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الرزين  محمد  بن  /رزين  الدكتور  لألستاذ  والتقدير  الشكر  بجزيل  أتقدم 
اإلمام  جامعة  يف  واالحتساب،  للدعوة  العالي  بالمعهد  والرقابة  الحسبة  أستاذ 
فضل  له  كان  الذي  البحث،  هذا  مشرف  بالرياض،  اإلسالمية  سعود  بن  محمد 

-بعد اهلل تعالى- على الباحث وبحثه مذ كان الموضوع فكرة حتى صار بحًثا. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير للجنة المناقشة، أساتذيت الكِرام الدكتور محمود 
عبد الهادي دسوقي، األستاذ المشارك يف قسم الحسبة والرقابة، والدكتور شبيب 

الحقباين رئيس قسم الحسبة والرقابة.

فايز بن مطلق بن سلطان البشري احلربي 
1438/5/22هـ / املوافق 2017/2/19م 

الرياض 
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شرور  من  باهلل  ونعوذ  ونستهديه،  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل  الحمد  إن 
له،  هادي  فال  ُيضلل  ومن  له،  ُمضّل  فال  اهلل  يهده  من  أعمالنا،  وسّيئات  أنفسنا 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محّمدًا عبده ورسوله.

﴿ ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ ﴾ ]آل عمران:١٠٢[

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         
ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]النساء:١[.

﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]األحزاب:7٠[.

 على عباده المؤمنين نعًما ال ُتعد وال ُتحصى، ومن أعظم هذه  إن هلل 
جاءت  اإلسالمية  الشريعة  أن  ذلك  نعمة؛  ُتضاهيها  ال  التي  اإلسالم  نعمة  النعم 
بالخير ُكله للناس أجمعين، جاءت لتحقيق ما للعبد فيه خير له، وما للبالد ما فيه 
يف  اإلسالم  شريعة  بتطبيق  إال  الخير  ذلك  كل  يتحقق  ال  وإنه  واستقرارها،  أمنها 
جميع أمور الحياة وشؤوهنا؛ إذ إن ارتباطها بحياة الناس أمٌر ُيفضي - بإذن اهلل - 

إلى تحقيق ما فيه الخير والصالح للبالد والعباد.

وإن التطبيق الحقيقي لشرائع اإلسالم يف كافة شؤون الحياة هو أعظم األسباب 
ألمن المجتمعات واستقرارها، فالمجتمع اإلسالمي هبذه الصفة الخاصة به هو 

المجتمع اآلمن المستقر، الذي ُيحقق لحياة اإلنسان الطمأنينة والسعادة.
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واستقرار،  بأمن  اهلل  من  بفضل  ننعم  الحرمين«  »بالد  يف  هذا  مجتمعنا  ويف 
كنتيجة طبيعية لتطبيق الشريعة يف كل شؤون الحياة.

شرائع  ُتقيم  ُسلطة  وجود  هو  ودوامه  كله  ذلك  لتحقيق  األسباب  من  وإن 
اإلسالم، وتزيل كل الُسبل والوسائل التي تمنع إقامة شرائعه، وتتمثل هذه الُسلطة 
»بُسلطة الحسبة« تلك الشعيرة التي بإقامتها ودوامها يف المجتمعات إقامة ودوام 

لشرائع اإلسالم وأحكامه.

تطبيقها  ذلك  من  نقصد  اإلسالم  لشرائع  إقامة  بالحسبة  أن  نذكر  وحينما 
من  ذلك  غير  أو  األمنية،  أو  االقتصادية  أو  االجتماعية  المجاالت،  مختلف  يف 
هذه  إقامة  يف  إن  بل  والعباد،  للبالد  المصالح  حماية  يف  ُتساهم  التي  المجاالت 
الشعيرة العظيمة تحقيق لخيرية هذه األمة عن باقي األمم، كما دل على ذلك قول 

اهلل تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   
ٹ  ٹ﴾ ]آل عمران:١١٠[.

وذلك  االهتمام؛  عظيم  »الحسبة«  جانب  المباركة  البالد  هذه  أولت  ولقد 
جلي يف العديد من أنظمة المؤسسات الحكومية، بما ُيساهم يف تطبيقها مساهمة 
فاعلة يف بناء مجتمع مسلم، قائم على أساس متين، يتمثل يف الشريعة اإلسالمية.

الحسبة -  الرباين -  المبدأ  القائمة على هذا  البالد  األنظمة يف هذه  وتتعدد 
إقامة  على  بالعمل  يتعلق  وما  العقيدة،  بحماية  يتعلق  ما  األنظمة  هذه  من  فنجد 
العبادات، ومنها ما به حفٌظ لألخالق واآلداب العامة، ومنها ما يعمل على تنظيم 
شؤون العباد والبالد، ومنها ما به مكافحة للجرائم ومسبباهتا، إلى غير ذلك من 

األنظمة الحسبية التي تحمل النفع والخير للمجتمع.
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ُيعد  الذي  الدولة »نظام الجمارك«  وإن من هذه األنظمة يف مؤسسات هذه 
نظامًا ِحسبيًا الحتوائه على الكثير من المواد التي بتطبيقها يف العمل الجمركي 
وتكثيرها،  للمصالح  جلب  من  الشريعة،  مقاصد  تحقيق  يف  البالغ  األثر  يتحقق 
والنفس  الدين  الخمس:  الضرورات  حفظ  ذلك  ومن  وتقليلها،  المفاسد  ودرء 

والعرض والعقل والمال. 

إن المتمعن للعمل الُجمركي يف كافة منافذ الدخول على مستوى المملكة، 
ما  لمنع كل  ومهامها  أعمالها  من  كثيٍر  تسعى يف  متكاملة،  منظومة  أمام  أنه  يجد 
يمس  قد  صحي  أو  أخالقي،  ضرر  أو  الحنيف،  اإلسالمي  الدين  على  ضرر  به 
المواطن والمقيم يف هذه البالد، إضافة إلى العمل على منع كل ما فيه ضرر على 

أمن واستقرار البالد.

وعلى ما سبق بيانه تأيت هذه الدراسة الموسومة بـ )الحسبة يف نظام الجمارك 
السعودية( لُتسلط الضوء على نظام الجمارك من جهة كونه نظامًا حسبيًا يقوم 
كدراسة  البحث  هذا  جاء  ولقد  والعباد،  للبالد  الشرعية  المصالح  تحقيق  على 
النظام  هذا  من  موضحًا  السعودية،  العربية  المملكة  يف  الجمارك  لنظام  تحليلية 

جوانب الحسبة يف مواده، باإلضافة إلى مجاالت االحتساب يف هذا النظام.
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L  أسباب اختيار املوضوع J
1- عدم وجود دراسة علمية ُتعنى بواقع االحتساب يف وظيفة الجمارك.

2- توفر الُسبل بالنسبة لي كوين أحد العاملين يف هذا القطاع، والتي ستفيد 
يف إشباع هذه الدراسة.

3- رغبتي يف التعريف باالحتساب بكافة مجاالته يف وظيفة الجمارك.
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L  أهداف الدراسة J
نظام  عليها  نص  التي  المخالفات  على  االحتساب  مشروعية  بيان   -1

الجمارك.

2- التعرف على إجراءات الحسبة يف نظام الجمارك.

3- إيضاح المخالفات التي يتم االحتساب عليها يف كل مجال من مجاالت 
الحسبة يف الجمارك.

حق  يف  ُتطبق  والتي  الجمارك،  نظام  عليها  نص  التي  العقوبات  بيان   -4
مرتكبي المخالفات يف كل مجال من مجاالت الحسبة يف الجمارك.

المخالفات  من  الحد  يف  ُتساهم  التي  االحرتازية  التدابير  على  التعرف   -5
المتعلقة بمجاالت الحسبة يف الجمارك.

6- بيان الوسائل التي يستعان هبا يف االحتساب على المخالفات التي نص 
عليها نظام الجمارك.

7- إيضاح معوقات االحتساب يف العمل الجمركي.
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L  الدراسات السابقة  J
ُتعنى  دراسة  أجد  لم  إليه  توصلت  ما  وحسب  الدقيق،  البحث  خالل  من 

باالحتساب يف نظام الجمارك الموحد، وإنما وجدت:

الجمارك يف  نظام  دراسة  مع  اإلسالم  العشور يف  بعنوان »ضريبة  دراسة   -١
المملكة« مقدمة كرسالة لنيل درجة الماجستير، قدمها الطالب يف المعهد العالي 
بشكل  الباحث  فيها  تطرق  1398هـ  العام  يف  وذلك  السعوي،  علي  للقضاء: 
ُمفصل ومركز على الضريبة يف اإلسالم والنظم المالية الوضعية كمقارنة بينهما، 
كما تطرق الباحث لها من حيث مشروعيتها وشروطها وأنواعها، والحال ينطبق 
تمامًا عند بيانه للعشور، وكان يغلب على هذه الدراسة هو االهتمام ببيان الضريبة 
والعشور، أما يف الجزئية التي تتعلق »بنظام الجمارك« فقد تطرق الباحث إلى بيان 
تاريخ نظام الجمارك، مع سرد مواد النظام الجمركي »القديم« ومركزًا على عالقة 
العشور والضرائب هبذا النظام، كما أشار الباحث بشكل مختصر إلى الممنوعات 

وأحكام التهريب.

الفرق بني رسالة الباحث وهذه الدراسة:  �
تأيت هذه الدراسة موضحًة للحسبة فقط يف نظام الجمارك الموحد؛ وذلك 
عليها  االحتساب  يتم  التي  والمخالفات  النظام،  هذا  يف  الحسبة  إجراءات  ببيان 
إيضاح  إلى  إضافة  ذلك،  يف  المقررة  العقوبات  بيان  مع  النظام،  يف  جاءت  التي 
التدابير االحرتازية من وقوع هذه المخالفات، مع التطرق لمجاالت االحتساب 

يف العمل الُجمركي.
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٢- دراسة بعنوان »االحتساب على الغش التجاري يف المملكة العربية السعودية« 
وهي عبارة عن رسالة دكتوراه ُقّدمت من المحاضر يف قسم الدعوة واالحتساب 
-كلية الدعوة واإلعالم يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية- رزين بن 
على  االحتساب  واقع  إلى  الدراسة  هذه  يف  الباحث  تطرق  وقد  الرزين،  محمد 
الغش التجاري يف المملكة العربية السعودية من خالل دراسة تحليلية تقويمية، 
هذه  تطرقت  كما  له،  الشرعي  والتأصيل  االحتساب  هذا  منهج  بذلك  موضحًا 
الغش  لمكافحة  السعودي  النظام  يف  التجاري  الغش  أنواع  إيضاح  إلى  الدراسة 
الواقية  التدابير  إلى  باإلضافة  النظام،  التي نص عليها هذا  التجاري، والعقوبات 

من وقوع الغش التجاري.

الفرق بني رسالة الباحث وهذه الدراسة: �
الغش  على  االحتساب  »مجال  كون  يف  البحث  هذا  مع  الدراسة  هذه  تتفق 
التجاري« أحد المجاالت التي يتم االحتساب عليها يف نظام الجمارك، إال أن هذه 
الدراسة تطرقت لبيان منهج االحتساب على الغش التجاري داخل المملكة العربية 
السعودية، من خالل النظام السعودي لمكافحة الغش التجاري، يف حين يتناول هذا 
البحث هذا المجال من جهة الرقابة على البضائع التي يتم استيرادها من الخارج 
إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي يوجد اختالف يف اإلجراءات والمخالفات 
والعقوبات التي نص عليها النظام السعودي لمكافحة الغش التجاري، وبين ما يتم 

العمل به يف الميدان الجمركي يف االحتساب على الغش التجاري.
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L  تساؤالت الدراسة  J

ما مشروعية االحتساب على المخالفات التي نص عليها نظام الجمارك 	 
السعودية؟

ما إجراءات الحسبة يف نظام الجمارك السعودية؟	 

ما المخالفات التي يتم االحتساب عليها يف واقع العمل الجمركي؟	 

ما العقوبات التي يتم اتخاذها يف حال ارتكاب المخالفة الجمركية يف كل 	 
مجال من مجاالت الحسبة؟

المتعلقة 	  المخالفات  وقوع  عدم  يف  ُتساهم  التي  االحرتازية  التدابير  ما 
بمجاالت الحسبة يف الجمارك؟

ما الوسائل التي ُيستعان هبا يف االحتساب على المخالفات التي نص عليه 	 
نظام الجمارك؟

ما معوقات االحتساب يف العمل الجمركي؟	 
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L  منهج البحث  J
المنهج المتبع يف هذا البحث هو المنهج التحليلي، والذي يقوم هذا المنهج 
على عمليات ثالث: التفسير والنقد واالستنباط، وقد تجتمع هذه العمليات كلها 
يف سياق بحث معين، أو قد ُيكتفى ببعضها عنها؛ وذلك بحسب طبيعة البحث)١).

النظام  مواد  تفسير  خالل  من  المنهج  هذا  إعمال  سيتم  الدراسة  هذه  ويف 
الجمركي؛ وذلك إليضاح عالقته باالحتساب العملي. 



مطبعة  الفرقان،  منشورات  ص96،  األنصاري،  فريد  الدكتور  الشرعية،  العلوم  يف  البحث  أبجديات   (1(
النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1417هـ-1997م.
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L  تقسيمات الدراسة  J
المقدمة المنهجية، وتشمل: 	 

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره. «

أهداف الدراسة. «

الدراسات السابقة. «

تساؤالت الدراسة. «

منهج البحث. «

تقسيمات الدراسة. «

التعريف بمصطلحات الدراسة. «

الفصل التمهيدي: نشأة الجمارك السعودية، ومشروعية االحتساب على 	 
المخالفات الجمركية.

المبحث األول: نشأة الجمارك السعودية، ومراحل تطورها. «

المبحث الثاين: االحتساب على المخالفات الجمركية. «

الفصل األول: مجاالت االحتساب يف الجمارك.	 

المبحث األول: مجال العقيدة. «

المبحث الثاين: مجال األخالق، واآلداب العامة. «

المبحث الثالث: مجال حفظ األمن. «

المبحث الرابع: مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد. «
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المبحث الخامس: مجاالت مكافحة المسكرات والمخدرات. «

المبحث السادس: مجال الغذاء والدواء. «

نظام 	  عليها  نص  التي  المخالفات  على  االحتساب  منهج  الثاين:  الفصل 
الجمارك.

المبحث األول: إجراءات الحسبة يف نظام الجمارك. «

المبحث الثاين: المخالفات التي نص عليها نظام الجمارك. «

المبحث الثالث: العقوبات التي نص عليها نظام الجمارك. «

يتم  « التي  المخالفات  من  االحرتازية  التدابير  الرابع:  المبحث 
االحتساب عليها يف الجمارك.

الجمركي، 	  العمل  يف  االحتساب  ومعوقات  وسائل  الثالث:  الفصل 
وخصائص المراقب الجمركي.

المبحث األول: الوسائل المساعدة يف االحتساب على المخالفات. «

وسبل  « المخالفات،  على  االحتساب  معوقات  الثاين:  المبحث 
معالجتها.

المبحث الثالث: خصائص المحتسب يف العمل الجمركي. «

المبحث الرابع: نماذج وإحصائيات من االحتساب على المخالفات  «
التي نص عليها نظام الجمارك.

الخاتمة وتشمل: أبرز النتائج والتوصيات.	 

الفهارس، وتشمل:	 
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فهرس اآليات الكريمة.	 

فهرس األحاديث واآلثار.	 

فهرس المصطلحات.	 

فهرس المصادر والمراجع.	 

فهرس الموضوعات.	 
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L  التعريف مبصطلحات عنوان الدراسة  J

تعريف احلسبة لغة واصطالحًا: �
يحتسب  احتسب  للفعل  مصدر  وهي  الحاء،  بكسر  اللغة،  يف  الحسبة 
االحتساب،  من  اسم  والحسبة:  العّد،  من  كاالعتداد  واالحتساب  احتسابًا)١)، 

كالعدة من االعتداد)٢).

وكلمة االحتساب يف اللغة هلا عدة معان، منها: �

1-�طلب�األجر))):��

عن  منها:  عدة،  أحاديث  يف  المعنى  هبذا  االحتساب  مصطلح  جاء  وقد 
إِيَماًنا  َرَمَضاَن،  َصاَم  )َمْن  قال:    اهللِ  َرُسوُل  أن    ُهَرْيَرَة  أبي 

َم ِمْن َذْنبِِه())). َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

انظر: لسان العرب، محمد أبو الفضل، جمال الدين بن منظور األنصاري اإلفريقي، مادة حسب ج1،   (1(
ص625، دار صادر بيروت ط3، 1414هـ.

النهاية يف غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن   (2(
عبد الكريم الشيباين الجزري بن األثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي – محمود محمد الطناحي، مادة 

حسب، ج1، ص381، المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ-1979م.
انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص630.  (3(

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي، كتاب اإليمان، باب صوم رمضان   (4(
احتسابًا من اإليمان، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، مع شرح وتعليق د. مصطفى البغا، حديث 
رقم: )38(، ج1، ص92، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 1422، صحيح مسلم، مسلم بن 
قَِياِم  فِي  التَّْرِغيِب  َباُب  َوَقْصِرَها،  اْلُمَسافِِريَن  النيسابوري، كَِتاُب َصاَلِة  القشيري  أبو الحسن  الحجاج 
َرَمَضاَن، َوُهَو التََّراِويُح، حديث رقم )760(، ج1، ص523، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: 

دار إحياء الرتاث العربي- بيروت.
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ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعْن  لالحتساب  المعنى  هبذا  جاءت  التي  أيضًا  األحاديث  ومن 
الُمْؤِمِن  لَِعْبِدي  َما  َتَعاَلى:  اهَّلُل  )َيُقوُل  َقاَل:    اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ   :

ْنَيا ُثمَّ اْحَتَسَبُه إاِلَّ الَجنَّة()١). ُه ِمْن َأْهِل الدُّ ِعْنِدي َجَزاٌء، إَِذا َقَبْضُت َصِفيَّ

2-�اإلنكار:���

ومنه  عمله)٢)،  قبيح  عليه  أنكر  أي  فالن،  على  فالن  احتسب  ُيقال:  حيث 
المحتسب الذي ُينكر على الناس قبيح أعمالهم))). 

