
 للعدید من التشریعات التجاریة الدولیة المجاورة، النظام وإن كان متمیزًا في حینھ، وسابقًا

إال أنھ مع مرور الزمن أصبح غیر صالح للتطبیق، كما تم إلغ�اء الكثی�ر م�ن أحكام�ھ ع�ن       

                                                           

أحم�د ح�شمت   . عب�دالرزاق ال�سنھوري، ود  . ، د)أو الم�دخل لدراس�ة الق�انون   (أصول القانون  : انظر) ١ (
 م�صر،  – الق�اھرة  - ١٩٥٠مطبعة لجنة التألیف والترجم�ة والن�شر، طبع�ة ع�ام          : أبو ستیت، الناشر  

.٢٧٦ص
 

 
المكت�ب الم�صري    : طفى كم�ال ط�ھ، الناض�ر      م�ص . ، د )الج�زء األول  (الوجیز في الق�انون التج�اري       ) ٢ (

. ٥م، ص١٩٧١الحدیث، 
 

 
ه، ١٤٣٨ب�دون، الطبع�ة الثانی�ة       : عبدالھادي محمد الغامدي،الناش�ر   . د.القانون التجاري السعودي، أ   ) ٣ (

 ١٩ص
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طری��ق ص���دور أنظم��ة تجاری���ة متخص��صھ،   
)١(

 وم���ن ث��م توال���ت األنظم��ة التجاری���ة ف���ي   
لتجاری�ة وأعم�ال    تنظم الكثی�ر م�ن األعم�ال ا   -وهللا الحمد-الصدور، حتى أصبحت المملكة   

  .التجار من خالل أنظمة تجاریة متخصصة

  

  

  

                                                           

دراسة األنظمة التجاریة ال�سعودیة ومتطلب�ات التنمی�ة، منت�دى الری�اض االقت�صادي، ال�دورة                : انظر) ١ (
.ه١٤٣١الرابعة، 
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  التعزیر بالمال أخذًا في الفقھ اإلسالمي والقضاء السعودي : المبحث األول

  : وفیھ مطلبان

  .حكم التعزیر بالمال أخذا في الفقھ اإلسالمي:  المطلب األول

  . خذًا في القضاء السعوديما علیھ العمل في التعزیر بالمال أ:  المطلب الثاني



 - ٣٦٨٣ -

  املبحث األول

 يف الفقه اإلسالمي والقضاء السعودي
ً
  التعزير باملال أخذا

  :  وفیھ مطلبان

  اطب اول

ا ا  ذال أ رزم ا  

  :اختلف الفقھاء في التعزیر بالمال أخذًا على قولین

  :القول األول

ذھب جمھور الحنفیة
)١ (

مالكیةوجمھور ال
)٢(

 والشافعي
)٣(

 في الجدید وروایة عند 

الحنابلة
)٤(

 إلى عدم جواز التعزیر بأخذ المال
)٥(

.  

                                                           

ن��سبة إل��ى أب��ي حنیف��ة وھ��و النعم��ان ب��ن ثاب��ت ب��ن زوط��ي الفقی��ھ الك��وفي ك��ان ق��د أدرك أربع��ة م��ن    ) ١ (
وفیات األعی�ان وإنب�اء أبن�اء    : انظر.ھـ١٥٠الصحابة وكان عالمًا زاھدًا توفي ببغداد وھو في السجن سنة      

ین، دار ص�ادر، بی�روت   أحمد بن محمد بن أبي بك�ر ب�ن خلك�ان أب�و العب�اس ش�مس ال�د                : الزمان، المؤلف 
 .٥/٥٠م، ١٩٧٢

نسبة إلى اإلمام مالك بن أنس األصبحي أبو عبداهللا إمام دار الھجرة لھ مؤلف�ات ع�دة منھ�ا الموط�أ،           ) ٢ (
 . ٥/٢٥٧األعالم، للزركلي، : انظر.ھـ١٧٩تفسیر غریب القرآن، توفي في المدینة سنة 

 .٥سبق ترجمتھ ص) ٣ (
أب��و عب��داهللا محم��د ب��ن حنب��ل ب��ن ھ��الل ب��ن أس��د ب��ن إدری��س ال��شیباني   ن��سبة إل��ى اإلم��ام أحم��د وھ��و  ) ٤ (

المروزي إمام المحدثین وأحد األئم�ة األربع�ة وقی�ل ك�ان یحف�ظ أل�ف أل�ف ح�دیث ل�ھ ت�صانیف منھ�ا                   
. ھ�ـ ٢٤١المسند، أمتحن وعذب في عھد المعتصم عندما دعي إلى الق�ول بخل�ق الق�رآن، ت�وفي س�نة                  

 .١/١٢،وفیات األعیان، البن خلكان: انظر
، والفت�اوى الھندی�ة ف�ي م�ذھب      ٤/٢٢٩حاشیة رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار، اب�ن عاب�دین،               :انظر) ٥ (

ھ��ـ، ١٤١١محم��د س��لیمان المن��اني، دار الفك��ر للن��شر، دم��شق،   : اإلم��ام أب��و حنیف��ة، ال��شیخ نظ��ام، تحقی��ق 
محم�د  : ، تحقی�ق  ال�شیخ محم�د عرف�ة الدس�وقي       : ، وحاشیة الدسوقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر، المؤل�ف          ٢/١٥٥

، وبلغ�ة ال�سالك ألق�رب الم�سالك أحم�د ال�صاوي، الناش�ر دار              ٤/٢١٥دار الفكر، بیروت،  : علیش، الناشر 
، وفتح العالم شرح مرشد األن�ام إل�ى م�ا یج�ب     ٢/٤٤٠ھـ،١٤١٥الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى،    

بداللطیف الجرداني الحسیني المیاطي العالمة محمد بن عبداهللا بن ع: معرفتھ من العقائد واألحكام، تألیف  
دار اب���ن ح���زم، الطبع���ة األول���ى، س���نة     : محم���د الحج���ار، الناش���ر  : علی���ھ رحم���ة اهللا تع���الى، المحق���ق   

ھ��ـ، دار ١٤٠٣، كت�اب األم، أب�ي عب�داهللا محم�د ب��ن إدری�س ال�شافعي، الطبع�ة الثانی�ة،         ٣/٩٠٦ھ�ـ، ١٤١٨
عبداهللا بن عبدالمحسن الترك�ي،     : دامة، تحقیق موفق الدین ابن ق   : ، المغني المؤلف  ٤/٢٥١الفكر، بیروت، 

 .١٢/٥٢٦م،١٩٩٧/ھـ١٤١٧دار عالم الكتب سنة النشر، : عبدالفتاح الحلو، الناشر
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  :توثیق قول األحناف -

وعن أبي یوسف
)١(

یجوز التعزیر بأخذ المال، وعندھما وباقي األئمة ال یجوز: 
)٢(

.  

  .-رحمھما اهللا-أي اإلمام أبو حنیفة ومحمد بن الحسن ) عندھما(ویقصد بقولھ 

.والحاصل أن المذھب عدم التعزیر بأخذ المال:  وجاء في حاشیة رد المحتار
)٣(

  

  :توثیق قول المالكیة -

.أما التعزیر بأخذ المال فال یجوز إجماعًا: جاء في بلغة السالك
) ٤(

  

.وال یمكن التعزیر بأخذ المال لبعض األئمة: وجاء في الفواكھ الدواني
) ٥(

  

  :توثیق مذھب الشافعیة في الجدید -

.ال یجوز بأخذ المال: جاء في حاشیة الجمل
)٦(

  

ال یحرق رحلة وال یعاقب الرجل في : وقال الشافعي: وقال الخطابي في معالم السنن

.مالھ إنما یعاقب في بدنھ، جعل اهللا الحدود على األبدان ال على األموال
)٧(  

                                                           

ھ�و یعق�وب ب�ن إب�راھیم ب��ن حبی�ب األن�صاري الك�وفي البغ�دادي ص��احب أب�ي حنیف�ة وتلمی�ذه ت��ولى            ) ١ (
واخ�تالف األم�صار،   . خ�راج ال: القضاء وھ�و أول م�ن دع�ي قاض�ي الق�ضاة ل�ھ م�صنفات ع�دة منھ�ا                  

 .٨/١٩٣األعالم، للزركلي، : ھـ، انظر١٨٢توفي سنة 
فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام، دار الفكر، بدون ) ٢ (

، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ، عثمان بن علي بن محجن ٥/٣٤٥طبعة أو تاریخ 
شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن : البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي، الحاشیة

األولى، :  بوالق، القاھرة، الطبعة-المطبعة الكبرى األمیریة : إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ، الناشر
 .٣/٢٠٨ھـ، ١٣١٣

 .٤/٢٢٩حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، :انظر) ٣ (
 .٢/٤٤٠بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، ألحمد الصاوي، ) ٤ (
أحم�د ب�ن غن�یم النف�راوي األزھ�ري      : الفواك�ھ ال�دواني عل�ى رس�الة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي، ت�ألیف         ) ٥ (

: دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، ت��اریخ الن��شر    : عب��دالوارث محم��د عل��ي، الناش��ر   : الم��الكي، تحقی��ق 
 .٢/٢٣٣م،١/١/١٩٩٧

دار الفك���ر، /س���لیمان الجم���ل، دار الن���شر: حاش���یة الجم���ل عل���ى الم���نھج، المؤل���ف العالم���ة ال���شیخ ) ٦ (
 .٥/١٦٤بیروت،

معالم السنن، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، ) ٧ (
 .٢/٢٦٠م، ١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١األولى :  حلب، الطبعة–المطبعة العلمیة : الناشر
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  :توثیق مذھب الحنابلة -

الضرب والحبس والتوبیخ وال یجوز قطع والتعزیر یكون ب: قال ابن قدامة في المغني

.شيء منھ وال جرحھ وال أخذ مالھ ألن الشرع لم یرد بشيء من ذلك
)١(

  

وكذا یحرم التعزیر بأخذ مال أو إتالفھ؛ ألن : وقال الرحیباني في مطالب أولي النھى

.الشرع لم یرد بشيء من ذلك
)٢(

  

  :أدلة ھذا القول -
  : الدلیل األول

ذ المال فیھ مخالفة لألصل العام في الشریعة اإلسالمیة وھو قالوا إن التعزیر بأخ
  : حرمھ مال المسلم وعدم جواز أخذه لغیر حق یدل على ھذا األصل

َوَلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَھا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفِریًقا  {: قولھ تعالى-١

} النَّاِس ِباْلِإْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُمونمِّْن َأْمَواِل
) ٣(

.  

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة { :قولھ تعالى -٢

}َعن َتَراٍض مِّنُكْم
)٤(

.  

إن دماءكم : ( مرفوعًاما رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي بكرة رضي اهللا عنھ -٣
وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا فلیبلغ 

).الشاھد الغائب
)٥(

  

  :مناقشة الدلیل األول

 أن ما استدل بھ أصحاب ھذا القول إنما ھي نصوص عامة، وأدلة :یجاب عنھ
تي فتحمل األدلة العامة على مشروعة التعزیز بأخذ المال إنما ھي أدلة خاصة كما سیأ

  .الخاصة فتخصص بھا كما ھي القاعدة األصولیة بحمل العام على الخاصة

                                                           

 .٩/١٤٩المغني، البن قدامة، ) ١ (
مطال��ب أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى، م��صطفى ال��سیوطي الرحیب��اني، الناش��ر المكت��ب          ) ٢ (

 .٦/٢٢٤م، دمشق، ١٩٦١اإلسالمي، 
 .١٨٨: سورة البقرة، آیة) ٣ (
 .٢٩: سورة النساء، آیة) ٤ (
 محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري، المكتب��ة اإلس��المیة،   رواه البخ��اري، ص��حیح البخ��اري، أب��ي عب��داهللا  ) ٥(

، ورواه مسلم، صحیح مسلم، أبي الحسین بن الحجاج النی�سابوري،  ٢١٦٥٤ رقم الحدیث ٢/٦٢٠تركیا،  
 .١٦٧٩ رقم الحدیث ٣/١٣٠٥ھـ، المكتبة اإلسالمیة، تركیا، ١٣٧٤الطبعة األولى 
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  :الدلیل الثاني

إن التعزیر بأخذ المال كان مشروعًا في ابتداء اإلسالم ثم نسخ : قالوا: دعوى النسخ

.بعد ذلك
) ١(

  

  :مناقشة الدلیل الثاني

 كانت في أول اإلسالم لیس دلیًال ثابتًا بل یجاب عنھ بأن ما ادعوه من كون العقوبة

.ھي دعوى بال حجة
)٢(

  

  .ثم إن النسخ یصار إلیھ إذا علم التاریخ، ولیس ھناك علم بذلك

إن العقوبات المالیة منسوخة وأطلق ذلك عن : ومن قال: قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
 مذھب كان، فقد قال أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذھبھما، ومن قالھ مطلقًا من أي

 شيء قط یقتضي أنھ حرم جمیع العقوبات المالیة، قوًال بال دلیل، ولم یجيء عن النبي 
بل َأْخُذ الخلفاء الراشدین وأكابر أصحابھ بذلك بعد موتھ دلیل على أن ذلك محكم غیر 
منسوخ، وعامة ھذه الصور منصوصة بذلك بعد موتھ دلیل على أن ذلك محكم غیر 

عامة ھذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابھ، وبعضھا قول عند منسوخ، و
الشافعي باعتبار ما بلغھ من الحدیث، ومذھب مالك وأحمد وغیرھما أن العقوبات المالیة 

ما یوافق الشرع، وإلى ما یخالفھ، ولیست العقوبة المالیة منسوخة : كالبدنیة تنقسم إلى
 بالنسخ ال من كتاب وال سنة، وھذا شأن كثیر عندھما، والمدعون للنسخ لیس معھم حجة

ممن یخالف النصوص الصحیحة والسنة الثابتة بال حجة إال مجرد دعوى النسخ، وإذا 

طولب بالناسخ لم یكن معھ حجة
)٣(

.  

                                                           

م�د ب�ن عب�د الب�ر ب�ن عاص�م النم�ري القرطب�ي         االستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن مح        : انظر) ١(
األول�ى،  :  بی�روت، الطبع�ة  –دار الكت�ب العلمی�ة   : سالم محمد عطا، محم�د عل�ي مع�وض، الناش�ر       : تحقیق
، وش���رح منتھ���ى اإلرادات، من���صور ب���ن ی���ونس البھ���وتي، ع���الم الكت���ب،        ٦/٥٣٦، ٢٠٠٠ – ١٤٢١

 األخی��رة، ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة   ، نی��ل األوط��ار، محم��د ب��ن عل��ي ال��شوكاني، الطبع��ة     ١/٤٤٦بی��روت،
 .٤/١٣٨مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 

دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر،   : المحل��ى، أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن ح��زم الظ��اھري، الناش��ر         ) ٢ (
 .٦/٥٧بیروت،

ھ�ـ،  ١٤١٢مجموع الفتاوى، أحم�د ب�ن تیمی�ة، جم�ع عب�دالرحمن القاس�م، دار ع�الم الكت�ب، الری�اض،                   )٣(
)٢٨/١١١.( 
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إذا تعارض حدیثین ظاھرًا، فإن أمكن الجمع بینھما فال : وجاء في الباعث الحثیث

 بھمایعدل عنھ إلى غیره بحال، ویجب العمل
) ١(

.  

وإنما قلنا إن ھذا القول أرجح عندنا ألن الجمع واجب إذا أمكن، : وقال الشنقیطي

وھو مقدم على الترجیح بین األدلة كما علم في األصول
)٢(

.  

وتعقب بأنھ منسوخ كما قیل في  ":وقال الشیخ ابن باز تعلیقًا على قول ابن حجر

"العقوبة بالمال
)٣(

عدم النسخ ألدلة كثیرة : جید، والصواب وجزم الشارح بالنسخ لیس ب

حدیث الباب، وإنما المنسوخ التعذیب بالنار: معروفة في محلھا، منھا
)٤(

.  

فثبت بھذا أن األحادیث الدالة على التعزیر بأخذ المال محكمة ولیست بمنسوخة، 
  :وذلك ألمور

  .ثبوت األحادیث وال معارض لھا -١

  .عدم معرفة المتقدم من المتأخر -٢

  .إمكانیة الجمع بین األحادیث -٣

  .عمل الصحابة والتابعین بھا، بل وعمل الخلفاء الراشدین واألئمة من بعدھم -٤

  :من المعقول: الدلیل الثالث

إن في إباحة التعزیر بأخذ المال ما یؤدي إلى تسلط الحكام ویغریھم : قالوا -١

بمصادرة أموال الناس بالباطل
)٥(

.  

                                                           

الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرش�ي الب�صري                 )١ (
الثانی�ة،  :  لبن�ان، الطبع�ة  –دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت    : أحمد محمد ش�اكر، الناش�ر  : ثم الدمشقي، المحقق 

)٢/٤٨٢.( 
ن محمد المختار بن عبد القادر الجكني أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد األمین ب) ٢ (

م، ١٩٩٥ -  ھـ ١٤١٥ لبنان، –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت : الشنقیطي، الناشر
)٢/٣٠٤.( 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني : فتح الباري شرح صحیح البخاري، المؤلف) ٣ (
محمد فؤاد عبد الباقي، : قم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھه، ر١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : الشافعي، الناشر

عبد العزیز بن : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العالمة: قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ
 ).٢/١٣٠(عبد اهللا بن باز،

 ).٢/١٣٠(المرجع السابق) ٤ (
ھ�ـ، دار إحی�اء الت�راث       ١٤٠٥التشریع الجنائي اإلسالمي، عبدالقادر ع�ودة، الطبع�ة الرابع�ة،           : انظر) ٥(

 .٧٠٦العربي، بیروت،
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ال ال یحقق مبدأ المساواة إذ ال یتأثر بھ إال من كان فقیرًا أما إن التعزیر بأخذ الم -٢
  .الغني فلن یلحقھ كبیر أذى

 إن األموال المعصومة ال یجوز التعدي علیھا إال بمسوغ شرعي وال یوجد مسوغ -٣

.شرعي یجیز ذلك
)١(

  

  :مناقشة الدلیل الثالث

  ".إن قولكم یؤدي إلى تسلط الحكام": یجاب عنھ

 فالتعزیر المالي ال یكون بحسب الھوى بل بضوابطھ الشرعیة التي ھذا غیر صحیح
  . تقتضیھ

، ولو فتح ثم إن قولكم ذلك، لیس مسوغًا لمنع عقوبة تعزیریة ثابتة عن رسول اهللا 

الباب لمثل ھذا التعلیل لعطلت عقوبات أخرى كالحبس والجلد لنفس ھذا التعلیل
)٢(

.  

  ."ال تحقق مبدأ المساواة: "أما قولكم

فھذا غیر صحیح ألن العقوبة التعزیریة ال تقدر بقدر وال بفرع معین بل ذلك مفوض 

إلى رأي الحاكم حسب ما یراه صالحًا للزمان ومناسبًا لألشخاص
)٣(

.  

  ".ال یوجد مسوغ شرعي"أما قولكم 

  .ال ُنسلم بھ فالمسوغ الشرعي موجود وھو المخالفة المستوجبة للعقوبة

  :القول الثاني

و یوسف ذھب أب
)٤(

 من الحنفیة ومالك في المشھور عنھ والشافعیة في القدیم وروایة عند 

الحنابلة إلى جواز التعزیر بأخذ المال
)١(

، واختار ھذا القول شیخ اإلسالم ابن تیمیة
)٢(

 ،

وتلمیذه ابن القیم
)٣(

.  

                                                           

تنفیذ التعزیر بالمال وتطبیقاتھ في الفق�ھ اإلس�المي وأنظم�ة المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، بح�ث تكمیل�ي              )١(
ھ�ـ، ص  ١٤١٧-ھ�ـ ١٤١٦لنیل درجة الماجستیر، من المعھد العالي للقضاء، إب�راھیم ب�ن عل�ي الرزق�ان،              

٤١. 
تطبیقاتھ في الفق�ھ اإلس�المي وأنظم�ة المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، بح�ث تكمیل�ي           تنفیذ التعزیر بالمال و   )٢(

ھ�ـ، ص  ١٤١٧-ھ�ـ ١٤١٦لنیل درجة الماجستیر، من المعھد العالي للقضاء، إب�راھیم ب�ن عل�ي الرزق�ان،              
٤١. 
 .٤١تنفیذ التعزیر بالمال وتطبیقاتھ في الفقھ اإلسالم وأنظمة المملكة، إبراھیم الرزقان، ص ) ٣ (
 .٨سبقت ترجمتھ ص ) ٤ (
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  :توثیق قول أبي یوسف -

ل جائز لإلماموعن أبي یوسف أن التعزیر بأخذ األموا: جاء في تبیین الحقائق
)٤(

.  

روي عن أبي یوسف أن التعزیر من السلطان بأخذ : وقال ابن نجیم في البحر الرائق

.المال جائز
)٥(

  

یجوز التعزیر بأخذ المال وھو مذھب : وقال عالء الدین الطرابلسي في معین الحكام

.أبي یوسف وبھ قال مالك
)٦(

  

  : توثیق قول المالكیة -

ویكون التعزیر بالنفي فیمن یزوَّر : ح مختصر خلیلقال العدوي في حاشیتھ على شر

.الوثائق، وبالمال كأخذ أجرة العون من المطلوب الظالم
)٧(

  

  :توثیق قول الشافعي في القدیم -

  :جاء في معالم القربة في طلب الحسبة

أما التعزیر في األموال فجائز عند مالك رحمھ اهللا وھو قول قدیم عند الشافعي رضي 

.اهللا عنھ
)٨(

  

                                                                                                                                                          

 .٣/٢٠٨تبیین الحقائق، للزیلعي،: انظر) ١(
ھو أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم بن عبداهللا بن تیمیة الحراني كان عالمًا باختالف العلماء في ) ٢ (

شیخنا وشیخ اإلسالم وفرید العصر علمًا : األصول والفقھ والنحو، كان مجاھدًا عامًال قال عنھ الذھبي
شذرات الذھب : انظر. ھـ٧٢٨ة وشجاعة وذكاء وتنویرًا إالھیًا وكرمًا ونصحًا لألمة، توفي سنة ومعرف

محمود : في أخبار من ذھب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالح، حققھ
 .٦/٨ م، ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦األولى، :  بیروت، الطبعة–دار ابن كثیر، دمشق : األرناؤوط، الناشر

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبداهللا شمس الدین اب�ن الق�یم مول�ده      : ھو) ٣ (
ووفاتھ في دمشق تلمیذ شیخ اإلسالم لھ تصانیف ع�دة منھ�ا زاد المع�اد، وطری�ق الھج�رتین وال�روح          

 .٦/٥٦ركلياألعالم، للز: انظر.ھـ٧٥١والطرق الحكمیة، وإعالم الموقعین، توفي سنة 
 .٣/٢٠٨تبیین الحقائق، للزیلعي، ) ٤ (
 ٥/٤٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن نجیم ) ٥ (
معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام، أبي الحسن عل�ي ب�ن خلی�ل الطرابل�سي، الطبع�ة                 ) ٦(

 .١٩٥ھـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر،١٣٩٣الثانیة، 
حاش��یة الع��دوي عل��ى ش��رح أب��ي الح��سن لرس��الة اب��ن زی��د القیروان��ي، عل��ي الع��دوي الم��الكي، دار      ) ٧(

 .٨/١١٠المعرفة، بیروت،
محم�د ش�عبان وص�دیق المطیع�ي،     : معالم القربة في أحكام الحسبة، محمد ب�ن أحم�د القرش�ي، تحقی�ق       ) ٨(

 .١٩٤م،، ص ١٩٧٦نشر الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
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وإذا منعھا أي الزكاة حیث ال عذر أخذت منھ قھرًا كما ذكرناه : وجاء في المجموع
الجدید ال یؤخذ والقدیم : وھل یؤخذ معھا نصف مالھ عقوبة لھ فیھ طریقان ثم قال

.یؤخذ
)١(

  

  :توثیق كالم ابن تیمیة وتلمیذه وقول الحنابلة -

  :قال تقي الدین ابن تیمیة في االختیارات العلمیة

ر بالمال سائغ إتالفًا وأخذًا وھو جاٍر على أصل أحمد ألنھ لم یختلف أصحابھ والتعزی

.في أن العقوبات في األموال غیر منسوخة كلھا
)٢(

  

  :وقال ابن القیم في الطرق الحكمیة

وأما التعزیز بالعقوبات المالیة فمشروع أیضًا في مواضع مخصوصة في مذھب 
 وعن أصحابھ بذلك ت السنة عن رسول اهللا مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي وقد جاء

إلخ... في مواضع
)٣(

.  