3-�الظن:��

قال  الكريم،  القرآن  من  آيات  ثالث  يف  المعنى  هبذا  االحتساب  جاء  وقد 
، وقال  ]الطالق:٢-)[   ﴾ تعالى: ﴿ ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ 

: ﴿ ىئییییجئحئمئىئ ﴾ ]الزمر:7)[.

احلسبة اصطالحًا: �
الباحث بعضًا من تلك  ُعرفت الحسبة بتعريفات كثيرة، وفيما يلي سيذكر 

التعريفات التي ذكرها أهل العلم: 

بن  يعلى  أبي  والقاضي  الماوردي  اإلمام  تعريف  هو  التعريفات  تلك  أقدم   -1
الفراء وهي: أن الحسبة أمٌر بالمعروف إذا ظهر تركه، وهني عن المنكر إذا ظهر فعله))).

صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه اهلل، حديث رقم: )2624(، ج11،   (1(
ص242-241.

انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص317.  (2(
ص632،  ج1،  آبادي،  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيط،  القاموس  انظر:   (3(

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط8، 1426هـ - 2005م.
األحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي   (4(
 ص349، دار الحديث، القاهرة، واألحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد=
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2- وجاء يف تعريف الحسبة ما ذكره ابن اإلخوة، بقوله: هي أمر بالمعروف 
إذا ظهر تركه، وهني عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصالح بين الناس)١).

3- وجاء أيضًا يف تعريفها ما ذكره ابن خلدون  تعالى، حيث قال يف 
تعريف الحسبة: هي وظيفة دينية من باب األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر)٢).

التعريف املختار:  �
دينية  وظيفة  الحسبة  أن  وهو  تعالى    خلدون  ابن  إليه  ذهب  ما  هو 
من باب األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ وذلك لمناسبة هذا التعريف مع 
وظيفة المراقب الجمركي الذي يقوم أساسًا على األمر بالمعروف، والنهي عن 

المنكر.

تعريف النظام يف اللغة واالصطالح: �

النظام�يف�اللغة:���

والتمام،  واالتساق  االستقامة  بمعنى  )نظم(  الفعل  من  مأخوذ  لغة:  النظام 
تقول: نّظمت األمر فانتظم، أي: أقمته فاستقام، وهو على نظام واحد أي: هنج 

غير مختلف))). 

= بن خلف بن الفراء، ص284، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط2، 1420هـ-2000م.
معالم القربة يف أحكام الحسبة، ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشي، المعروف   (1(

بابن األخوة، ص13، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
ديوان المبتدأ والخرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، عبد الرحمن بن   (2(

محمد بن محمد، ابن خلدون، ص280، دار الفكر- بيروت، 1408هـ-1988م.
ص612،  ج2،  الفيومي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الكبير،  الشرح  غريب  يف  المنير  المصباح  انظر   (3(

الناشر: المكتبة العلمية - بيروت.
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كما يطلق النظام على اللؤلؤ المجموع يف السلك)١).

المعاين،  مرتتبة  والجمل  الكلمات  تأليف  على  ُيطلق  اصطالحًا:  والنظام 
متناسبة الدالالت، على حسب ما يقتضيه العقل)٢).

تعريف اجلمارك السعودية: �

البضائع،  وخروج  دخول  حركة  على  اإلشراف  عن  المسؤولة  الجهة  هي 
للتأكد من أن ذلك  العربية السعودية  المملكة  النقل واألفراد من وإلى  ووسائط 

يتم حسب األنظمة واللوائح المطبقة.



انظر: مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق:   (1(
يوسف الشيخ محمد، ج1، ص313، ط5، 1420هـ-1999م.

التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاين، ص242، دار الكتب العلمية - بيروت،   (2(
1403هـ-1983م.



 

الفصل التمهيدي
نشأة اجلمارك السعودية

ومشروعية االحتساب على املخالفات اجلمركية

وفيه مبحثان: �

املبحث�األول:�نشأة�اجلمارك�السعودية،�ومراحل�تطورها.��

املبحث�الثاين:�مشروعية�االحتساب�على�املخالفات�اجلمركية.��





المبحث األول
نشأة اجلمارك السعودية ومراحل تطورها

وفيه مطلبان: �

املطلب�األول:�التعريف�باجلمارك�السعودية.��

املطلب�الثاين:�أقسام�العمل�اجلمركي�يف�املنافذ�اجلمركية.��
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املطلب األول
L  التعريف�باجلمارك�السعودية  J

ُتعد الجمارك من أقدم اإلدارات الحكومية يف المملكة العربية السعودية؛ وذلك 
لما قبل عام 1343هـ، وكانت إدارة الجمارك يف تلك الفرتة عبارة عن مجموعة 
من  أمانات الجمارك موزعة يف مناطق المملكة، وكل أمانة مسؤولة عن  مجموعة 
ترتبط  األمانات  تلك  أمانة  من  وكل  محيطها،  يف  الجمركية  والمراكز  النقاط  من 
بوزارة المالية واالقتصاد الوطني  مباشرًة،  ويف عام 1372هـ تم إحداث المديرية 
الوطني، ويف  واالقتصاد  المالية  بوزارة  الجمارك  وإلغاء  ديوان  للجمارك،  العامة 
العام 1391هـ أصبحت »مصلحة الجمارك العامة«  وُنقلت من جدة إلى الرياض، 
قدم  التي  الجديدة  اإلدارية  لتنفيذ  اإلصالحات  للجمارك  لها مديرًا عامًا  وكلف 
عنها معهد اإلدارة بتاريخ   1396هـ تقريرًا هنائيًا تزامن مع هناية مدة إشراف المعهد 
على  مصلحة الجمارك، وتضمن التقرير عرضًا لربنامج اإلصالح،  وإعادة التنظيم 
الذي بدأ العمل به يف أواخر عام 1391هـ،  ويف عام 1405هـ تمت مراجعة الهيكل 
للوحدات  تفصيلية  هياكل  وإعداد  العامة،  الجمارك  الرئيس  لمصلحة  التنظيمي 
كتاب   "التنظيم  بذلك  صدر  حيث  الرئيس،  الهيكل  عليها  اشتمل  التي   اإلدارية، 
بالخرائط  واإلجراءات  مشفوعة  االختصاصات  الجمارك:  بمصلحة  اإلداري 
الوطني  واالقتصاد  المالية  معالي  وزير  اعتمد  1412هـ  عام  يف  ثم  التنظيمية« 
تحديثًا للهيكل التنظيمي الرئيس  للمصلحة، ويف عام 1428هـ اعتمد معالي وزير 
المالية تحديثًا جديدًا  للهيكل التنظيمي الرئيس للمصلحة، اشتمل على إدارات 

المصلحة  الرئيسة، والمنافذ الجمركية المرتبطة هبا)١).

الجمارك  بمصلحة  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  الثالث،  العدد  السعودية،  الجمارك  مجلة  انظر:   (1(
العامة، ص9.
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وُتعّد الجمارك السعودية هي الجهة المسئولة لإلشراف على حركة دخول 
العربية السعودية؛  المملكة  النقل واألفراد من وإلى  البضائع، ووسائط  وخروج 
الرئيسة  إلى وظيفتها  باإلضافة  المطبقة،  األنظمة  يتم حسب  أن ذلك  للتأكد من 
التي تتحملها؛ وذلك بحماية الوطن والمجتمع من المخاطر التي ُتهدد الصحة 
واألمن، كاألسلحة والمتفجرات والمخِدرات، والسلع الممنوعة والمغشوشة، 
باإلغراق  المتعلقة  التهديدات  من  الوطني  االقتصاد  وحماية  ذلك،  ُيماثل  وما 

والغش التجاري والتقليد، باإلضافة إلى حماية الصناعات الوطنية.

بريًا،  منفذًا جمركيًا  اثنان وثالثون  العامة حاليًا  الجمارك  ويتبع لمصلحة 
بالمركز  إداريًا  المملكة، ومرتبطة  بحريًا، وجويًا، موزعة على ُمختلف مناطق 

الرئيس بالرياض، وفيما يلي نذكر إجمااًل تلك المنافذ الجمركية:

أواًل: املنافذ الربية: �

على   - العديد  محافظة   - الشرقية  المنطقة  يف  ويقع  البطحاء،  جمرك   .1
الحدود مع دولة اإلمارات العربية المتحدة.

على   - األحساء  محافظة   - الشرقية  المنطقة  يف  ويقع  سلوى،  جمرك   .2
الحدود مع دولة قطر.

جمرك جسر الملك فهد، ويقع يف المنطقة الشرقية - محافظة الخرب-   .3
على الحدود مع مملكة البحرين.

جمرك الرقعي، ويقع يف المنطقة الشرقية - محافظة حفر الباطن - على   .4
الحدود مع دولة الكويت.
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جمرك الخفجي، ويقع يف المنطقة الشرقية - محافظة الخفجي - على   .5
الحدود مع دولة الكويت.

على   - القريات  محافظة   - الجوف  منطقة  يف  ويقع  الحديثة،  جمرك   .6
الحدود مع المملكة األردنية الهاشمية.

المملكة  مع  الحدود  على  تبوك  منطقة  يف  ويقع  عّمار،  حالة  جمرك   .7
األردنية الهاشمية)١).

جمرك الّدرة، ويقع يف منطقة تبوك - محافظة حقل - على الحدود مع   .8
المملكة األردنية الهاشمية.

جمرك َعْلب، ويقع يف منطقة عسير - محافظة ظهران الجنوب - على   .9
الحدود مع دولة اليمن.

10. جمرك الطوال، ويقع يف منطقة جازان على الحدود مع دولة اليمن.

11. جمرك الخضراء، ويقع يف منطقة نجران على الحدود مع دولة اليمن.

12. جمرك الوديعة، ويقع يف منطقة نجران على الحدود مع دولة اليمن.

13. جمرك الميناء الجاف، ويقع يف منطقة الرياض.

 14. جمرك جديدة عرعر، ويقع يف منطقة الحدود الشمالية - محافظة عرعر -
على الحدود مع العراق.

15. جمرك طريف، ويقع يف منطقة الحدود الشمالية - محافظة طريف - 
على الحدود مع المملكة األردنية الهاشمية.

خريطة المنافذ الجمركية، من إصدارات إدارة التخطيط والتنظيم بمصلحة الجمارك العام، المملكة   (1(
العربية السعودية.
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ثانيًا: املنافذ اجلمركية البحرية: �

وسط  يف  المكرمة،  مكة  منطقة  ويقع  اإلسالمي،  جدة  ميناء  جمرك   .1
محافظة جدة، على البحر األحمر.

محافظة   - الشرقية  المنطقة  يف  ويقع  العزيز،  عبد  الملك  ميناء  جمرك   .2
الدمام - على الخليج العربي.

جمرك ميناء ينبع، ويقع يف منطقة المدينة المنورة - محافظة ينبع - على   .3
البحر األحمر.

على   - ضباء  محافظة   - الغربية  المنطقة  يف  ويقع  ضباء،  ميناء  جمرك   .4
البحر األحمر.

جمرك ميناء رأس تنورة، ويقع يف المنطقة الشرقية - محافظة الدمام -   .5
على الخليج العربي)١).

محافظة   - الشرقية  المنطقة  يف  ويقع  الصناعي،  الجبيل  ميناء  جمرك   .6
الجبيل الصناعية - على الخليج العربي.

جمرك ميناء جازان، ويقع يف منطقة جازان على البحر األحمر.  .7

ثالثًا: املنافذ اجلمركية اجلّوية: �

جمرك مطار الملك خالد الدولي، ويقع يف منطقة الرياض.  .1

جمرك مطار الملك عبد العزيز، ويقع يف منطقة مكة المكرمة - محافظة جدة -.  .2

خريطة المنافذ الجمركية، من إصدارات إدارة التخطيط والتنظيم بمصلحة الجمارك العام - المملكة   (1(
العربية السعودية.
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المنطقة الشرقية - محافظة  الدولي، ويقع يف  الملك فهد  جمرك مطار   .3
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املطلب الثاني
L  أقسام�العمل�اجلمركي�يف�املنافذ�اجلمركية  J

واسع  عمل  والبحرية  والجوية  الربية  المنافذ  يف  الجمركي  العمل  إن 
الجمركي  العمل  يف   - التفتيش   - والمعاينة  الكشف  عملية  أن  إال  ومتشعب، 
ُتعد من أهم الوظائف الرئيسة التي يؤديها المراقب الجمركي، وإنه حينما نذكر 
الكشف والمعاينة فإننا نقصد من ذلك كشف ومعاينة كل ما يرد إلى هذه البالد 
من الخارج، أو كشف ومعاينة ما ُيعد دخوله للمملكة بغرض المرور عرب أراضيها 

إلى بلد آخر.

وتتم عملية الكشف والمعاينة على كل ما يتم استيراده من بضائع، أو وسائط 
نقل - مركبات -، وتكون أيضًا على األفراد المسافرين أنفسهم؛ وذلك يف كافة 
المنافذ الجمركية الربية والجوية والبحرية يف المملكة العربية السعودية، وبواسطة 
موظفي الجمارك المخولين بإجراء ذلك، وعملية الكشف والمعاينة تتم على كل 
الواردات للمملكة، ونقصد بالواردات: كل ما يرد إلى الدولة من بضائع بمختلف 
عملية  وتقتضي  ومتنوع،  مختلف  الخارج  من  فالوارد  واألشكال،  األصناف 
لغرض  وذلك  الجمركي؛  العمل  أقسام  َتَعدد  التنوع  هذا  يف  والمعاينة  الكشف 
تنظيم العمل وفق آلية تضمن تنظيم تدفق الواردات، فالداخل للمملكة ال بد وأن 

يكون قد خضع للكشف والمعاينة يف أحد أقسام العمل الجمركي التالية: 

قسم األمن اجلمركي: �
وهو قسم متعدد المهام، منها ما نحن بصدد بيانه يف هذا المبحث، وهو أن 
هذا القسم هو المعني بالكشف والمعاينة فقط على وسائل نقل البضائع، سواء 
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المنافذ الربية، أو كانت  كانت هذه الوسيلة عبارة عن شاحنات، كما يحدث يف 
هذه الوسائل عبارة عن طائرات، أو كانت عبارة عن ُسفن عرب الموانئ البحرية، 
وعندما نحدد ذلك نقصد أن الكشف والمعاينة لحمولة الشاحنة، أو الباخرة، أو 
تنحصر  الرئيسة  إن مهمته  بل  الجمركي،  األمن  اختصاصات  ليست من  الطائرة 

على كشف ومعاينة وسيلة نقل البضاعة فقط.

قسم الشؤون اجلمركية: �
القسم  الُجمركية، وهو  الدائرة  األقسام يف  أهم  الجمركية  الشؤون  ُيعد قسم 
جميع  على  ُتطبق  والتي  الجمركية،  إجراءاهتا  بجميع  البضاعة  مع  يتعامل  الذي 
ما يرد للمملكة من بضائع، سواء كانت وسائط نقل - مركبات -، أو كانت هذه 

الواردات مواد غذائية، أو صحية، أو أي صنف آخر من السلع)١).

ما يهمنا من وظائف هذا القسم هو عملية الكشف والمعاينة؛ إذ يتم معاينة 
جميع ما يرد من البضائع بواسطة الموظفين العاملين يف هذا القسم فقط، وتجري 

معاينة البضائع والكشف عنها داخل الدائرة الجمركية. 

البضاعة؛  سير  مراحل  من  الثانية  المرحلة  الجمركية  الشؤون  قسم  وُيعد 
وذلك بعد انتهائها من المرحلة األولى المتمثلة باألمن الجمركي.

قسم الرتانزيت:  �
ُيقصد بقسم الترانزيت: هو القسم المسئول عن البضائع التي يكون مرورها 
تبدأ  كاملة،  رحلة  من  ُجزء  مجرد  وهي  السعودية،  العربية  المملكة  إقليم  عرب 

"الربية، الجوية، البحرية"،  انظر: مهام اإلدارات بديوان مصلحة الجمارك العامة والمنافذ الجمركية   (1(
ص15، صادر عن إدارة التطوير اإلداري، 1435هـ.
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وتنتهي خارج حدود المملكة، وهذا القسم مشابه تمامًا لما يتم تطبيقه يف القسم 
إال  والمعاينة،  الكشف  خطوات  ناحية  من  الجمركية-  -الشؤون  معنا  مر  الذي 
أنه يختلف عنه كونه معني فقط بما يرد لهذه البالد بقصد المرور عرب أراضيها، 
وهو أيضًا معني بمهام أخرى عديدة، إال أن ما يهمنا يف هذه الدراسة هو عملية 
الكشف والمعاينة، والتي ُتعد الوظيفة الرئيسة التي يتم تنفيذها من قبل الموظفين 

المختصين هبذا القسم. 

قسم الركاب: �

هذا القسم ُيعد من األقسام الدائمة الحيوية يف الدائرة الجمركية الواقعة يف 
والمعاينة  بالكشف  المعني  القسم  أنه  ذلك  والجوية؛  الربية  الجمركية  المنافذ 
على الركاب األفراد - المسافرين-، سواء كان هؤالء األفراد يستقلون مركبات، 
كما يحدث يف المنافذ الجمركية الربية، أو كانوا قادمين عن طريق الجو، كما هو 
يف المطارات، أو عن طريق البحر، كما هو يف الموانئ، وتتم إجراءات الكشف 
والمعاينة أيضًا على ما يحمله المسافرون من أمتعة شخصية، أو وسائط النقل 

-المركبات- التي يستقلوهنا عرب المنافذ الربية)١).



"الربية، الجوية، البحرية"،  انظر: مهام اإلدارات بديوان مصلحة الجمارك العامة والمنافذ الجمركية   (1(
ص16.



المبحث الثاني
االحتساب على املخالفات

اليت نّص عليها نظام اجلمارك

وفيه مطلبان: �

املطلب�األول:�مشروعية�احلسبة.��

املطلب�الثاين:�مشروعية�االحتساب�على�املخالفات�اليت�نص�عليها���
النظام�اجلمركي.
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املطلب األول
L  مشروعية�احلسبة  J

جاءت األدلة من الكتاب والُسنة على مشروعية الحسبة، وأجمع علماء األمة 
أيضًا على مشروعيتها.

كما أن األدلة أوضحت فضل القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فمن أدلة الكتاب على مشروعيتها:  �
1- قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  

ٹ   ٹ  ٹ﴾ ]آل عمران:١١٠[.
األمم،  باقي  على  األمة  هذه  خيرية  الكريمة  اآلية  هذه  يف    اهلل  ُيبين 
المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف،  باألمر  قيامها  بسبب  الخيرية  هذه  وتحققت 

واإليمان باهلل تعالى.
الكالم  هذا  أن  ]واعلم  اآلية:  هذه  تفسير  يف  الرازي  الفخر  العالمة  ويقول 
يطعم  كريم،  »زيد  تقول:  كما  الخيرية،  تلك  عّلة  بيان  منه  والمقصود  مستأنف، 
الناس، ويكسوهم، ويقوم بما يصلحهم« وتحقيق الكالم أنه ثبت يف أصول الفقه 
أن ذكر الحكم مقرونًا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معلالً 
بذلك الوصف، فههنا حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه األمة، ثم ذكر عقيبه 
هذا الحكم وهذه الطاعات: أعني األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واإليمان، 

فوجب كون تلك الخيرية معللة هبذه العبادات[)١).

التفسير الكبير، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، الملقب بفخر الدين   (1(
الرازي، ج8، ص358، دار إحياء الرتاث العربي - بيروت، ط3، 1420هـ.
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لهذه  اهلل  فرضها  التي  الخيرية  ]وهذه  األندلسي:  ابن عطية  القاضي  ويقول 
األمة إنما يأخذ بحظه منها من عمل هذه الشروط من األمر بالمعروف، والنهي 

عن المنكر، واإليمان باهلل[)١).

ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  ﴿ڌ   تعالى:  قال   -2  
ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   ڳ ﴾ ]الحج: ١)[.

يف  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف،  األمر  مكانة  على  داللة  اآلية  هذه  يف 
اإلسالم؛ ذلك أن اهلل جعل القيام به من واجبات من مكنّه يف األرض.

شرط  ]هو  الضحاك:  عن  نقالً  اآلية،  هذه  تفسير  يف  القرطبي  اإلمام  يقول 
شرطه اهلل  على من آتاه اهلل الملك[)٢).

الواليات  ]وجميع  بقوله:  األمر  هذا    تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وبّين 
ذلك  يف  سواء  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف،  األمر  مقصودها  إنما  اإلسالمية 
والية الحرب الكربى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل والية الشرطة، ووالية 
وإذا  الحسبة...،  المالية، ووالية  الدواوين  المال، وهي والية  أو والية  الحكم، 
كان جماع الدين وجميع الواليات هو أمر وهني؛ فاألمر الذي بعث اهلل به رسوله 
هو األمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي 

 والمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ک  گ  گ   گ  گڳ  

تمام  بن  الرحمن  عبد  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو  العزيز،  الكتاب  تفسير  يف  الوجيز  المحرر   (1(
بن عطية األندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السالم عبد الشايف محمد، ص489، دار الكتب العلمية 

-بيروت، ط1، 1420هـ.
الخزرجي  األنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  القرآن،  ألحكام  الجامع   (2(
شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد الربدوين وابراهيم أطفيش، ج12، ص73، الناشر: دار الكتب 

المصرية- بيروت، ط2، 1384هـ-1964م.
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾ )التوبة:7١)[)١).

ومما جاء من السنة من أدلة على مشروعية احلسبة: �
َنْفِسي  )َوالَِّذي  قال:    النبي   عن  اليمان  بن  عن ُحذيفة 
بَِيِدِه َلَتْأُمُرنَّ بِالَمْعُروِف َوَلَتْنَهُونَّ َعِن الُمْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اهَّلُل َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا 

ِمْنُه ُثمَّ  َتْدُعوَنُه َفال ُيْسَتَجاُب َلُكم()٢).

دّل هذا الحديث على وجوب األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما أنه 
فيه الداللة على خطورة عدم القيام هبذه الفريضة.

  ومما يدل على مشروعية الحسبة من السنة ما بّينه رسول اهلل 
فقد  هبا،  يقوم  من  عليها  يؤجر  صدقة،  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  بأن 
  النبي  ُأناسًا من أصحاب   أن  جاء يف الحديث عن أبي ذر 
: يا رسول اهلل ذهب أهل الدثور باألجور، ُيصلون كما  قالوا للنبي 
اهلل  رسول  فقال  أموالهم،  بفضول  ويتصدقون  نصوم،  كما  ويصومون  نصلي، 
َتْسبِيَحٍة َصَدَقًة،  إِنَّ بُِكلِّ  ُقوَن؟  دَّ َما َتصَّ َلُكْم  اهَّلُل  َقْد َجَعَل  َلْيَس  )َأَو   :

بن  القاسم  أبي  بن  اهلل  بن عبد  السالم  بن عبد  الحليم  بن عبد  العباس أحمد  أبو  الدين  تقي  الحسبة،   (1(
محمد ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي، تحقيق: صالح بن عثمان اللحام، ص55، دار ابن حزم 

للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت، ط1، 1424هـ-2004م.
سنن الرتمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء   (2(
يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث رقم: )2169(، ج4، ص468، تحقيق: أحمد شاكر، 
ومحمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395هـ-1975م، وقال 
المعارف  مكتبة  األلباين،  الدين  ناصر  محمد  الرتمذي،  سنن  صحيح  حسن.  حديث  األلباين:  الشيخ 
ص460،  ج2،  1420هـ-2000م،  ط1،  السعودية،  العربية  -المملكة  الرياض  والتوزيع،  للنشر 

حديث رقم: )2169(.
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بِاْلَمْعُروِف  َوَأْمٌر  َصَدَقًة،  َتْهِليَلٍة  َوُكلِّ  َصَدَقًة،  َتْحِميَدٍة  َوُكلِّ  َصَدَقًة،  َتْكبِيَرٍة  َوُكلِّ 
َصَدَقٌة، َوَنْهٌي َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقة()١).

ويقول اإلمام النووي يف شرح هذا الحديث: ]وفيه: إشارة إلى ثبوت حكم 
الصدقة يف كل فرد من أفراد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا نكره[)٢).

اإلجماع  هذا  نقل  وممن  الحسبة،  مشروعية  على  األمة  علماء  أجمع  وقد   
اإلمام ابن حزم بقوله: ]اتفقت األمة كلها على وجوب األمر بالمعروف، والنهي 

عن المنكر، بال خالف من أحد منها[))).

 تعالى فقال: ]وقد تطابق على وجوب  النووي  وذكره أيضًا اإلمام 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكتاب والسنة، وإجماع األمة[))).



صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم   (1(
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم الحديث: )1006(، ج2، ص697.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ج7، ص92،   (2(
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، دار إحياء الرتاث العربي، ط2، 1392هـ.

القرطبي  األندلسي  بن حزم  بن سعيد  بن أحمد  أبو محمد علي  والنحل،  والملل  األهواء  الفصل يف   (3(
الظاهري، ج5، ص19، دار الفكر - بيروت.

شرح النووي على صحيح مسلم، ج2، ص212.  (4(
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املطلب الثاني
L  مشروعية�االحتساب�على�املخالفات  J

�اليت�نص�عليها�النظام�اجلمركي

أو  تنظيمي،  ألمر  الجمركية  المنافذ  يف  والتفتيش  المعاينة  عملية  ُتشرع  لم 
الهدف  كان  إنما  الناس؛  بعض  عند  شائع  هو  كما  فحسب،  اقتصادي  لغرض 
األول والمطلوب األسمى من عملية المعاينة والتفتيش هو تحقيق ُحكم الشارع 
الحكيم يف كل األمور التي يتم التعامل معها يف العمل الجمركي؛ وذلك من خالل 
العمل الرقابي على كل ما يتم استيراده، فالمهمة التي ُيعمل من أجلها يف العمل 
الجمركي هي يف األساس تقوم على تحقيق مقاصد الشريعة الخمس، وهي حفظ 
تطبيق عملية  تقتضي  المقاصد  النفس والمال، فكل هذه  العقل،  النسل،  الدين، 
الكشف والمعاينة على كل ما يتم استيراده من خارج المملكة العربية السعودية، 

أو ما يتم تصديره منها إلى خارجها.

منع  أغلبه  يف  يتطلب  الجمركي  العمل  خالل  من  المقاصد  هذه  وتحقيق 
الشريعة اإلسالمية يف كافة  التي ُتحّكم  البالد،  به ضرر على هذه  استيراد كل ما 
شؤوهنا، فهي بالد قائمة على عقيدة اإلسالم الخالدة، وتحكمها شريعة تتضمن 
العبادات واألخالق والمعامالت، فمثل هذا المنهج ال يمكن للمحافظين على 
أو  العقيدة،  هذه  يخالف  ما  باستيراد  السماح  يف  يتساهلوا  أن  به  واالعتزاز  بقائه 

ُيناقض شريعة اإلسالم، أو يؤثر على أخالق من يعيشون به.

إنه  إذ  فيه؛  االحتساب  يتم  كأهم مجال  الدين  يأيت حفظ  األول  المقام  ففي 
معرضًا  المقصد  هذا  يكون  أن  يمكن  وال  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  ]أهم 
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للضياع والتحريف والتبديل؛ ألن يف ذلك ضياعًا للمقاصد األخرى[)١)، بل إن 
كل مقاصد الشريعة قائمة عليه.

فحفظ الدين ُيعد من الغايات العظمى التي ُتحققه عملية الكشف والمعاينة 
البالد  استيراده من خارج هذه  يتم  ما  أن أغلب  إذ  الجمركي؛  المراقب  يف عمل 
تعامالهتا  يف  اإلسالمية  الشريعة  ُتحّكم  ال  بلدان  من  غالبًا  يكون  األصل  يف  هو 
وشؤوهنا، فيكون ذلك غالبًا ذريعًة لدخول صنف معين، أو مادة معينة، أو غير 
ذلك، مما يؤثر تأثيرًا مباشرًا، أو غير مباشر على عقيدة المسلم، إضافة إلى أن هذه 
البالد الـُمحكِمة لشريعة اإلسالم مستهدفة يف دينها القويم من قبل أعداء ال هم 

لهم سوى إيجاد طرق ووسائل تعمل على التأثير على عقيدة المسلمين.

ومن املعلوم أن حفظ الدين يكون من جانبني:  �
أركانه،  ُيقيم  ما  على  بالمحافظة  وذلك  الوجود؛  جانب  من  حفظه  أولها: 
وُيثبت قواعده، والجانب اآلخر: هو حفظه من جانب العدم؛ وذلك بدرء الفساد 
إن  إذ  اإليضاح؛  هذا  يف  يهمنا  ما  هو  الجانب  وهذا  عليه)٢)،  المتوقع  أو  الواقع، 
حفظه يف هذا الجانب يكون بدرء ما به ينعدم، أو ُيحّرف؛ وذلك برد كل ما ُيخالفه 

من األهواء والبدع والضالالت.

وإن العمل على حفظ عقيدة المسلم من أي شائبة تشوهبا هو أمر الزم لدوام 
صفاء هذه العقيدة، وحماية العقيدة من ذلك يكون بمنع كافة الوسائل التي تؤدي 

إلى عدم سالمة هذه العقيدة.

مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، د. محمد سعد اليوبي، ص187، دار ابن الجوزي   (1(
للنشر والتوزيع، ط4، 1433هـ.

المرجع السابق، ص188.  (2(
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والمتمعن يف عمل المراقب الجمركي يجد أن من أهم الوظائف التي يقوم 
هبا هو حماية العقيدة من كل ما قد يؤثر فيها؛ وذلك بمنع كافة الوسائل المؤدية 

لذلك، كالحد من دخول أي من السلع التي تتناىف مع العقيدة اإلسالمية.

 ويف واقع األمر أن ما يرد إلى هذه البالد من بضائع، أو غير ذلك يتخلله الكثير 
من المخالفات العقدية، التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر يف عقيدة المسلم؛ 
لذا كانت عملية الكشف والمعاينة محققة لهذا الجانب من جوانب حفظ الدين.

لألمن  حفًظا  الجمركي  العمل  يف  والمعاينة  الكشف  عملية  يف  أن  كما 
واستتبابه؛ وذلك بمنع أي وسيلة قد تؤثر فيه، فإذا ُعرف ذلك فإن األمن لهذه 
العمل  يف  والمعاينة  الكشف  عملية  ُتحققه  الذي  الرئيس  الهدف  هو  البالد 
الجمركي، فحفظ األمن هو مطلب الناس كافة، بال استثناء، وركن أساس لنعيم 
اإلنسان  وتدور عجلة حياة  العدل،  يتحقق  المجتمعات  بأمن  إذ  الدنيا؛  حياهتم 
ويكسب  طمأنينة،  بكل  ربه  يعبد  أن  باألمن  اإلنسان  ويستطيع  طمأنينة،  بكل 
الناس،  غيره من  ويتعامل مع  ويتعايش  اإلنسان يف مجتمعه،  يطمئن  وبه  رزقه، 
دون خوف على دينه، أو نسله، أو عقله، أو عرضه، أو نفسه وماله؛ ولذا قّدمه 

إبراهيم -عليه الصالة والسالم- على الرزق يف دعائه. 

قال تعالى: ﴿ ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئ ﴾ ]البقرة:١٢٦[ 
فالناس ال يهنأون بالطعام والشراب مع وجود الخوف؛ وألن الخوف كذلك تنقطع 

معه السبل يف تحقيق الحياة المطمئنة لإلنسانية جمعاء.

ويف تطبيق النظام الجمركي تحقيق لهذا المقصد؛ وذلك بالمعاينة والتفتيش 
يتم تصديره من  المملكة إلى داخلها، أو ما  يتم استيراده من خارج  على كل ما 
المملكة إلى خارجها، فعمل المراقب الجمركي قائم على تحقيق ذلك عن طريق 
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الكشف والمعاينة؛ إذ أن يف منع دخول صنف ما من المواد، أو البضائع، أو غير 
ذلك مما هو ممنوع استيراده، أو غير ذلك مما ُيخل بأمن الوطن والمواطن هو 

تحقيق لهذه الغاية.

ومن مقاصد الشريعة التي ُتفضي عملية الكشف والمعاينة إلى حفظها والعناية 
هبا هو مقصد حفظ العقل، فالعقل يف اإلسالم له أهمية كربى، فهو مناط المسؤولية 
والتكليف، وبه ُكرم اإلنسان، وُفّضل على سائر المخلوقات، وهتيأ للقيام بالخالفة 

يف األرض، وحمل األمانة من عند اهلل، قال تعالى: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ ﴾ ]األحزاب:7٢[.

ولهذه األهمية الخاصة حافظ اإلسالم على العقل، وسّن من التشريعات ما 
يضمن سالمته وحيويته، ومن ذلك: أنه حرم كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل، 

تعالى: ﴿ ٱ  ٻ   قال  والحشيش وغيرها،  كالخمر  ُيعّطل طاقته  أو  به،  ويضر 
ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ﴾ ]المائدة:٩٠[.

وذلك ُيبين مدى األهمية الخاصة يف الشريعة اإلسالمية لمقصد حفظ العقل؛ 
وذلك من خالل ما جاء من األدلة من الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين.

شأنه  من  ما  لكل  الضبط  حاالت  من  الكثير  هناك  الجمركي  العمل  ويف 
اآلفات  هذه  ألرباب  رئيس  هدف  ُتعد  الحرمين  بالد  أن  ذلك  بالعقل؛  اإلخالل 
التي تفتك بالعقل البشري، كالمخِدرات والمسكِرات وغيرها، والتي فيها أعظم 
بحمايتها، فكم  الشريعة  التي جاءت  الخمس،  الضرورات  التعدي على  أسباب 
حصل بسببها من سفك للدماء الُمحرمة، وانتهاك لألعراض، وإتالف لألموال، 
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الكشف  عملية  كانت  كله  ولذلك  الدين؛  لمصالح  وتفويت  للعقول،  وإفساد 
والمعاينة يف العمل الجمركي على كافة الواردات من شتى بلدان العالم أمرًا بالغ 

األهمية يف سبيل تحقيق هذا المقصد.

وبما أن التجارة عن طريق االستيراد من الخارج هي أساس العمل الجمركي، 
وركٌن من أركانه، فإنه قد تكون هذه التجارة ذريعة لدخول شيء من السلع المحرمة 
للمجتمع  والخلقية  العقدية  للدعائم  تقويض  فيها  يكون  قد  والتي  الضارة،  أو 
آثار سيئة ووخيمة؛ لذلك كان من أولويات األمور  ينتج عنها من  اإلسالمي؛ لما 
أن ُيحّرم اإلسالم بيع واستيراد كافة المواد المحرمة شرعًا، مثل الخمر والخنزير 
والميتة، وكافة المواد الضارة، ولقد أعلن رسول اهلل  غداة فتح مكة 

منع تداول مثل هذه المحرمات، والتجارة فيها.