  :أدلة القول الثاني -

  :الدلیل األول

في كل إبل : ( یقولسمعت رسول اهللا : عن بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده، قال
سائمة، في كل أربعین ابنة لبون، ال تفرق إبل عن حسابھا، ممن أعطاھا مؤتجرًا فلھ 

فإنا آخذوھا وشطر إبلھ، عزمةأجرھا، ومن منعھا 
)٤(

   من عزمات ربنا تبارك وتعالى، ال 

                                                           

 .٥/٣٣٤جموع شرح المھذب، یحیى بن شرف النووي، دار الفكر، بیروت، الم) ١ (
 .٥/٥٣٠الفتاوى، البن تیمیة ) ٢ (
دار ) اب��ن الق��یم(الط��رق الحكمی��ة ف��ي ال��سیاسة ال��شرعیة، أب��ي عب��داهللا محم��د ب��ن أب��ي بك��ر الزرع��ي   )٣ (

 .٦٦الوطن، الریاض، ص
نھ واجب مفروض، من عزمات ربنا، أي الجد والحق في األمر، یعني أخذ ذلك بجد أل: العزمة) ٤ (

تھذیب سنن أبي داود : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیم: انظر. حقوقھ وواجباتھ
وإیضاح عللھ ومشكالتھ، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، 

 .٤/٣١٨ھـ، ١٤١٥الثانیة، :  بیروت، الطبعة– دار الكتب العلمیة: الصدیقي، العظیم آبادي، الناشر
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).فإنا آخذوھا وشطر مالھ: (، وفي روایة)یحل آلل محمد منھا شيء
)١(

  

وھذه عقوبة ) فإنا آخذوھا وشطر إبلھ: ( قول النبي :وجھ الداللة من الحدیث

.الغرامة على معصیة االمتناع عن أداء الواجب
)٢(

  

  :االعتراض

  :ترض على الحدیث سندًا ومتنًا بما یأتياع

إن الحدیث مما تفرد بھ بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده، وقد اختلف العلماء  -١

.فیھ
)٣(

  

إن أبا بكر رضي اهللا عنھ قاتل مانعي الزكاة، في حضرة الصحابة رضي اهللا  -٢

.عنھم، ولم ینقل عنھم أخذ الزكاة مع الزیادة
)٤(

  

بیل التوعد والتھدید، ال الحقیقة، حتى ینتھي الممتنع عن إن الحدیث ورد على س -٣

.أداء الزكاة
)١(

  
                                                           

أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، مصنف ابن أبي شیبة، المؤلف عبداهللا ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم أب�ي          ) ١(
: دار القبل��ة، مؤس��سة عل��وم الق��رآن، س��نة الن��شر : محم��د عوام��ة، الناش��ر: ش��یبة العب��سي أب��وبكر، المحق��ق

، وأحم�د ف�ي م�سنده واللف�ظ ل�ھ، م�سند       ٢/٣٥٩اإلبل م�ا فیھ�ا   ، في زكاة )٩٨٩٢(م، رقم  ٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧
، ٥/٢، )٢٠٠٣٠٠(اإلمام أحمد، أحمد بن حنبل الشیباني، المكتب اإلسالمي، دار ص�ادر، بی�روت، رق�م       

، وأبو داود في سننھ، سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث السجستاني األزدي، دار   ٥/٤) ٢٠٠٥٠(ورقم  
، والنسائي ف�ي س�ننھ، س�نن الن�سائي       ٢/١٠١، باب في زكاة السائمة      )١٥٧٥ (إحیاء السنة المحمدیة، رقم   

ھ�ـ، دار الب�شائر   ١٤١٤بشرح الحافظ السیوطي، أبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائي، الطبعة الثالثة  
، ب�اب س�قوط الزك�اة    )٢٤٤٩(، باب عقوب�ة م�انع الزك�اة، ورق�م     )٢٤٤٤(اإلسالمیة، بیروت، لبنان، رقم     

ب�اب م�ا   ) ٧١٨٢(، والبیھقي ف�ي ال�سنن الكب�رى رق�م      ٥/٢٥إذا كانت رسًال ألھلھا ولحمولتھم،      عن اإلبل   
 .٤/١١٦یسقط الصدقة عن الماشیة 

التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد : انظر) ٢ (
: محمد عبد الكبیر البكري، الناشر،  العلوي مصطفى بن أحمد: البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقیق

، والمذھب، إبراھیم ٢/٢٣ه، ١٣٨٧:  المغرب، عام النشر–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة 
، ٥/٢٩٧، المجموع للنووي، ١/١٤١بن علي الشیرازي، مطبعة البابي الحلبي، دمشق، الطبعة األولى، 

ح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، ، والمبدع في شر٢/٢٨المغني البن قدامة 
 -  ھـ ١٤١٨األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : أبو إسحاق، برھان الدین، الناشر

، واإلنصاف، أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي، دار إحیاء التراث العربي، ٤٠٢- ٢/٤٠١ م ١٩٩٧
 .٣/١٨٩بیروت، بدون تاریخ، 

، وتھ�ذیب الكم�ال أب�و الحج�اج     ٤/١٤٧، ونی�ل األوط�ار لل�شوكاني        ٦/٧٥المحلى الب�ن ح�زم،      : انظر) ٣(
، می�زان االعت�دال   ٤/٢٥٩ھ�ـ،  ١٤٠٠یوسف بن زكي بن عبدالرحمن المزي، مؤسسة الرسالة، بیروت،        

تھ��ذیب، ، وتھ��ذیب ال٢/٧١م، ١٩٩٥ف��ي نق��د الرج��ال ش��مي ال��دین ال��ذھبي، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت،  
 .١/٤٣٧أحمد بن علي العسقالني، دار الفكر، بیروت، 

 .٢/٤٠١، والمبدع في شرح المقنع، البن مفلح، ٨-٤/٧المغني، البن قدامة : انظر) ٤ (
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أن الحق یستوفى منھ غیر متروك علیھ وإن تلف شطر مالھ، : إن المراد بالحدیث -٤
كرجل كان لھ ألف شاة فتلفت حتى لم یبق لھ إال عشرون، فإنھ یؤخذ منھ عشر شیاه 

.لصدقة األلف وھو شطر مالھ الباقي
)٢(

  

فإنا آخذوھا من شطر مالھ، : "وھم من الراوي، وإنما ھو) وشطر مالھ(إن لفظھ  -٥
أي یجعل مالھ شطرین ویتخیر علیھ المصدق، فیأخذ الصدقة من خیر الشطرین عقوبة 

".لمنعھ الزكاة، فأما ما ال یلزمھ فال
)٣(

  

  :الرد على االعتراض

 لالحتجاج بھ التوثیق المتین من ناحیة السند فإن بھزًا مما ال یقدح بمثلھ، فیكفي -١
من األئمة األعالم، كیحیى بن معین، وابن المدیني، وإسحاق، وأبي داود، والترمذي، 

  .والنسائي، والحاكم، واألوزاعي رحمھم اهللا وغیرھم

  .إن ھذا الحدیث صالح اإلسناد: قال اإلمام أحمد رحمھ اهللا

روى عنھ الزھري، وجماعة قد روي عنھ ثقات الناس، و: وقال ابن عدي رحمھ اهللا
  .من الثقات، وأرجو أنھ ال بأس بھ، ولم أر لھ حدیثًا منكرًا

ما تركھ عالم قط، استشھد بھ البخاري في الصحیح، وروى : وقال الذھبي رحمھ اهللا

.لھ خارجة، علق لھ فیھ، وروى لھ الباقون سوى مسلم
)٤(

  

ر من تسعة عشر حدیثًا وھذه السلسلة مشھورة عند أھل الحدیث، فقد روى بھا أكث
وقد عھدھا " لم أر لھ حدیثًا منكرًا: "بالمكرر، والحال فیھا كما قال ابن عدي رحمھ اهللا

.أكثر المحققین من أعلى مراتب الحدیث الحسن
)٥(

  

                                                                                                                                                          

عبد الرحمن محمد عثمان، : ابن قیم الجوزیة، المحقق :حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، المؤلف)١ (
م، ١٩٦٨ھ��ـ، ١٣٨٨: الثانی��ة، س��نة الطب��ع: المدین��ة المن��ورة، الطبع��ة: لبل��دالمكتب��ة ال��سلفیة، ا: دار الن��شر

٤/٤١٨. 
مجد الدین أب�و ال�سعادات المب�ارك ب�ن محم�د ب�ن       : النھایة في غریب الحدیث واألثر، المؤلف     : انظر) ٢ (

 بی�روت،  -المكتب�ة العلمی�ة   : محمد بن محمد اب�ن عب�د الك�ریم ال�شیباني الج�زري اب�ن األثی�ر، الناش�ر            
، ش�رح   ٤٧٤-٢/٤٧٣ محم�ود محم�د الطن�احي،      -ط�اھر أحم�د ال�زاوى       : م،تحقی�ق ١٩٧٩ -ھـ  ١٣٩٩

 .٥/١٦سنن النسائي، للسیوطي 
 .٤/١٤٨، ونیل األوطار للشوكاني ٣/١٨٩، واإلنصاف للمرداوي ٤/٨المغني البن قدامة : انظر) ٣ (
لن��سائي لل��سیوطي  ، ش��رح س��نن ا ٣/١٨٩، اإلن��صاف للم��رداوي  ٤/٨المغن��ي الب��ن قدام��ة   : النظ��ر) ٤ (

 .٤/١٤٨، نیل األوطار للشوكاني ٥/١٦
باس�م فی�صل الج�وابرة مكتب�ة     .من روى عن أبیھ عن جده الزین بن القاس�م قلطوبغ�ا، تحقی�ق د         : انظر) ٥(

 .١٣٥ھـ، ص ١٤٠٩المعلى، الكویت، 
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ال ُیسلَّم عدم النقل عن الصحابة رضي اهللا عنھم فقد اشتھر عنھم العمل بالغرامة  -٢
ھم أحد، وعمر رضي اهللا عنھ یغرم بحضرتھم وھم یقرونھ في قضایا متعددة ولم ینكره من

.ویساعدونھ علیھا ویصوبونھ في فعلھ
)١(

  

وقتال أبي بكر رضي اهللا عنھ لمانعي الزكاة، كان موجبھ االمتناع عن أداء الزكاة 
جحودًا لوجوبھا، وھذه ردة عن دین اهللا، وإن صلوا وصاموا، بینما الحدیث مداره على 

. وجوبھامن منعھا معتقدًا
)٢(

  

أما حمل الحدیث على التوعد والتھدید فال یصح، ألن األصل في الكالم الحقیقة،  -٣

.وال یخرج عن ذلك إال بقرینة، وال قرینة، فبالتالي یحمل الحدیث على حقیقتھ
)٣(

  

ویبعد أن یكون المراد أن الحق یستوفى منھ وإن تلف شطر مالھ، إذ لو كان ھو  -٤
إنا آخذوا شطر مالھ، ال آخذوھا وشطر مالھ، بالعطف كما في : المراد لكان لفظھ

.الحدیث
)٤(

  

إنھ وجھ ال یعرف، ألن فیھ تغلیظ : یجاب عنھ" إنھ وھم من الراوي: "ومن قال -٥
للرواة بال فائدة، ولو قیل بھ لكان األخذ من خیر الشطرین یصدق علیھ اسم العقوبة، ألنھ 

.زائد على الواجب
)٥(

  

  :الدلیل الثاني

عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھما 

أنھ سئل عن الثمر المعلق، (عن رسول اهللا 
)٦(

 فقال من أصاب بفیھ من ذي حاجة، 
  غیر متخذ خبنة، فال شيء علیھ، ومن خرج بشيء منھ، فعلیھ غرامة مثلیھ والعقوبة، 

                                                           

 .٢٦٩الطریق الحكمیة البن قیم الجوزیة، ص : انظر) ١ (
 .٨-٤/٧المغني البن قدامة : انظر) ٢ (
 .٤/٣١٩حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، البن القیم الجوزیة : انظر) ٣ (
حاشیة السندي على سنن الن�سائي ألب�و الح�سن ن�ور ال�دین، عب�دالھادي ال�سندي، دار الری�ان                  : انظر) ٤ (

 .٥/١٦للتراث، القاھرة، بدون تاریخ نشر، 
 .٤/١٤٩ألوطار للشوكاني ، نیل ا٥/١٦حاشیة السندي، ألبي الحسن السندي : انظر) ٥ (
تحف�ة األح�وذي ب�شرح ج�امع     : انظ�ر . م�ا ك�ان معلق�ًا ف�ي النخل�ة قب�ل أن یج�ذ ویج�رن            : الثمر المعلق ) ٦ (

دار الكت�ب  : محمد عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د ال�رحیم المب�اركفوري أب�و العال،الناش�ر             : الترمذي، المؤلف 
 .٥/٩١ بیروت، –العلمیة 
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).جرین، فبلغ ثمن المجن، فعلیھ القطعومن سرق منھ شیئًا بعد أن یؤویھ ال
)١(

  

ومن خرج بشيء منھ، فعلیھ غرامة : ( قول الرسول :وجھ الداللة من الحدیث
، وتغریم من یسرق من الثمر، والحریسة الثمن مرتین، فیھ دلیل على )مثلیھ والعقوبة

  .مشروعیة عقوبة الغرامة

  :االعتراضات

  :ياعترض على الحدیث سندًا ومتنًا بما یأت

إن الحدیث مما تفرد بھ عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده، وقد اختلف في ھذه  -١
  .السلسلة

ال : ( قالإنھ معارض بحدیث عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا  -٢
یحلبن أحد ماشیة امرئ بغیر إذنھ، أیحب أحدكم أن تؤتى مشربتھ، فتكسر خزانتھ فینقل 

ضروع ماشیتھم أطعماتھم، فال یحلبن أحد ماشیة أحد إال طعامھ، فإنما تخزن لھم 

)بإذنھ
)٢(

.  

 نھى عن الشرب من ضروع الماشیة إال بإذن  أن النبي :وجھ الداللة من الحدیث
أصحابھا، ألن الضرع حرز للبن، ویلحق الثمر المعلق باللبن في الضرع، ألن تعلق 

.نع األخذ بغیر إذن صاحبھالثمر یعتبر لھا حرزًا كما أن الضرع حرز للبن، فیم
)٣(

  

 سمعت رسول اهللا : إنھ معارض بحدیث رافع بن خدیج رضي اهللا عنھ قال -٣

ال قطع في ثمر وال كثر: (یقول
)٤(

(
)٥(

.  

                                                           

، )٤٣٩٠(، ورقم ٢/١٣٦، كتاب اللقطة )١٧١٠(ظ لھ الحدیث رقم أخرجھ أبو داود في سننھ واللف) ١ (
، الثمر یسرق بعد أن )٤٩٥٩ و٤٩٥٨(، والنسائي في سننھ الحدیث رقم ٤/١٣٧باب ما ال قطع فیھ 

، المعجم األوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم ٨/٨٥یؤویھ الجرین 
دار : عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، الناشر، ن عوض اهللا بن محمد طارق ب: الطبراني، المحقق

، والحاكم في مستدركھ ٢/٢٧٩) ١٢٩٨٣(، ورقم ١/١٦٨) ٥٢٦( القاھرة، الحدیث رقم –الحرمین 
، )٨١٥١(المستدرك على الصحیحین، أبي عبداهللا الحاكم النیسابوري، دار المعرفة، بیروت، لبنان، رقم 

، والبیھقي في السنن الكبرى سنن البیھقي الكبرى، أحمد بن الحسین البیھقي، ٤/٤٢٣كتاب الحدود 
باب من قال ) ٧٤٣٠(ھـ، الحدیث رقم ١٤١٤محمد عبدالقادر عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة، : تحقیق

 .٨/٢٧٨، باب ما جاء في تضعیف الغرامة )١٧٠٦٣(، ورقم ٤/١٥٢المعدن ركاز فیھ الخمس 
 .١/١١٢٠) ٢٤٣٥(حدیث رقم ) ال تحلب ماشیة أحدًا بغیر إذنھ(ي باب اخرجھ البخار) ٢ (
 .٢٠٠-٧/١٩٩حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، ابن قیم الجوزیة، : انظر) ٣ (
النھایة في غریب الحدیث : بفتحتین، جمار النخل، وھو شحمھ الذي وسط النخلة، انظر: الَكَثر) ٤(

 .١٢/٣٧لمعبود شرح سنن أبي داود، العظیم آبادي، ، عون ا٧٩٣واألثر، ابن األثیر، ص 
، ٤٣٨٨، وابو داوود في السنن حدیث رقم ٢٥/١٠٣، ١٥٨٠٤رواه أحمد في مسنده حدیث رقم ) ٥ (
. ٨/٨٦، ٤٩٦٠والنساني في السنن حدیث رقم .٤/٥٢، ١٤٤٩، والترمذي في السنن حدیث رقم ٢/٥٤١

 .٤٨٠ صقال الشیخ األلباني صحیح، مختصر إرواء الغلیل
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 جواز األخذ من الثمر وإن كان محرزًا، سواء كان بخبنة أو :وجھ الداللة من الحدیث
  .بغیرھا

 یجاوز بھ إلى غیره فاألصل حرمة مال إن ھذا الحدیث ورد على سبب خاص، فال -٤  

المسلم
)١(

.  

  : الرد على االعتراض

  :یجاب عن ھذه االعتراضات بما یلي

أن عمرو بن شعیب ممن ال یقدح بمثلھ، ویكفي لالحتجاج بھ روایة األئمة عنھ،  -١
رأیت أحمد بن حنبل، وعلي بن المدیني، وإسحاق بن : قال اإلمام البخاري رحمھ اهللا

وأبا عبیدة، وعامة أصحابنا، یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن راھویھ، 

جده، ما تركھ أحد من المسلمین، من الناس بعدھم
)٢(

.  

یقول حدثني أبي، : سئل اإلمام أحمد رحمھ اهللا عن عمرو سمع من أبیھ شیئًا؟ فقال

.نعم أراه قد سمع منھ: فأبوه سمع من عبداهللا بن عمرو؟ قال: قلت
)٣(

  

قد سمع أبوه شعیب من جده عبداهللا بن عمرو، :  علي بن المدیني رحمھ اهللاوقال

.وعمرو بن شعیب عندنا ثقة وكتابھ صحیحھ
)٤(

  

ما أقول روى عنھ األئمة، ھو ثقة في نفسھ، وما : سئل ابن معین رحمھ اهللا عنھ فقال
 روى عن أبیھ عن جده ال حجة فیھ، ولیس بمتصل، وھو ضعیف، من قبیل أنھ مرسل،
وجد شعیب كتب عبداهللا بن عمرو فكان یرویھا عن جده إرساًال، وھي صحاح عن 
عبداهللا بن عمرو غیر أنھ لم یسمعھا، فإذا شھد لھ ابن معین أن أحادیثھ صحاح غیر أنھ 
لم یسمعھا، وصح سماعھ لبعضھا، فغایة الباقي أن یكون وجادة صحیحة، وھي أحد 

.وجوه التحمل
)٥(

  

ض كذلك بحدیث ابن عمر رضي اهللا عنھما بأنھ قد ورد في یجاب على االعترا -٢
السنة ما یدل على إباحة الشرب من الماشیة دون إذن صاحبھا إذا لم یكن موجودًا، عن 

إذا أتى أحدكم على ماشیة، فإن كان : ( قالسمرة بن جندب رضي اهللا عنھ أن النبي 

                                                           

 .٤/١٨٢نیل األوطار، للشوكاني، : انظر) ١ (
دائرة المعارف : التاریخ الكبیر، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، الطبعة: انظر) ٢ (

 .٦/٣٤٣محمد عبد المعید خان، :  الدكن، طبع تحت مراقبة–العثمانیة، حیدر آباد 
 .٨/٥٠تھذیب التھذیب، ابن حجر، : انظر) ٣ (
 .٢٢/٧٥تھذیب الكمال، للمزي :انظر) ٤ (
 .٨/٤٩تھذیب التھذیب، ابن حجر، : انظر) ٥ (
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م یكن فیھا أحد فلیصوت ثالثًا، صاحبھا، فلیستأذنھ، فإن أذن لھ فلیحتلب ولیشرب، وإن ل

)فإن أجابھ أحد، فلیستأذنھ، فإن لم یجبھ أحد فلیحتلب ولیشرب وال یحمل
)١(

.  

فإنھ لم یجبھ أحد فلیحتلب ولیشرب وال : (أن قول النبي : وجھ الداللة من الحدیث
فیھ داللة على جواز الشرب من اللبن عند عدم وجود أصحابھا بال إذن، بشرط ) یحمل

  .یحمل منھ شیئًا مما یلحق اللبن بالثمر المعلقأال 

ابن عمر، وسمرة رضي اهللا عنھم : وقد جمع بعض الفقھاء رحمھم اهللا بین حدیثي
  :بوجوه من الجمع، لعل المختار منھا

أن حدیث النھي للمحتلب غیر الشارب، فیكون كمن أخذ من الثمر المعلق بخبنة، 
یكون كاآلخذ من الثمر المعلق دون أن یحمل منھ وحدیث اإلباحة للمحتلب الشارب فقط، ف

شیئًا
)٢(

.  

وبناء على ذلك فإن الثمر المعلق یجوز األخذ منھ دون الحمل، كما علیھ األمر فیمن 
یحتلب ویشرب، أما من یحمل منھ شيء فإن ھذا تعدي ال حاجة فیھ یستلزم معاقبة فاعلھ، 

  .والنص یبین أن العقوبة ھي الغرامة

 رضي اهللا -بین حدیثي رافع بن خدیج وحدیث عمرو بن شعیب ال تعارض  -٣
ال قطع في :  فحدیث رافع مطلق، یقیده حدیث عمرو بن شعیب، فیكون المعنى-عنھما

الثمر المعلق بالشجر قبل أن یجز ویحرز فمن أخذ منھ شيء قبل ھذا فینظر فمن تناول 
  .اقب بالغرامةمنھ شيء ولم یحمل فال شيء علیھ ومن حمل منھ شيء فإنھ یع

ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمىٰ ُظْلًما ِإنََّما {: إن أكل مال الیتیم في قولھ تعالى -٤

}َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِھْم َناًرا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًرا
) ٣(

 یدل على أنھ إنما یستحق الوعید من أكلھا 
 أذن فیھ الشارع منھا، فال یتناولھ الوعید، ولھذا كان أكًال غیر مأذون فیھ شرعًا، فأما ما

الفقیر أن یأكل منھا أقل األمرین من حاجتھ، أو قدر عملھ، ولم یكن ذلك ظلمًا، إلذن 

الشارع فیھ
)٤(

.  

                                                           

، باب في ابن السبیل یأك�ل م�ن التم�ر وی�شرب م�ن الل�بن إذا       )٢٦١٩(أخرجھ أبو داود في سننھ رقم  ) ١(
، أب�ي عی�سى محم�د ب�ن     )الج�امع ال�صحیح  (، والترمذي ف�ي س�ننھ والف�ظ ل�ھ، س�نن الترم�ذي              ٣/٣٩مر بھ   

، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي     )١٢٩٦(ھـ، دار الفكر، لبنان، رق�م      ١٣٩٤عیسى بن سورة الترمذي، الطبعة الثانیة،       
 .٣/٥٩٠احتالب المواشي بغیر إذن األرباب 

 .٢٠٢-٧/٢٠٠حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، ابن قیم الجوزیة : انظر) ٢ (
 .١٠: سورة النساء، اآلیة) ٣ (
 .٢٠١-٧/٢٠٠نن أبي داود، ابن قیم الجوزیة حاشیة ابن القیم على س) ٤ (
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وال وجھ لتخصیص ھذا الحدیث بحرمة مال المسلم، الذي ھو أخذ المال بغیر  -٥
كل من الثمر المعلق على أال یتخذ خبنة، وجھ مشروع، وھذا الحدیث یدل على إباحة األ

فإن فعل فإنھ بذلك یعاقب بالغرامة
)١(

.  

  :الدلیل الثالث

 سلب الذي یصطاد في حرم المدینة لمن وجده، كما في حدیث عامر بن إباحتھ 
سعد، أن سعدًا ركب على قصره بالعقیق فوجد عبدًا یقطع شجرًا أو یخبطھ فسلبھ فلما 

: بد فكلموه أن یرد على غالمھم أو علیھم ما أخذ من غالمھم فقالرجع سعد جاءه أھل الع

،) وأبى أن یرد علیھممعاذ اهللا أن أرد شیئًا نفلنیھ رسول اهللا (
)٢(

 وفي روایة ألحمد 

من رأیتموه یصید فیھ شیئًا : ( حرم ھذا الحرم وقالإن رسول اهللا : وأبي داود فقال

...).فلكم سلبھ
)٣(

  

  :وجھ الداللة

 ث أیضاء ظاھر الداللة على مشروعیة التعزیر بالمال حیث أذن رسول اهللا الحدی
  .لمن وجد أحدًا یتعدى على حرم المدینة بصید أو قطع شجرة أن یأخذ سلبھ

  :االعتراض على الدلیل الثالث

أما استداللكم بإباحتھ علیھ الصالة والسالم ألخذ سلب من یصطاد في حرم المدینة 
 السلب إنما أخذ على سبیل الفدیة ولیس التعزیر كما في فدیة من فغیر مسلم بھ، فھذا
  .یصید في حرم مكة

  :الرد على االعتراض

إن أخذ السلب لیس فدیة ألن الفدیة تكون محددة والسلب غیر محدد فیؤخذ كل ما 
  .یوجد مع الصائد

                                                           

، دار الفكر، )ابن القیم(اعالم الموقعین عن رب العالمین، أبي عبداهللا محمد بن أبي بكر : انظر) ١(
: ، كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي،الناشر٣٨٨-١/٣٨٧بیروت، 

 .٦/١٤٠ھـ،١٤٠٢: بیروت،الطبعة–دار الفكر 
 .٢/٩٩٣، ١٣٦٤رواه مسلم، باب فضل المدینة ودعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیھا، حدیث رقم ) ٢(
، وأبة داوود في السنن باب في تحریم المدینة ٣/٦٤، ١٤٦١مسند اإلمام أحمد حدیث رقم : انظر) ٣(

 .٢/١٦٨، ٢٠٣٩حدیث رقم 
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  :الدلیل الرابع

بعثني : ن ترید؟ قالأی: لقیت خالي ومعھ الرایة، فقلت: حدیث البراء بن عازب قال

 إلى رجل تزوج امرأة أبیھ من بعده أن أضرب عنقھ وآخذه مالھرسول اهللا 
)١(

.  

وفیھ دلیل . وفیھ أیضًا متمسك لقول مالك أنھ یجوز التعزیر بالقتل: "قال الشوكاني

".أیضًا على أنھ یجوز أخذ مال من ارتكب معصیة مستحًال لھا بعد إراقة دمھ
) ٢(

  

.ھ ابن حزموالحدیث احتج ب
)٣(

  

.صحیح: وقال األلباني
)٤(

  

  :الدلیل الخامس

ضالة اإلبل المكتومة غرامتھا : ( قالأن النبي : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ

).ومثلھا معھا
)٥(

  

یدل على أن كاتم ضالة اإلبل ) ومثلھا معھا: ( قول النبي :وجھ الداللة من الحدیث

یلزمھ دفع قیمتھا مضاعفة، وھذه غرامة
)٦(

.  

والمثل أي قیمة اإلبل الضالة غرامة مالیة زائدة عن أصل الحق، ثبت بحكم رسول 

 دینًا في ذمة الجاني مطلوبًا منھ أداؤه بإلزام الشارع إیاه، ولیس لذلك من سبب إال اهللا 

                                                           

، )٤٤٥٧( داود ف�ي م�سنده، ح�دیث رق�م     ، وأب�و )١٨٥٨٠(رواه اإلمام أحمد في مسنده، حدیث رقم      ) ١ (
، وابن ماج�ھ ف�ي   )٣٣٣٢(، والنسائي في سننھ، حدیث رقم )١٣٦٢(والترمذي في سننھ، حدیث رقم   

سننھ، سنن ابن ماج�ھ، أب�ي عب�داهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، بی�روت،                
 ).٢٦٠٧(ھـ، حدیث رقم ١٣٩٥لبنان 

 ).٧/٢٨٦(ني نیل األوطار،للشوكا) ٢ (
 ).٩/٥٢٧(المحلى، البن حزم ) ٣ (
المكت���ب : إرواء الغلی���ل ف���ي تخ���ریج أحادی���ث من���ار ال���سبیل، محم���د ناص���ر ال���دین األلباني،الناش���ر ) ٤ (

 .٨/١٨، )٢٣٥١(م،حدیث رقم ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الثانیة :  بیروت، الطبعة–اإلسالمي 
أب��و بك��ر عب��د ال��رزاق ب��ن ھم��ام : فأخرج��ھ عب��دالرزاق ف��ي م��صنفھ، م��صنف عب��د ال��رزاق، المؤل�� ) ٥ (

 بیروت،الطبع�ة الثانی�ة،    –المكت�ب اإلس�المي     : حبی�ب ال�رحمن األعظمي،الناش�ر     : الصنعاني، تحقی�ق  
، وأب�و داود ف�ي س�ننھ واللف�ظ ل�ھ ح�دیث رق�م            ١٠/١٢٩كتاب اللقطة   ) ١٨٥٩٩(ه،حدیث رقم   ١٤٠٣

 .٦/١٨٩) ١١٨٥٧(، والبیھقي في السنن الكبرى حدیث رقم ٢/١٣٩، كتاب اللقطة )١٧١٨(
تب��صرة الحك��ام ف��ي أص��ول األق��ضیة ومن��اھج األحك��ام، برھ��ان ال��دین إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن   : انظ��ر) ٦ (

، والط��رق الحكمی��ة الب��ن ق��یم   ٢/٢٢١فرح��ون بھ��امش ف��تح العل��ي المال��ك، دار المعرف��ة، بی��روت،    
 .٢٦٧الجوزیة، ص 
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جریمة الكتمان واإلخفاء، كما نص الحدیث، إذ لیس ثمة من سبب آخر تضاف إلیھ ھذه 
  .العقوبة المالیة

  :دلیل السادسال

استدل المجیزین بفعل الصحابة رضي اهللا عنھم فقد ثبتت وقائع كثیرة تدل على 
  :مشروعیة التعزیر بأخذ المال ومنھا

 عن یحیى بن عبدالرحمن بن حاطب أن غلماًنا لحاطب رضي اهللا عنھ سرقوا :أوًال
بن الصلت ناقة لرجل من مزینة فانتحروھا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر كثیر 

إني أراك تجیعھم، واهللا ألغرمنكم : (أن یقطع أیدیھم فلما ولى بھم ردھم عمر ثم قال
قد كنت واهللا أمنعھا من أربعمائة : كم ثمن ناقتك قال: غرمًا یشق علیك ثم قال للمزني

)أعطھ ثمانمائة درھم: درھم، فقال عمر
)١(

.  

 بتضعیف القیمة -اهللا عنھرضي - أن ھذه العقوبة من عمر :وجھ الداللة من األثر
 جزاء لھ على تجویعھ لغلمانھ، حتى اضطرھم إلى السرقة، -رضي اهللا عنھ-على حاطب 

واهللا ألغرمنك غرمًا یشق : "ھو حكم بالغرامة كما نص علیھ عمر رضي اهللا عنھ بقولھ
بل جعل الغرامة مضاعفة علیھ، مما یؤكد أنھا من العقوبات الشرعیة المشتھرة " علیك

 الصحابة رضي اهللا عنھمعند
)٢(

.  

إن یحیى لم یلق عمر رضي اهللا عنھ ولم یسمع منھ: االعتراض على ھذا األثر
)٣(

.  

  :الرد على االعتراض

:  في مصنفھ أسند الحدیث لعبدالرحمن بن حاطب كما یلي-رحمھ اهللا- إن عبدالرزاق 
، أن یحیى بن حدثني ھشام بن عروة، عن عروة: أخبر عبدالرزاق، عن ابن جریح، قال"

الحدیث... عبدالرحمن بن حاطب أخبره عن أبیھ
)٤(

.  

بعضھم : "وھذه الروایة صححھا ابن معین رحمھ اهللا، وضعف روایتھ عن عمر فقال

"سمعت عمر، وإنما ھو عن أبیھ سمع عمر: یقول عنھ
)٥(

.  

                                                           

 –دار إحیاء التراث العربي : حي، الناشرموطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس أبو عبداهللا األصب: انظر) ١ (
محمد بن إدریس أبو عبد اهللا : مسند الشافعي، المؤلف. ٢/٧٤٨محمد فؤاد عبد الباقي، : مصر، تحقیق

 .٢٢٤، ص ١٠٩٩ بیروت،حدیث –دار الكتب العلمیة : الشافعي، الناشر
 .٧/٤٤٤،المبدع البن مفلح ٩/١٣٦المغني البن قدامة : انظر) ٢ (
 .١١/٢١٨، تھذیب التھذیب، وابن حجر ٣١/٤٣٥تھذیب الكمال، المزي : رانظ) ٣ (
 .١٠/٢٣٨، باب سرقة العبد )١٨٩٧٧(مصنف عبدالرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، حدیث رقم ) ٤ (
 .١١/٢١٨، تھذیب التھذیب، ابن حجر، ٣١/٤٣٥تھذیب الكمال، للمزي : انظر) ٥ (
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وبسماع یحیى عن أبیھ، وسماع أبیھ من عمر رضي اهللا عنھ فال مجال لالحتجاج 
  .ماعھ من عمر، إذا علمت الواسطة بینھما، فھذا بیان مزیل لإلشكالبعدم س

 عن عبداهللا بن أبي ملیكة أن عبدین َعَدَوا على خمار امرأة فسألتھما فقاال حملنا :ثانیًا
فكتب فیھما إلى ابن : قال. أكانا آبقین قال ال أعلم: علیھ الجوع واضطررنا إلیھ قلت

أن أقطعھما، :  بن عبداهللا بن الزبیر، فكتب عبادعباس، وإلى عبید بن عمیر، وعباد
وكتب ابن . أن قد أحل المیتة، والدم، ولحم الخنزیر لمن اضطر. وكتب عبید بن عمیر

أن قد أصبت، : عباس رضي اهللا عنھما وقد كنت كتب إلیھ بما اعتالَّ بھ من الجوع، فكتب
 فاجلدھما، لئال یعتل العبد ال تقطعھما، وغرم سادتھما ثمن الخمار، وإن كان فیھما جلد

.بالجوع
)١(

  

" وغرم سادتھما: "رضي اهللا عنھما– یدلَّ قول ابن عباس :وجھ الداللة من األثر
داللة واضحة على أن عقوبة الغرامة من العقوبات الشرعیة الثابتة والمنتشرة عند 

  .الصحابة رضي اهللا عنھم فال یبقى مجال للقول بعدم مشروعیتھما

یظ الصحابة رضي اهللا عنھم والتابعین من بعدھم، الدیة على القاتل غیر  تغل:ثالثًا

.العامد في الحرم، أو في األشھر الحرم، وكذلك قتل ذي الرحم، أو الجار
)٢(

  

 أن عقوبة القتل غیر العمد ھي الدیة، أما عقوبة التغلیظ فھي زیادة على :وجھ الداللة
الزمان، أو القرابة، أو الجوار، على خالف الدیة، موجبھا عدم مراعاة شرف المكان، أو 

.في لك، فتكون ھذه الزیادة تغریمًا للجاني على فعل غیر القتل
)٣(

  

فقول عمر، وعلي، و ابن عباس، والصحابة، رضي : "قال اإلمام ابن القیم رحمھ اهللا
اهللا عنھم ومالك، وأحمد، أولى بالصواب، بل ھو إجماع الصحابة، فإن ذلك اشتھر عنھم 

ي قضایا متعددة جدًا ولم ینكره منھم منكر، وعمر رضي اهللا عنھ یفعلھ بحضرتھم وھم ف

یقرونھ ویساعدونھ علیھ ویصوبونھ في فعلھ
)٤(

.  

                                                           

، باب ف�ي ك�م تقط�ع        )١٨٩٧٦(اق الصنعاني، حدیث رقم     أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ، عبد الرز     ) ١ (
 .١٠/٢٣٣ید السارق، 

، ب��اب التغل��یظ  )١٧٢٧٧(عب��دالرزاق ف��ي م��صنفھ، عب��د ال��رزاق ال��صنعاني ح��دیث رق��م        : انظ��ر) ٢ (
، ب�اب الرج�ل یقت�ل فیعف�و ع�ن      )٢٧٦٠٩-٢٧٦٧(، وابن أبي ش�یبة ف�ي م�صنفھ ح�دیث رق�م          ٩/٢٩٧

،باب ما جاء في تغلیظ الدیة      )١٥٩١٣-١٥١٢(ى،حدیث رقم   ، والبیھقي في السنن الكبر    ٥/٤٢٢دمھ
 .٧١-٨/٧٠في قتل الخطأ في الشھر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم،

، ٢٦٦٦ھ�ـ، ص ١٤٠٤، ٢فتاوى ال�سعدي، عل�ي ب�ن الح�سین ال�سعدي، مؤس�سة الرس�الة، ط             : انظر) ٣ (
روزآب��ادي، ال��شیرازي، دار الفك��ر، المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام ال��شافعي، أب��ي إس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ي الفی 

 .٧/٩٦، نیل األوطار، للشوكاني ١٠/٧٥، اإلنصاف المرداوي، ٢/١٦٩بیروت، 
 .٢٦٩الطرق الحكمیة، ابن قیم الجوزیة، ص ) ٤ (
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  :اعتراض

إن الدیة ال تغلظ لعموم األدلة الظاھرة في توقیت الدیات، فمن ادعى في ذلك 
في الحرم، أو في األشھر تخصیصًا فعلیھ الدلیل، مع أن من یقول بالتغلیظ على من جنى 

الحرم، أو جنى على قریب، أو جار ونحو ذلك، مجمعون على أنھ ال تغلظ الكفارة 

.علیھ
)١(

  

  :الرد على االعتراض

عمر، وعثمان، وابن عباس رضي اهللا : إن تغلیظ الدیة فعل جملة من الصحابة منھم
جبیر، وابن كعطاء، والحسن، وسعید بن : عنھم، وھو مروي عن جملة من التابعین

.المسیب، وابن سیرین، ومجاھد، وغیرھم رحمھم اهللا
)٢(

 إضافة على ھذا فإن الزیادة في 

الجرم یستلزم زیادة في العقاب، فإذا جاز جلد القاتل أو سجنھ تعزیزًا
)٣(

، جاز تغلیظ الدیة 
على من تحقق فیھ أحد األوصاف السابقة، وكل ھذا من باب التعزیر الذي فوض إلى 

  . أما الكفارة فھي مقدرة من عند اهللا سبحانھ ال تجوز فیھا الزیادة أو النقصاناإلمام،

  :المصلحة: الدلیل السابع

تعتبر المصلحة أساس التعزیر بأخذ المال، فضًال عما ورد في السنة من شواھد تثبت 

أصل مشروعیتھا وفعل الصحابة واجتھادات أئمة الفقھ
)٤(

.  

 مع تطبیق كل شرط على التعزیر بأخذ المال،  وللمصلحة شروط أذكرھا بإیجاز،
للتأكید على أن المصلحة تعتبر من أدلة مشروعیة عقوبة الغرامة وذلك على النحو 

  :التالي

                                                           

، بدای��ة ٤/٤٦٨المب��سوط، ش��مس ال��دین السرخ��سي، الطبع��ة األول��ى، دار ال��دعوة، تركی��ا،      : انظ��ر) ١ (
الولید محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي ال�شھیر            المجتھد ونھایة المقتصد، أبو    

 -ھ�ـ  ١٤٢٥: ب�دون طبع�ة، ت�اریخ الن�شر    :  الق�اھرة، الطبع�ة  –دار الح�دیث  : بابن رشد الحفید،الناش�ر  
، نی��ل األوط��ار لل��شوكاني ١٢/٢٥، المغن��ي الب��ن قدام��ة، ٦/١١٣، األم لل��شافعي ٢/٣١٣ م، ٢٠٠٤

٧/٢٤١. 
، ٩/٢٩٧، ب�اب التغل�یظ    )١٧٢٧٧( مصنفھ، عبدالرزاق الصنعاني حدیث رقم       عبدالرزاق في :انظر) ٢ (

، ب��اب الرج��ل یقت��ل فیعف��و ع��ن دم��ھ  )٢٧٦٠٩-٢٧٦٠٧(واب��ن أب��ي ش��یبة ف��ي م��صنفھ، ح��دیث رق��م  
،ب�اب م�ا ج�اء ف�ي تغل�یظ الدی�ة         )١٥٩١٣-١٥٩١٢(،والبیھقي في السنن الكبرى،حدیث رق�م       ٥/٤٢٢

 .٧١-٨/٧٠الحرام وقتل ذي الرحمفي قتل الخطأ في الشھر الحرام والبلد 
، مواھ��ب الجلی��ل عل��ى مخت��صر الخلی��ل، أب��و    ١٨٠-٢/١٧٩تب��صرة الحك��ام، اب��ن فرح��ون   : انظ��ر) ٣ (

، المب�دع  ٦/٢٤٧ھ�ـ،  ١٣٩٨عبداهللا محمد بن عبدالرحمن الحط�اب، دار الفك�ر، بی�روت، الطبع�ة الثانی�ة،       
 .١٠٩-٩/١٠٨البن مفلح، 

ھ�ـ،  ١٤٠٩ن علي بن السید الشرنباصي، مكتب�ة الف�الح، الكوی�ت،     التعزیر بالمال، رمضان ب   : انظر) ٤ (
 .٣٦٣-٣٥٩ص 
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أال تنافي المصلحة حكمًا شرعیًا ثبت بنص أو إجماع، والتعزیر بأخذ المال ال  -١
  .ینافي أي حكم شرعي أو یعارضھ

 أن یتلقاھا أصحاب العقول السلیمة بالقبول أن تكون المصلحة معقولة، أي -٢
  .والتسلیم، فال مدخل لھا في العبادات، كالصالة والزكاة وما جرى مجراھا

والتعزیر بأخذ المال عقوبة معقولة، لتحقق الردع والزجر بھا، متى ما طبقت على 
  .وجھھا، وھذه من أبرز المصالح في مشروعیة العقوبات

ة راجعًا إلى حفظ ضروري، أو رفع حرج الزم في أن یكون األخذ بالمصلح -٣

.الدین، بحیث لو لم یؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعھا، لكان الناس في حرج شدید
)١(

  

وفي عقوبة التعزیر بأخذ المال یتحقق حفظ الضروري، فتغریم من یجیع من واله اهللا 
  .فیھ حفظ للمالعلیھ، فیھ حفظ للنفس والمال، وكذلك من یمتنع عن أداء الزكاة 

ولو ترك العمل بالتعزیر بأخذ المال ألدى ذلك إلى الوقوع في حرج ومشقة، إذ لو 
طبقت إحدى العقوبات الجسدیة أو السالبة للحریة على موجبات عقوبة الغرامة، ألدى ھذا 

  .إلى إھمال المناسبة بین العقوبة والجنایة من جھة وتعطیل المصالح من جھة أخرى

زیر بالمال غالبًا ما تكون مالیة، وبالتالي فإن معاقبة الجاني بنظیر فموجبات التع
  .قصده یحقق أبلغ األثر في الردع والزجر

علیھ فإن عقوبة التعزیر بالمال مناسبة لكثیر من الجرائم، إذ بھا یتحقق حفظ 
  .الضروري، ورفع الحرج والمشقة عن الناس

 أن یتحقق النفع في تلك المصلحة أن تكون المصلحة عامة ولیست خاصة، فال بد -٤
  .ألكثر الناس، أو یندفع الضرر عن أكثرھم

وبالنسبة لھذا الشرط فإن موجب عقوبة التعزیر بأخذ المال كل ما فیھ ضرر على 
مصلحة عامة، ال سیما في باب األموال، سواء كانت ھذه المصلحة مباشرة أو غیر 

  .مباشرة، وھذا بال شك ینفي الخصوصیة عنھا

أن تكون المصلحة حقیقیة، فال یجوز األخذ بالمصالح التي یكون تحققھا وھمیًا، إذ  -٥

ال بد من أن یحقق الحكم بھا القطع، أو غلبة الظن
)٢(

.  

                                                           

-٢/١٩٢ مصر، –المكتبة التجاریة الكبرى : االعتصام،أبو إسحاق الشاطبي، دار النشر: انظر) ١ (
١٣٤. 

ھـ،، ١٤٠٦علم أصول الفقھ، عبدالوھاب خالف، دار القلم، الطبعة الثانیة، : انظر شروط المصلحة) ٢ (
 .٣٦٣-٣٥٩، والتعزیر بالمال للشرباصي، ص ٨٧-٨٦ص 
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وأخیرًا فإن تحقق ردع الجاني وزجر غیره من الوقوع في موجبات عقوبة التعزیر 
یز ولھ مكانة في النفوس بأخذ المال مسألة متحققة ال وھم فیھا، فالمال عند الناس عز
  .كبیرة، والمعاقبة بأخذ شيء منھ یحقق مصالح حقیقیة في الغالب

  :القیاس: الدلیل الثامن

واستدل المجیزون للتعزیر بأخذ المال قیاسًا على جواز إتالف النفس أو بعض 
  .األعضاء عقوبة للمخالف

قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
)١(

ئز كالعقوبة بإتالف التعزیر بأخذ وإتالف المال جا "
بعض النفوس أحیانًا إذا كان فیھ التنكیل على الجریمة كما في إتالف النفس والطرف 

ِمْن َأْجِل َذِٰلَك َكَتْبَنا َعَلىٰ َبِني {: وقتل النفس یحرم إال بنفس أو إفساد كما قال تعالى
 ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن ِإْسَراِئیَل َأنَُّھ َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد

َأْحَیاَھا َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َجِمیًعا َوَلَقْد َجاَءْتُھْم ُرُسُلَنا ِباْلَبیَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثیًرا مِّْنُھم َبْعَد َذِٰلَك ِفي 

}اْلَأْرِض َلُمْسِرُفون
) ٢(

.  