  اهلل  رسول  سمع  أنه    اهلل  عبد  بن  جابر  عن  ورد  فقد 
َم َبْيَع اْلَخْمِر، َواْلَمْيَتِة، َواْلِخْنِزيِر،  يقول عام الفتح وهو بمكة: )إِنَّ اهَّلَل َوَرُسوَلُه َحرَّ
ُفُن،  السُّ بَِها  ُيْطَلى  ُه  َفإِنَّ اْلَمْيَتِة،  ُشُحوَم  َأَرَأْيَت  اهَّللِ،  َرُسوَل  َيا  َفِقيَل:  ْصَناِم(  َواأْلَ
َوُيْدَهُن بَِها اْلُجُلوُد، َوَيْسَتْصبُِح بَِها النَّاُس، َفَقاَل: )ال، ُهَو َحَراٌم( ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهَّللِ 
َم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها  ا َحرَّ  ِعْنَد َذلَِك: )َقاَتَل اهَّلُل اْلَيُهوَد، إِنَّ اهَّلَل  َلمَّ

َأْجَمُلوُه، ُثمَّ َباُعوُه َفَأَكُلوا َثَمَنُه()١).

هذا  على  تعليقًا  قوله    عياض  القاضي  عن  النووي  اإلمام  ونقل 

َقْولِِه: ﴿ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىائ  ائ   َباُب  الُقْرآِن،  َتْفِسيِر  صحيح البخاري، كَِتاُب   (1(
اآلَيَة، حديث رقم: )4633(، ج6، ص57،  ]األنعام: 146[   ﴾ ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ 
رقم:  حديث  واألصنام،  والخنزير  والميتة  الخمر  بيع  تحريم  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم،  صحيح 

)1581(، ج3، ص1207.
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الحديث: ]تضمن هذا الحديث أن ما ال يحل أكله، واالنتفاع به، ال يجوز بيعه، 
وال يحل أكل ثمنه[)١).

وقد اتفقت األمة على أن دار اإلسالم، سواء كانت من تمصير المسلمين، 
أو  فيها خمرًا،  ُيظهروا  أن  الكفار  إقرار  أنه ال يجوز  فتحوه عنوة،  مما  أو كانت 
خنزيرًا، أو ناقوسًا، وإن َشرَط إمام المسلمين ذلك، وعقد عليه الذمة؛ كان العقد 
يعلم  األمة، ال  اتفاق من  : وهو  القيم  ابن  اإلمام  قال  فاسدين،  والشرط 

بينهم فيه نزاع)٢).

للدولة  والتصدير  االستيراد  سياسة  بتنظير  المسلمين  علماء  يكتف  ولم 
تنفيذ هذه السياسة، وتمنع تصدير  اإلسالمية، بل اقرتحوا وسائل عملية تضمن 
السلع المحظورة إلى الخارج، كما تمنع توريد السلع المحرمة إلى الداخل، ومن 
البضائع  لتفتيش  الدولة اإلسالمية  نقاط حراسة على حدود  إقامة  الوسائل  تلك 
الـُمَصدرة والمستوردة؛ وذلك للتأكد من خلوها من المواد المحظورة والمحرمة، 

أو مما يمس أمن الدولة اإلسالمية))).

له  تكون  أن  لإلمام  ]وينبغي   : يوسف  أبو  اإلمام  يقول  هذا  ويف 
مسالح))) على المواضع التي تنفذ إلى بالد الشرك من الطرق، فُيفتشون َمن مّر 

شرح النووي على مسلم، ج11، ص8-9، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، حديث   (1(
رقم: )1581(.

انظر: أحكام أهل الذمة، ج3، ص1178، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم   (2(
الجوزية، الناشر: رمادي للنشر، ط1، 1418هـ-1997م.

التدابير الواقية من التشبه بالكفار، عثمان أحمد دوكلي، ص553، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه   (3(
يف قسم الدعوة واالحتساب - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1417هـ-1418هـ.

المسالح: جمع مسلحة، بالفتح: الثغر، والقوم ذوو سالح، القاموس المحيط، مادة )سلح(، ص387،=  (4( 



احلسبة يف نظام اجلمارك 47
www.almohtasb.com

هبم من التجار، فمن كان له معه سالح ُأخذ منه وُرد، ومن كان معه رقيق ُرد، ومن 
كانت معه ُكتب ُقرئت كتبه، فما كان من خرب من أخبار المسلمين قد ُكتب به، ُأخذ 
الذي ُأصيب معه الكتاب، وُبعث به إلى اإلمام ليرى فيه رأيه، وال ينبغي لإلمام أن 
يدع أحدًا ممن ُأسر من أهل الحرب يف أيدي المسلمين، يخرج إلى دار الحرب 

راجعًا إال أن ُيفادى به، فأما على غير الفداء فال[)١).

وعمل المراقب الجمركي يف أساسه قائمًا على ما سبق بيانه من حفظ لحدود 
الدولة، ومنع دخول كل ما قد يمس عقيدة اإلسالم، أو أحكامه، كما أنه عمٌل قائم 

على حفظ أمن البالد والعباد.

يقول سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل 
الشيخ حفظه اهلل: ]... فإن ما يقوم به رجال الجمارك عمل عظيم، ومسئولية جسيمة 
يؤدوهنا، وهم على ثغر من ثغور هذا الوطن المبارك، وهم يف مواجهة أعداء البالد، 
وتخريب  المسلمة،  األمة  لضرب  يستخدمون  األعداء  أن  وذلك  األمة،  وأعداء 
والمسكرات  المخِدرات  أسلحة  منها  األسلحة،  من  أنواعًا  المسلمين  أوطان 
الشباب، والقضاء على أخالقهم، وعلى قوهتم ونشاطهم، ومنها  إلفساد عقول 
أسلحة نشر المواد اإلباحية والال أخالقية، ومنها اإلضرار باقتصاد الوطن، عن 
كل  بإدخال  بالصحة  اإلضرار  ومنها  والمقلدة،  المزيفة  البضاعة  إدخال   طريق 

= وقال صاحب كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، 
المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، )3/ 142(: الَمْسَلحة: قوٌم يف 

ل به. : الواحد الُمَوكَّ لوا بإزاء َثْغر، والجميع الَمسالِح، والَمْسَلحيٌّ ٍة قد ُوكِّ ُعدَّ
الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، ص270، تحقيق: طه   (1(
عبد الرؤوف سعد - سعد حسن محمد، الناشر: المكتبة األزهرية للنشر، دون ذكر لتاريخ الطبعة أو 

رقمها.
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ما يضر بصحة الناس من الممنوعات، أو األدوية والعقاقير المغشوشة، وغير ذلك 
من صور المعاداة والمحاربة التي ُيمارسها ويستخدمها أعداء األمة اإلسالمية، 
وأعداء بالدنا المباركة، ومن هنا فإن مسؤولية رجال الجمارك يف مواجهة كل هذه 
وضبط  منع  من  به  يقومون  وما  جسيمة،  مسؤولية  البالد  عن  وصّدها  األخطار، 
المخِدرات والممنوعات عمل جليل شريف، إذا أخلص صاحب النية، واحتسب 
األجر، وقام بوظيفته بكل صدق وأمانه، فإنه على أجر عظيم، وثواب جزيل من 
اهلل ، وإن عمله هذا نوع من أنواع الرباط يف سبيل اهلل، وحماية للثغور، 

وحراسة الحدود عن كل ما يضر بمصلحة البالد، ومصلحة عامة الناس[)١).



مقابلة ُأجريت مع سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ، مجلة الجمارك   (1(
العدد 37، ص25-24،  الجمارك،  العامة واإلعالم بمصلحة  العالقات  إدارة  السعودية، تصدر عن 

رمضان 1432هـ-أغسطس 2011م.



الفصل األول
جماالت االحتساب يف اجلمارك

وفيه مخسة مباحث: �

املبحث�األول:�االحتساب�يف�جمال�العقيدة.��

املبحث�الثاين:�االحتساب�يف�جمال�اآلداب�العامة�واألخالق.��

املبحث�الثالث:�االحتساب�يف�جمال�حفظ�األمن.��

املبحث�الرابع:�االحتساب�يف�جمال�مكافحة�الغش�التجاري�والتقليد.��

املبحث�اخلامس:�االحتساب�يف�جمال�مكافحة�املسكرات�واملخدرات���
وسالمة�الغذاء�والدواء.

 

 





المبحث األول
االحتساب يف جمال العقيدة

وفيه مطلبان: �

املطلب�األول:�تعريف�العقيدة�ومشروعية�االحتساب�فيها.��

املطلب�الثاين:�السلع�املمنوع�استريادها�محايًة�للعقيدة.��
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L  متهيد  J

هذه  وأهم  عاتقه،  على  المسؤوليات  من  الكثير  الجمركي  المراقب  يتحّمل 
المسؤوليات هي حماية الفرد والمجتمع من أي آفات قد تؤثر على الفطرة السليمة 
على  تقع  التي  المسؤوليات  أهم  هي  المسلم  عقيدة  فحماية  المسلم،  لإلنسان 
السلبية  الظواهر  من  والمجتمع  الفرد  حماية  وكذلك  الجمركي،  المراقب  عاتق 
والمخاطر التي ُتهدد األمن، أو الظواهر التي تؤثر يف األخالق التي يجب أن يكون 
عليها المسلم، إلى غير ذلك من المسؤوليات التي ستمر معنا يف هذا الفصل، وكما 
أشرنا سابقًا أن العمل الجمركي واسع ومتشعب يف المهام التي يجب أن يؤديها 
المراقب الجمركي، ُيفضي هذا التوسع إلى تعدد مجاالت االحتساب يف العمل 
الجمركي، ويف هذا الفصل سيكون اإليضاح حول هذه المجاالت، وذلك وفقًا 
لطبيعة عمل المراقب الجمركي، وما يتم االحتساب فيه، وُتعرف هذه المجاالت 

من خالل السلع الممنوع أو المقيد استيرادها.

وتحديد ما سبق مما هو ممنوع أو ُمقّيد يف نظام الجمارك يرجع يف األساس 
سلعة،  كل  أحكام  معرفة  يف  الرئيس  المصدر  ُتعد  التي  الجمركية،  التعريفة  إلى 
والتي تضم كافة مسميات السلع، باإلضافة إلى أحكام كل سلعه؛ وذلك من حيث 
السماح بدخولها، أو منعها، أو تقييدها بإجراء معين، كما أن هناك مصادر أخرى 
استيراده،  ُمقيد  أو  ما هو ممنوع  ُيعرف من خاللها  الجمركية«  »التعريفة  خالف 
المعنية بكل مجال من مجاالت  اللجان االستشارية  والتي تصدر كقرارات من 

االحتساب يف الجمارك.
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وقبل الشروع يف معرفة مجاالت االحتساب من خالل التعريفة الجمركية، 
يجدر بنا أواًل أن نأيت على ماهية التعريفة الجمركية التي ُتعد المرجع الرئيس يف 
معرفة كل ما هو ممنوع أو ُمقيد من السلع، ثم بعد ذلك نأيت على بيان وتعريف 

مصطلح الممنوع والمقيد. 

املراد من التعريفة اجلمركية:  �
التي  البضائع وفئات »الرسوم« الجمركية  هي الجدول المتضمن مسميات 
وأصنافها)١)،  البضائع  ألنواع  فيها  الواردة  والمالحظات  والقواعد  لها،  تخضع 

وهي ُتعرف أيضًا بمسمى »النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع«.

العام  يف  بروكسل  يف  توقيعها  تم  اتفاقية  هو  الجمركية«  »التعريفة  وأصل 
1983م ُتعرف باتفاقية النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع،)٢) وقد أضافت 
أغراضها  يف  المملكة  هتم  التي  السلع  جميع  النظام  هذا  يف  السعودية  الجمارك 
اإلحصائية، والتجارية والجمركية؛ إذ أن هناك الكثير من السلع واألصناف التي 
ال يوجد ألغلب الدول األخرى أي مانع أو قيد حولها، والتي قد يكون يف بعضها 
تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، أو تتعارض مع أنظمة وقوانين هذه البالد، 
فكان لزامًا أن ُيضاف يف هذا النظام أي سلع قد يكون حولها مالحظات، سواء 

كان ذلك بالمنع أو القيد، أو أي مالحظات أخرى.

وقد تمت المصادقة على العمل بالنظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع عرب 

نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص14، صادر من المركز الوطني   (1(
للوثائق والمحفوظات.

التعريفة الجمركية، من إصدارات مصلحة الجمارك العامة بالمملكة العربية السعودية، ص7، ط15،   (2(
1433هـ.
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مرسوم ملكي كريم رقم 56 يف تاريخ 1410/10/19هـ.

املراد من السلع املمنوعة:  �
وهي البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها باالستناد إلى أحكام 

نظام الجمارك، أو أي نظام آخر.

املراد من السلع املقّيدة:  �
وهي البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام نظام 

»قانون« الجمارك، أو أي نظام آخر)١).



نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص16.  (1(
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املطلب األول
L  تعريف�العقيدة�ومشروعية�االحتساب�فيها  J

العقيدة يف اللغة: �
يعِقده  َعَقدة  وُيقال:  الحل،  نقيض  والعقد  الربط،  وهو  العقد  من  مأخوذة 

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ﴿ڭ   تعالى:  قال  والنكاح،  اليمين  ُعْقَدة  ومنه  َعْقدًا، 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴾ ]المائدة: ٨٩[.

الدين  يف  والعقيدة  معتقده  لدى  فيه  الشك  يقبل  ال  الذي  الحكم  والعقيدة: 
والجمع:  الرسل،  وبعث  اهلل،  وجود  كعقيدة  العمل؛  دون  االعتقاد  به  ُيقصد  ما 

عقائد)١).

العقيدة يف االصطالح: �
هي األمور التي يجب أن ُيَصّدق هبا القلب، وتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون 

يقينًا ثابتًا، ال ُيمازجها ريب، وال ُيخالطها شك)٢).

فهي  مراتب اإلسالم،  الدين، وأسمى  أبواب  أهم  التوحيد هي من  وعقيدة 
األساس المتين، والقاعدة الصلبة التي ُيبنى عليها السلوك، وهي التي تقوم عليها 
العقيدة فاسدة، أو مشوبة بشرك، أو  العبادات الظاهرة والباطنة، فإن كانت هذه 
الخسران  وذلك  واآلخرة؛  الدنيا  وخسر  العبد،  وخاب  الدين،  بناء  فسد  غيره، 

انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج3، ص296، وانظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   (1(
ج2، 614، الناشر: دار الدعوة – مصر.

"أهل السنة والجماعة"، عبد اهلل بن عبد الحميد األثري، ص29- الوجيز يف عقيدة السلف الصالح   (2(
30، ط3، دار الراية للنشر والتوزيع.
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المبين، قال تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ ﴾ ]النساء:٨)[.

ولقد أمر اهلل تعالى بعبادته وحده، وعدم اإلشراك به شيئًا، قال تعالى: ﴿ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]النساء:٦)[ فمن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيًا بعبادة اهلل 

وحده. 

بعثته  منذ    محمد  نبينا  المرسلين،  سيد  سيرة  يف  المتأمل  وإن 
وحتى وفاته ُيدرك أن حياته كلها كانت احتسابًا على الناس إلصالح عقائدهم، 
بجانب  دعوته  بداية  يف    اهتمامه  كان  وقد  وأخالقهم،  وعبادهتم 
، ومن  ، ونبذ الشرك، وعبادة غير اهلل  العقيدة؛ وذلك بتوحيد اهلل 
صور احتسابه  يف هذا الجانب: َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َقاَل: َكاَن 
 : اهللِ  َرُسوُل  َفَيُقوُل  َقاَل:  َلَك،  َشِريَك  َلبَّْيَك ال  َيُقوُلوَن:  اْلُمْشِرُكوَن 
)َوْيَلُكْم، َقْد َقْد( َفَيُقوُلوَن: إاِل َشِريًكا ُهَو َلَك، َتْملُِكُه َوَما َمَلَك، َيُقوُلوَن َهَذا َوُهْم 

َيُطوُفوَن بِاْلَبْيت)١).

، َأنَّ  ومن احتسابه أيضًا على مخالفات يف العقيدة َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر اْلُجَهنِيِّ
َرُسوَل اهللِ  َأْقَبَل إَِلْيِه َرْهٌط، َفَباَيَع تِْسَعًة َوَأْمَسَك َعْن َواِحٍد، َفَقاُلوا: َيا 
َرُسوَل اهللِ، َباَيْعَت تِْسَعًة َوَتَرْكَت َهَذا؟ َقاَل: )إِنَّ َعَلْيِه َتِميَمًة( َفَأْدَخَل َيَدُه َفَقَطَعَها، 

َق َتِميَمًة َفَقْد َأْشَرك()٢). َفَباَيَعُه، َوَقاَل: )َمْن َعلَّ

رواه مسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث رقم: )1185(، ج2، ص843.  (1(
مسند اإلمام أحمد، ج28، ص636، حديث رقم: )17422(، وقال محققوه: إسناده قوي، وصححه   (2(

األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )492(.
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وقد أزال النبي  األنصاب الموجودة حول بيت اهلل الحرام، َعْن 
الَبْيِت  َوَحْوَل  الَفْتِح،  َيْوَم  َة  َمكَّ   النَّبِيُّ  َدَخَل  َقاَل:   ، اهللِ  َعْبِد 
َوَزَهَق  الَحقُّ  )َجاَء  َوَيُقوُل:  َيِدِه،  فِي  بُِعوٍد  َيْطُعنَُها  َفَجَعَل  ُنُصٍب  َوَثالَُثِماَئِة  ِستُّوَن 

الَباِطُل، َجاَء الَحقُّ َوَما ُيْبِدُئ الَباِطُل َوَما ُيِعيد()١).

وال يقتصر احتسابه  يف هذا المجال على ما سبق بيانه من أحاديث، 
بل هناك الكثير من النماذج، التي تدل على احتسابه  يف مجال العقيدة.



صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح، رقم الحديث )4287( ج8،   (1(
الحديث  رقم  الكعبة،  حول  من  األصنام  إزالة  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  مسلم،  صحيح  ص15، 

)1781(، ج3، ص1408.
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املطلب الثاني
L  السلع�املمنوع�استريادها�محايًة�للعقيدة  J

نصت التعريفة الجمركية يف الجمارك السعودية، أو ما ُيعرف بالنظام المنسق 
الشرك، ألن يف  ُتعد من مظاهر  السلع، على منع استيراد سلع  لتصنيف وتبويب 
فيها  يكون  قد  التي  الشركية  المظاهر  كافة  من  المسلم  لعقيدة  حماية  المنع  هذا 
تشبٌه بعقيدة غير المسلمين، أو ألن يف بعض هذه السلع اعتقادات تتناىف مع تعاليم 

اإلسالم.

الجمركية« تؤخذ  »التعريفة  فهناك مصدر آخر خالف  َمر معنا سابقًا  وكما 
المنع أو السماح، وهذا المصدر هو قرارات »اللجان االستشارية  منه تعليمات 
اللجان  وهذه  الحنيف«  اإلسالمي  للدين  إساءة  فيه  أن  ُيشتبه  ما  بدراسة  المعنية 
كبعض  شرعية،  محظورات  أي  تتضمن  قد  التي  السلع  دراسة  خاللها  من  يتم 
السلع التي تحمل شعارات ترمز إلى انتماءات شركية، أو كان فيها تشبه بعقيدة 
غير المسلمين، أو كانت هذه الشعارات عبارة عن شعارات اعتزاز بالمعتقدات 

والديانات الباطلة، أو غيرها من الضالالت.

تطبيقًا  استيرادها  ُيحظر  التي  السلع  أنواع  كافة  بيان  على  سنأيت  يلي  وفيما 
النظام  يف  عليها  منصوصًا  جاء  والتي  الشرك،  وسائل  من  العقيدة  حماية  لمبدأ 
المنسق لتصنيف وتبويب السلع -التعريفة الجمركية-، مع بيان الحكمة من هذا 

المنع.
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مما ورد منع استرياده حفاظًا على العقيدة)١): �
* الصليب، أو أي سلعة مرسوم عليها صور، أو نقوش، أو رسوم، أو تالوات، 
واألفالم  المطبوعات  من  وغيرها  والكتب  النشرات  ذلك  يف  بما  عبارات  أو 

واألشرطة التي تتناىف مع العقيدة اإلسالمية.

الصليب�يف�اللغة:���

من َصَلَب العظام َيصُلُبها صلبًا، بمعنى جمعها وطبخها، واستخرج َوَدَكها؛ 
ليؤتدم به)٢).

واملراد�منه�يف�االصطالح:���

صورة  على  ُأخرى  على  خشبة  توضع  أن  وصورته  للنصارى،  الذي  هو 
التقاطع، يحدث منه المثلثان على صورة المصلوب، وأصله أن النصارى يزعمون 
أن اليهود صلبوا عيسى ، فحفظوا هذا الشكل تذكيرًا لتلك الصورة الغريبة 

الفظيعة، وتحسرًا عليها، وعبدوه))).

 : ِقال: َقاَل َرُسوُل اهلل ، وقد جاء يف الحديث: عن أبي هريرة
ِليَب،  )َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، َلُيوِشَكنَّ َأْن َيْنِزَل ِفيُكْم اْبُن َمْرَيَم َحَكًما ُمْقِسًطا، َفَيْكِسَر الصَّ

َوَيْقُتَل الِخْنِزيَر، َوَيَضَع الِجْزَيَة، َوَيِفيَض الَماُل َحتَّى اَل َيْقَبَلُه َأَحد())).

التعريفة الجمركية، من إصدارات مصلحة الجمارك العامة بالمملكة العربية السعودية، ص7، ط15، 1433هـ.  (1(
لسان العرب، البن منظور، ج1، ص528، مادة )ص ل ب(.  (2(

عون المعبود شرح سنن أبي داود وحاشية ابن القيم، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،   (3(
باب يف الصليب يف الثوب ج11، ص138، دار الكتب العلمية، ط2، 1415هـ.

صحيح  ص82،  ج3،  رقم:)2222(،  حديث  الخنزير،  قتل  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  صحيح   (4(
، حديث  مسلم، كتاب اإليمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 

رقم: )155(، ج1، ص 135.
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والعلة من منع استيراد أي سلعة تحمل شيء من ذلك؛ تتضح من علة التحريم، 
النصارى،  البعد عن مشاهبة  الصليب ولبسه هي  العلة من تحريم رسم  أن  حيث 
وتعظيم رموزهم الدينية الباطلة، وقد ورد يف السنة ما يدل على االحتساب على 

التصاليب.

َبْيتِِه َشْيًئا   َكاَن ال َيْتُرُك فِي  فَعْن َعائَِشَة ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ 
فِيِه َتْصلِيٌب إاِل َقَضَبُه()١).

قال الشوكاين: والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط 
وغيرها التي فيها تصاوير)٢).

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : ]الصليب ال يجوز عمله بأجرة، وال 
غير أجرة، وال بيعه صليبًا، كما ال يجوز بيع األصنام، وال عملها[))).

السلع  من  العديد  دخول  دائمًا  السعودية  الجمارك  وتمنع  منعت  وقد 
المتنوعة التي تم استيرادها، والتي اتضح بعد الكشف والمعاينة عليها أهنا تتضمن 
عرب تصاميمها اعتزازًا هبذه العقائد الباطلة، كالصليب ونحوه، ويكون أكثر ذلك 
األخرى، وسيأيت  المستلزمات  االستهالكية وغيرها من  والمواد  الملبوسات  يف 

الحقًا بيان بعض ما تم منع استيراده من ذلك. 

ج4،   ،)4151( رقم:  حديث  الثوب،  يف  الصليب  يف  باب  اللباس،  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  أخرجه   (1(
ص72، وصححه األلباين، صحيح سنن أبي داود، ج2، ص531، حديث رقم: )4151(.

نيل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاين، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ج2،   (2(
ص119، الناشر: دار الحديث - مصر، ط1، 1413هـ-1993م.

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين، تحقيق: عبد الرحمن   (3(
الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجّمع  الناشر:  ص141،  ج22،  قاسم،  بن  محمد  بن 

1416هـ-1995م.



احلسبة يف نظام اجلمارك 62
www.almohtasb.com

املصاحف بكميات كبرية: �
ومما ورد منعه يف النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، المصاحف القرآنية 
بكميات تجارية، والحكمة من هذا المنع أنه وردت عرب منافذ الدخول إرساليات 
فيها، وبعضها  ثبت وجود أخطاء جوهرية  بأحجام مختلفة  عبارة عن مصاحف 
ُوجد فيها تحريف يف كالم اهلل ، ومن هذه األخطاء التي تم كشفها، طمس 
هناك  أن  كما  واضح،  غير  منها  والبعض  الشريف،  المصحف  صفحات  بعض 
المصاحف  هذه  وبعض  القرآن،  سور  جميع  على  تشتمل  ال  المصاحف  بعض 
من  ُيعرف  فالذي  محذوف)١)،  منها  والبعض  مرتبة،  غير  صفحاهتا  أرقام  تكون 
دون  فيها  الشريف  المصحف  يتم طباعة  مطابع  الدول  بعض  يوجد يف  أنه  ذلك 
أن يكون هناك رقابة علمية ُتراجع وُتمحص ما يتم طباعته، باإلضافة إلى أنه يف 
الشريف من خالل  المصحف  تام يف طباعة  اكتفاء  لدينا  الحمد -  بالدنا - وهلل 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي ُتشرف عليه وزارة الشؤون 
للمصحف  طباعته  ُتغطي  والذي  واإلرشاد،  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية 

الشريف جميع بالد المسلمين.
بياهنا سابقًا يف حق طباعة المصحف  التي جاء  الجلية  الواضحة  فاألخطاء 
وعدم  المملكة،  خارج  من  المصاحف  استيراد  منع  لفرض  تدعو  الشريف، 

السماح بدخولها إطالقًا.
فكان دور المراقب الجمركي يف تنفيذ هذا التعليمات والقرارات أمرًا بالغ 

األهمية، إذ يف ذلك حماية لجانب من جوانب العقيدة.

تعميم صادر من مصلحة الجمارك العامة بخصوص منع دخول المصاحف، رقم 43/176/م بتاريخ   (1(
1426/4/13هـ.
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يف  المنع  قرار  الجمركية«  »القيود  إدارة  يف  ممثلة  الجمارك  أصدرت  وقد 
الربية والجوية والبحرية، كما أهنا  الدخول  ذلك، وتم توزيعه على جميع منافذ 

ُتصدر بين فرتة وُأخرى تعليمات تؤكد وُتشدد على هذا المنع.

شجرة عيد امليالد: �
وهي أحد رموز أعياد النصرانية، وتحديدًا هو احتفال النصارى الذي يصادف 
رأس كل سنة ميالدية، وهذه الشجرة مختصة هبذا الشأن فقط، وال ُتستخدم إال 

لذلك.

وأول من استخدم شجرة الميالد هم الفراعنة والصينيون والعربانيون، كرمز 
للحياة على حد زعمهم، ثم إن عبادهتا قد شاعت بين الوثنين األوربيين، وظلوا 
على احرتامها وتقديسها حتى بعد دخولهم يف النصرانية، فأصبحوا يضعوهنا يف 
البيوت، ويزينوها هبا، كي تطرد الشيطان أثناء عيد الميالد على حد زعمهم، ولم 
ُيطلق عليها شجرة الميالد إال يف القرن السادس عشر الميالدي يف ألمانيا الغربية، 
وحواء  آدم  بذكرى  الديني  االحتفال  يف  الجنة  بشجرة  ُيسمى  بما  تحولت  حيث 
يف الرابع والعشرون من ديسمرب إلى شجرة الميالد، حيث أصبح الناس يعلقون 
إلى  الشجرة  فكرة  تدخل  ولم  بزعمهم،  المسيح  إلى  ترمز  التي  الشموع  عليها 

انجلرتا إال يف القرن التاسع عشر)١).
فيتبّين من ذلك أن أصل هذا المظهر الديني عندهم وجذوره وثنية، كما سبق 

بيانه.

الميالد - من  الرمز - شجرة عيد  والحكمة واضحة جلّية يف تصنيف هذا 

دائرة المعارف الربيطانية، ج3، ص284، دون ذكر الطبعة أو تاريخها.  (1(
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السلع الممنوع استيرادها، حيث إن اقتناء مثل هذه األشياء ُيعد من التشبه بالكفار، 
وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة بالنهي عن التشبه هبم، وببيان أن 
أتباع هذه المعتقدات الباطلة يف ضالل; فمن قلدهم فقد قلدهم يف ضاللهم، قال 
 ﴾ ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ تعالى: 

]الجاثية:١٨[ وقال تعالى: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾ ]الرعد:7)[.
وما من شك أن مشاهبة النصارى يف أي من معتقداهتم الباطلة تعد من األمور 
التي تدل على مودهتم ومحبتهم، وهذا يناقض الرباءة من الكفر وأهله، واهلل تعالى 
هنى المؤمنين عن مودة غير المسلمين ومواالهتم، وجعل أيضًا يف مواالهتم سببًا 

باهلل - منهم; قال تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   المرء - والعياذ  ألن يكون 
پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ﴾ ]المائدة:٥١[.

ففي هذه اآلية ينهى اهلل  عباده المؤمنين عن مواالة اليهود والنصارى 
الذين هم أعداء اإلسالم)١).

كما ورد يف السنة النبوية ما يدل على خطورة التشبه بغير المسلمين، فَعِن اْبِن 
َفُهَو ِمْنُهم()٢)  َه بَِقْوٍم  َتَشبَّ : )َمْن  ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  ُعَمَر 
ففي هذا الحديث بيان من النبي  لمصير من يتشبه بقوم من الناس، 
فإذا كان هذا التشبه بالكافرين فهذا المصير خطير جدًا، وهذا هو الخسران المبين 

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، تحقيق: سامي بن محمد   (1(
سالمه، ج3، ص132، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ-1999م.

أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب اللباس، باب يف لبس الشهرة، حديث رقم: )4031(، ج4، ص44، وقال   (2(
الشيخ األلباين: حديث حسن صحيح، صحيح سنن أبي داود، ج2، ص504 حديث رقم: )4031(.
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الذي ال ُتحمد عاقبته يف الدنيا واآلخرة، فإذا ُعرف ذلك فنعلم أنه ال يجوز اتخاذ 
هذه االعتقادات ومشاهبة الكفار يف باطلهم. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  تعالى: ]ال يحل للمسلمين أن يتشبهوا 
هبم يف شيء مما يختص بأعيادهم المن طعام، وال لباس، وال اغتسال، وال إيقاد 
وليمة،  فعل  يحل  ذلك، وال  غير  أو  عبادة  أو  معيشة  عادة من  تبطيل  نيران، وال 
وال اإلهداء، وال البيع بما يستعان به على ذلك ألجل ذلك، وال تمكين الصبيان 
أن  لهم  ليس  وبالجملة:  زينة،  إظهار  األعياد، وال  الذي يف  اللعب  من  ونحوهم 
يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر 

األيام، ال يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم[)١).
فكل ما سبق من أدلة هو تبيان لخطورة التشبه بغير المسلمين يف معتقداهتم 
الجمركي  المراقب  منع  يف  وإنه  الحنيف،  الدين  تعاليم  يخالف  وفيما  الباطلة، 
للعقيدة الصحيحة من كل وسيلة تؤدي  السلع هو حمايٌة  استيراد مثل ذلك من 

إلى عدم صفائها من الشرك.

النجمة السداسية: �
ولهما  أضالع،  متساوي  منهما  كل  مثلثين  من  ن  ُمكوَّ شكل  عن  عبارة  هي 
مركز واحد، وهذان المثلثان رأس أحدهما إلى أعلى ورأس اآلخر إلى أسفل. 
جميعًا  تلمسها  رؤوس  ستة  ذات  سداسية  نجمة  المتداخالن  المثلثان  ل  ويشكِّ

محيط دائرة افرتاضية)٢).

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج25، ص329.  (1(
انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج7، ص132، دون ذكر   (2(

للطبعة أو دار النشر.
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الرمز  أيضًا  وهي  اليهودية،  رموز  أهمِّ  من  واحدة  السداسية  النجمة  وُتعد 
الصهيونية  الدولة  لليهودية يف علم  يرمز  الذي  الشكل  العالمي لهم، ويظهر هذا 

-إسرائيل-، فيتبين من ذلك تعظيم هذا الشكل من اليهود. 

أو  الزينة،  أو  اللباس  الشكل سواء يف  استعمال هذا  الشرعي من  والموقف 
أهل  قبل  وبيانه من  تم توضيحه  المسلم يف أي شيء آخر،  يقتنيه  كاقتناء  اتخاذه 
العلم؛ إذ ال يجوز استعمال هذا الشكل، وال شراء ما يحمل هذا الشعار قياسًا على 
الصليب، حيث جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة أنه ال يجوز عمل هذه المصوغات 
بما يحمل شعارات الكفر ورموزه كالصليب، ونجمة إسرائيل، وغيرها، كما أنه 

ال يجوز بيعها وال شراؤها)١).

وكما ذكرنا سابقًا يف منع النظام الجمركي الستيراد الصليب، أو أي سلعة 
أي  أو  السداسية،  النجمة  أيضًا  الجمركي  النظام  يمنع  الصليب،  صورة  تحمل 

سلعة تحمل هذا الشكل. 
ويف منافذ الدخول الجمركية يرد الكثير من ذلك، ويتم منعها من قبل المراقب 

الجمركي؛ تطبيقًا لمبدأ حماية العقيدة.

� : منوذج ختم الرسول
جاء يف ذكر شمائل رسول اهلل  أنه اتخذ خاتمًا من فضه، ففي 
وِم،  ا َأَراَد النَّبِيُّ  َأْن َيْكُتَب إَِلى الرُّ الحديث عن أنس ، قال: َلمَّ
ٍة، َفَكَأنِّي  قِيَل َلُه: إِنَُّهْم اَل َيْقَرُءوَن كَِتاًبا إاِل َأْن َيُكوَن َمْخُتوًما، )َفاتََّخَذ َخاَتًما مِْن فِضَّ

ج13،  الدويش،  عبدالرزاق  بن  أحمد  وترتيب:  جمع  األولى،  المجموعة  الدائمة،  اللجنة  فتاوى   (1(
ص69، الناشر: إدارة البحوث العلمية واإلفتاء - اإلدارة العامة للطبع - الرياض.
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ٌد َرُسوُل اهللِ()١). َأْنُظُر إَِلى َبَياِضِه فِي َيِدِه، َوَنَقَش فِيِه ُمَحمَّ

من هذا الحديث يتبين أن النبي  قد اتخذ خاتمًا من فضه، وهذا 
الختم كان يستخدمه يف حياته -صلوات اهلل وسالمه عليه- يف مكاتباته للملوك.

ومما جاء يف النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع مما ُيمنع استيراده، نموذج 
لختم الرسول ، حيث سبق أن ورد عرب المنافذ الجمركية نماذج يزعم 
صانعوها يف بعض الدول مثل تركيا والمغرب وغيرها، أهنا نموذجًا لختم الرسول 
، وقد تم منع دخولها بعد صدور قرار المنع من قبل اللجان االستشارية 

المعنية بدراسة ما ُيشتبه أن فيه إساءة للدين اإلسالمي الحنيف.
والحكمة من هذا المنع أنه ليس يف اقتناء هذا النموذج المشابه لختم الرسول 
استعماله  مثل  ذلك،  تتبع  التي  الباطلة  االعتقادات  ظهور  سوى   
كحجاب، أو اعتقاد حصول الربكة عند حمله، أو ما شابه ذلك، مما ينايف عقيدة 

المسلم الصحيحة.