  :الترجیح# 

  :ح واهللا أعلم ھو القول بجواز التعزیر بأخذ المال وذلك لألسباب التالیةالذي یترج

أدلة عصمة مال المسلم أدلة عامة مخصصة بأدلة التعزیر إذا ارتكب ما یوجب  -١
  .ذلك

أدلة القائلین بجواز التعزیر بأخذ المال أدلة صحیحة الثبوت صحیحة االستدالل  -٢
  .یحتج بھا

ر بأخذ المال أدلتھم خاصة والقائلون بعدم الجواز أدلتھم القائلون بجواز التعزی -٣
  .عامة والقاعدة األصولیة تنص على تقدیم األدلة الخاصة على العامة

ضعف أدلة القائلین بعدم جواز التعزیر بأخذ المال وقوة أدلة القائلین بجواز  -٤
  .التعزیر بھ وسالمتھا من المعارض

 من مقاصد الشریعة اإلسالمیة ولذلك شرعت المحافظة على مصالح الناس مقصد -٥
  .العقوبات الرادعة للمخالفین وعقوبة التعزیز بأخذ المال من أعظم وأنفع وسائل الردع

                                                           

 .٢٩/٢٩٤فتاوى ابن تیمیة، ) ١ (
 ).٣٢: (المائدة، آیة) ٢ (
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ال یقال بنسخ أدلة التعزیز بأخذ المال ما دام أن الجمع بینھما ممكن وقد أمكن  -٦
  .الجمع بینھما كما سبق بیانھ

بة ومنھم الخلفاء الراشدون بالتعزیز بأخذ المال ثبت باألدلة الصحیحة عمل الصحا -٧
وفعلھم ھذا یعتبر إجماعًا سكوتیًا؛ ألنھ ال یتصور من الصحابة رضي اهللا عنھم السكوت 

  .على منكر

أن التعزیر یختلف باختالف األعصار واألمصار، فال یختص بنوع معین، وإنما  -٨
ره وقدر جنایتھ، وھذا التفویض ذلك موكول إلى اجتھاد اإلمام، فیعامل الرجل على قد

 والقول بعدم مشروعیة التعزیر بأخذ المال فیھ -رحمھم اهللا –محل اتفاق بین الفقھاء 
  .مخالفة لھذا االتفاق

ذھب بعض الفقھاء رحمھم اهللا إلى جواز القتل تعزیرًا، وھو من أشد العقوبات  -٩
  .باب أولىفالقول بجوازه یجعل القول بجواز التعزیر بأخذ المال من 

 أن التعزیر بالسجن مشروع عند جمھور الفقھاء، وھو أشد من عقوبة الغرامة، -١٠
بل إن الحبس إضافة إلى أنھ تقیید للحریة، فإنھ یمنع الجانبي من االكتساب، فالحبس فیھ 

  .معنى الغرامة وزیادة، وھذا یؤكد مشروعیة التعزیر بأخذ المال

عة من الوقوع في الكثیر من الجرائم المالیة التعزیر بأخذ المال عقوبة راد -١١
وغیرھا، إذا ما طبقت حسب مقتضیاتھا، ال سیما في ھذا الزمان الذي طغت علیھ 
االعتبارات المادیة، مما یجعل عقوبة التعزیر بأخذ المال أكثر زجرًا من غیرھا من 

وبذل الجھد في العقوبات، وذلك لما في المال من عزة على كثیر من النفوس للحاجة إلیھ 
  .تحصیلھ
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ب اطا  

    ال  ازر ل أذًا  اء اودي

بتتبع األنظمة القضائیة في المملكة العربیة السعودیة ال نجُد نصًا صریحًا یتعلق بجواز 

التعزیر بالمال، أو مشروعیتھ، إال أنھ بالنظر الضمني نجد أن نظام القضاء
)١(

السعودي 
القضاة مستقلون، ال سلطان علیھم في قضائھم لغیر : (في مادتھ األولى نص على أن

،)أحكام الشریعة اإلسالمیة واألنظمة المرعیة، ولیس ألحد التدخل في القضاء
)٢(

 وكذلك 
تطبق المحاكم على القضایا المعروضة : (نظام المرافعات الشرعیة في مادتھ األولى

میة، وفقًا لما دل علیھ الكتاب والسنة، وما یصدره ولي األمر أمامھا أحكام الشریعة اإلسال
من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقید في إجراءات نظرھا بما ورد في ھذا 

).النظام
) ٣(

  

وبالتالي فالقضاة یطبقون أحكام الشریعة اإلسالمیة واألنظمة المرعیة، وبالرجوع إلى 
زیر بالمال نجد أن الفقھاء اختلفوا في حكمھ والراجح أحكام الشریعة فیما یتعلق بالتع

جوازه كما بینا في المطلب األول، وھذا الترجیح ھو ما أخذ بھ القضاء السعودي بدلیل 
وال مجال لذكرھا –أن ھناك أحكام قضائیة كثیرة بنیت على مسألة التعزیر بأخذ المال 

، وإذا كانت المادتین كذلك -انيلكثرتھا ولما سیأتي الحقا من تطبیقات في المبحث الث
إشارة إلى األنظمة المرعیة، فإن األنظمة في المملكة العربیة السعودي تأخذ بالتعزیر 

  . بالمال، وھذا واضح من تتبع األنظمة في المملكة سواًء التجاریة أو غیرھا

م ومن اإلشارات الضمنیة لجواز التعزیر بالمال في األنظمة التجاریة ما ورد في نظا
 في المادة الثالثة عشرة، حیث نصت على عقوبة تعزیریة في حال )٤(المحاكم التجاریة

دون : (اإلخالل بأي من إجراءات الدعوى من قبل اطرافھا، حیث جاءت بالنص التالي
إخالل بأي عقوبة أخرى ینص علیھا نظام آخر؛ للمحكمة عند إخالل أحد األطراف بأي 

جلسة أن تأمر بفرض غرامة ال تتجاوز عشرة آالف من إجراءات الدعوى أو نظام ال

،)إلخ...ریال، ویعد أمر المحكمة في ھذا الشأن نھائیا
)٥(

 وھذا نص صریح في أن 
المحكمة التجاریة تجیز التعزیر بأخذ المال في حال أخل أحد أطراف الدعوى بأي من 

  . اجراءاتھا

األعلى نجد أن المبادئ أخذت وبالرجوع للمبادئ القضائیة الصادرة من مجلس القضاء 
مشروعیة التعزیر (على ) ١٣٧٦(بمشروعیة التعزیر بأخذ المال، فقد نص المبدأ رقم 

                                                           

 ه١٩/٩/١٤٢٨وتاریخ ) ٧٨/م(نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١ (
 ).١(نظام القضاء السعودي، المادة ) ٢ (
 ).١(، المادة ١٤٢١ / ٥ / ٢٠ بتاریخ ٢١/بالمرسوم ملكي رقم منظام المرافعات الشرعیة الصادر  )٣ (
 .ھـ١٥/٨/١٤٤١وتاریخ ) ٩٣/م(نظام المحاكم التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٤(

 ).١٣(نظام المحاكم التجاریة، المادة ) ٥ (
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،)بالمال لمن أكل أموال اآلخرین عن طریق الكسب الحرام، معاملة لھ بنقیض قصده
)١(

 
  .وھذا یدل على أن المبادئ القضائیة مستقرة على جواز التعزیر بأخذ المال

كما ذكرنا –ت األنظمة القضائیة لم تنص صراحة على جواز التعزیر بأخذ المال وإذا كان

 فإن النظام اإلساسي للحكم-سابقا
)٢(

 وھو المرجع واألساس لكل األنظمة في المملكة – 
 قد نص على جواز مصادرة األموال متى كانت ھذه المصادرة بناء -العربیة السعودیة

المصادرة  تحظر: (التاسعة عشر بالنص التاليعلى حكم قضائي، حیث جاءت المادة 
 ).العامة لألموال، وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي

  : كثیرة جدًا، ومنھا) الغرامة(والتطبیقات القضائیة المتعلقة بالتعزیر بأخذ المال 

ق لعام /٢٩١/٦ھـ في القضیة رقم ١٤٢٩ لعام ١٨٩الحكم رقم : التطبیق األول
ھـ الصادر من الدائرة الجزائیة العشرین بدیوان المظالم والتي أقامھا فرع ھیئة ١٤٢٩

الرقابة والتحقیق بمنطقة الحدود الشمالیة ضد المدعى علیھ یتھمھ فیھا بالقیام بالتزویر في 
محرر رسمي واستعمالھ، وانتھت الدائرة القضائیة إلى إدانة المدعى علیھ بجریمتي 

تعزیره عن ذلك بسجنھ سنة واحدة تحتسب من تاریخ إیقافھ على التزویر واالستعمال و

.ذمة ھذه القضیة مع تغریمھ ألف ریال
)٣(

  

ق لعام /٨٤٠/٥ھـ في القضیة رقم ١٤٣٠ لعام ٥٤٢الحكم رقم : التطبیق الثاني
ھـ الصادر من الدائرة الجزائیة السابعة عشرة بدیوان المظالم والتي أقامھا فرع ١٤٢٨

التحقیق بمنطقة تبوك، ضد وافد أجنبي یتھمھ بعرض الرشوة وطلبت الھیئة ھیئة الرقابة و
من نظام مكافحة الرشوة، وانتھت الدائرة القضائیة إلى ) ١٥-٩(معاقبتھ بموجب المادتین 

إدانة المدعى علیھ بما نسب إلیھ من رشوة ومعاقبتھ عن ذلك بسجنھ ثالثة أشھر تحتسب 
خمسة آالف ریال ) ٥.٠٠٠(یف مع تغریمھ مبلغ منھا المدة التي أمضاھا في التوق

.ومصادرة المبلغ محل الرشوة
) ٤(

  

وھذان التطبیقان للمثال فقط، وسیأتي تطبیقات عدة متعلقة بالتعزیر بأخذ المال في 
 .األنظمة التجاریة، وذلك في المطلب األول من المبحث الثاني

                                                           

المب��ادئ والق��رارات ال��صادرة م��ن الھیئ��ة الق��ضائیة العلی��ا والھیئ��ة الدائم��ة والعام��ة بمجل��س     : انظ��ر) ١ (
ه، ال�صادر م�ن مرك�ز البح�وث     ١٤٣٧ھ�ـ إل�ى ع�ام    ١٣٩١القضاء األعلى والمحكمة العلیا، من عام     

 .٣٧٢، ص١٤٣٨بوزارة العدل، الطبعة األولى 
 ه٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ ) ٩٠/أ(النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم ) ٢ (
 لع�ام  ١٨٩ه، الحك�م رق�م   ١٤٢٩المبادى واألحكام الجزائیة الصادرة عن دیوان المظالم لعام     : انظر) ٣ (

 .ھـ١٤٢٩ق لعام /٢٩١/٦ھـ في القضیة رقم ١٤٢٩
 لع�ام  ٥٤٢ه، الحك�م رق�م   ١٤٣٠الصادرة عن دیوان المظالم لعام  المبادى واألحكام الجزائیة    : انظر) ٤ (

 .ھـ١٤٢٨ق لعام /٨٤٠/٥ھـ في القضیة رقم ١٤٣٠
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  ذًا في األنظمة التجاریة السعودیة،التعزیر بالمال أخ: المبحث الثاني      

  :وبیان حال سقوطھ بالوفاة وفیھ مطلبان

  .التعزیر بالمال أخذًا في األنظمة التجاریة السعودیة: المطلب األول      

  سقوط الغرامة المستحقة في األنظمة التجاریة: المطلب الثاني      

  .في حال الوفاة
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  املبحث الثاني

 
ً
 يف األنظمة التجارية السعودية، وبيان حال سقوطه التعزير باملال أخذا

  بالوفاة

ذكرنا في المبحث األول حكم التعزیر بأخذ المال، وفي ھذا المبحث نقف على 
األنظمة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة التي تضمنت من خالل نصوصھا 

  .غرامات مالیة، بنیت على جواز التعزیر بأخذ المال

ى األنظمة التجاریة في المملكة نجد أن منھا من لم یشتمل على  وباالطالع عل

عقوبات محددة، بل ترك ذلك للقضاء، ومن ذلك نظام الرھن التجاري
)١(

 الذي خال من 
أي عقوبات لمخالفة النظام، ومنھا ما اشتمل على عقوبات تعزیریة سواًء بالسجن أو 

تجاریة التي اشتملت على عقوبات بالغرامة، وسنتطرق في ھذا المبحث لحصر األنظمة ال
، ومن ثم بیان ما إذا كانت تلك الغرامات المالیة الثابتھ )الغرامة(تعزیریة بأخذ بالمال 

تسقط بوفاة من صدرت بحقھ أو ال، لذا فقد تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو 
  : التالي

  . ة السعودیةالتعزیر بالمال أخذًا في األنظمة التجاری: المطلب األول

  .سقوط الغرامة المستحقة في األنظمة التجاریة في حال الوفاة: المطلب الثاني

  اطب اول

ودا را ظا  ذًال أ رزا  

ساتطرق في ھذا المبحث إلى حصر األنظمة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة 
 في الغرامة، وسأذكر النظام والمادة التي اشتملت التي اشتملت على عقوبات مالیة تتمثل

على النص النظامي للعقوبة المالیة، ثم جھة االختصاص في تنفیذ ھذه العقوبة، وبعض 

التطبیقات القضائیة لذات النظام إن وجدت
)٢(

  : ، وذلك على النحو التالي

                                                           

 ھـ ٨/٨/١٤٣٩وتاریخ ) ٨٦/م(نظام الرھن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم : انظر) ١ (
م�ة التجاری�ة ال�ساریة بن�اء     مما تجدر اإلشارة إلیھ أن تتبع األنظمة التجاریة السعودیة تم بتتب�ع األنظ      ) ٢ (

عل����ى م����ا ورد ف����ي موق����ع ھیئ����ة الخب����راء ال����سعودي عل����ى ش����بكة األنت����ر ن����ت عل����ى ال����رابط         
aspx.Default/M/sa.gov.boe.old://https وك���ذلك م���ا ورد ف���ي موق���ع وزارة التج���ارة ،

 وإن كان��ت ھن��اك أنظم��ة ف��ي  aspx.default/pages/ar/sa.gov.mci://httpsااللكترون��ي 
موقعي الھیئة والوزارة لم ُیتطرق لھا رغم أنھا مصنفة ضمن بند األنظمة التجاریة، فإن�ھ بتتب�ع تل�ك         

أو أنظمة تتعل�ق بالزك�اة   األنظمة نجد أنھا إما أن تكون تنظیمیة كنظام صندوق االستثمارات العامة،        
والدخل، أو أنظمة تجاریة لكنھا  ال تشتمل على عقوبات تعزیریة تتمث�ل ف�ي الغرام�ة المالی�ة كنظ�ام              

 .الرھن العقاري ونحوه
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نظام االستثمار األجنبي .١
)١(

 :  

 تبلغ الھیئة -١: (ثمار األجنبي على ما یلينصت المادة الثانیة عشرة من نظام االست
المستثمر األجنبي كتابیًا عند مخالفة أحكام ھذا النظام والئحتھ إلزالة المخالفة خالل مدة 

 . زمنیة تحددھا الھیئة تتناسب وإزالة المخالفة

 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد یعاقب المستثمر األجنبي عند بقاء المخالفة بأي من -٢
 :وبات التالیةالعق

 . حجب كل أو بعض الحوافز والمزایا المقررة للمستثمر األجنبي- أ 

 . خمسمائة ألف ریال سعودي) ٥٠٠.٠٠٠(فرض غرامة مالیة ال تتجاوز  - ب 

)إلخ..... إلغاء ترخیص االستثمار األجنبي-ج 
) ٢(

 

االستثمار حیث  ومما ُیلحظ على ھذه العقوبة أن النظام ترك تطبیقھا لمجلس إدارة ھیئة 
 تطبق العقوبات المشار إلیھا في -٣: (نصت ذات المادة في الفقرة الثالثة على مایلي

، ویكون التظلم من القرار الصادر بالعقوبة )أعاله بقرار من مجلس اإلدارة) ٢(الفقرة 

أمام دیوان المظالم،
)٣(

 وكان األولى أن یكون تطبیق ھذه العقوبة للمحكمة المختصة، أو 
ل تقدیر للجنة شبھة قضائیة؛ ألن النظام جعل لمطبق العقوبة االجتھاد في تحدید كأق

خمسمائة ألف ریال سعودي، وما دامت العقوبة ) ٥٠٠.٠٠٠(مبلغھا على أن ال یتجاوز 
تخضع لالجتھاد في تحدید القیمة فكان األولى أن تكون لدى القاضي التجاري، أو للجنة 

تصین القضائیین،یكون من بین أعضائھا أحد المخ
)٤(

 ومن التطبیقات القضائیة لعقوبة 
 : نظام االستثمار األجنبي ما یلي

ھـ والمؤید من محكمة ١٤٣٠ لعام ١/إ/د/٢٤١حكم المحكمة اإلداریة االبتدائي رقم 
ھـ ١٤٣٠ق لعام /٣٥٢/١ھـ، في القضیة رقم ١٤٣١ لعام ٦/إس/١١٥٧االستئناف برقم 

رار لجنة النظر في مخالفات نظام االستثمار األجنبي والمتمثلة في تظلم المدعي من ق
خمسون ألف ریال لما نسب إلیھ من مخالفات تتمثل في ) ٥٠.٠٠٠(بتغریمھ مبلغًا قدره 

عدم وضع لوحة تدل بصورة واضحة على اسم المنشأة ونشاطھا، وعدم وجود رخصة 

                                                           

 .ھـ٥/١/١٤٢١وتاریخ ) ١/م: (نظام االستثمار األجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ١ (
 ).١٢(نظام االستثمار األجنبي المادة : انظر) ٢ (
 ).١٢(نظام االستثمار األجنبي المادة : انظر) ٣ (
ال شك أن األولى أن یكون االختصاص فقط للمحكم�ة التجاری�ة وللقاض�ي التج�اري تق�دیر العقوب�ة؛        ) ٤ (

نظرًا لتفوات المبلغ بین الری�ال والخم�سمائة أل�ف ری�ال، وھ�ذا التف�وات یحت�اج إل�ى إجتھ�ادًا ق�ضائي               
أن تسند تقدیر العقوبة للجنة شبھة قضائیة فھذا متى ما تم إعادة النظر      متخصص، أما ما ذكرتھ من      

في المادة وتم تحدید كل عقوبة وما یقابلھ�ا م�ن مبل�غ الغرام�ة أو أن یك�ون التف�اوت ف�ي أدن�ى المبل�غ                     
 .وأعاله یسیرًا ال یحتاج معھ إلجتھاد قضائي
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 غیر مسجلة، بلدیة ووجود عمالة لیست على كفالة مشروعة واستخدام عالمة تجاریة
 . ویطلب المدعي إلغاء العقوبة

وال ینال من ذلك نفي وكیل المدعي وجود تلك المخالفات : (.... وجاء في أسباب الحكم
حیث إن ھذه المخالفات ثابتة من خالل محاضر رسمیة معدة ومكررة اثبت الھیئة من 

(.....) امة من برفض الدعوى المق: لذا حكمت الدائرة... خاللھا وجود تلك المخالفات

.ضد الھیئة العامة لالسثمار
) ١(

  

ھـ والمؤید من ١٤٣٠ لعام ٦/إ/د/١٢٣وكذلك حكم المحكمة اإلداریة االبتدائي رقم 
ق لعام /١٧٠٧/١ھـ، في القضیة رقم ١٤٣١ لعام ٦/إس/٤٠٨محكمة االستئناف برقم 

م االستثمار ھـ والمتمثلة في تظلم المدعي من قرار لجنة النظر في مخالفات نظا١٤٣٠
) ١٥٠.٠٠٠(ه والمتمثل بتغریمھ مبلغ وقدره ١٧/٢/١٤٢٦بتاریخ ) ١١(األجنبي رقم 

مائة وخمسون ألف ریال، لما نسب إلیھ من مخالفات تتمثل في مخالفتھ ألحكام نظام 
االستثمار األجنبي والئحتھ التنفیذیة بقیامھ بتخفیض رأس المال المستثمر عن الحد األدنى 

ص بھ، وعدم تقیده باسم المشروع المرخص بھ في اللوحة الخارجیة لھ للنشاط المرخ
 .ومطبوعاتھ، ویطلب المدعي إلغاء العقوبة

وحیث إن تلك المخالفات ثابتة في حق المدعي من خالل ما : (....وجاء في أسباب الحكم
 ظھر للدائرة من أوراق الدعوى ومستنداتھا وأقوال طرفیھا، ولم یقدم المدعي ما ینفي
ثبوتھا، وما ذكره من تبریرات كونھ واجھتھ بعض الصعوبات والمعوقات ورفض البلدیة 
الترخیص لھ بالمصنع، كلھا ال ترقى لنفي وقوع المخالفة وال تعفیھ من المسؤولیة، مما 
: تنتھي معھ الدائرة إلى رفض الدعوى لعدم قیامھا على سبب صحیح، لذا حكمت الدائرة

.ضد الھیئة العامة لالسثمار) سوري الجنسیة (.....) (برفض الدعوى المقامة من
) ٢(

  

نظام السجل التجاري .٢
)٣(

 :  

مع عدم اإلخالل : (نصت المادة الخامسة عشرة من نظام السجل التجاري على ما یلي
بغرامة مالیة بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر، یعاقب من یخالف أحكام ھذا النظام 

                                                           

، الحك�م  ١١١٥-١١٠٨یوان المظ�الم ص    مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة الصادرة من د      : انظر) ١ (
 لع�ام   ٦/إس/١١٥٧ھ�ـ والمؤی�د م�ن محكم�ة االس�تئناف ب�رقم             ١٤٣٠ لع�ام    ١/إ/د/٢٤١االبتدائي رق�م    

 .ھـ١٤٣١
، حك�م   ١١٠٧-١٠٩٩مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة ال�صادرة م�ن دی�وان المظ�الم ص              : انظر) ٢ (

ھ��ـ والمؤی��د م��ن محكم��ة االس��تئناف ب��رقم  ١٤٣٠ لع��ام ٦/إ/د/١٢٣المحكم��ة اإلداری��ة االبت��دائي رق��م 
 .ه١٤٣١ لعام ٦/إس/٤٠٨

 .ھـ٢١/٢/١٤١٦وتاریخ ) ١/م: (نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ٣ (
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، على أن یراعى في تحدید الغرامة جسامة المخالفة الال تزید على خمسین ألف ری

.)وتكرارھا ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على اآلخرین بسبب تلك المخالفة
) ١(

 

من ثالثة أعضاء یكون  وزیر التجارة وتصدر ھذه العقوبات من لجنة تكوَّن بقرار من

.األنظمة التجاریة أحدھم على األقل متخصًصا في
) ٣)(٢(

 

:ام الدفاتر التجاریةنظ .٣
)٤(

   

كل مخالفة ألحكام ھذا : (نصت المادة الثانیة عشرة من نظام الدفاتر التجاریة على ما یلي
بغرامة ال تقل عن خمسة النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفیذا لھ یعاقب مرتكبھا 

).آالف ریال وال تزید على خمسین ألف ریال
)٥(

  

ر التجاریة فإن االختصاص یكون لدیوان المظالم،وبناء على نظام الدفات
)٦(

 إال أنھ 
وبصدور نظام المحاكم التجاریة فقد نقل االختصاص للمحكمة التجاریة بناء على ما ورد 

تختص المحاكمة بالنظر في : في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاریة
  )٧(.یق األنظمة التجاریة األخرى الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطب-٧:..... اآلتي

نظام األوراق التجاریة .٤
)٨(

 :  

مع : (نصت المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام األوراق التجاریة على ما یلي
مراعاة ما تقتضي بھ األنظمة األخرى، یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالث سنوات 

،)إلخ...ین العقوبتین كل منأو بإحدى ھاتوبغرامة ال تزید على خمسین ألف ریال 
)٩(

 
 بغرامة ال تزید على مائة ألف ریالیعاقب : (.... وكذلك المادة التاسعة عشرة بعد المائة

كل مسحوب علیھ رفض بسوء نیة وفاء شیك مسحوب سحبا صحیحا ولھ مقابل 

،)إلخ...وفاء
) ١٠(

یعاقب بغرامة ال تزید على : (...وكذلك المادة العشرون بعد المائة 

                                                           

 ).١٥(نظام السجل التجاري المادة : انظر) ١ (
 ).١٦(نظام السجل التجاري المادة : انظر) ٢ (
لجنة یمكن من خاللھا االستفادة منھا أو ذكرھا في ھذا البحث، وق�د        ال یوجد تطبیقات منشورة من ال     ) ٣ (

 .تم التواصل مع أحد منسوبي وزارة التجارة وإفاد أن العقوبات تصدر ألصحاب الشأن وال تنشر
 .ھـ١٧/١٢/١٤٠٩وتاریخ ) ٦١/م: (نظام الدفاتر التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ٤ (
 ).١٢(تجاریة المادة نظام الدفاتر ال: انظر) ٥ (
 ).١٣(نظام الدفاتر التجاریة المادة : انظر) ٦ (
 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر)٧(

 .ھـ١١/١٠/١٣٨٣وتاریخ ) ٣٧: (نظام األوراق التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ٨ (
 ).١١٨(نظام األوراق التجاریة المادة : انظر) ٩ (
 ).١١٩(ألوراق التجاریة المادة نظام ا: انظر) ١٠ (
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 كل من أصدر شیكا لم یؤرخھ أو ذكر تاریخا غیر -أ: ریالشرة آالف ع

).إلخ....صحیح
)١(

  

وتاریخ ) ٣٥٤(،)٣٥٣(وقد أصدر معالي وزیر التجارة قراراتھ ذوات األرقام 
 ھـ بتشكیل لجان األوراق التجاریة ١٦/٥/١٣٨٨وتاریخ ) ٣٥٨(ھـ، و١١/٥/١٣٨٨

ظام األوراق التجاریة فى كل من الریاض، للنظر فى القضایا الناشئة عن تطبیق أحكام ن
ه ١٨/٦/١٤٠١وتاریخ ) ٢٠٩٣(جدة، الدمام، ثم أصدر معالي وزیر التجارة قراریھ رقم 

ھـ بإجراءات الفصل فى منازعات األوراق التجاریة، ١٣/٣/١٤٠٣وتاریخ ) ٨٥٩(ورقم 
فكان االختصاص في اصدار ھذه العقوبات لمكاتب الفصل في منازعات األوراق 
التجاریة، ویتم التظلم أو االعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات األوراق 
التجاریة أمام اللجنة القانونیة بالریاض وتكون قراراتھا نھائیة وقطعیة، وقد صدرت عدة 
أحكام من دیوان المظالم بعدم االختصاص في نظر األوراق التجاریة وأنَّ ذلك من 

) ه١٤١٣ لعام ٣/تج/د/١٠٧( ومن ذلك الحكم رقم اختصاص لجان الفصل سابقًا،
وحیث أن دعوى المدعي : (والمتضمن) ھـ١٤١٣ لعام ٤/ت/١٨٣(والمدقق بحكم رقم 

وحیث إن تحدید االختصاص الوالئي .......تنحصر في طلبھ بالحكم لموكلھ بقیمة الشیك
... ول بالموضوع،في مجال القضاء مسألة أولیة على الدائرة التصدي لھا ابتداًء قبل الدخ

وحیث إن الشیكات تعتبر من األوراق التجاریة التي شكل لنظر المنازعات فیھا لجان 
ومن ثم فإن المنازعة في ھذه الدعوى تكون داخلة ضمن اختصاص ...بوزارة التجارة

ھذه اللجان، ویتعین على الدائرة الحكم بعدم اختصاص الدیوان والئیًا بنظرھا، ولھذه 

).بعدم اختصاص دیوان المظالم والئیًا بنظر ھذه الدعوى:  الدائرةاألسباب حكمت
)٢(

  

وقد أعلنت وزارتا العدل و وزارة التجارة عن انتقال اختصاص النظر في الدعاوى 
المتعلقة بالحق العام من مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجاریة المشكلة بوزارة 

رار المجلس األعلى للقضاء في جلستھ التجارة إلى المحاكم الجزائیة، وقد صدر ق
ھـ الموافقة على نقل ٥/٢/١٤٣٩وتاریخ ) ٥/١٢(الخامسة في المحضر المعد رقم 

االختصاص من مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجاریة إلى القضاء العام 
 وتاریخ ٣٣٧٢٢، وقد عمم رئیس المجلس ذلك بخطابھ رقم )المحاكم الجزائیة(