احملراب اإللكرتوني: �
يتوسطه  الفاخر،  الخشب  من  مصنوع  محراب  هو:  اإللكتروين  المحراب 
شاشة إلكرتونية مستطيلة، أبعادها كأبعاد صفحة الكتاب بعد تكبيرها، يمكن عند 
تشغيلها استعراض القرآن الكريم، والوقوف عند أي صفحة لتظهر مقروءة بشكل 
واضح للذي يقف يف المحراب على بعد حوالي مرتين من الشاشة، وكلما انتهى 

صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب   (1(
 إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال، حديث رقم: )2938(، ج4، ص45،  النبي 
صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب يف اتخاذ النبي  خاتما لما أراد أن يكتب إلى 

العجم، حديث رقم: )2092(، ج 3، ص 1657.
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المصلي من قراءة الصفحة التي أمامه يضغط بإصبع السبابة اليمنى على مقبس يف 
أسورة بالستيكية يضعها يف معصم يده اليسرى فتختفي الصفحة التي انتهى من 

قراءهتا؛ لتظهر الصفحة التي تليها)١).

جاء يف النظام المنسق لتصنيف السلع مما ُيمنع استيراده ما ُيسمى بالمحراب 
اإللكرتوين، والذي تم تعريفه فيما سبق، والحكمة من هذا المنع ما جاء يف قرارات 
اللجان االستشارية المعنية بدراسة ما ُيشتبه أن فيه إساءة للدين اإلسالمي الحنيف، 
حيث اتضح أن يف استخدام هذا المحراب اإللكرتوين محظوًرا شرعيًّا واضًحا، 
المحراب  استخدام  يف  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتوى  أكدته 

اإللكرتوين يف الصالة، ومما جاء يف فتوى اللجنة ما يلي:
... إن يف القراءة يف الصالة بواسطة هذا الجهاز »المحراب اإللكرتوين« عدًدا 

من المحاذير الشرعية، وهي: 
بمراحلها،  الجهاز  بمزاولة عملية تشغيل  نية مسبقة  الصالة مع  الدخول يف 
وانصراف عن حق الصالة بالعمل الكثير مغايرة للخشوع، وتفويت بعض السنن، 
الصالة  هيئة  ، وتغيير يف  اهلل، وال رسوله  به  يأذن  لم  وزيادة تكلف 
اليد  الكثير من جهات عدة: إشغال  بالتفصيل، كاآليت: فالعمل  الشرعية، وبياهنا 
السورة،  إخراج  ثم  الفهرس،  وإخراج  لتشغيله،  الجهاز  »مقبس«  بضغط  مراًرا 
المراد  السورة  عن  وللبحث  أخرى،  صفحة  إلخراج  ضغطه  ثم  الصفحة،  أو 
نحو  النظر  وتصويب  البصر،  بشخوص  القيام  حال  العين  واشتغال  قراءهتا، 
الشاشة وتحركها، والتأمل يف السطور فيها، وإشغال الفكر هبذه الشاشة تشغيالً 

بن  هشام  الدكتور  استخدامه،  وضوابط  اإللكرتوين  المحراب  حول  الجزيرة  صحيفة  يف  ُنشر  مقال   (1(
عبدالملك آل الشيخ، العدد 13665، الجمعة 12 ربيع األول 1431هـ.
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ومشاهدة، والتحكم فيها، ومراقبة انتهاء الصفحة لضغط »المقبس« وما يصاحب 
ذلك من خوف ووقوف التيار، وتعطل الجهاز، وهكذا من االستغراق يف التفكير 
والمراقبة لهذا الجهاز، فاإلمام أو المصلي يف شغل شاغل فيما ليس بشرط وال 
ركن، وال مأمور بتحصيله، بل يؤول يف حال المصلي إلى اله يف صالته عن صرف 
فكره وقلبه وجوارحه إلى تحصيل الخشوع، ولذة المناجاة، وهذا بخس لحقوق 
الصالة، وإذا كان َعَلم الخميصة شغل النبي  يف صالته، حتى استبدل 
الجهاز  هبذا  وكيف   ، النبي  غير  بحال  فكيف  بغيرها)١)،  الخميصة 

وشاشته التلفزيونية ومقبسه وسواره وآالته ومتعلقاته؟ 
وقد ثبت عن النبي  النهي عن االشتغال بما هو دون ذلك، مثل 
َثنِي ُمَعْيِقيٌب: َأنَّ  هنيه عن مسح المصلي لمحل سجوده، فَعْن َأبِي َسَلَمَة، َقاَل: َحدَّ
)إِْن ُكْنَت  ي التَُّراَب َحْيُث َيْسُجُد، َقاَل:  ُجِل ُيَسوِّ  َقاَل: فِي الرَّ النَّبِيَّ 
حّسًا  فيه  االنشغال  جهات  تعددت  الذي  الجهاز  هبذا  فكيف  َفَواِحَدة()٢)  َفاِعاًل 
ومعنى، ويف هذا الجهاز أيضًا تفويت لعدد من السنن الثابتة، فمنها تفويت نظر 
فكره،  حضور  وتفويت  جوارحه،  وتفويت سكون  إلى محل سجوده،  المصلي 
وتفريغ قلبه، وفيه أيًضا تنطع وتكلف يف الدين، ونصوص الشريعة ناهية عن ذلك، 
فَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ، َقاَل: َدَخَل النَّبِيُّ  َفإَِذا َحْبٌل َمْمُدوٌد َبْيَن 

ذات  خميصة  يف  يصلي    اهلل  رسول  قام  قالت:    عائشة  عن  الحديث  يف  جاء   (1(
حذيفة،  بن  جهم  أبي  إلى  الخميصة  هبذه  )اذهبوا  قال:  صالته  قضى  فلما  علمها،  إلى  فنظر  أعالم، 
وائتوين بَأْنبِجانِيَّة، فإهنا ألهتني آنفا يف صاليت( رواه البخاري، كتاب الصالة، باب إذا صلى يف ثوب له 
أعالم ونظر إلى علمها، حديث رقم: )373(، ج1، ص 84، ومسلم، باب كراهة الصالة يف ثوب له 

أعالم، حديث رقم: )556(، ج1، ص391.
أخرجه البخاري، كتاب العمل يف الصالة، باب مسح الحصا يف الصالة، حديث رقم: )1207(، ج2،   (2(

ص64.
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َتَعلََّقْت،  َفَتَرْت  َفإَِذا  لَِزْينََب  َحْبٌل  َهَذا  َقاُلوا:  الَحْبُل؟(  َهَذا  )َما  َفَقاَل:  اِرَيَتْيِن،  السَّ
وُه لُِيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَشاَطُه، َفإَِذا َفَتَر َفْلَيْقُعْد()١). َفَقاَل النَّبِيُّ : )اَل ُحلُّ

فقوله : )فليقعد( أمٌر برتك ما عزم عليه من التنفل إذا فرت، فال 
يجلب وسائل متكلفة، وهكذا يقال هنا: ليصل المسلم بما تيسر من القرآن كما 
أمره اهلل تعالى بقوله: ﴿ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ﴾ ]المزمل:٢٠[ وأيًضا فإن قاعدة العبادات 
السنن  من  الصالح  سلفهم  يف  المسلمون  عليه  درج  ما  على  التأكيد  المّطردة، 
هيئة  الخروج عن  ومنها عدم  المشروع،  الزيادة على  من  التام  والنفور  العملية، 
باألدلة  مؤيدة  العملية،  سنتهم  عليها  ومضت  المسلمون،  توارثها  التي  الصالة، 
الشرعية، والحيدة عن عملهم، وعن سلوك جادهتم يؤدي إلى الوقوع يف التعبد 

بما لم يشرع. 

ويضاف إلى هذه المحاذير محاذير أخرى منها: انشغال عدد من المصلين 
عن  الصد  إلى  يؤدي  أنه  ومنها:  أمامهم،  المتحركة  الشاشة  هبذه  اإلمام  خلف 
محمد  ألمة  العظيمة  المنقبة  هذه  عن  الهمم  وتثبيط  تعالى،  اهلل  كتاب  حفظ 
المطامع  أصحاب  الخرتاعات  مجااًل  الصالة  جعل  ومنها:   ،
الدنيوية، واألفكار المادية، ومنها: أنه يكون وسيلة لذوي األغراض والغايات، 
فيه  تتوافر  من  تنحية  مع  وظيفة  الصالة  يؤدي  بمن  المسلمين  محاريب  بشغل 
األهلية، كاألفقه واألورع وهكذا، ومنها: فتح باب العبث يف هذا الركن اإلسالمي 
العظيم، والشعيرة الظاهرة المنتشرة، وهلل الحمد يف أمصار المسلمين وبلداهنم، 

العبادة، حديث رقم: )1150(، ج2،  التشديد يف  التهجد، باب ما يكره من  البخاري، كتاب  أخرجه   (1(
عليه  استعجم  أو  صالته،  يف  نعس  من  أمر  باب  وقصرها،  المسافرين  صالة  كتاب  ومسلم،  ص53، 

القرآن، أو الذكر بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، حديث رقم: )784(، ج 1، ص 541.
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العظيمة  آثارها  وتذويب  ومحدثات  أخر،  تصرفات  إلى  تحويلها  إلى  ومدعاة 
ارتكاب  لفاعلها عن  باهلل، وهنيها  باستصالحها، وتعلقها  المسلمين  على نفوس 
القراءة  بجواز  المحراب  هذا  إلجازة  يحتج  أن  يجوز  وال  واالنحرافات،  اآلثام 
من المصحف؛ لما بينهما من الفروق الكثيرة؛ لهذا فإن اللجنة الدائمة للبحوث 

العلمية واإلفتاء تفتي بالمنع شرًعا لهذا الجهاز، ومنع استعماله يف الصالة. 

وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم)١).

ومما سبق بيانه من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بخصوص 
منع  من  الحكمة  تتضح  الصالة،  يف  اإللكرتوين  بالمحراب  ُيسمى  ما  استخدام 

النظام الجمركي الستيراد مثل ذلك.



فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية، ج7، ص187-184.  (1(





المبحث الثاني
االحتساب يف جمال اآلداب العامة واألخالق

وفيه مطلبان: �

املطلب�األول:�تعريف�اآلداب�العامة�واألخالق��

املطلب�الثاين:�السلع�املمنوع�استريادها�حفاظًا�على�اآلداب�العامة��
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املطلب األول
L  تعريف�اآلداب�العامة�واألخالق  J

األخالق يف اللغة: �
جمع ُخلق، والُخُلق: هو السجية والطبع والمروءة والدين)١).

وحقيقة الُخُلق يف اللغة: هو ما يأخذ به اإلنسان نفسه من األدب، ُيسمى ُخُلقًا؛ 
ألنه يصير كالخلقة فيه)٢).

تعريف األخالق يف االصطالح: �
الُخلق هو السجّية المتمكنة يف النفس، باعثة على عمل ُيناسبها من خير أو 
شر، وتشمل طبائع الخير، وطبائع الشر؛ ولذلك ال يعرف أحد النوعين من اللفظ، 
إال بقيد يضم إليه، فُيقال: ُخٌلق حسن، ويف ضده: ُخُلق قبيح، فإذا أطلق عن التقييد 

انصرف إلى الُخُلق الحسن))).

تعريف اآلداب العامة: �
النظام  عبارة  مع  القانون  لغة  يف  جنب  إلى  جنبًا  العامة  اآلداب  عبارة  ترد 
العامة للمجتمع،  بالمصلحة  تتعلق  التي  المجاالت  العام، وما هذا إال ألهنا من 
والتي يقوم عليها مفهوم النظام العام، وإذا كان النظام العام هو مجموعة المبادئ 
األساسية: السياسية واالقتصادية واالجتماعية والخلقية التي يقوم عليها مجتمع 

القاموس المحيط، ج1، ص881، مادة )خ ل ق(..  (1(

الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج18، ص227.  (2(
التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ج19، ص171-  (3(

172، الناشر: الدار التونسية للنشر، 1984م.
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ما يف وقت من األوقات، فإن اآلداب العامة يف لغة القانون هي مجموعة المبادئ 
النابعة من المعتقدات الدينية واألخالقية المتوارثة اجتماعيًا والعادات والتقاليد 
عليها  الخروج  يعد  والتي  معين،  زمان  يف  ما،  مجتمع  يف  المتأصلة  واألعراف 

انحرافًا ال يسمح به المجتمع)١).



الموسوعة العربية، القانون، العلوم القانونية واالقتصادية، المجلد األول، من خالل موقع الموسوعة   (1(
االلكرتوين.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_
term&id=282
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املطلب الثاني
L  السلع�املمنوع�استريادها�حفاظًا�على�اآلداب�العامة  J

يف هذا المجال تربز وظيفة الجمارك السعودية كقطاع يتحمل الكثير من المهام 
تجاه المحافظة على اآلداب العامة والسلوكية للمجتمع؛ وذلك بمنع استيراد كل 
باآلداب  يخل  ما  منع  أو  الجانب،  هذا  يف  الحنيف  الدين  تعاليم  مع  يتناىف  قد  ما 
العامة والسلوكية، فسالمة المجتمع من ذلك هو من أهم ما يعمل عليه المراقب 
لضمان  الالزمة  التدابير  كافة  باتخاذ  وذلك  السعودية؛  الجمارك  يف  الجمركي 

تحقيق سالمة المجتمع عند الكشف والمعاينة على البضائع الواردة للمملكة.

الجمركية«  »التعريفة  السلع  وتبويب  لتصنيف  المنسق  النظام  احتوى  وقد 
على العديد من البضائع التي ُتمنع، يف سبيل المحافظة على هذا الجانب المهم يف 
المجتمع، كما أن اللجان االستشارية المعنية بدراسة ما ُيشتبه أن فيه إساءة للدين 

أصدرت الكثير من قرارات المنع لبعض السلع التي تنايف اآلداب العامة. 

العامة،  اآلداب  على  حفاظًا  استيرادها  الممنوع  السلع  يلي  فيما  وسنذكر 
والتي وردت يف النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، وهي:

* الصور المجسمة التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتنايف اآلداب 
العامة.

يف  غالبًا  ُتستخدم  مجسمة  صور  عن  عبارة  سلع  المملكة  خارج  من  يرد 
الشريعة  لتحريم  استنادًا  تمنعها  السعودية  الجمارك  أن  إال  التجارية،  األغراض 
هيئة  على  ُتصنع  والتي  المجسمة،  الصور  استيراد  ُيعد  حيث  ذلك،  مثل  اقتناء 
الشكل الطبيعي لإلنسان أو الحيوان أو ما شابه ذلك من تصاوير، مخالفة ُيعاقب 
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عليها نظام الجمارك، ولقد جاءت األدلة من السنة النبوية على حرمة مثل ذلك، 
كاتخاذ الصور المنصوبة، أو تعظيمها.

فَعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهللِ  َوَأَنا ُمَتَستَِّرٌة 
َأَشدِّ  ِمْن  )إِنَّ  َقاَل:  ُثمَّ  َفَهَتَكُه،  ْتَر  السِّ َتنَاَوَل  ُثمَّ  َوْجُهُه،  َن  َفَتَلوَّ ُصوَرٌة،  فِيِه  بِِقَراٍم)١) 

ِذيَن ُيَشبُِّهوَن بَِخْلِق اهَّللِ()٢). النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة، الَّ

يف هذا الحديث داللة على الوعيد بالعذاب للذين ُيشبهون بخلق اهلل، فقوله 
: )أشد الناس عذابًا( قيل: إنه وعيد لمن عمل الصور لتعبد من دون 
اهلل، كالذي يصنع األصنام وغيرها، فهذا كافر، وهو أشد عذابًا، وقيل: إهنا وعيد 
فيمن قصد المعنى المذكور يف الحديث، وهو مضاهاة خلق اهلل، فهذا كافر متوعد 
بأشد العذاب، وأما من لم يقصد العبادة وال المضاهاة، فهو فاسق صاحب كبيرة، 

وال يكفر كسائر المعاصي)))

أو  اإلنسان،  طبيعة  هيئة  ُتصنع على  المجسمة  الصور  أن  فيه  ومما ال شك 
الحيوان، وهذا داخل يف هذا النهي، وقد نقل العربي  اإلجماع على تحريم 

اتخاذ الصورة إذا كان لها ظل، سواء أكانت مما ُيمتهن أو ال))).

الِقرام هو: السرت الرقيق، انظر: شرح النووي على مسلم )14/ 88(.  (1(
صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب ال تدخل المالئكة بيتًا فيه كلب، حديث رقم: )2107(   (2(

ج3، ص1667.
تصوير  تحريم  باب  والزينة،  اللباس  باب  والزينة،  اللباس  كتاب  مسلم،  صحيح  على  النووي  شرح   (3(

صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، ج14، ص91.
تحفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، باب   (4(

ما جاء يف الصورة ج5، ص351، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
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* الكالب، عدا الكالب المخصصة للصيد، أو للحراسة، أو المكفوفين مع 
المملكة،  ُمصدقة من سفارة  المصدر  بلد  المختصة يف  الجهة  من  تقديم شهادة 
ُتفيد أن الكلب الـُمراد إدخاله كلب حراسة، أو صيد، أو للمكفوفين، باإلضافة 

إلى عرضه على المحجر البيطري.

مما ُيمنع دخوله للمملكة الكالب، سوى ما سبق استثناؤه يف نص النظام، 
ومنع دخول ذلك هو تطبيقًا ألمر الشارع الحكيم، حيث جاءت األدلة من السنة 
النبوية ما يدل على النهي عن تربية الكالب إال للحاجة الشديدة لذلك، ومن تلك 
اتََّخَذ  )َمِن   : اهللِ  َرُسوُل  َقاَل   قال:  أبو هريرة  األدلة ما رواه 

َكْلًبا إاِلَّ َكْلَب َماِشَيٍة، َأْو َصْيٍد، َأْو َزْرٍع، اْنَتَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراط()١).

َيُقوُل:    النَّبِيَّ  َسِمْعُت  قال:   ، ُعَمَر  ْبَن  اهللِ  َعْبَد  وعن 
ُه َيْنُقُص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم  )َمِن اْقَتَنى َكْلًبا إاِل َكْلًبا َضاِرًيا لَِصْيٍد َأْو َكْلَب َماِشَيٍة، َفإِنَّ

ِقيَراَطاِن()٢).

فنستدل من ذلك هني النبي  عن اقتناء الكالب لغير الحاجة التي 
ُذكرت يف الحديث، فاتخاذه لغير هذه الحاجات سببًا لنقصان األجر يف كل يوم 

قيراطان، كما جاء يف رواية البخاري. 

صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه، فإن يف إحدى   (1(
كتاب  مسلم،  وصحيح  ص130،   ،4 ج   ،)3324( رقم:  حديث  شفاء،  األخرى  ويف  داء  جناحيه 
المساقاة، باب األمر بقتل الكالب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية ونحو 

ذلك، حديث رقم: )1575( ج3، ص1203.
أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، حديث رقم:   (2(
)5481( ج7، ص87، ومسلم، كتاب المساقاة، باب األمر بقتل الكالب، وبيان نسخه، وبيان تحريم 

اقتنائها إال لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، حديث رقم: )1574(، ج 3، ص 1201.
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وقد قال ابن حجر يف سبب نقصان األجر: 

ين مِن األذى. 	 قيل: المتناع المالئكة من دخول بيته، وقيل: لما يلحق المارِّ

	 وقيل: ألنَّ بعضها شياطين.

	 وقيل: عقوبة لمخالفة النهي.

	 وقيل: لولوغها يف األواين عند غفلة صاحبها، فربما يتنجس الطاهر منها، 
فإذا استعمل يف العبادة لم يقع موقع الطاهر)١).

فالحكمة من هذا النهي واضحة جلية، فيما سبق بيانه، أو حتى ما ُذكر من األضرار 
الصحية يف اقتنائها كرتبية، أو ما شابه ذلك، فكان هذا النهي ُموجًبا لمنع استيرادها.

اقتنائها  بقصد  أو  الرتبية،  بقصد  الخارج  من  استيراد  حاالت  وردت  وقد 
لغير  استيراده  ُيمنع  ما  قائمة  يف  »الكالب«  إدراج  فتم  المسلمين،  لغير  تقليدًا 
الحاجات التي تم إيضاحها يف النظام الجمركي المنسق؛ وذلك حفاظًا على مبدأ 
حماية اآلداب العامة، وقبل ذلك تطبيقًا ألمر الشارع الحكيم يف النهي عن اقتناء 

الكالب لغير الحاجة. 

بكافة  والقمار  الميسر  أللعاب  المخصصة  واألجهزة  واآلالت  األدوات   *
أنواعها.

مما ُيمنع استيراده أيضًا جميع ما يتعلق من أدوات أو آالت خاصة بألعاب 
الذي  الميسر  لعب  يف  استخدامها  لذريعة  سدًا  المنع  هذا  ويف  والقمار،  الميسر 

جاءت األدلة على تحريمه.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، باب قوله:   (1(
اقتناء الكلب للحرث، ج5، ص7، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379هـ.
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ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  قال 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ    ٹ  
چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴾ ]المائدة:٩٠-٩٢[.

* الكاميرات التي ُتجرد الجسم من الثياب بصورة عارية:

يرد من خارج المملكة لدى منافذ الدخول الجمركية كاميرات ُتجرد الجسم 
من اللباس عند النظر من خاللها، وهذا مما ال شك فيه أنه وسيلة خطيرة النتهاك 
اآلداب  جرائم  من  جريمة  الرتكاب  وسيلة  أيضًا  ذلك  ويف  اإلنسان،  حرمات 

العامة، فكان واجبًا تصنيف هذه السلعة، كسلعة ُيمنع استيرادها. 

األقنعة التنكرية: �
كما ورد أيضًا يف النظام المنسق مما ُيمنع استيراده »األقنعة التنكرية« والتي 
يكون استعمالها بارتدائها على الوجه، وهذا مما ال شك فيه ُيعد من السلوكيات 
للبحوث  الدائمة  اللجنة  أصدرت  وقد  المسلم،  المجتمع  على  الدخيلة  السيئة 
العلمية واإلفتاء فتوى بخصوص استعمال هذه األقنعة، حيث سأل أحد المستفتين 

عن ُحكم اقتناء هذه األقنعة، فأجابت اللجنة بما يلي: 

وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت بما يلي:

ال يجوز بيع هذه األقنعة، وال شراؤها، وال استعمالها؛ لعدة وجوه:

أواًل: أهنا صور محرمة، تحكي وجوه حيوانات متوحشة، وصور ما فيه روح 
حرام بجميع أشكالها.
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ثانًيا: أن فيها تشبًها بالحيوانات، وال يجوز لإلنسان أن يتشبه بالحيوان، وال 
سّيما السباع.

ثالًثا: أن يف استعمالها تشبًها بما يفعله النصارى يف أعيادهم، كما ذكر السائل 
يف سؤاله، والتشبه بالكفار ومشاركتهم يف أعيادهم، كل ذلك مما حرمه اهلل على 

المسلمين.

بيعها  ومنع  المسلمين،  بالد  إلى  األقنعة  هذه  استيراد  منع  فيجب  وعليه 
وشرائها، لتجنيب األمة من الوقوع يف هذه المحاذير. 

وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)١).

العباءات النسائية الشفافة:  �
من  وسيلة  ُتعد  فهي  الشفافة«  النسائية  »العبي  استيراد  الجمارك  نظام  يمنع 
فالتربج   ،  ورسوله  اهلل  الذي حّرمه  والسفور،  التربج  وسائل 
فعٌل منهٌي عنه؛ إذ هو صفة من صفات أهل النار، كما دلت األدلة على ذلك، فَعْن 
اِر َلْم َأَرُهَما، َقْوٌم  َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ : )ِصْنَفاِن ِمْن َأْهِل النَّ
َمَعُهْم ِسَياٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقِر َيْضِرُبوَن بَِها النَّاَس، َونَِساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت ُمِميالٌت 
َة، َوال َيِجْدَن ِريَحَها،  َمائاِلٌت، رؤوسهن َكَأْسنَِمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة، ال َيْدُخْلَن اْلَجنَّ

َوإِنَّ ِريَحَها َلُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكَذا َوَكَذا()٢).

العلمية واإلفتاء، ج1، ص304  للبحوث  الدائمة  اللجنة  الثانية،  المجموعة  الدائمة -  اللجنة  فتاوى   (1(
فتوى رقم: )18030(.

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، حديث رقم: )2128(، ج 3،   (2(
ص1680.



احلسبة يف نظام اجلمارك 83
www.almohtasb.com

وارتداء مثل هذه العباءات ُيعد من باب التعّري الذي ذكر يف هذا الحديث، 
وعلى ذلك يمنع النظام الجمركي استيراد مثل هذا الصنف؛ وذلك التزامًا بتطبيق 

تعاليم اإلسالم، وحفاظًا على اآلداب العامة.

السلع اليت حتمل أمساء وصور مشاهري: �
لمشاهير  وصور  أسماء  تحمل  الخارج  من  ومقتنيات  وحقائب  ألبسة  ترد 
مثل  استخدام  لما يف  استيراد ذلك؛  الجمارك  نظام  ويمنع  أو غيره،  الغرب،  من 
هذه السلع من تعظيم ألصحاب هذه األسماء والصور، وتقليدًا لغير المسلمين، 

باتخاذ هؤالء المشاهير قدوة لهم.

األجهزة اليت تعمل على تغيري الصوت: �
مثل هذه األجهزة ُيعد استخدامها من السلوكيات السيئة، وفيها أيضًا خديعة 
يف استخدامها من تغيير الصوت، واستغالل ذلك يف أمور ال ُتحمد عقباها، ولذلك 

نص النظام المنسق على منع استيرادها إلى المملكة. 







 

 

المبحث الثالث
االحتساب يف جمال حفظ األمن

وفيه مطلبان: �

املطلب�األول:�األمن�وأمهية�وظيفة�اجلمارك�يف�حفظه.��

املطلب�الثاين:�السلع�املمنوع�استريادها�حفاظًا�على�األمن.��
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املطلب األول
L  األمن�وأمهية�وظيفة�اجلمارك�يف�حفظه  J

أواًل: تعريف األمن يف اللغة واالصطالح: �
األمن�يف�اللغة:���

آمن،  فأنا  أمنت  وقد  بمعنى،  واألمانة  األمن  »أمن":  العرب  لسان  يف  جاء 
العزيز  التنزيل  وأمنت غيري، من األمن واألمان، واألمن: ضد الخوف)١)، ويف 

قال تعالى: ﴿ ٿٿٿٿ ﴾ ]قريش:)[.

وقيل: أصل األمن طمأنينة النفس، وزوال الخوف)٢).

األمن�يف�االصطالح:��

ُعّرف األمن يف االصطالح على أنه الحالة التي تتوفر حين ال يقع يف البالد 
إخالل بالنظام، إما بصورة جرائم ُيعاقب عليها، وإما يف صورة نشاط خطر، يدعو 
إلى اتخاذ تدابير الوقاية، حتى يمنع النشاط الخطر من أن ُيرتجم نفسه إلى جريمة 

من الجرائم))).

وقيل يف تعريف األمن: هو الحالة التي يكون فيها اإلنسان محميًا ضد خطر يتهدده))).

انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج13، ص21، مادة )أمن(.  (1(
تحقيق:  بالراغب األصفهاين،  المعروف  بن محمد  الحسين  القاسم  أبو  القرآن،  المفردات يف غريب   (2(
ط1،  بيروت،   - دمشق  الشامية،  والدار  القلم  دار  الناشر:  ص90،  ج1،  الداودي،  عدنان  صفوان 

1412هـ.
فائز  علي  الداخلية"  وزارة  من  تصدر  األمن  مجلة  يف  ُنشرت  "دراسة  اإلسالم  يف  األمني  المفهوم   (3(

الجحني، عدد 2 ذي الحجة، ص16.
شمس  عين  جامعة  من  دكتوراه  رسالة  هاللي،  عثمان  نشأت  الدكتور:  الدولي،  الجماعي  األمن   (4(

بالقاهرة، كلية الحقوق 1405هـ، ص155.
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ثانيًا: أهمية وظيفة اجلمارك يف حفظ األمن: �
هو  السعودية  الجمارك  يف  الجمركي  المراقب  عليه  يعمل  ما  أهم  من  إن 
المحافظة على أمن هذه البالد، فحفظ األمن ُيعد من أهم مجاالت االحتساب يف 
الجمارك، فبنعمة األمن يستطيع اإلنسان استشعار باقي النعم التي أنعمها اهلل عليه، 

فهي من أعظم النعم التي يظفر هبا اإلنسان، فيكون بذلك آمنًا على كافة النعم.

جاء يف التعريف االصطالحي األول -السابق- لألمن أن هناك حاالت ُتهدد 
اإلخالل باألمن، من ضمنها أي نشاط خطر يدعو إلى اتخاذ تدابير الوقاية، حتى 
ُيمنع هذا النشاط، وهذه ُتعد من أهم وظائف المراقب الجمركي؛ إذ أن وظيفة 
الحسبة يف الجمارك لها أهمية كبيرة يف الحفاظ على األمن، وال تقل هذه األهمية 
عن أهمية المنظومة األمنية المتكاملة يف البالد، والتي تسعى للحفاظ على األمن؛ 
ذلك أن المراقب الجمركي يف عمله على مستوى كافة منافذ الدخول يسعى لمنع 
جميع الوسائل والُسبل التي قد تؤدي لوقوع الجرائم أيًا كانت داخل البالد، وهنا 

تكمن أهمية االحتساب يف هذا المجال.
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املطلب الثاني
L  السلع�املمنوع�استريادها�حفاظًا�على�األمن  J

يف  الجمركي  المراقب  عمل  بين  العالقة  إيضاح  إلى  نسعى  المطلب  هذا  يف 
الجمارك، وبين تحقيق حفظ األمن بالنسبة للوطن عامة، وللمجتمع خاصة، وإيضاح 
هذه العالقة تكون بذكر األمور التي ُيمنع استيرادها تطبيقًا لما ورد يف النظام المنسق 

لتصنيف السلع، والتي ُيمثل منع استيرادها سبيالً للمحافظة على األمن.

الجانب  لهذا  حمايًة  استيرادها  ُيمنع  التي  السلع  كافة  يلي  فيما  وسنوضح 
المهم، والتي ورد منعها يف النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.

مما جاء يف النظام المنسق يف الجمارك السعودية فيما ُيمنع استيراده يف سبيل 
حفظ األمن ما يلي:

إال 	  وذخائرها  وأجزائها  أنواعها  بكافة  العسكرية  والمعدات  األسلحة 
للجهات الحكومية المختصة.

التي 	  والنواظير  الظالم،  يف  الرؤية  بواسطتها  ُيمكن  التي  الليلية  النواظير 
تلتقط الصور ليالً، وكذلك نواظير تحديد األهداف.

أنواعه 	  البارود، بجميع  المتفجرة والـُمشعة والمفرقعات، وملح  المواد 
وكلورات البوتاسيوم، إال برتخيص رسمي.

األلعاب النارية بكافة أنواعها.	 

ذات 	  تكون  كأن  ُمعّدة ألغراض عدوانية،  السكاكين  أشكال خاصة من 
حّدين، أو تكون ذات ممسك.
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أناتل السيارات المشاهبة ألناتل األجهزة الخاصة بسيارات رجال األمن، 	 
والتلفونات الالسلكية)١). 

األمن،  على  للحفاظ  ُتمنع  استيرادها؛  ممنوٌع  سلع  من  بيانه  سبق  ما  كل 
وجميع هذه السلع الحكمة من منعها واضح وجلي، وقد سبق أن ُضبطت العديد 
من محاوالت تمرير مثل ذلك عرب إرساليات بضائع، أو عرب مركبات خاصة، وال 
شك أنه يف عدم منع مثل هذه السلع السابقة الذكر هو ذريعة لإلخالل باألمن، إال 
التي قد يكون البعض منها  النظام الجمركي سعى إلى منع كل هذه األنواع،  أن 

متداول، وال ُيمنع يف بالد أخرى.

وتطبيق المنع بحق هذه السلع ووضعها يف قائمة السلع الممنوع استيرادها 
يف  الجمركي  والمراقب  األمن،  نعمة  على  المحافظة  متطلبات  أحد  أنه  شك  ال 
الجمارك إضافة إلى اهتمامه بالمجاالت األخرى إال أن هذا المجال ُيعد من أهم 
ما يعمل عليه المراقب الجمركي؛ وذلك بتطبيق الكشف والمعاينة بكل دقة على 

جميع اإلرساليات الواردة، وسيأيت يف الفصل القادم بيان كل ما يتعلق بذلك.



انظر: النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، "التعريفة الجمركية"، مصلحة الجمارك العامة، 43-41.  (1(



 

المبحث الرابع
االحتساب يف جمال مكافحة الغش التجاري

وفيه ثالثة مطالب: �

املطلب�األول:�تعريف�الغش�التجاري،�ومشروعية�االحتساب�عليه.��

املطلب�الثاين:�اهتمام�اجلمارك�السعودية�مبكافحة�الغش�التجاري���
والتقليد.

السلع��� ما�يتم�استرياده�من� الثالث:�طبيعة�االحتساب�على� املطلب�
املغشوشة�واملقلدة.
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املطلب األول
L  تعريف�الغش�التجاري�ومشروعية�االحتساب�عليه  J

تعريف الغش يف اللغة:  �
الغين والشين أصول تدل على ضعف الشيء، واستعجال فيه)١).

والغش مصدر غشه: أي لم َيمَحضُه النصح، أو أظهر له خالف ما أضمره)٢).

تعريف الغش يف االصطالح: �
وإقناعه  المستهلك،  إليهام  للحقائق؛  وتغيير  وتضليل  خداع  محاولة  هو 
بشراء سلعة على أهنا ذات جودة عالية، رغم أن الحقيقة خالف ذلك، ويتحقق 
بإجراء تغيير يف تركيب البضاعة، أو الصنف، ويستوي يف ذلك أن يلحق التغيير 
أو  فيفقده طبيعته،  الشيء  يقع على  مادي  تغيير  فكل  أو صفاته،  الصنف  بطبيعة 

ُيضعف من صفاته يكون غشًا))).

الغش ُمحرم بالكتاب والُسنة واإلجماع؛ ذلك أن فيه خداعًا للناس، وإضرارًا 
بمصالحهم، وأكالً ألموالهم بالباطل، دون وجه حق يف ذلك.

ويف النهي عن ذلك يقول تعالى: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ ]البقرة:١٨٨[.

لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص630.  (1(

القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ج1، ص600.  (2(
الموقع اإللكرتوين للجمارك السعودية، دور الجمارك يف مكافحة الغش التجاري  (3(

http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/news/newsview.aspx?newsid=48
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ويقول : ﴿ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ﴾ ]النساء:٢٩[.

 َمرَّ َعَلى ُصْبَرِة َطَعاٍم  ومن السنة: َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللِ 
َقاَل:  َعاِم؟(  الطَّ َصاِحَب  َيا  َهَذا  )َما  َفَقاَل:  َبَلالً،  َأَصابُِعُه  َفنَاَلْت  فِيَها،  َيَدُه  َفَأْدَخَل 
َعاِم َكْي َيَراُه النَّاُس؟! َمْن  َماُء َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: )َأَفال َجَعْلَتُه َفْوَق الطَّ َأَصاَبْتُه السَّ

َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي()١).

تربأ    إنه  حتى  التجاري،  الغش  تحريم  على  الحديث  هذا  دّل 
ممن يغش الناس بقوله : )من غش فليس مني()٢).

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف بيان ما يجب على المحتسب إزاء هذا 
المنكر: ينهى - أي المحتسب - عن المنكرات من الكذب والخيانة، وما يدخل يف 
ذلك من تطفيف المكيال والميزان، والغش يف الصناعات والبياعات والديانات، 

ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ﴿ تعالى:  قال  ذلك،  ونحو 
الغش  أنواع    ُيبين  ثم  ]المطففين:١-)[...   ﴾ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 
البيوع بكتمان العيوب، وتدليس السلع، مثل  ومداخله بقوله: والغش يدخل يف 
أن يكون ظاهر المبيع خيرًا من باطنه، كالذي مر عليه النبي ، وأنكر 
عليه)))، ويدخل يف الصناعات، مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز...، أو 
يصنعون الملبوسات كالنّساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من 

رقم:  حديث  مني(  فليس  غش  )من   : النبي  قول  باب  اإليمان،  كتاب  مسلم،  صحيح   (1(
)102(، ج1، ص99.