ذلك أصبحت المحاكم الجزائیة ھي الجھة القضائیة المختصة بالنظر ھـ، وب١٦/٣/١٤٣٩
في الدعاوى المتعلقة باألوراق التجاریة بما فیھا جرائم إصدار الشیكات دون رصید 

  .ھـ١/٦/١٤٣٩وتطبیق العقوبات النظامیة على المخالفین وذلك اعتبارًا من 

                                                           

 ).١٢٠(نظام األوراق التجاریة المادة : انظر) ١ (
، حك��م ٣٠٣-٢٩٩مجموع��ة األحك��ام والمب��ادئ اإلداری��ة ال��صادرة م��ن دی��وان المظ��الم ص    : انظ��ر) ٢ (

 لع�ام   ٤/ت/١٨٣(والم�دقق بحك�م رق�م       ) ه١٤١٣ لعام   ٣/تج/د/١٠٧(المحكمة اإلداریة االبتدائي رقم     
 ).ھـ١٤١٣ق لعام /٢٨٥/١(ي القضیة رقم ف) ھـ١٤١٣
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نظام الوكاالت التجاریة .٥
)١(

: 

كل من یخالف أحكام ھذا : (م الوكاالت التجاریة على ما یلينصت المادة الرابعة من نظا
بغرامة ال تقل عن خمسة آالف ریال وال تتجاوز خمسین النظام والئحتھ التنفیذیة یعاقب 

 مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخالل بحق من لحقھ ضرر من ألف ریال

).إلخ...المخالفة في المطالبة بالتعویض
)٢(

  

 الالئحة التنفیذیة لنظام الوكاالت التجاریة إلى أن العقوبات من اختصاص ھیئة  ونصت
من وزارة التجارة ُتشكل بقّراٍر من وزیر التجارة من ثالّثة أعضاء أحدھم على األقّل من 
المستشارین القانونیّین لتطبیق الُعقوبات الوارّدة في نظام الوكاالت التجارّیة وتعدیالتھ، 

 من قّرارات ھذه الھیئة أمام وزیر التجارة في خالل خمسة عّشر یومًا من ویجوز التظلم
إبالغھا للُمتظّلم أو من ینوب عنھ وإال أصبحت قّراراتھا نھائّیة بُمضي الُمّدة المذكورة 

وتصدیق وزیر التجارة علیھا
.)٤)(٣(

  

نظام األسماء التجاریة .٦
)٥(

: 

مع عدم اإلخالل بأي : (اریة على ما یلينصت المادة الثانیة عشرة من نظام األسماء التج
عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر، یعاقب كل من استعمل اسًما تجاریا بالمخالفة ألحكام 

).إلخ..،بغرامة مالیة ال تزید على خمسین ألف ریالھذا النظام، 
)٦(

  

ویكون توقیع ھذه العقوبة من لجنة تشكل بقرار من وزیر التجارة تتكون من ثالثة 

.عضاء یكون أحدھم على األقل متخصًصا في األنظمةأ
)٧(

 

 ومن التطبیقات القضائیة في ذلك، حكم المحكمة اإلداریة في قضیتھا رقم 
لعام / ق/١٩٢٤(والمؤید من محكمة االستئناف برقم ) ١٤٣٤ق لعام /١٥٨٦٠/١(

والمتمثل في طلب المدعي تعویضھ عن األضرار الناتجة عن إخالل المدعى ) ١٤٣٦
لیھ بعقد الوكالة في بیع منتجات أخرى غیر منتجات المدعي، وتقلید منتجھ وعالمتھ ع

والبیع خارج النطاق الجغرافي وإنشاء اسم تجاري مشابھ لالسم التجاري المملوك 

                                                           

 . ھـ٢٠/٢/١٣٨٢وتاریخ ) ١١: (نظام الوكاالت التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ١ (
 ). ٤(نظام الوكاالت التجاریة المادة ) ٢ (
 ). ٢١(الالئحة التنفیذیة لنظام الوكاالت التجاریة، المادة ) ٣ (
نة یمكن من خاللھا االستفادة منھا أو ذكرھا في ھذا البح�ث، كم�ا   ال یوجد تطبیقات منشورة من اللج ) ٤ (

أن اللجنة لیس لھا أي موقع على شبكة االنترنت، وقد تم التواصل مع أح�د من�سوبي وزارة التج�ارة              
 .وإفاد أن العقوبات تصدر ألصحاب الشأن وال تنشر

 . ھـ١٢/٨/١٤٢٠وتاریخ ) ١٥/م: (نظام األسماء التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ٥ (
 ). ١٢(نظام األسماء التجاریة المادة ) ٦ (
 ). ١٤(نظام األسماء التجاریة المادة ) ٧ (
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ولما كان من المقرر أن الضرر ھو ركن التعویض : إلخ وجاء في األسباب.....لھ
ین على المدعي إثبات ذلك الضرر إثباتًا دقیقًا األصیل في استحقاق التعویض، وألنھ یتع

.یسأل معھ المدعي علیھ عن فعلھ الضار، لذا حكمت الدائرة برفض طلبات المدعي
)١(

  

:نظام الشركات .٧
)٢(

 

  : حدد نظام الشركات ثالث مواد تتعلق بالعقوبات الخاصة بمخالفة النظام وھي كالتالي

م اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام مع عد: (المادة الحادیة عشرة بعد المائتین
وبغرامة ال تزید على آخر، یعاقب بالسجن مدة ال تزید على خمس سنوات 

).إلخ..خمسة مالیین ریال) ٥.٠٠٠.٠٠٠(
)٣(

   

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام : (والمادة الثانیة عشرة بعد المائتین
ملیون ) ١.٠٠٠.٠٠٠(وبغرامة ال تزید على  سنة آخر، یعاقب بالسجن مدة ال تزید على

).إلخ..ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین
) ٤(

  

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام : (والمادة الثالثة عشرة بعد المائتین

).إلخ... خمسمائة ألف ریال) ٥٠٠.٠٠٠(یعاقب بغرامة ال تزید على آخر، 
)٥(

  

ي في نظر قضایا الشركات للمحاكم التجاریة باعتباره وینعقد االختصاص القضائ
 القضائیة الجھة تنظر: (من نظام الشركات) ٢٢٣(اختصاص أصیل، فقد جاء في المادة 

 تطبیق أحكام من الناشئة والمنازعات والجزائیة المدنیة الدعاوى جمیع في المختصة
الجھة القضائیة المختصة ، ولمعرفة )أحكامھ لمخالفة المقررة الجزاءات وتوقیع النظام

تختص المحاكمة بالنظر في : (فقد نص نظام المحاكم التجاریة في المادة السادسة عشرة
   )٦(). إلخ...الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبیق أحكام الشركات_ ٣:..... اآلتي

من نظام ) ٢١٢(و) ٢١١(وھذا االختصاص یتعلق فقط بالعقوبات المقررة في المادتین 
فیكون من اختصاص لجنة ) ٢١٣(شركات، أما تطبیق العقوبات المقررة في المادة ال

النظر في مخالفات نظام الشركات، ویكون اختصاصھا في نظر المخالفات الواردة في 

                                                           

-٢٠٦٤ه ص  ١٤٣٤مجموعة األحكام والمبادئ التجاریة الصادرة من دی�وان المظ�الم لع�ام             : انظر) ١ (
ق /١٥٨٦٠/١(ا رق�م  ، حكم المحكم�ة اإلداری�ة االبت�دائي حك�م المحكم�ة اإلداری�ة ف�ي ق�ضیتھ                ٢٠٧٩

 ).١٤٣٦لعام / ق/١٩٢٤(والمؤید من محكمة االستئناف برقم ) ١٤٣٤لعام 
 . ھـ٢٨/١/١٤٣٧وتاریخ ) ٣/م: (نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ٢ (
 ). ٢١١(نظام الشركات المادة ) ٣ (
 ). ٢١٢(نظام الشركات المادة ) ٤ (
 ). ٢١٣(نظام الشركات المادة ) ٥ (
 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر)٦(
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لجمیع الشركات باستثناء الشركات المساھمة المدرجة فیكون االختصاص ) ٢١٣(المادة 
  )١ (.لیةللجنة الفصل في منازعات األوراق الما

وإن كان ھذا ما نص علیھ النظام إال أن الواقع العملي اآلن والمتمثل في أن جرائم 
الشركات ُتنظر في المحاكم الجزائیة وفق ما ورد في تعمیم رئیس المجلس األعلى 

ھـ المتضمن الوثیقة المنظمة لھیكلة المحاكم ٤/٨/١٤٣٧وتاریخ ) ت/٧٦٩(للقضاء رقم 
دوائر الجزائیة بدیوان المظالم إلیھا والمتطلبات الالزمة لذلك، حیث الجزائیة وآلیة سلخ ال

ھناك عدد من المبادئ العامة المتفق على االلتزام : (مبادئ عامة: جاء في المحور الثاني
 أن یضاف إلى اختصاص الدوائر -٣:..... بھا أو مراعاتھا في آلیة السلخ وھي كما یلي

 أن -٥. إلخ...ومة بنظام باستثناء قضایا المخدراتجمیع القضایا المحك.... المتخصصة
 على الدوائر –عدا المخدرات –یقصر االختصاص في نظر قضایا التعزیر المنظم 

  ).المتخصصة بھا في محاكم الدرجة األولى ومحاكم االستئناف

 فإنھا تدخل -أي المحكومة بنظام–ونظرًا ألن جرائم الشركات تعتبر من الجرائم المنظمة 
 اختصاص المحاكم الجزائیة وفق ما ورد من تعمیم رئیس المجلس األعلى للقضاء، ضمن

وبناء علیھ حكمت المحكمة التجاریة ممثلة في الدائرة التاسعة عشر بحكمھا في القضیة 
ھـ بعدم اختصاص المحاكم التجاریة نوعیًا بنظر دعوى تتعلق ١٤٣٩/ق/٤١٤/١رقم 

من نظام الشركات، وإحالتھا للمحكمة ) ٢١١(ادةبطلب إیقاع العقوبات الواردة في الم
  )٢(. الجزائیة لكون الدعوى منوطة باختصاصھا

وتاریخ ) ٣٣٩٢(كما أصدر معالي رئیس المجلس األعلى للقضاء التعمیم رقم 
ھـ المتعلق بتحدید اختصاصات المحاكم التجاریة وجاء في البند الرابع ١٣/٣/١٤٣٩

 المخالفات المتعلقة -حالیًا–تصاص المحاكم التجاریة ال یدخل في اخ: (عشر منھ ما نصھ
باألنظمة التجاریة، ویكون نظر ما ھو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم 

 لذا یجب على یكون الواقع العملي مطابقًا لما ورد في النظام، وأن )٣(،)إلخ.....الجزائیة
كات من اختصاص القضاء یكون االختصاص في ایقاع العقوبات المقررة في نظام الشر

  .التجاري كما نص على ذلك نظام المحاكم التجاریة

                                                           

 ).٢١٦(نظام الشركات المادة : انظر )١(
أن وكیل المدعیة یطالب بإیقاع العقوبة على المدعى علیھ والذي شغل منصب : ملخص ھذا الحكم) ٢(

ام المدیر العام التنفیذي للعملیات المالیة للمدعیة، ویطالب بإیقاع العقوبة المنصوص علیھا في نظ
الرتكاب المدعى علیھ عدة مخالفات منصوص علیھا في المادة، واستند ) ٢١١(الشركات في المادة 

وتاریخ ) ت/٩٦٧(الحكم إلى ما ورد في البند الثاني من تعمیم معالي رئیس المجلس األعلى للقضاء رقم 
نظر في المخالفات ھـ والذي نص على استمرار المحاكم الجزائیة واللجان ذات العالقة في ال١/١/١٤٣٩

من نظام المرافعات الشرعیة إلى حین اعتماد المجلس األعلى ) د/٣٥(المنصوص علیھا في المادة 
للقضاء آلیة نقل االختصاص إلى المحاكم والدوائر التجاریة، األمر الذي انتھت معھ الدائرة إلى عدم 

 .ة وفق االختصاصاختصاص المحاكم التجاریة بنظر القضیة وإحالتھا للمحكمة الجزائی
حمد بن ناصر التریكي، بحث محكم ومنشور بمجلة . االختصاص في جرائم الشركات، د: انظر )٣(

 ).٣٠(جمعیة قضاء، ص
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:نظام البیانات التجاریة .٨
)١(

 

مع عدم اإلخالل بأي : (نصت المادة السابعة من نظام البیانات التجاریة على ما یلي
بغرامة مالیة ال تزید على مائة ألف عقوبة أشد یعاقب من یخالف أحكام ھذا النظام 

).لخإ...،ریال
)٢(

 

 ونص النظام في مادتھ العاشرة أن االختصاص في نظر ھذه المخالفات یكون لدیوان 
یختص دیوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبیق (المظالم 

،)أحكام ھذا النظام
)٣(

 إال أنھ وبصدور نظام المحاكم التجاریة فقد نقل االختصاص 
: على ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاریةللمحكمة التجاریة بناء 

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبیق -٧:..... تختص المحاكمة بالنظر في اآلتي
  )٤(.األنظمة التجاریة األخرى

 ١٥/ج/د/٣٩٩( ومن التطبیقات القضائیة في ذلك، حكم المحكمة اإلداریة رقم 
) ١٤٣١ لعام ٩/إس/٢٦٦(كمة االستئناف برقم والمؤید من مح) ه١٤٣٠لعام

والمتمثل في طلب المدعي العام ضد المتھمین لقیام األول بتغییر تواریخ صالحیة 
) الشركة التي یعمل بھا األول(جوالین الزیوت المضبوطة، واشتراك المتھم الثاني 

لثاني كمیة عن طریق مسؤولیتھا عن البائع، وبإقرار المتھم األول، ولحیازة المتھم ا
من الزیوت غیر صالحة لالستھالك اآلدمي، ولعدم متابعتھا ومراقبتھا ألمین 

وحیث أن ما اقدم .... المستودع حیث أنھا المسؤولة األولى عما یحدث من أخطاء،
لذا ... علیھ المدعى علیھما فعل مخالف لنظام البیانات التجاریة والئحتھ التنفیذیة،

ة المدعى علیھ األول فلسطیني الجنسیة بما نسب إلیھ من إدان: حكمت الدائرة أوًال
مخالفة نظام البیانات التجاریة وتغریمھ مبلغا وقدره خمسة وعشرون ألف ریال، 

بما نسب إلیھا من مخالفة ما ورد بنظام (....) إدانة المدعى علیھ الثاني شركة : ثانیًا
  )٥(.قدره عشرون ألف ریالالبیانات التجاریة وتعزیرھا عن ذلك بتغریمھا مبلغًا 

 )٦(:نظام العالمات التجاریة .٩

مع عدم : ( نصت المادة الثالثة واألربعون من نظام العالمات التجاریة على مایلي
وبغرامة ال تقل عن اإلخالل بأي عقوبة أشد، یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة 

                                                           

 . ھـ١٤/٤/١٤٢٣وتاریخ ) ١٥/م: (نظام البیانات التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ١ (
 ). ٧(نظام البیانات التجاریة المادة ) ٢ (
 ). ١٠(یانات التجاریة المادة نظام الب) ٣ (
 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر)٤(
-٧١١ه، ص   ١٤٣٠مجموع�ة األحك�ام والمب�ادئ الجزائی�ة ال�صادرة م�ن دی�وان المظ�الم لع�ام                   : انظر)٥(

والمؤید من محكمة االستئناف برقم ) ه١٤٣٠ لعام ١٥/ج/د/٣٩٩(، حكم المحكمة اإلداریة رقم      ٧١٨
 ).١٤٣١ام  لع٩/إس/٢٦٦(

 .ه١٤٢٣ / ٥ / ٢٨ بتاریخ ٢١/مرسوم الملكي رقم منظام العالمات التجاریة الصادر بال) ٦(
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 )١(،)إلخ.......عقوبتین أو بإحدى ھاتین الخمسین ألف ریال وال تزید على ملیون ریال
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد، یعاقب  (:وكذلك المادة المادة الرابعة واألربعون

، وال تزید وبغرامة ال تقل عن عشرین ألف ریالبالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر 
  )٢ ().إلخ....على مائتین وخمسین ألف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین

ادتھ الثالثة والخمسون أن االختصاص في نظر ھذه المخالفات یكون ونص النظام في م
والجنائیة  الدعاوى المدنیة بالفصل في جمیع دیوان المظالم یختص(لدیوان المظالم 

والمنازعات الناشئة عن تطبیق ھذا النظام، وتوقیع الجزاءات المقررة لمخالفة 

،)أحكامھ
)٣(

 فقد نقل االختصاص للمحكمة  إال أنھ وبصدور نظام المحاكم التجاریة
: )٤(التجاریة بناء على ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاریة

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبیق -٧:..... تختص المحاكمة بالنظر في اآلتي
  )٥(.األنظمة التجاریة األخرى

مظالم، ومن التطبیقات القضائیة وقبل إنشاء المحاكم التجاریة كان االختصاص لدیوان ال
والمؤید من ھیئة التدقیق ) ه١٤٢٤ لعام ١/إ/د/٥٠(في ذلك، حكم المحكمة اإلداریة رقم 

معاقبة ) وزارة التجارة(والمتمثل في طلب الجھة المدعیة ) ه١٤٢٤لعام/ت/١٥٦(برقم 
بأنھ ..) (.المدعى علیھ بما نص علیھ نظام العالمات التجاریة، وحیث أقر المدعى علیھ 

معاقبة المدعى : أوًال: إلخ لذا حكمت الدائرة) .....رامبو(استورد البضائع وعلیھا عالمة 

إلخ..بالحبس لمدة شھر، وتغریمھ مبلغًا وقدره خمسون ألف ریال(....) علیھ 
)٦(

  

  )٧(:نظام اإلفالس. ١٠

ل بأي عقوبة دون اإلخال: (نصت المادة الثالثة بعد المائتین من نظام اإلفالس على مایلي
بالسجن ..... أشد ینص علیھا نظام آخر، یعاقب كل من ارتكب أیًا من األفعال المجّرمة

 أو بإحدى مالیین ریال) خمسة(وبغرامة ال تزید على سنوات ) خمس(مدة ال تزید على 
دون إخالل بأحكام المادة : ( وكذلك المادة السابعة بعد المائتین)٨ (،)إلخ..ھاتین العقوبتین

                                                           

 ).٤٣( المادة نظام العالمات التجاریة) ١(
 ).٤٤(نظام العالمات التجاریة المادة ) ٢(

 ). ٥٣(نظام العالمات التجاریة المادة ) ٣ (
 .ھـ١٥/٨/١٤٤١وتاریخ ) ٩٣/م(نظام المحاكم التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٤(
 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر)٥(

 إل�ى  ١٤٠٢إلداری�ة ال�صادرة م�ن دی�وان المظ�الم لألع�وام م�ن           مجموعة األحك�ام والمب�ادئ ا     : انظر) ٦ (
، حكم المحكمة اإلداریة االبتدائي حكم المحكمة اإلداریة رقم ٣٧٦-٣٦٩، المجلد السابع ص  ١٤٢٦

 )ه١٤٢٤لعام/ت/١٥٦(والمؤید من ھیئة التدقیق برقم ) ه١٤٢٤ لعام ١/إ/د/٥٠(
 .ھـ١٤٣٩ / ٥ / ٢٨بتاریخ ) ٥٠/م(مرسوم الملكي رقم نظام االفالس الصادر بال) ٧(
 ).٢٠٣(نظام اإلفالس، المادة : انظر )٨(
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بغرامة ال من النظام، یعاقب كل من یخالف أحكام النظام والالئحة ) الثالثة بعد المائتین(
 )١ ().تزید على خمسمائة ألف ریال

 والمقصود بالمحكمة )٢ (ونص نظام اإلفالس باختصاص المحكمة بتطبیق ھذه العقوبات،
شرة من نظام یدل علیھ ما ورد في المادة السادسة ع) المحكمة التجاریة(المختصة ھي 

 الدعاوى والمخالفات -٥:..... تختص المحاكمة بالنظر في اآلتي: المحاكم التجاریة
  )٤) (٣().إلخ..الناشئة عن تطبیق أحكام نظام اإلفالس

  )٥(: نظام مكافحة الغش التجاري .١١

بغرامة  یعاقب: (نصت المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري على مایلي
 أو السجن مدة ال تزید على سنتین، أو بھما مًعا، كل ، على خمسمائة ألف ریالال تزید

: ، وكذلك المادة السابعة عشرة)٦ ()إلخ...من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علیھا
 أو السجن مدة ال تزید على ستة أشھر، بغرامة ال تزید على خمسین ألف ریال، یعاقب(

، وكذلك المادة الثامنة )٧()إلخ....لفة المنصوص علیھاأو بھما مًعا كل من ارتكب المخا
، أو بالسجن مدة ال تزید ملیون ریال) ١.٠٠٠.٠٠٠(بغرامة ال تزید على  یعاقب: (عشرة

، وكذلك المادة التاسعة )٨()إلخ... في الحالتین اآلتیتین-على ثالث سنوات، أو بھما مًعا 
من ھذا ) الثامنة عشرة(ھا في المادة مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص علی: (عشرة

 )٩().بغرامة تعادل قیمتھاالنظام یعاقب من یتصرف بمنتجات محجوزة 

ونصت المادة الخامسة والعشرون من النظام على اختصاص المحكمة المختصة، 
یدل علیھ ما ورد في المادة ) المحكمة التجاریة(والمقصود بالمحكمة المختصة ھي 

 -٧:..... تختص المحاكمة بالنظر في اآلتي: ام المحاكم التجاریةالسادسة عشرة من نظ
  )١٠(.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبیق األنظمة التجاریة األخرى

وقبل إنشاء المحاكم التجاریة كان االختصاص لدیوان المظالم، ومن التطبیقات القضائیة 
والمؤید من ) ھـ١٤٣٥ لعام ق/٤٩٠٨/٢(في ذلك، حكم المحكمة اإلداریة في القضیة رقم 

                                                           

 ).٢٠٧(نظام اإلفالس، المادة : انظر)١(
 ).٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣(إلفالس، المادة نظام ا: انظر)٢(
 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر)٣(
) ٢٠٣(نظرًا لحداثة النظام لم أجد تطبیقات قضائیة تتعلق بعقوبات تعزیریة تتعل�ق بمخالف�ة الم�ادتین               )٤(

 ).٢٠٧(و
 ھ�ـ   ١٤٢٩ / ٤ / ٢٣وت�اریخ   ) ١٩/م: (مرسوم الملك�ي رق�م    نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بال     ) ٥(

 .ـ
 ).١٦(نظام مكافحة الغش التجاري، المادة : انظر)٦(
 ).١٧(نظام مكافحة الغش التجاري، المادة : انظر)٧(
 ).١٨(نظام مكافحة الغش التجاري، المادة : رانظ)٨(
 ).١٩(نظام مكافحة الغش التجاري، المادة : انظر)٩(
 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر)١٠(
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والمتمثل في طلب المدعي العام إیقاع ) ه١٤٣٧س لعام /١٠٨/٢(محكمة االستئناف برقم 
العقوبة ضد المتھمة لحیازتھا منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة، وحیث ثبت لدى الدائرة 

عھ مخالفة المدعى علیھا للمادة الرابعة من نظام مكحافحة الغش التجاري، مما تخلص م
الدائرة إلى القضاء بإدانة المتھمة بمخالفتھا لنظام مكافحة الغش التجاري وتعزرھا على 

)إلخ...من ذات النظام) ١٦(ذلك بتغریمھا مبلغًا قدره خمسون ألف ریال، إعماًال للمادة 
 

)١(
  

والمؤید من ) ١٤٣٦ق لعام /١٩٦/١٤( وكذلك حكم المحكمة اإلداریة في القضیة رقم 
والمتمثل في طلب المدعي العام ) ١٤٣٦س لعام /٣٢٤٦/٢(ئناف برقم محكمة االست

وجاء في .....إیقاع العقوبة ضد المتھمة  لقیامھا بعمل تخفیضات منتج دون ترخیص 
وحیث أن الثابت لدى الدائرة إقرار وكیل الشركة المدعى علیھا بما ھو منسوب ( األسباب
التخفیض الموجود ببطاقة العرض كما ھو ومخالفة اختالف سعر البیع قبل ... إلیھا في

مبین في محاضر التحقیق، ومخالفة نظام الغش التجاري بإجراء تخفیضات دون أخذ 
لإللكترونیات (.....) تصریح من جھة االختصاص، لذا حكمت الدائرة بإدانة شركة 

خفیض ت( بما نسب إلیھا في قرار االتھام بمخالفة نظام الغش التجاري..... والمفروشات 
غرامة مالیة قدرھا عشرة : ومعاقبتھا على ذلك بما یلي) ..... المنتجات بدون ترخیص

.إلخ....آالف ریال 
)٢(

  

:نظام مكافحة التستر. ١٢
) ٣(

  

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة : (نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر على ما یلي
من ھذا النظام بالسجن ) األولى(لمادة أشد ینص علیھا نظام آخر یعاقب المخالف ألحكام ا

،) أو بإحدى ھاتین العقوبتینوبغرامة ال تزید على ملیون ریال،مدة ال تزید على سنتین 
 

)٤(
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر، ( وكذلك المادة الحادیة عشرة 

 بأي وسیلة كانت – كل من حال مائة ألف ریال) ١٠٠.٠٠٠(یعاقب بغرامة ال تزید على 

).إلخ...–
)٥(

 

                                                           

-٣٣٩ ص ١٤٣٥مجموع�ة األحك�ام والمب�ادئ الجزائی��ة ال�صادرة م�ن دی�وان المظ�الم لع��ام        : انظ�ر ) ١ (
والمؤید من محكمة االستئناف برقم ) ھـ١٤٣٥ق لعام /٤٩٠٨/٢(، حكم المحكمة اإلداریة رقم ٣٥٣

 ).ه١٤٣٧س لعام /١٠٨/٢(
-٨٦٣ ص ١٤٣٦مجموع�ة األحك�ام والمب�ادئ الجزائی��ة ال�صادرة م�ن دی�وان المظ�الم لع��ام        : انظ�ر ) ٢ (

والمؤی�د م�ن محكم�ة االس�تئناف ب�رقم      ) ١٤٣٦ق لعام /١٩٦/١٤(، حكم المحكمة اإلداریة رقم  ٨٦٨
 ).١٤٣٦س لعام /٣٢٤٦/٢(

 . ھـ ـ١٤٢٥ / ٥ / ٤وتاریخ ) ٢٢/م: (مرسوم الملكي رقمنظام مكافحة التستر الصادر بال) ٣(
 ).٤( المادة نظام مكافحة التستر: انظر) ٤ (
 ).١١(نظام مكافحة التستر المادة : انظر) ٥ (
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 وتختص المحكمة التجاریة بتنفیذ ھذه العقوبة بناء على ما ورد في المادة السادسة عشرة 
 الدعاوى -٧:..... تختص المحاكمة بالنظر في اآلتي: من نظام المحاكم التجاریة

  )١(.والمخالفات الناشئة عن تطبیق األنظمة التجاریة األخرى

اكم التجاریة كان االختصاص لدیوان المظالم، ومن التطبیقات القضائیة وقبل إنشاء المح
والمؤید من ) ه١٤٣٥ق لعام /١١١٣/٨(في ذلك، حكم المحكمة اإلداریة في القضیة رقم 

والمتمثل في طلب المدعي العام إیقاع ) ه١٤٣٧ق لعام /٢١٨٠(محكمة االستئناف برقم 
ر التجاري على الثاني وتمكینھ من إدارة عدة لقیام األول بالتست: العقوبة ضد المتھمین

صیدلیات، وإقرار المتھم الثاني بأن المتھم األول مكنھ من ممارسة التجارة في المملكة، 
وأنھ ھو المالك الحقیقي للصیدلیات، وأنھ كان یحول للمتھم األول مبلغ شھري عبارة عن 

ولى والرابعة من نظام مكافحة بناء علیھ وستنادًا للمادة األ... راتب لقاء تستره علیھ
والمتھم ) سعودي الجنسیة(التستر التجاري حكمت الدائرة بإدانة كل من المتھم األول 

بارتكاب جریمة التستر المنسوبة إلیھما وتعزیرھما بتغریم كل ) مصري الجنسیة(الثاني 

.ثمانین ألف ریال) ٨٠.٠٠٠(واحد منھا مبلغ 
)٢(

  

والمؤید من ) ھـ١٤٣٦ق لعام /١٤٦٠/٢( في القضیة رقم وكذلك حكم المحكمة اإلداریة
والمتمثل في طلب المدعي العام ) ه١٤٣٦س لعام /٤٨٧٨/٢(محكمة االستئناف برقم 

إیقاع العقوبة ضد المتھمین، لقیام األول بممارسة نشاط بیع وشراء الحدید السكراب 
ھما ما یثبت إشرافھما المحظور علیھ ممارستھ، وتمكین الثاني والثالث لھ، وعدم تقدیم

ولثبوت صحة االتھام المنسوب للمتھمین وكفایة ... المباشر على مكفولھما المتھم األول،
مصري (بإدانة كل من المتھم األول : األدلة التي ساقتھا جھة االدعاء، لذا حكمت الدائرة

كافحة التستر بمخالفة نظام م) سعودیي الجنسیة(، و المتھم الثاني والمتھم الثالث )الجنسیة

.وتعزیر كل واحد منھم بتغریمھ خمسین ألف ریال
)٣(

  

:نظام المنافسة .١٣
)٤(

 

یعاقب كل من یخالف : (.......نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسة على ما یلي
من ھذا ) الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادیة عشرة(أي حكم من أحكام المواد 

من إجمالي قیمة المبیعـات السنویة محـل المخـالفة، أو %) ١٠(بغرامة ال تتجاوز النظام 

                                                           

 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر )١(
-٣١١ ص ١٤٣٥مجموع��ة األحك��ام والمب��ادئ الجزائی��ة ال��صادرة م��ن دی��وان المظ��الم لع��ام  : انظ��ر) ٢ (

 من محكمة االستئناف والمؤید) ه١٤٣٥ق لعام /١١١٣/٨(، حكم المحكمة اإلداریة في القضیة رقم ٣٢٥
 ).ه١٤٣٧ق لعام /٢١٨٠(برقم 

-٣٢٦ ص ١٤٣٦مجموع��ة األحك��ام والمب��ادئ الجزائی��ة ال��صادرة م��ن دی��وان المظ��الم لع��ام  : انظ��ر) ٣ (
والمؤی��د م��ن محكم���ة   ) ھ��ـ ١٤٣٦ق لع��ام  /١٤٦٠/٢(، حك��م المحكم��ة اإلداری��ة ف��ي الق��ضیة رق���م      ٣٣٥

 ).ه١٤٣٦س لعام /٤٨٧٨/٢(االستئناف برقم 
 ھـ٢٩/٦/١٤٤٠بتاریخ ) ٧٥/ م (م المنافسة الصادر بالمرسوم ملكي رقم نظا) ٤(
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في -وللجنة . ریـال عند استحالة تقدیر المبیعات السنویة) عشرة مالیین(بما ال یتجاوز 
 االستعاضة عن ذلك بإیقاع غرامة ال تتجاوز ثالثة أضعاف المكاسب -حاالت تقدرھا

   .التي حققھا المخالف نتیجة المخالفة

من ھذه المادة؛ یعاقب من یخالف أي حكم من ) ١(إخالل بما نصت علیھ الفقرة  ودون -
من إجمالي قیمة %) ٥(بغرامة ال تتجاوز من النظام ) السادسة عشرة(أحكام المادة 

ریـال عند استحالة تقدیر المبیعات ) خمسة مالیین(المبیعات السنویة، أو بما ال یتجاوز 

 )إلخ....السنویة
)١(

دون إخالل بما تقضي بھ الفقرة : (مادة عشرین نصت على، وكذلك ال
من ) الرابعة والعشرون(، و)التاسعة عشرة(، والمادتان )الثانیة عشرة(من المادة ) ١(

 بغرامة ال تتجاوز النظام؛ یعاقب كل من یخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو الالئحة

.)ریـال) ملیوني(
)٢(

  

ة عشرة إلى أن االختصاص في تطبیق ھذه العقوبات للجنة ونص النظام في مادتھ الثامن
الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وتتكون من خمسة أعضاء، یكون من بینھم ثالثة 
أعضاء متخصصین في األنظمة على األقل، وتختص بالفصل في مخالـفات النظام، 

تكون مسببة، وإیقاع العقوبات المنصوص علیھا فیھ، وتصدر قراراتھا باألغلبیة، و
یومًا من تاریخ إبالغ ) ثالثین(ویكون التظلم من قرارات اللجنة أمام دیوان المظالم خالل 

المخالف بالقرار، وفي حال إلغائھ تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإیقاع 

.العقوبة المناسبة، وفقًا ألحكام النظام
) ٣(

  

ق /٨٠٦/١(حكمة اإلداریة في القضیة رقم ومن التطبیقات القضائیة في ذلك، حكم الم
والمتمثل في ) ه١٤٣٦ق لعام /٥٨٧٥(والمؤید من محكمة االستئناف برقم ) ه١٤٣٥لعام 

الصادر في ) ١٢٦(طلب المدعیة إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة رقم 
ثالثة ) ٣.٠٠٠.٠٠٠(المتضمن معاقبتھا بغرامة مالیة قدرھا )٢٣/١٤٣٣(القضیة رقم 

مالیین ریال، وذلك لمخالفتھا نظام المنافسة بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة 
إلخ وحیث ثبت للدائرة صحة القرار الصادر من ...للبیع بالزیادة أو الخفض أو التثبیت

برفض الدعوى المقامة من : لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لذا حكمت الدائرة
لجنة الفصل في مخالفات نظام (ضد مجلس حمایة المنافسة(....) ركة المدعیة ش

).المنافسة
)٤(

  

                                                           

 ).١٩(نظام المنافسة المادة : انظر) ١(
 ).٢٠(نظام المنافسة المادة : انظر) ٢(
 ).١٨(نظام المنافسة المادة : انظر) ٣(
-٣٦٨ ص ١٤٣٥مجموع��ة األحك��ام والمب��ادئ اإلداری��ة ال��صادرة م��ن دی��وان المظ��الم لع��ام   : انظ��ر) ٤(

والمؤید م�ن محكم�ة االس�تئناف     ) ه١٤٣٥ق لعام   /٨٠٦/١(، حكم المحكمة اإلداریة في القضیة رقم        ٣٨٥
 ).ه١٤٣٦ق لعام /٥٨٧٥(برقم 
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والمؤید من ) ه١٤٣٤لعام /١١٤٢٩/١(وكذلك حكم المحكمة اإلداریة في القضیة رقم 
والمتمثل في طلب المدعیة إلغاء قرار ) ه١٤٣٦ق لعام /٦٨٢٢(محكمة االستئناف برقم 

الصادر في القضیة رقم ) ١١٩(فسة رقم لجنة الفصل في مخالفات نظام المنا
ثالثة مالیین ریال ) ٣.٠٠٠.٠٠٠(المتضمن معاقبتھا بغرامة مالیة قدرھا )١٥/١٤٣٣(

وذلك لمخالفتھا نظام المنافسة وذلك یخفض أسعار المنتجات عن السعر السائد في السوق 
ار الصادر إلخ وحیث ثبت للدائرة صحة القر.....للحصول على أكبر قدر من المستھلكین

برفض الدعوى المقامة : من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لذا حكمت الدائرة
لجنة الفصل في مخالفات نظام (ضد مجلس حمایة المنافسة(....) من المدعیة شركة 

).المنافسة
)١(  

:نظام التجارة اإللكترونیة. ١٤
)٢(

 

مع عدم االخالل : (یة على مایلينصت المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة االلكترون
یعاقب كل من یخالف أیا من أحكام النظام أو  بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر،

غرامة ال تزید على  - ب. اإلنذار-أ :الالئحة بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتیة

).إلخ....ملیون ریال) ١.٠٠٠.٠٠٠(
)٣(

   

م النظام للجنة النظر في مخالفات نظام  ویكون االختصاص في تطبیق مخالفات أحكا
التجارة اإللكترونیة، وتكّون بقرار من الوزیر، وتوقع العقوبات المنصوص علیھا في 

ویكون من ) ثالثة(على أّال یقل عدد أعضائھا عن  من النظام،) الثامنة عشرة(المادة 

وتصدر قرارات اللجنة باألغلبیة، بینھم مستشار نظامي على األقل،
)٤(

االعتراض  ویكون 
على قرارات اللجنة أمام المحكمة اإلداریة وفقًا ألحكام نظام المرافعات أمام دیوان 

.المظالم
) ٦( )٥( 

                                                           

-٣٨٦ ص ١٤٣٥مجموع��ة األحك��ام والمب��ادئ اإلداری��ة ال��صادرة م��ن دی��وان المظ��الم لع��ام : انظ��ر) ١ (
ق لع���ام /٦٨٢٢(اف ب���رقم والمؤی���د م���ن محكم���ة االس���تئن  ) ه١٤٣٤لع���ام /١١٤٢٩/١(، رق���م ٤٠٨

 )ه١٤٣٦
 .ھـ٧/١١/١٤٤٠وتاریخ ) ١٢٦/م(نظام التجارة اإللكترونیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢(
 ).١٨(نظام التجارة اإللكترونیة، المادة : انظر) ٣(
 ).١٩(نظام التجارة اإللكترونیة، المادة : انظر) ٤(
 ).٢٠(نظام التجارة اإللكترونیة، المادة : انظر) ٥(
 ).١٨(نظرًا لحداثة النظام لم أجد تطبیقات قضائیة تتعلق بعقوبات تعزیریة تتعلق بمخالفة المادة  )٦(
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: نظام االمتیاز التجاري .١٥
)١(

 

یعاقب من : (نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام االمتیاز التجاري على ما یلي
... بغرامة ال تزید على خمسمائة ألف ریال یخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو الالئحة

).إلخ
) ٢(

 

ویكون االختصاص في تطبیق مخالفات أحكام النظام للجنة النظر في مخالفات االمتیاز 
التجاري، وتنشأ بقرار من وزیر التجارة وتكّون من ثالثة أعضاء یكون أحدھم على 

ام النظام والالئحة وإیقاع األقل متخصصًا في األنظمة التجاریة؛ للنظر في مخالفات أحك

 .العقوبة المنصوص علیھا، ویكون التظلم من قرارات اللجنة أمام دیوان المظالم
)٤()٣( 

 :نظام السوق المالیة .١٦
)٥(

 

یعد أي شخص یقوم بممارسة : (نصت المادة الستون من نظام السوق المالیة على ما یلي
 المادة الحادیة والثالثین من ھذا الوساطة أو یدعي ممارستھا دون ترخیص مخالًفا ألحكام

غرامة مالیة ال تقل عن  .١ :النظام، وتطبق بحقھ أي من العقوبتین اآلتیتین أو كلتیھما
ریال عن كل ) ١٠٠.٠٠٠(ریال وال تزید عن مائة ألف ) ١٠.٠٠٠(عشرة آالف 

،) إلخ....مخالفة
)٦(

ند ویجوز للسوق ع (.... وكذلك المادة الحادیة والستون نصت على 
اكتشاف أي مخالفة للوائحھا أن تقیم الدعوى أمام اللجنة إلیقاع الجزاء المناسب على 

 أو أو فرض غرامة مالیةالمخالف بما في ذلك إلغاء الترخیص الممنوح لھ، أو تعلیقھ، 
ویجوز للوسیط أو وكیل الوسیط الذي وقع علیھ . إلزامھ بإعادة المبالغ المستحقة للعمالء

...)مراجعة القرار الصادر بحقھ لجنة االستئناف  منالجزاء أن یطلب
)٧(

 

ویكون االختصاص في نظر مخالفات أحكام النظام للجنة الفصل في منازعات األوراق 
المالیة، وتتكون اللجنة من مستشارین قانونیین متخصصین في فقھ المعامالت واألسواق 

ة، واألوراق المالیة، ویتم تعیین المالیة یتمتعون بالخبرة في القضایا التجاریة، والمالی

أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الھیئة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید،
)٨(

 ویكون 
االعتراض على قرارات اللجنة أمام لجنة االستئناف بالھیئة خالل ثالثین یومًا من تاریخ 

                                                           

 . ھـ١٤٤١ / ٢ / ٩ بتاریخ ٢٢/ مرسوم الملكي رقم م نظام االمتیاز التجاري الصادر بال) ١(
 ).٢٤(نظام االمتیاز التجاري، المادة : انظر) ٢(
 ).٢٤(نظام التجارة اإللكترونیة، المادة : انظر) ٣(
 ).٢٤(نظرًا لحداثة النظام لم أجد تطبیقات قضائیة تتعلق بعقوبات تعزیریة تتعلق بمخالفة المادة  )٤(
 .ھـ١٤٢٤ / ٦ / ٢ بتاریخ ٣٠/مرسوم الملكي رقم منظام السوق المالیة الصادر بال) ٥(
 ). ٦٠(نظام السوق المالیة المادة : انظر) ٦(
 ). ٦١(نظام السوق المالیة المادة : انظر) ٧(
 ). ٢٥(نظام السوق المالیة المادة : انظر) ٨(
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وزارة  یمثلونمجلس الوزراء من ثالثة أعضاء  التبلیغ، وتكّون لجنة االستئناف بقرار من
لفترة ثالث سنوات  وھیئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، المالیة،

.قابلة للتجدید، وتعد قرارات لجنة االستئناف نھائیة
)١(

  

ومن التطبیقات في ذلك قرار لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة النھائي رقم 
م، ٢٠١٩/١٢/١٠ھـ الموافق ١٤٤١/٠٤/١٣ ھـ بتاریخ١٤٤١ لعام ٢٠١٩ /١د/ل/٢٦٦٨

ضّد ) والمحالة لھا من ھیئة السوق المالیة(وذلك في الدعوى المقامة من النیابة العامة 
، وقد انتھى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادیة والثالثین من (........)

من الئحة أعمال األوراق نظام السوق المالیة، والمادتین الخامسة و السابعة عشرة 
المالیة، لممارستھ عمًال من أعمال األوراق المالیة دون ترخیص، متمثًال في تقدیم 

على أسھم شركات مدرجة في السوق المالیة السعودیة مقابل ) المشورة(التوصیات 
بالمعرف ) تویتر(اشتراك مالي، واإلعالن عن ذلك عبر موقع التواصل االجتماعي 

، وتضّمن القرار فرض غرامة مالیة "WhatsApp" بر برنامج المحادثة، وع(......)
عشرة آالف ریال، لمخالفتھ المادة الحادیة والثالثین من نظام ) ١٠,٠٠٠(علیھ قدرھا 

وغرامة مالیة قدرھا . السوق المالیة، والمادة الخامسة من الئحة أعمال األوراق المالیة
لمادة السابعة عشرة من الئحة أعمال األوراق عشرة آالف ریال، لمخالفتھ ا) ١٠,٠٠٠(

 .المالیة
)٣)(٢(

  

:نظام محالت بیع المركبات الملغى تسجیلھا. ١٧
)٤(

  

مع : (نصت المادة السابعة من نظام محالت بیع المركبات الملغى تسجیلھا على ما یلي
عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد تنص علیھا أنظمة أخرى یعاقب كل من یخالف األحكام 

  :الواردة في ھذا النظام وفًقا لما یلي

  . عند المخالفة للمرة األولىغرامة مالیة مقدارھا ثالثة آالف ریال .١

                                                           

 ). ٢٥(نظام السوق المالیة المادة : انظر) ١(
موقع األمانة العامة للجان الفصل في منازعات األوراق المالیة على شبكة االنترنت، على : انظر) ٢(

: الرابط التالي
Announceme/Pages/Announcements/MediaCenter/ar/sa.org.crsd://https

aspx.٠٢٩-nt 
لالطالع على مزید من التطبیقات بشأن قرارات لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة یمكن ) ٣(

 العامة للجان الفصل في منازعات األوراق المالیة على شبكة االنترنت على الرابط زیارة موقع األمانة
  : التالي

aspx.default/gesPa/ar/sa.org.crsd://https 
 / ١ / ١٠ بتاریخ ١/نظام محالت بیع المركبات الملغى تسجیلھا الصادر بالمرسوم ملكي رقم م)٤(

 . ھـ١٤٢٢
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مع إغالق المحل مدة شھر واحد عند المخالفة غرامة مالیة مقدارھا سبعة آالف ریال  .٢
   .للمرة الثانیة

ا وسحب الترخیص عند  مع إغالق المحل نھائیغرامة مالیة مقدارھا تسعة آالف ریال. ٣

).المخالفة للمرة الثالثة
)١(

  

ویكون االختصاص في ایقاع ھذه العقوبات للجان مختصة في المناطق والمحافظات 
وزارة  والمراكز التي توجد فیھا مواقع لتلك المحالت مكونة من ثالثة أعضاء من

ماد ھذه العقوبات أو النظامیة، ویتم اعت الخبرة الشرعیة یكون أحدھم من ذوي الداخلیة
أو من یفوضھ، ویجوز لمن صدرت بحقھ عقوبة من العقوبات  وزیر الداخلیة من

خالل ستین یوًما من  دیوان المظالم المنصوص علیھا في المادة السابعة أعاله التظلم أمام

.تاریخ تبلیغھ بھا
) ٢(

  

ألصناف نظام براءات االختراع والتصمیمات التخطیطیة للدارات المتكاملة وا. ١٨

: النباتیة والنماذج الصناعیة
)٣(

   

نصت المادة الحادیة والستون من نظام نظام براءات االختراع والتصمیمات التخطیطیة 
یعاقب كل من : (.... للدارات المتكاملة واألصناف النباتیة والنماذج الصناعیة على مایلي

مة ال تزید على خمسین بغرایخالف أي حكم من األحكام المنصوص علیھا في ھذا النظام 

)٤( ).إلخ...ألف ریال
  

وینعقد االختصاص في تطبیق ھذه المخالفات للمحكمة التجاریة بناء على قرار مجلس 
ھـ المتضمن الموافقة على ٦/٣/١٤٤١وتاریخ ) ٥٨٨/١٥/٤١(القضاء األعلى رقم 

في مخالفات الوثیقة المنظمة لنقل اختصاص نظر الدعاوى المدنیة والجزائیة بلجنة النظر 
نظام حمایة المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوى براءات االختراع والتصمیمات 
التخطیطیة للدارات المتكاملة واألصناف النابتیة والمناذج الصناعیة والتي تضمنت 

  : مایلي

 نقل اختصاص نظر الدعاوى المدنیة والجزائیة الناشئة عن تطبیق نظام حمایة :أوًال
 دعاوى براءات االختراع والتصمیمات التخطیطیة للدارات حقوق المؤلف، ونظام

                                                           

 ).٧(نظام محالت بیع المركبات الملغى تسجیلھا المادة  )١ (
 ).٨(نظام محالت بیع المركبات الملغى تسجیلھا المادة : انظر )٢ (
ختراع والتصمیمات التخطیطیة للدارات المتكاملة واألصناف النباتیة نظام نظام براءات اال )٣(

 .ھـ١٤٢٥ / ٥ / ٢٩خ  بتاری٢٧/رقم ممرسوم الملكي والنماذج الصناعیة الصادر بال
نظام نظام براءات االختراع والتصمیمات التخطیطیة للدارات المتكاملة واألصناف النباتیة  )٤(

 ).٦١(والنماذج الصناعیة المادة 
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المتكاملة واألصناف النابتیة والمناذج الصناعیة إلى القضاء العام اعتبارًا من تاریخ 
  . ھـ١/٦/١٤٤١

 یكون نظر ھذه القضایا من الدوائر التجاریة المؤلفة من ثالثة قضاة في المحاكم :ثانیًا
  .التجاریة والمحاكم العامة

 :النظام البحري التجاري.١٩
)١ (

  

خصص النظام الباب العاشر كامًال للعقوبات، وقد اشتمل على ستة عشرة مادة تبدأ 
-بالمادة الثالثة والسبعون بعد الثالثمائة، وتنتھي بالمادة الثامنة والثمانون بعد الثالثمائة، 

یعاقب بغرامة ال :  على فقد نصت المادة الثالثة والسبعون بعد الثالثمائة-ومن باب المثال
  :وال تزید على ملیون ریال، تقل عن مائة ألف ریال

كل مالك أو مجھز أو ربان یرفع علم المملكة على سفینة غیر مسجلة فیھا، مع جواز .١
  .الحكم بمصادرة السفینة

كل مالك أو مجھز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بیان من بیانات . ٢

 .إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في األسر في كلتا الحالتینإال ، السفینة
)٢(

  

ویكون االختصاص في تطبیق ھذه العقوبات للمحاكم التجاریة بناء على ما ورد في 
:..... تختص المحاكمة بالنظر في اآلتي: المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاریة

.یق األنظمة التجاریة األخرى الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطب-٧
)٣(

  

  .ونظرًا لحداثة النظام لم أقف على تطبیقات قضائیة تتعلق بتلك العقوبات

                                                           

 .ه٥/٤/١٤٤٠وتاریخ ) ٣٣/م(مرسوم ملكي رقم النظام البحري التجاري الصادر بال) ١(
 ).٣٧٣(النظام البحري التجاري، المادة ) ٢(
 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر)٣(
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:نظام البیع بالتقسیط.٢٠
)١(

 

یعاقب من یخالف أحكام : (... نصت المادة العاشرة من نظام البیع بالتقسیط على مایلي
بغرامة ال تزید على جھ االحتراف ھذا النظام ممن یزاولون عملیات البیع بالتقسیط على و

).إلخ..مائة ألف ریال
)٢(

  

أما ما یتعلق باختصاص تطبیق ھذه العقوبات فقد نصت المادة الحادیة عشرة من النظام 
یتولى الفصل في النزاع الناشئ عن تطبیق ھذا النظام الجھات القضائیة، : (على ما یلي

،) كل بحسب اختصاصھ
)٣(

 التجاریة نجد أن االختصاص ینعقد  وبالرجوع لنظام المحاكم
: للمحكمة التجاریة بناء ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاریة

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبیق -٧:..... تختص المحاكمة بالنظر في اآلتي
  )٤(.األنظمة التجاریة األخرى

  

ب اطا  

ا  ا راوط اةول ا  را ظ  

 فھل تسقط بوفاتھ أو تعتبر دینًا )٥(إذا مات من علیھ غرامة في أحد األنظمة التجاریة
مدنیًا تؤخذ من تركتھ، سُنبین في ھذا المطلب رأي فقھاء الشریعة ورأي فقھاء النظام 

  : ؛ لذا فقد تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي)القانون(

                                                           

ھـ، والنظام تم إلغ�اءه    ١٤٢٦ / ٣ / ٤ بتاریخ   ١٣/بالمرسوم ملكي رقم م   نظام البیع بالتقسیط الصادر     ) ١(
  : ھـ والذي نص على١٤٤٠-١١-١٣وتاریخ ) ٦٤٦(بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

: ه، ثانی��ًا١٤٢٦-٣-٤وت��اریخ ) ١٣/م(لتق��سیط، ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م  إلغ��اء نظ��ام البی��ع با: أوًال
م�ن ھ�ذا الق�رار، ی�ستمر العم�ل باألحك�ام ال�ساریة قب�ل إلغ�اء نظ�ام البی�ع             ) أوًال(استثناًء مما ورد ف�ي البن�د        

ل�ك إل�ى   بالتقسیط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لھا بالبیع بالتقسیط وفقًا ألحكام ذل�ك النظ�ام، وذ        
 .حین انتھاء تاریخ سریان تراخیصھا

وبالت��الي ف��إن النظ��ام م��ا زال س��اریًا ب��شأن المؤس��سات الم��رخص لھ��ا س��ابقًا كم��ا ورد ف��ي ق��رار مجل��س       
 . الوزراء، لذا تم إضافتھ في ھذا البحث

 ).١٠(نظام البیع بالتقسیط المادة : انظر) ٢ (
 ).١١(نظام البیع بالتقسیط المادة : انظر) ٣ (
 ).١٦(نظام المحاكم التجاریة، المادة : انظر )٤(
الحكم في ھذه المسألة ال یختلف في جمیع األنظمة سواء كانت تجاریة أو غیرھا، وإنما كان  )٥(

 .التخصیص الختصاص البحث باألنظمة التجاریة دون غیرھا
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  : رأي فقھاء الشریعة في سقوط الغرامة عن المتوفي: الفرع األول 

  :اختلف فقھاء الشریعة في ھذه المسألة على قولین

  :القول األول

یرى بعض الفقھاء المتأخرین أن الغرامة بعد ثبوت الحكم فیھا تصبح دینًا مدنیًا في 
ر والیسار، ومن حیث ذمة المحكوم علیھ، وأنھا بذلك تأخذ أحكام الدین من حیث اإلعسا

  .)١(الحیاة والوفاة

: وممن یرى بھذا القول عضو ھیئة كبار العلماء الشیخ العالمة یعقوب الباحسین، ویقول
. تثبت على المتوفى وتعد دینًا یستلزم دفعھ..... إن المخالفات والغرامات المالیة(

وأوضح أنھ . عد وفاتھأال یتحتم علیھ دفعھا قبل وفاتھ؟ كذلك ال یتغیر الحال ب: وتساءل
  . )٢() یتحتم األخذ من تركة المتوفى لسداد الغرامة

إن المخالفات تعتبر من الدیون الالزمة : (محمد العلي حیث قال.  وكذلك الشیخ د
مشیرًا إلى أّن الفقھاء أكدوا على . على اإلنسان والتي تلزم بحقھ السداد حتى تبرأ ذمتھ

فاتھ ومن ثم تقسم التركة، ھذا في حالة ما إذا كان ھذا أھمیة البدء بدیون الشخص حیال و
الشخص یملك المال، أما إن لم یكن یملك المال فعلى الورثة أو أحد أقاربھ القیام بسداد 

  .)٣()دینھ ویحتسب في ذلك األجر عند اهللا

وكذلك عمید معھد األئمة والخطباء بجامعة طیبة الدكتور مصطفى مخدوم، حیث 
إن المخالفات والغرامات المترتبة على المتوفى إذا كانت صحیحة وثابتة فإنھ في : (قال

  .)٤()ھذه الحالة یلزمھ دفعھا

  :واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي

  :الدلیل األول

  أن امرأة من جھینة جاءت إلى النبي ما ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنھما
إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حت ماتت، أفأحج عنھا؟ قال نعم، حجي عنھا، : فقالت

  .)٥(أرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیتھ؟ أقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء

                                                           

ھـ، دار الفكر ١٣٩٦التعزیر في الشریعة اإلسالمیة، عبدالعزیز عامر، الطبعة الخامسة، : انظر) ١ (
، الموسوعة الجنائیة ١/٧٠٧، والتشریع الجنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة،٤٢٧العربي، القاھرة،ص 

 .٤/٩٠في الفقھ اإلسالمي، أحمد فتحي بھنسي، دار النھضة العربیة، بیروت،
 .م٢٠/١/٢٠١٢نشرت ھذه المادة في صحیفة المدینة المطبوعة یوم الجمعة بتاریخ ) ٢ (
 .م٢٠/١/٢٠١٢نشرت ھذه المادة في صحیفة المدینة المطبوعة یوم الجمعة بتاریخ ) ٣ (
 .م٢٠/١/٢٠١٢نشرت ھذه المادة في صحیفة المدینة المطبوعة یوم الجمعة بتاریخ ) ٤ (
 .٣/١٨باب الحج والنذر، ) ١٨٥٢(أخرجھ البخاري حدیث رقم ) ٥ (
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  :وجھ الداللة

تعالى بل إنھا  بین أن دیون العباد تقضي عن المیت فكذلك دیون اهللا أن النبي 
  .أولى بالقضاء وأحق وما دامت دیون العباد تقضي من التركة فكذلك دیون اهللا تعالى

  :الرد على الدلیل األول

أرى أن ھذا الحدیث یدل على المداینات التي تكون بین األفراد والتي تبنى على 
ینتفي بموت المشاحة أما مسألتنا ھنا فھي مبنیة على اإلصالح والردع والزجر وھذا كلھ 

  .من علیھ الغرامة، فیكون ھذا االستدالل خارج محل النزاع حسب ما أرى

  :الدلیل الثاني

  :بدنیة ومالیة: أن العقوبات التعزیریة نوعین

فھي : أما البدنیة فإنھا تسقط ألنھا معلقة بشخص الجاني وشخصھ قد مات أما المالیة
 محل العقوبة مال الجاني ال شخصھ، المتعلقة بالمال كالغرامة، فال تسقط بالموت ألن

  ).١(ویمكن تنفیذھا على مالھ، فتصیر بعد الحكم دینًا في ذمتھ، وتتعلق تبعًا لذلك بتركتھ

  :یرد على ھذا الدلیل

صحیح أن العقوبة المالیة تستھدف مال الجاني ولكن لیست تقصد المال بل تقصد 
  .حقیقي وھو الزجر والردعذات الجاني بالتأدیب والزجر وبموتھ ینتفي الھدف ال

  :القول الثاني

  .یرى أصحاب ھذا القول أن من علیھ الغرامة المالیة تسقط بوفاتھ

- سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم -سابقًا–ومن قال بھذا القول مفتي عام المملكة 
أن الغرامة من ولي األمر من باب التعزیر بالمال، وقد مات : ( حیث قال-رحمھ اهللا

عزیره فبطل التعزیر، ألن التعزیر متعلق بحال الحیاة، لقصد ردعھ عن أن یعود، المراد ت
، وتم التعمیم من وزارة العدل لكافة )٢()حین إذن ال یجوز أخذھا أو شيء من تركتھ

                                                           

، وس��قوط الح��ق ف��ي العق��اب، نبی��ل    ١/٧٧٠دة الت��شریع الجن��ائي اإلس��المي، عب��دالقادر ع��و   : انظ��ر) ١ (
، الم�ال الم�أخوذ ظلم�ًا وم�ا یج�ب فی�ھ ف�ي الفق�ھ         ٤٠٨النبراوي، دار الفك�ر العرب�ي، الطبع�ة األول�ى، ص           

 .٢/٩٧١ھـ، ١٤٢٠اإلسالمي، طارق بن محمد الخویطر، دار إشبیلیا، الریاض، الطبعة األولى، سنة 
 – ١٢/٧٥ھـ، ١٣٩٩بن إبراھیم آل الشیخ، ط األولى فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد : انظر) ٢ (

 .٣٧٢٧ رقم ٧٦
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المحاكم باعتبار فتوى سماحة المفتي ساریة المفعول ویسار علیھا مستقبًال بموجب 
  )١(ھـ٢٥/٩/١٣٩١ت وتاریخ /١٧٢/٩التعمیم رقم 

  .واستدل أصحاب ھذا القول بالكتاب والسنة والمعقول

  :من الكتاب: الدلیل األول

َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِھ َوُنْخِرُج َلُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِكَتاًبا َیْلَقاُه {: قولھ تعالى
  .)٢(}َمنُشوًرا

كبھا المیت فال یتحمل وزرھا الورثة بل یبقى  أن العقوبة نتیجة لمخالفة ارت:الشاھد
  .الوزر على المیت وتسقط بموتھ

  :من السنة: الدلیل الثاني

ال یجني الجاني إال على : ( في خطبة الوداع حیث قالاستدلوا بحدیث النبي 
  .)٣()نفسھ

 أن الجاني ھو المطالب بالغرامة وحده دون قرابتھ أو :وجھ الداللة من الحدیث
  .ورثتھ

  :من المعقول: لدلیل الثالثا

أن الغرض من العقوبة ردع الجاني وزجره؛ وحال موتھ ال فائدة من أخذھا منھ 
  .النتفاء الھدف من العقوبة وعند انتفاء القصد والھدف ینتفي الفعل

  :الراجح#

حسب ما عرضت من األدلة وكالم الفقھاء أرى أن الراجح ھو القول الثاني القائل 
  .ن المتوفى وأنھا ال تتعلق بتركتھ وال بالورثةبسقوط الغرامة ع

من مات وعلیھ غرامة مالیة ولم یسددھا فأرى أنھا تسقط عنھ وھذا ما أخذ بھ : وعلیھ
  .المنظم السعودي

                                                           

 .١/٧٠٩ھـ ١٤١٩التصنیف الموضوعي لتعامیم وزارة العدل، ط الثانیة : انظر) ١ (
 .١٥: سورة اإلسراء، آیة) ٢ (
، قال األلباني في إرواء ٧/٤٥٣، وابن أبي شیبة في مصنفھ، ٢/٨٩٠رواه ابن ماجھ في سننھ، ) ٣ (

، وقال ٧/٣٣٤إرواء الغلیل، ناصر الدین األلباني،: انظر) حدیث حسن صحیح:(وقال الترمذي: الغلیل
مكتبة : محمد ناصر الدین األلباني، الناشر: السلسلة الصحیحة، المؤلف :انظر) صحیح(األلباني 
 .٤/٦٢٣) ١٩٧٤( الریاض، حدیث رقم –المعارف 
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: ھـ ونصھ١٢/٦/١٣٩٣ بتاریخ ٧٥٨حیث جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 
) ا توفي قبل أدائھاالموافقة على عدم تحصیل الغرامة من تركة من ترتبت علیھ إذ(

واعتمد ھذا القرار على فتوى المفتي العام للمملكة الشیخ محمد بن إبراھیم وقد أشرت 
  .إلیھا سابقًا

ولكن مع ترجیحي لھذا القول إال أنني أرى أن الغرامة إن كانت لخزانة الدولة ومات 
اء أكانت عقوبة الجاني قبل دفعھا فإنھا تسقط تحقیقًا لمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة سو

نسبیة كعقوبة مانع الزكاة، أم كانت عقوبة مقدرة كعقوبة المزور والمرتشي وغیرھما، 
ألن الغرض منھا معاقبة الجاني لردعھ وزجره، فال فائدة من أخذھا بعد موتھ، وإن كانت 
الغرامة مشتركة بین العقوبة والضمان كإضعاف الغرم على سارق الثمر والكثر فما كان 

عقوبة سقط بموت الجاني، وما كان تعویضًا دفع لمستحقھ من التركة كسائر الدیون منھا 
  .دون امتیاز

  : في سقوط الغرامة عن المتوفي) القانون(رأي فقھاء النظام : الفرع الثاني

اختلف القانونیین كذلك في ھذه المسألة على قولین، ومدار ھذین القولین یعود لمبدأ 
مل ھذا المبدأ أسقطھا عن المیت ومن لم یعمل بھ جعلھا دینًا فمن أع" شخصیة الغرامة"

  :مدنیًا یلحق تركتھ وورثتھ، وتفصیل ذلك على النحو التالي

  :القول األول

 إن العقوبة بعد إقرارھا على الجاني تنتقل لتصبح دینًا مدنیًا في حقھ ویترتب علیھا 
ل وفاتھ وكذلك تنقل إلى ورثتھ ما یترتب على الدین المدني من كونھا تؤخذ من تركتھ حا

  .)١(فالدیون المدنیة ال تنقضي بالوفاة وھذا ما علیھ أغلب شراح القانون

  :واستدلوا بما یلي

  : الدلیل األول

أن الغرامة بعد الحكم بھا تكون دینًا مدنیًا في ذمة من ُحكم علیھ فتنتقل بعد الحكم من 
  .وتصفتھا الجنائیة إلى التزام مدني ال یسقط بالم

  :الدلیل الثاني

أن القوانین في بعض الدول على ذلك وحین النص ال مجال لالجتھاد جاء في قانون 
إذا توفي المحكوم علیھ بعد الحكم النھائي تنفذ : "اإلجراءات الجنائیة المصري ما نصھ

  .)١("العقوبات المالیة في تركتھ
                                                           

ة دكت�وراه، جامع�ة الق�اھرة، مطبع�ة الق�اھرة، ع�ام       الغرامة الجنائیة، س�میر الجن�زوري، رس�ال      : انظر) ١(
 .٤٠٥، وسقوط الحق في العقاب، نبیل النبراوي، ص٨٦م، ص١٩٦٧
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  :الدلیل الثالث

اع حقوق الدولة من تحصیل الغرامات، كما أن القول إنھا تسقط بالوفاة یؤدي إلى ضی
یؤدي إلى تھرب الناس من الغرامة، حیث یتركھا المخالف لتسجل وال یسدد أبدًا، لكن إذا 
عرف المخالف أو أقاربھ أنھا مستحقة علیھ كسائر الدیون فإنھا ستسدد منھ أو من 

  )٢(.ورثتھ

  :القول الثاني

  .وت الجاني وال تنتقل لتركتھ بعد وفاتھیرى بعض شراح القانون أن العقوبة تسقط بم

  :واستدلوا بما یلي

  :الدلیل األول

أن في تحویل الغرامة من صفتھا الجنائیة إلى االلتزام المدني مخالفة صریحة 
وعلیھ فإن الغرامة تسقط بوفاة المحكوم " شخصیة العقوبة"للمسؤولیة الفردیة في العقاب 

  .)٣(علیھ لطبیعتھا الجزائیة الصرفة

  :الدلیل الثاني

ال یقال : وتحقیقًا لھذه القاعدة) مانعة قبل الفعل زاجرة بعده(أن طبیعة العقوبة أنھا 
  .بأخذھا من تركة الجاني ألن الغرض منھا انتھى بموتھ

وھذا القول ھو ما أخذ بھ المنظم السعودي وقد أشرت إلیھ سابقًا في قرار مجلس 
 واهللا -ھذا ما أراه راجحًا في ھذه المسألةھـ و١٢/٦/١٣٩٣ بتاریخ ٧٥٨الوزراء رقم 

  .-أعلم

  

                                                                                                                                                          

 ).٥٣٥(م المادة ١٩٥٠ وتاریخ ١٥٠م قانون اإلجراءات الجنائیة المصري، الصادر بالقانون رقم  )١ (
إلسالمي، رسالة ماجستیر بقسم الرسوم والجزاءات المالیة في نظام المرور في ضوء الفقھ ا: انظر) ٢ (

 .١١٩ھـ، لعبداهللا بن عثمان السند، ص ١٤١١السیاسة الشرعیة عام 
األسس العامة لقانون العقوبات سمیر الجنزوري، دار نشر ثقافة، الطبعة األولى،  )٣( 

 .٨٦م، ص ١٩٧٧/ھـ١٣٩٧
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  : الخاتمة وتشمل أھم النتائج والتوصیات

  : أھم النتائج

عقوبة غیر مقدرة تجب حقا هللا، أو آلدمي في كل معصیة ال حد : أن التعزیر ھو .١
 .فیھا، وال كفارة

یر صورتھ، أو أن التعزیر بالمال أنواع، فإما أن یكون بحبسھ أو بإتالفھ، أو بتغی .٢
  :بتملیكھ للغیر

التعزیر بأخذ (أو) التغریم(أو ) بالغرامة( ویسمى -ھو المقصود في ھذا البحث- والتملیك 
  ) .المال

أن المقصود باألنظمة التجاریة كل نظام أو قانون یختص بتنظیم القواعد القانونیة  .٣
 فتختص التي تحكم األعمال التجاریة ونشاط التجار في ممارستھم تجاریتھم،

قواعده بأعمال معینة ھي األعمال التجاریة والتي یقوم بھا طائفة محددة من 
 .األشخاص ھم طائفة التجار

نظام المجلس "أن أول تنظیم تجاري في المملكة العربیة السعودیة كان مشروع  .٤
ه عن مجلس التجارة في جدة، لكن لم یتبین ١٣٤٥وقد صدر في العام " التجاري

ملكي في ذلك الوقت، أو أداة أخرى من أدوات صدور األنظمة أنھ توج بمرسوم 
في المملكة، مع أن الثابت أنھ عمل بھ لمدة قاربت الخمس سنوات خالل حكم 

ه صدر نظام المحكمة ١٥/١/١٣٥٠، وفي -رحمھ اهللا–الملك عبدالعزیز 
  مادة، وھذا النظام وإن كان متمیزًا في حینھ، وسابقًا٦٦٣التجاریة ویشتمل على 

للعدید من التشریعات التجاریة الدولیة، ویعتبر نظام المحكمة التجاریة أول نظام 
 .تجاري صدر بمرسوم ملكي

أن جمھور الحنفیة   .٥
 

وجمھ�ور المالكی�ة وال�شافعي ف�ي الجدی�د وروای�ة عن�د الحنابل�ة         
  .یرون عدم جواز التعزیر بأخذ المال

افعیة في القدیم وروایة  أن أبو یوسف من الحنفیة ومالك في المشھور عنھ والش .٦
عند الحنابلة إلى جواز التعزیر بأخذ المال، واختار ھذا القول شیخ اإلسالم ابن 

  .تیمیة، وتلمیذه ابن القیم
 ھو القول بجواز التعزیر بأخذ المال وذلك لألسباب         -واهللا أعلم -أن الذي یترجح     .٧

  :التالیة

عزی�ر إذا ارتك�ب م�ا یوج�ب     أدلة عصمة مال المسلم أدلة عامة مخصصة بأدل�ة الت  -١
  .ذلك

أدلة القائلین بجواز التعزیر بأخذ المال أدل�ة ص�حیحة الثب�وت ص�حیحة االس�تدالل       -٢
  .یحتج بھا
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القائلون بجواز التعزی�ر بأخ�ذ الم�ال أدل�تھم خاص�ة والق�ائلون بع�دم الج�واز أدل�تھم           -٣
  .عامة والقاعدة األصولیة تنص على تقدیم األدلة الخاصة على العامة

ض��عف أدل�ة الق��ائلین بع�دم ج��واز التعزی��ر بأخ�ذ الم��ال وق��وة أدل�ة الق��ائلین بج��واز      -٤
  .التعزیر بھ وسالمتھا من المعارض

المحافظة على مصالح الناس مقصد من مقاصد الشریعة اإلسالمیة ولذلك شرعت  -٥
العقوب��ات الرادع��ة للمخ��الفین وعقوب��ة التعزی��ز بأخ��ذ الم��ال م��ن أعظ��م وأنف��ع وس��ائل    

  .الردع

ال یقال بنسخ أدل�ة التعزی�ز بأخ�ذ الم�ال م�ا دام أن الجم�ع بینھم�ا ممك�ن وق�د أمك�ن            -٦
  .الجمع بینھما كما سبق بیانھ

ثب�ت باألدل��ة ال�صحیحة عم��ل ال�صحابة وم��نھم الخلف�اء الراش��دون ب�التعزیز بأخ��ذ       -٧
 المال وفعلھم ھذا یعتبر إجماعًا سكوتیًا؛ ألنھ ال یتصور من الصحابة رضي اهللا عنھم

  .السكوت على منكر

أن التعزیر یختلف باختالف األعصار واألمصار، فال یختص بنوع مع�ین، وإنم�ا    -٨
ذلك موكول إلى اجتھاد اإلمام، فیعامل الرجل على قدره وقدر جنایتھ، وھذا التفویض 

رحمھم اهللا والقول بع�دم م�شروعیة التعزی�ر بأخ�ذ الم�ال فی�ھ              –محل اتفاق بین الفقھاء     
  .االتفاقمخالفة لھذا 

ذھب بعض الفقھاء رحمھم اهللا إلى ج�واز القت�ل تعزی�رًا، وھ�و م�ن أش�د العقوب�ات         -٩
  .فالقول بجوازه یجعل القول بجواز التعزیر بأخذ المال من باب أولى

كم��ا أن التعزی��ر بال��سجن م��شروع عن��د جمھ��ور الفقھ��اء، وھ��و أش��د م��ن عقوب��ة   -١٠
لحریة، فإنھ یمنع الجانبي من االكتساب،      الغرامة، بل إن الحبس إضافة إلى أنھ تقیید ل        

  .فالحبس فیھ معنى الغرامة وزیادة، وھذا یؤكد مشروعیة التعزیر بأخذ المال

التعزی�ر بأخ�ذ الم�ال عقوب�ة رادع�ة م�ن الوق�وع ف�ي الكثی�ر م�ن الج�رائم المالی�ة              -١١
وغیرھا، إذا ما طبقت حسب مقت�ضیاتھا، ال س�یما ف�ي ھ�ذا الزم�ان ال�ذي طغ�ت علی�ھ                      

عتبارات المادیة، مما یجعل عقوبة التعزیر بأخذ المال أكثر زجرًا م�ن غیرھ�ا م�ن                اال
العقوبات، وذلك لما في المال من عزة على كثیر من النفوس للحاجة إلیھ وبذل الجھد        

  .في تحصیلھ
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أنھ بتتبع األنظمة القضائیة في المملكة العربیة السعودیة ال نجُد نصًا صریحًا  .٨
یر بأخذ المال، أو مشروعیتھ، إال أنھ بالنظر الضمني نجد أن یتعلق بجواز التعز

األنظمة القضائیة ال تخلو من إشارات لذلك، كما أن نظام المحاكم التجاریة طبق 
دون إخالل بأي عقوبة أخرى ینص علیھا : (ذلك، فقد نصت المادة الثالثة عشرة

الدعوى أو نظام نظام آخر؛ للمحكمة عند إخالل أحد األطراف بأي من إجراءات 
الجلسة أن تأمر بفرض غرامة ال تتجاوز عشرة آالف ریال، ویعد أمر المحكمة 

المصادرة العامة  ، كما أن النظام األساسي للحكم حظر)إلخ...في ھذا الشأن نھائیا
لألموال، وأن ال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي، وكذلك 

عیة التعزیر بأخذ المال، والتطبیقات المبادئ القضائیة نصت على مشرو
 .القضائیة في ذلك ال حد لھا

أن االختصاص القضائي لنظام األوراق التجاریة یكون للمحاكم الجزائیة بناء  .٩
 وتاریخ ٣٣٧٢٢على تعمیم رئیس المجلس األعلى للقضاء رقم 

ھـ، وبذلك أصبحت المحاكم الجزائیة ھي الجھة القضائیة المختصة ١٦/٣/١٤٣٩
نظر في دعاوى المتعلقة باألوراق التجاریة بما فیھا جرائم إصدار الشیكات بال

دون رصید وتطبیق العقوبات النظامیة على المخالفین وذلك اعتبارًا من 
  .ھـ١/٦/١٤٣٩

أن ایقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام محالت بیع المركبات الملغى  .١٠
لمراكز التي توجد فیھا مواقع تسجیلھا للجان مختصة في المناطق والمحافظات وا

یكون أحدھم من  وزارة الداخلیة لتلك المحالت مكونة من ثالثة أعضاء من
وزیر  أو النظامیة، ویتم اعتماد ھذه العقوبات من الخبرة الشرعیة ذوي

أو من یفوضھ، ویجوز لمن صدرت بحقھ عقوبة من العقوبات  الداخلیة
خالل ستین  دیوان المظالم  التظلم أمامالمنصوص علیھا في المادة السابعة أعاله

.یوًما من تاریخ تبلیغھ بھا
 

  
 اختلف فقھاء الشریعة في م�سألة اس�قاط الغرام�ة ف�ي ح�ق المت�وفي، وق�د اختلف�وا               . ١١

 سقوط الغرامة ع�ن المت�وفى       -واهللا أعلم –على قولین بین مقسط ومانع، والراجح       
وعلی��ھ غرام��ة مالی��ة ول��م م��ن م��ات : وأنھ��ا ال تتعل��ق بتركت��ھ وال بالورث��ة، وعلی��ھ

  .یسددھا تسقط عنھ وھذا ما أخذ بھ المنظم السعودي، كذلك
اختلف فقھاء القانون في مسألة اسقاط الغرامة في حق المتوفي، وقد اختلفا على  .١٢

فمن " شخصیة الغرامة"قولین بین مقسط ومانع، ومدار ھذین القولین یعود لمبدأ 
لم یعمل بھ جعلھا دینًا مدنیًا یلحق تركتھ أعمل ھذا المبدأ أسقطھا عن المیت ومن 

 سقوط الغرامة عن المتوفى وأنھا ال تتعلق بتركتھ -واهللا أعلم–وورثتھ، والراجح 
 .وال بالورثة، وإن كان أغلب شراح القانون على خالف ھذا القول
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  : التوصیات

دمھ نظرًا لخطورة العقوبات التعزیریة، ولمساسھا بحریة المسلم الذي حرم اهللا  .١
ومالھ، أرى أنھ من الضروري جدًا إصدار فتوى من ھیئة كبار العلماء لبیان 
الرأي الشرعي في المملكة العربیة السعودیة للعقوبات التعزیریة بوجھ العموم، 
والعقوبات المتعلقة بأخذ المال على وجھ الخصوص، ال سیما مع وجود خالف 

ي ھیئة كبار العلماء، وأن ال یترك فقھي بین المذاھب الفقھیة یحتاج معھ لبیان رأ
 .ذلك الجتھاد الباحثین

بیان الموقف القضائي الواضح من قبل المجلس األعلى للقضاء فیما یتعلق  .٢
بالعقوبات التعزیریة، خاصة العقوبات التعزیریة بأخذ المال، وتضمین ذلك في 

 .أنظمة القضاء، لبیان الرأي القضائي في ھذه المسألة
تجاریة من بیان حاالت سقوط الغرامة المقررة في األنظمة خلو األنظمة ال .٣

التجاریة، وخاصة ما یتعلق بحالة الوفاة، فھل تسقط الغرامة المقررة في النظام 
بوفاة المعاقب أو تبقى دینًا مدنیًا في ذمتھ یؤخذ من تركتھ، وال شك أن ھذه 

 بالبیان، لذا أجد المسألة من المسائل المھمة التي لم یتصدى لھا أي نظام تجاري
من الضروري جدًا بیان ھذه المسألة في نظام المحاكم التجاریة كونھ النظام 
المختص بالنظر في جمیع األنظمة التجاریة وفق ما ورد في المادة السادسة 

 .عشرة منھ
التفاوت الواضح في الغرامات المالیة المتعلقة باألنظمة التجاریة، فنجد أن بعض  .٤

كنظام محالت بیع المركبات (ة العقوبة فیھا ثالثة آالف ریال األنظمة التجاری
وال شك أن ) كنظام الشركات(، وأخرى خمسة مالیین ریال)الملغى تسجیلھا

أھمیة الجرم وأھمیة النظام في تقدیر العقوبة وجسامتھا أمر منطقي، إال وأنھ 
 األرقام بالرغم من ذلك ال بد أن تكون ھذه العقوبات محل دراسة وأن ال تقرر

دون معاییر واضحة تبین مقدار األھمیة والجسامة لكل عقوبة مالیة، نظرًا ألن 
العقوبات المالیة أو ما یسمى بالغرامات فیھا أخذ لمال مسلم عصم اهللا مالھ، لذا 
یجب أن تكون ھذه العقوبة المترتبة على أخذ مالھ وفق آلیة واضحة ترتاح لھا 

 . قیاسھا وقیاس األثر المترتب علیھانفس المعاقب، ویمكن ألي مختص 
أن نظام االستثمار ترك تطبیق العقوبات التعزیریة الواردة في النظام لمجلس  .٥

إدارة ھیئة االستثمار حیث نصت المادة الثانیة عشرة من نظام االستثمار األجنبي 
) ٢( تطبق العقوبات المشار إلیھا في الفقرة -٣: (في الفقرة الثالثة على مایلي

، ویكون التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام )عاله بقرار من مجلس اإلدارةأ

دیوان المظالم،
)١(

 وكان األولى أن یكون تطبیق ھذه العقوبة للمحكمة المختصة، 
أو كأقل تقدیر للجنة شبھة قضائیة؛ ألن النظام جعل لمطبق العقوبة االجتھاد في 

خمسمائة ألف ریال سعودي، وال ) ٥٠٠.٠٠٠(تحدید مبلغھا على أن ال یتجاوز 
شك ما دامت العقوبة تخضع لالجتھاد في تحدید القیمة فكان األولى أن تكون لدى 

                                                           

 ).١٢(نظام االستثمار األجنبي المادة : انظر) ١ (
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القاضي التجاري، أو للجنة یكون من بین أعضائھا أحد المختصین القضائیین 
متى ما تم تعدیل المادة لیكون كل عقوبة محدده بمبلغ یقل فیھ التفاوت، یمكن من 

 .جنة شبھ القضائیة تطبیقھ على المخالفخاللھ لل
) ٥/١٢(قرر المجلس األعلى للقضاء في جلستھ الخامسة في المحضر المعد رقم  .٦

ھـ الموافقة على نقل االختصاص من مكاتب الفصل في ٥/٢/١٤٣٩وتاریخ 
، وقد عمم )المحاكم الجزائیة(منازعات األوراق التجاریة إلى القضاء العام 

ھـ، وبذلك ١٦/٣/١٤٣٩ وتاریخ ٣٣٧٢٢خطابھ رقم رئیس المجلس بذلك ب
أصبحت المحاكم الجزائیة ھي الجھة القضائیة المختصة بالنظر في دعاوى 
المتعلقة باألوراق التجاریة بما فیھا جرائم إصدار الشیكات دون رصید وتطبیق 

ھـ، وكان األولى ١/٦/١٤٣٩العقوبات النظامیة على المخالفین وذلك اعتبارًا من 
نقل االختصاص من مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجاریة إلى أن ی

 .المحاكم التجاریة، كون أن نظام األوراق التجاریة نظام تجاري

وقد یكون سبب ذلك النظر إلى كون الغرامة عقوبة جنائیة فیكون االختصاص 
ادة السادسة للمحاكم الجزائیة، وھذا ال ُیسلَّم، فقد نص نظام المحاكم التجاریة في الم

 الدعاوى والمخالفات -٧:..... تختص المحاكمة بالنظر في اآلتي: عشرة على ما یلي
الناشئة عن تطبیق األنظمة التجاریة األخرى، وبالتالي فإن جمیع األنظمة التجاریة 
المشتملة على عقوبات تعزیریة تنظر في المحاكم التجاریة، لذا ال أجد مبرر من 

ق التجاریة من ذلك وكان األولى أن یكون االختصاص للمحكمة استثناء نظام األورا
  .التجاریة أسوة بباقي األنظمة

أن االختصاص القضائي في تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في نظام  .٧
المنافسة یكون للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، ویكون التظلم من 

یومًا من تاریخ إبالغ المخالف ) نثالثی(قرارات اللجنة أمام دیوان المظالم خالل 
بالقرار، وفي حال إلغائھ تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإیقاع 
العقوبة المناسبة وفقًا ألحكام النظام، وال شك أن نظام المنافسة نظام تجاري لذا 
من غیر المناسب أن یكون االستئناف أمام القضاء اإلداري، والسبب في نص 

ى دیوان المظالم كون االعتراض على قرار إداري متمثل في قرار النظام عل
: لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، لذا وتفادیًا من ذلك نكون أمام خیارین

 إنشاء لجنة استئناف علیا للفصل في االعتراضات على لجنة الفصل في -١
اریة بحكم  أن یكون الفصل ابتداء للمحكمة التج-٢.مخالفات نظام المنافسة

االختصاص في األنظمة التجاریة، وال شك أن الخیار الثاني أسلم لكون المبالغ 
الخاصة بتطبیق الغرامات على المخالفین تصل إلى مالیین الریاالت فاألولى أن 

 .تكون لدى القضاء الشرعي المختص، ولیس لجنة شبھة قضائیة
بق على نظام المنافسة فیما وكذلك نظام التجارة االلكترونیة ینطبق علیھ ما ینط

  .یتعلق باالعتراض على دیوان المظالم، لذا ال حاجة للتكرار
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أن ایقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام محالت بیع المركبات الملغى  .٨

تسجیلھا للجان مختصة في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فیھا مواقع 
یكون أحدھم من  وزارة الداخلیة منلتلك المحالت مكونة من ثالثة أعضاء 

أو النظامیة، وكان األولى أن تربط بوزیر التجارة كون  الخبرة الشرعیة ذوي
نظام محالت بیع المركبات الملغى تسجیلھا من األنظمة التجارة، كما أن النظام 
لم یتطرق إلى عضویة أحد موظفي وزارة التجارة على األقل، وقد نص النظام 

راض على قرارات اللجنة یكون أمام دیوان المظالم، وقد بینا سابقًا كذلك أن االعت
أنھ من غیر المناسب أن ینظر القاضي اإلداري في نظام تجاري مع وجود 

 .القاضي التجاري المتخصص
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أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل :  فتح الباري شرح صحیح البخاري، المؤلف .٥٨

ه، رقم كتبھ وأبوابھ ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : العسقالني الشافعي، الناشر
: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: وأحادیثھ

–عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز : ةمحب الدین الخطیب علیھ تعلیقات العالم
  .-رحمھ اهللا

: فتح العالم شرح مرشد األنام إلى ما یجب معرفتھ من العقائد واألحكام، تألیف .٥٩
العالمة محمد بن عبداهللا بن عبداللطیف الجرداني الحسیني المیاطي علیھ رحمة 

لى، سنة دار ابن حزم، الطبعة األو: محمد الحجار، الناشر: اهللا تعالى، المحقق
  .ھـ١٤١٨

فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام،  .٦٠
  . دار الفكر، بدون طبعة أو تاریخ

 – سوریَّة -دار الفكر : َوْھَبة الزَُّحْیِلّي، الناشر. د.الِفْقُھ اإلسالميُّ وأدلَُّتُھ، أ .٦١
  . الرَّابعة: دمشق، الطبعة

. عبد اهللا بن محّمد المطلق، د. د. َعبد اهللا بن محمد الطّیار، أ. د. الِفقُھ المَیسَّر، أ .٦٢
 المملكة -َمَداُر الَوطن للنَّشر، الریاض : محمَّد بن إبراھیم الموَسى، الناشر

، باقي ٢٠١١/ ١٤٣٢األولى : ١٣ - ١١ و ٧جـ :العربیة السعودیة، الطبعة
  . م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الثانیة، : األجزاء

أحمد بن غنیم : اني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، تألیفالفواكھ الدو .٦٣
دار الكتب : عبدالوارث محمد علي، الناشر: النفراوي األزھري المالكي، تحقیق

  .م١/١/١٩٩٧: العلمیة، بیروت، تاریخ النشر
 –دمشق . دار الفكر:القاموس الفقھي لغة واصطالحا، سعدي أبو جیب الناشر .٦٤

  . م١٩٨٨=  ھـ ١٤٠٨ الثانیة الطبعة: سوریة، الطبعة
 وتاریخ ١٥٠الصادر بالقانون رقم . قانون اإلجراءات الجنائیة المصري .٦٥

  .م١٩٥٠
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بدون، الطبعة : عبدالھادي محمد الغامدي، الناشر. د.القانون التجاري السعودي، أ .٦٦
  . ه١٤٣٨الثانیة 

 :كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، الناشر .٦٧
  .ھـ١٤٠٢: بیروت،الطبعة–دار الفكر 

دار صادر : لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، الناشر .٦٨
  . بیروت، الطبعة األولى–

المال المأخوذ ظلمًا وما یجب فیھ في الفقھ اإلسالمي، طارق بن محمد الخویطر،  .٦٩
  .ھـ١٤٢٠دار إشبیلیا، الریاض، الطبعة األولى، سنة 

القرارات الصادرة من الھیئة القضائیة العلیا والھیئة الدائمة والعامة المبادئ و .٧٠
ه، ١٤٣٧ھـ إلى عام ١٣٩١بمجلس القضاء األعلى والمحكمة العلیا، من عام 

  .ه١٤٣٨الصادر من مركز البحوث بوزارة العدل، الطبعة األولى 
، أبو المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح .٧١

:  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : إسحاق، برھان الدین، الناشر
  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، 

  .المبسوط، شمس الدین السرخسي، الطبعة األولى، دار الدعوة، تركیا .٧٢
مجموع الفتاوى، أحمد بن تیمیة، جمع عبدالرحمن بن القاسم، دار عالم الكتب،  .٧٣

  .ھـ١٤١٢الریاض، 
 .وع شرح المذھب، یحیى بن شرف النووي، دار الفكر، بیروتالمجم .٧٤
مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة الصادرة من دیوان المظالم لألعوام من  .٧٥

  .ه١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢
  .١٤٣٥مجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة الصادرة من دیوان المظالم لعام  .٧٦
  ه١٤١٣ن المظالم لعاممجموعة األحكام والمبادئ اإلداریة الصادرة من دیوا .٧٧
  .ه١٤٣٤مجموعة األحكام والمبادئ التجاریة الصادرة من دیوان المظالم لعام  .٧٨
  .ه١٤٢٩مجموعة األحكام والمبادئ الجزائیة الصادرة من دیوان المظالم لعام  .٧٩
  .ه١٤٣٠مجموعة األحكام والمبادئ الجزائیة الصادرة من دیوان المظالم لعام  .٨٠
  . ه١٤٣٥جزائیة الصادرة من دیوان المظالم لعام مجموعة األحكام والمبادئ ال .٨١
  .ه١٤٣٦مجموعة األحكام والمبادئ الجزائیة الصادرة من دیوان المظالم لعام  .٨٢
دار الفكر للطباعة : المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاھري، الناشر .٨٣

  .والنشر، بیروت
مكتبة لبنان : شرمختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، النا .٨٤

  .١٩٩٥ – ١٤١٥ بیروت، الطبعة طبعة جدیدة، –ناشرون 
المذھب، إبراھیم بن علي الشیرازي، مطبعة البابي الحلبي، دمشق، الطبعة  .٨٥

  .األولى
، أبي عبداهللا الحاكم النیسابوري، )مستدرك الحاكم(المستدرك على الصحیحین  .٨٦

  .دار المعرفة، بیروت، لبنان
مد بن حنبل الشیباني، المكتب اإلسالمي، دار صادر، مسند اإلمام أحمد، أح .٨٧

  .بیروت
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مصنف ابن أبي شیبة، المؤلف عبداهللا بن محمد بن إبراھیم أبي شیبة العبسي  .٨٨
دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، سنة : محمد عوامة، الناشر: أبوبكر، المحقق

  .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧: النشر
 بن إبراھیم أبي شیبة العبسي مصنف ابن ابي شیبھ المؤلف عبداهللا بن محمد .٨٩

دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، سنة : محمد عوامة، الناشر: أبوبكر، المحقق
  .ه١٤٢٧: النشر

: أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقیق: مصنف عبد الرزاق، المؤلف .٩٠
 بیروت، الطبعة الثانیة، –المكتب اإلسالمي : حبیب الرحمن األعظمي، الناشر

  . ه١٤٠٣
مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، مصطفى السیوطي الرحیباني،  .٩١

  .م١٩٦١الناشر المكتب اإلسالمي، دمشق، 
معالم السنن، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف  .٩٢

 - ھـ ١٣٥١األولى :  حلب، الطبعة–المطبعة العلمیة : بالخطابي، الناشر
  .م١٩٣٢

محمد شعبان : لقربة في أحكام الحسبة، محمد بن أحمد القرشي، تحقیقمعالم ا .٩٣
  .م١٩٧٦وصدیق المطیعي، نشر الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

المعجم األوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  .٩٤
 عبد المحسن بن إبراھیم، طارق بن عوض اهللا بن محمد : الطبراني، المحقق

 .  القاھرة–دار الحرمین : الحسیني، الناشر
المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد  .٩٥

  .مجمع اللغة العربیة: دار الدعوة، تحقیق: النجار، دار النشر
عبد السالم : معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، المحقق .٩٦

  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، الطبعة: رأحمد ھارون الناش
معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام، أبي الحسن علي بن خلیل  .٩٧

ھـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ١٣٩٣الطرابلسي، الطبعة الثانیة، 
  .الحلبي وأوالده، مصر

كي، عبدالفتاح عبداهللا بن عبدالمحسن التر: المغني، موفق الدین ابن قدامة، تحقیق .٩٨
  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧دار عالم الكتب : الحلو، الناشر

باسم فیصل .من روى عن أبیھ عن جده الزین بن القاسم قلطوبغا، تحقیق د .٩٩
 .ھـ١٤٠٩الجوابرة مكتبة المعلى، الكویت، 

 المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، أبي إسحاق إبراھیم بن علي الفیروزآبادي،  .١٠٠
  . وتالشیرازي، دار الفكر، بیر

مواھب الجلیل على مختصر الخلیل، أبو عبداهللا محمد بن عبدالرحمن الحطاب،  .١٠١
  .ھـ١٣٩٨دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

الموسوعة الجنائیة في الفقھ اإلسالمي، أحمد فتحي بھنسي، دار النھضة العربیة،  .١٠٢
  .٤/٩٠بیروت،
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 –ئون اإلسالمیة وزارة األوقاف والش: الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن .١٠٣
  ). ھـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : ( جزءا، الطبعة٤٥: الكویت، عدد األجزاء

موقع األمانة العامة للجان الفصل في منازعات األوراق المالیة على شبكة  .١٠٤
: االنترنت، على الرابط التالي
https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pag

es/Announcement-٠٢٩.aspx 
دار إحیاء التراث : موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، الناشر .١٠٥

 .محمد فؤاد عبد الباقي:  مصر، تحقیق–العربي 
بط موقع ھیئة الخبراء السعودي على شبكة األنتر نت على الرا .١٠٦

aspx.Default/M/sa.gov.boe.old://https ، 
موقع وزارة التجارة على شبكة األنتر نت على الرابط  .١٠٧

aspx.default/pages/ar/sa.gov.mci://https 
امة للجان الفصل في منازعات األوراق المالیة على شبكة موقع األمانة الع .١٠٨

: االنترنت، على الرابط التالي
Pag/Announcements/MediaCenter/ar/sa.org.crsd://https

aspx.٠٢٩-Announcement/es  
  ه٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ ) ٩٠/أ(األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم النظام  .١٠٩
وتاریخ ) ١/م: (نظام االستثمار األجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم .١١٠

  .ھـ٥/١/١٤٢١
وتاریخ ) ١٥/م: (نظام األسماء التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم .١١١

  . ھـ١٢/٨/١٤٢٠
  .ھـ١٤٣٩ / ٥ / ٢٨بتاریخ ) ٥٠/م(مرسوم الملكي رقم نظام االفالس الصادر بال .١١٢
 / ٢ / ٩ بتاریخ ٢٢/ مرسوم الملكي رقم م نظام االمتیاز التجاري الصادر بال .١١٣

  .ھـ١٤٤١
وتاریخ ) ٣٧: (نظام األوراق التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم .١١٤

  .ھـ١١/١٠/١٣٨٣
وتاریخ ) ٣٣/م(مرسوم ملكي رقم النظام البحري التجاري الصادر بال .١١٥

  .ه٥/٤/١٤٤٠
وتاریخ ) ١٥/م: (نظام البیانات التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم .١١٦

  . ھـ١٤/٤/١٤٢٣
 / ٣ / ٤ بتاریخ ١٣/بالمرسوم ملكي رقم مقسیط الصادر نظام البیع بالت .١١٧

  .ھـ١٤٢٦
وتاریخ ) ١٢٦/م(نظام التجارة اإللكترونیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .١١٨

  ھـ١٤٤٠/١١/٧
وتاریخ ) ٦١/م: (نظام الدفاتر التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم .١١٩

  .ھـ١٧/١٢/١٤٠٩

https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-029.aspx
https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-029.aspx
https://old.boe.gov.sa/M/Default.aspx
https://mci.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-029.aspx
https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-029.aspx
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/f4ec22fe-d89b-4997-a258-19c46d4f671d?lawId=3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/f4ec22fe-d89b-4997-a258-19c46d4f671d?lawId=3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/f4ec22fe-d89b-4997-a258-19c46d4f671d?lawId=3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/2d0944bb-4dc4-4971-8cc6-aa3d00f671d1?lawId=43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/2d0944bb-4dc4-4971-8cc6-aa3d00f671d1?lawId=43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/d5d232d3-f9a3-4bc3-8ad9-77c81a79317e?lawId=a69f265e-a674-4748-955f-a9a700f1b145
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/d5d232d3-f9a3-4bc3-8ad9-77c81a79317e?lawId=a69f265e-a674-4748-955f-a9a700f1b145
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وتاریخ ) ٨٦/م(نظام الرھن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .١٢٠
  ھـ ٨/٨/١٤٣٩

وتاریخ ) ١/م: (نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم .١٢١
  .ھـ٢١/٢/١٤١٦

 / ٦ / ٢ بتاریخ ٣٠/مرسوم الملكي رقم مالیة الصادر بالنظام السوق الم .١٢٢
  .ھـ١٤٢٤

  . ھـ٢٨/١/١٤٣٧وتاریخ ) ٣/م: (نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم .١٢٣
 / ٥ / ٢٨ بتاریخ ٢١/مرسوم الملكي رقم منظام العالمات التجاریة الصادر بال .١٢٤

  .ه١٤٢٣
وتاریخ ) ٧٨/م(مرسوم الملكي رقم نظام القضاء السعودي الصادر بال .١٢٥

  ه١٩/٩/١٤٢٨
وتاریخ ) ٩٣/م(نظام المحاكم التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .١٢٦

 .ھـ١٥/٨/١٤٤١
 / ٥ / ٢٠ بتاریخ ٢١/بالمرسوم ملكي رقم منظام المرافعات الشرعیة الصادر  .١٢٧

١٤٢١  
  ھـ٢٩/٦/١٤٤٠بتاریخ ) ٧٥/ م (نظام المنافسة الصادر بالمرسوم ملكي رقم  .١٢٨
وتاریخ ) ١١: (نظام الوكاالت التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم .١٢٩

  . ھـ٢٠/٢/١٣٨٢
طیة للدارات المتكاملة واألصناف نظام براءات االختراع والتصمیمات التخطی .١٣٠

 / ٥ / ٢٩ بتاریخ ٢٧/رقم ممرسوم الملكي النباتیة والنماذج الصناعیة الصادر بال
  ھـ١٤٢٥

 ١/محالت بیع المركبات الملغى تسجیلھا الصادر بالمرسوم ملكي رقم منظام  .١٣١
  . ھـ١٤٢٢ / ١ / ١٠بتاریخ 

 / ٥ / ٤وتاریخ ) ٢٢/م: (سوم الملكي رقممرنظام مكافحة التستر الصادر بال .١٣٢
  . ھـ١٤٢٥

 ٢٣وتاریخ ) ١٩/م: (مرسوم الملكي رقمنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بال .١٣٣
 .  ھـ١٤٢٩ / ٤ /

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن : النھایة في غریب الحدیث واألثر، المؤلف .١٣٤
: محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر، الناشر

  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة 
ة مكتبة ومطبعة نیل األوطار، محمد بن علي الشوكاني، الطبعة األخیرة، شرك .١٣٥

  .مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر
: مصطفى كمال طھ، الناضر. ، د)الجزء األول(الوجیز في القانون التجاري  .١٣٦

  .م١٩٧١المكتب المصري الحدیث، 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن : وفیات األعیان وإنباء أبناء الزمان، المؤلف .١٣٧

 .م١٩٧٢وت خلكان أبو العباس شمس الدین، دار صادر، بیر
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