المرجع السابق.  (2(
حديث صاحب الطعام الذي مر آنفًا.  (3(
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الصناعات، فيجب هنيهم عن الغش والخيانة والكتمان)١).



الحسبة، ابن تيمية، ص65-64.  (1(
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املطلب الثاني
L  اهتمام�اجلمارك�السعودية�مبكافحة�الغش�التجاري�والتقليد  J

الوطن  الحفاظ على مكتسبات  العبء األكرب يف  السعودية  الجمارك  تتحمل 
وإن  المملكة،  إلى  الخارج  من  يرد  ما  لكل  فلرتة  نقطة  كوهنا  وذلك  ومواطنيه، 
المتمعن يف العمل الجمركي، سيجد أن أغلب السلع التي نستخدمها تمر عرب منافذ 
المراقب  عاتق  على  جسيمة  مسؤولية  ذلك  ُيشكل  وبالتالي  الجمركية،  الدخول 
تضمن  التي  التدابير  لكافة  خضعت  قد  السلع  هذه  تكون  أن  بد  ال  إذ  الجمركي؛ 

سالمتها من كل ما قد يكون فيه خطر على المستهلك عند دخولها. 

وتكمن المسؤولية الكربى الملقاة على عاتق المراقب الجمركي يف الجمارك 
يف أنه عند إجراءات الكشف والمعاينة على السلع االستهالكية ال بد أن يتم التأكد 

بدقة من خلوها من كل ما قد يكون فيه ضرر، أو خطر على المستهلك.

لقد أصبحت السلع التي يتم تصديرها من الخارج إلى هذه البالد وغيرها، 
أصبحت هدفًا للغش فيها، أو تقليدها، وباعتبار الجمارك الُمستقبل األول لكل 
ما يرد من سلع من خارج المملكة كان لزامًا عليها أن تضع األنظمة الكفيلة التي 
تضمن الحد من هذه الظاهرة التي ُتعد ]جريمة اقتصادية، وفساد ُخلقي، وضعف 

إيماين يف نفس المجرم الذي يرتكب هذه الجريمة[)١).

المستهلك،  حماية  يف  الرقابية  وظيفتها  بأهمية  الجمارك  من  واستشعارًا 

االحتساب على الغش التجاري يف المملكة العربية السعودي، د. رزين بن محمد الرزين، ص4، رسالة   (1(
دكتوراه غير منشورة ُقدمت يف قسم الدعوة واالحتساب، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية، 1423هـ.
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والمحافظة على سالمته وممتلكاته؛ ولضمان أن ما يتم فسحه مما يتم استيراده 
التي  الخطوات  من  العديد  السعودية  الجمارك  اتخذت  ُمقلد  أو  مغشوش،  غير 
ساهمت يف الحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة، تتمثل هذه الخطوات 
بمعاملة قضايا الغش التجاري والتقليد، كمعاملة قضايا التهريب، باإلضافة إلى 
أقسام  الوحدة  هذه  يتبع  والتقليد،  التجاري  الغش  لمكافحة  وحدة  استحداث 
يف المنافذ الجمركية لتعمل كشبكة متكاملة هدفها األول منع دخول أي بضائع 
مغشوشة، أو ُمقلدة، وتتحمل هذه الوحدة مهام متعددة، تقوم هبا يف سبيل منع كل 

ما يرد من سلع مغشوشة أو مقلدة من الخارج، وتتمثل هذه المهام يف: 

دراسة المعامالت المتعلقة بالغش والتقليد.	 

تكوين قاعدة معلوماتّية عن الغش والتقليد.	 

إعداد قوائم آلية عن مستوردي السلع المغشوشة والمقلدة.	 

المنافذ 	  على  وتعميمها  والمقلدة،  المغشوشة  البضائع  وتصوير  توثيق 
الجمركية.

لكافة 	  والمقلدة  المغشوشة  باإلرساليات  المتعلقة  البيانات  وتبادل  نشر 
المنافذ الجمركية.

وطرق 	  والتقليد،  التجاري  الغش  مكافحة  بأساليب  المختصين  توعية 
التفريق بين المنتجات األصلية والمقلدة والمنطوي على غش تجاري.

عن 	  العامة  الجمارك  لمصلحة  ترد  التي  والبالغات  اإلخباريات  متابعة 
حاالت الغش التجاري، والتقليد، والتحري عنها.

إعداد الدراسات التي ُتسهم يف الحد من حاالت الغش والتقليد، وإعداد 	 
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والمؤتمرات  المحافل  يف  والمشاركة  بالغش،  الخاصة  العمل  أوراق 
به  تقوم  الذي  الهام والرئيس  للدور  الموضوع تحقيقًا  تتناول هذا  التي 

الجمارك يف مكافحة الغش التجاري، والتقليد، وحماية المستهلك. 

وتعمل الجمارك السعودية يف هذا المجال على منع دخول العديد من السلع 
التي يثبت من خالل المعاينة أو التحليل بأهنا غير مطابقة للمواصفات القياسية 
المعتمدة، بل إنه وبحسب اإلحصائيات يف الجمارك تم منع وضبط غش تجاري 

يف جميع أنواع المواد االستهالكية)١).



مجلة الجمارك السعودية، العدد 42، ص24-25، مجلة دورية متخصصة بالشأن الجمركي، تصدر   (1(
عن إدارة العالقات العامة واإلعالم.



احلسبة يف نظام اجلمارك 99
www.almohtasb.com

املطلب الثالث
L  طبيعة�االحتساب�على�ما�يتم�استرياده�من�السلع�املغشوشة�واملقلدة  J

للغش  العملية  الحاالت  السعودي  التجاري  الغش  مكافحة  نظام  حدد 
التجاري، وهي: 

* ذاتية السلعة، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها، أو صفاهتا 
الجوهرية.

* مصدر السلعة.

أو  الطاقة  أو  العدد  أو  المقاس  أو  الكيل  أو  الوزن  سواء يف  السلعة  قدرة   *
المعيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأهنا جعل ذلك غير صحيح.

* وصف السلعة، أو اإلعالن عنها، أو عرضها بأسلوب يحوى بيانات كاذبة، 
أو خادعة)١).

وتتمثل مكافحة الغش فيما سبق بيانه من قبل المراقب الجمركي بالكشف 
هذه  كانت  سواء  أنواعها،  بكافة  سلع  من  استيراده  يتم  ما  كل  على  والمعاينة 
سالمة  من  التأكد  يتم  إذ  ذلك،  غير  أو  َمركبات،  أو  استهالكية،  منتجات  السلع 
اإلرساليات - البضائع - من حاالت الغش من خالل مؤشرات تساعد يف كشف 
حاالت الغش التجاري والتقليد، وهي التي يتبعها المراقب الجمركي أثناء عملية 
الكشف والمعاينة، وهذه المؤشرات تتمثل يف: المستندات الجمركية، التي ُتعد 
ُيمكن  بحيث  الواردة،  البضائع  على  الكشف  يف  تساعد  التي  الوسائل  أهم  من 

نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، المادة األولى.  (1(
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أو  السعودية  للمواصفات  مخالفتها  أو  وموافقتها  البضاعة،  أصل  إلى  الوصول 
وثيقة  تعترب  والتقليد؛ ألهنا  الغش  أهمية لكشف حاالت  وللمستندات  العالمية، 
معتمدة تصدرها الجهات المختصة يف بلد اإلنتاج، أو التصدير، وتصادق عليها، 

وفيما يلي عرض لهذه المستندات:

* شهادة المنشأ: وهي مستند يصدر من جهة مختصة ببلد اإلنتاج، أو المصدر 
ويوَضح فيه اسم المنشأة المنتجة، وكذلك اسم الصنف الوارد، وبلد اإلنتاج، وُيعد 

إرفاق أصل شهادة المنشأ ضمن المستندات الجمركية المطلوبة أمرًا ضروريًا. 

بلد  اسم  فيها  يوضح  البضاعة،  على  ُتَثّبت  عالمة  وهي  المنشأ:  داللة   *
حسب  اللصائق،  أو  الطباعة،  أو  الحياكة،  أو  بالحفر،  إما  وتكون  كتابة،  اإلنتاج 
نوع البضاعة، ويجب أن تكون الداللة واضحة يسهل التعرف عليها، وغير قابلة 
للنزع أو اإلزالة، ولداللة المنشأ أهمية يف كشف الغش والتقليد عند مطابقتها مع 

مستندات البضاعة.
اإلنتاج،  لبلد  إحداها  مزدوجة  منشأ  داللة  تحمل  للمملكة  بضائع  ترد  وقد 
واألخرى إلحدى الدول المتقدمة يف الصناعة بغرض نزع األولى واإلبقاء على 
األخرى بعد فسح البضاعة إليهام المستهلك بأن البضاعة من إنتاج إحدى الدول 
عليها  المنشأ  داللة  تثبيت  دون  للمملكة  البضائع  ترد  وقد  الصناعة،  يف  الرائدة 
يف  المتقدمة  الدول  إحدى  من  بأهنا  المستهلك  توهم  منشأ  داللة  وضع  بغرض 
الصناعة، ويف حالة ورود البضائع دون داللة منشأ، أو تحمل داللة منشأ مزدوجة 
القضائية  الجهات  إلى  وتحال  تحجز،  البضاعة  فإن  التقليد،  أو  الغش،  هبدف 
المختصة؛ لتكييف الواقعة؛ نظرًا النطوائها على شبهة التهريب الجمركي وفقًا 

لنظام الجمارك الموحد.
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الشركة  أو  المنتجة،  المنشأة  عبارة عن مستند يصدر من  الفاتورة: وهي   *
المصدرة يف الخارج للمستورد، وتشتمل الفاتورة على صنف البضاعة وكميتها 
إليه،  المرسل  واسم  الدفع،  وطريقة  العملة،  ونوع  وقيمتها،  وأرقامها  وأنواعها 
وهذه المؤشرات تقدم معلومات مفيدة لموظف الجمارك، حيث إهنا تساعده يف 
الوارد  مع  المستندات  هذه  مطابقة  خالل  من  والتقليد،  الغش  حاالت  اكتشاف 

الفعلي)١).

الجمارك يف  الجمركي يف  المراقب  هبا  يستدل  التي  األمور  إلى هذه  إضافة 
المعتمدة  الخاصة  المختربات  أيضًا  المقلدة، هناك  أو  المغشوشة  السلع  معرفة 
الفحص  نتائج  ضوء  على  ليتم  استيرادها،  يتم  التي  السلع  وتحليل  لفحص 
والتحليل تقرير الفسح من عدمه، وأيضًا هناك إجراءات تعتمد عليها الجمارك 
يف كشف الغش التجاري والتقليد، وهي إجراءات اإلحالة للشركات االستشارية 
المتعاونة مع الجمارك، والخبيرة يف هذا المجال؛ إذ تعمل هذه الشركات على 
تطبيق برنامج تقييم المطابقة للمواصفات، الذي يشرتط - هذا الربنامج- أن ُترفق 
السعودية  العربية  المملكة  إلى  التي سيتم تصديرها  المنتجات  إرساليات  جميع 
الفنية  واللوائح  للمواصفات  اإلرساليات  هذه  مطابقة  إلثبات  مطابقة  بشهادة 
جمركيًا،  البضائع  تخليص  لغايات  إلزامية  المطابقة  شهادة  وُتعد  هبا،  المعمول 
وُتعترب اإلرساليات غير المرفقة بشهادة المطابقة، أو التي ال تتطابق مع متطلبات 

برنامج تقييم المطابقة إرساليات مرفوضة، ويتم منعها.

ما سبق يبين أبرز مالمح االحتساب على مكافحة الغش التجاري والتقليد 

انظر مهام الجمارك السعودية يف مكافحة الغش التجاري، موقع الجمارك السعودية اإللكرتوين  (1(
http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/news/newsview.aspx?newsid=48.



احلسبة يف نظام اجلمارك 102
www.almohtasb.com

فيما يتم استيراده من الخارج إلى المملكة من سلع، وقد ساهمت هذه اإلجراءات 
بزيادة مضبوطات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة.





 

 

المبحث الخامس
االحتساب يف جمال مكافحة املسكرات واملخدرات 

وسالمة الغذاء والدواء

وفيه ثالثة مطالب: �

املطلب�األول:�االحتساب يف جمال مكافحة املسكرات.��

رات.�� املطلب�الثاين:�االحتساب يف جمال مكافحة املخدِّ

املطلب�الثالث:�االحتساب يف جمال سالمة الغذاء والدواء.��
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املطلب األول
L  االحتساب�يف�جمال�مكافحة�املسكرات  J

تعريف املسكرات يف اللغة:  �
المسكرات جمع ُمسكر، وهي ُتطلق يف اللغة على كل ما ُيغطي العقل، وُيخرجه 

عن طبيعته المميزة الواعية، والسكر محركة: الخمر، وكل ما ُيسكر)١). 

وقال الجوهري: السكران خالف الصاحي)٢).

من هذا التعريف اللغوي نعرف أن المقصود من المسكرات هي الخمور، 
وهي التي نسعى إليضاح ماهيتها فيما يلي:

اخلمر�يف�اللغة:���

ِخمار  ومنه  وسرتته،  غطّيته  أي:  تخميرًا،  الشيء  وخّمرت  والغطاء،  السرت 
المرأة أي: غطاء رأسها، وُسميت الخمر خمرًا ألهنا ُتغطي العقل وتسرته))).

ويف�االصطالح:���

كالعنب،  الثمار  من  كان  سواء  كان،  أصل  أي  من  مسكر  شراب  كل  هي 
والرطب، والتين، أو الحبوب، كالحنطة، والشعير، أو الحيوان، كلبن الخيل))).

القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ج1، ص409.  (1(
الصحاح، الجوهري، ج2، ص687.  (2(

آبادي، ج3، ص33،  المحيط للفيروزي  القاموس  ابن منظور، ج4، ص259-258،  العرب،  لسان   (3(
بيدي، ج3،  تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى الزَّ

ص186، الناشر: دار الهداية.
السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المعروف بشيخ   (4(

اإلسالم، ص75، الناشر: دار المنهاج - القاهرة، ط1، 1423هـ-2003م.
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احُلكم الشرعي يف اخلمر:  �
جاءت األدلة من الكتاب والُسنة على تحريم الخمر يف الشريعة اإلسالمية، 

وُيمكننا استعراض هذه األدلة، كما يلي: 

الكتاب: قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   من 
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ ﴾ 

]المائدة:٩٠-٩١[.

وجه�الداللة:���

أن اهلل تعالى نّص على وجوب اجتناب الخمر، وهذا يدل على لزوم تركها، 
وحرمة شرهبا، وأكد ذلك التحريم بوصفها رجس، ومن عمل الشيطان، والشيطان 
ال يأيت بخير، وإنما يأمر بالسوء والفحشاء، ثم إن اآلية جعلت االجتناب موجبًا 
للفالح، وإذا كان كذلك كان ُشرب الخمر خيبة وخسارة، ثم أكدت اآلية الكريمة 
التحريم بذكر أضرار الخمر ومفاسدها، وما ينتج عنها من صّد عن ذكر اهلل، وعن 

الصالة.

قال اإلمام الشوكاين  يف تفسير هذه اآلية: ]ويف هذه اآلية دليل على 
ولما  الصد؛  وتحريم  الوجوب،  من  باالجتناب  األمر  تضمنه  لما  الخمر  تحريم 

تقرر يف الشريعة من تحريم ُقربان الرجس، فضالً عن جعله شرابًا ُيشرب[)١).

ويقول الُقرطبي  تعالى يف قوله: ﴿ڀ ﴾ يقتضي االجتناب المطلق 

فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، ج2، ص84، الناشر: دار ابن كثير،   (1(
دار الكلم الطيب، دمشق - بيروت، ط1، 1414هـ.
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الذي ال ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، ال بشرب، وال بيع، وال تخليل، وال 
مداواة، وال غير ذلك)١).

)ُكلُّ  َقاَل:    اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ   ، ُعَمَر  اْبِن  َعِن  الُسنّة:  ومن 
ُمْسِكٍر َخْمٌر، َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرام()٢).

وجه�الداللة:���

أن الحديث نص على حرمة الخمر؛ وذلك يف قوله : )وكل 
مسكر حرام( وقد جاء هبذه الصيغة الدالة على العموم المؤكدة للتحريم، فشمل 

التحريم كل ما ُيخامر العقل، سواء كان من الشراب، أو غير الشراب.

َبَعَثُه    النَّبِيَّ  َأنَّ    َأبِي ُموَسى األَْشَعِريِّ  َعْن  ويف الحديث 
إَِلى الَيَمِن، َفَسَأَلُه َعْن َأْشِرَبٍة ُتْصنَُع بَِها، َفَقاَل: )َوَما ِهَي؟( َقاَل: البِْتُع َوالِمْزُر، َفُقْلُت 
ُمْسِكٍر  )ُكلُّ  َفَقاَل:  ِعيِر،  الشَّ َنبِيُذ  َوالِمْزُر:  الَعَسِل،  َنبِيُذ  َقاَل:  البِْتُع؟  َما  ُبْرَدَة:  أِلَبِي 

َحَرام())).

واسُتدل   ...[  : حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الحافظ  يقول 
بمطلق قوله: )كل ُمسكر حرام( على تحريم ما ُيسكر، ولو لم يكن شرابًا، فيدخل 

يف ذلك الحشيشة وغيرها[))).

الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج 6، ص289.  (1(
صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث رقم: )2003(،   (2(

ج3، ص1587.
صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث   (3(
رقم: )4343( ج5، ص161، وصحيح مسلم، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل 

خمر حرام، حديث رقم: )1733(، ج 3، ص 1586.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، كتاب األشربة،=  (4( 
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 ، ومما جاء من أدلة الُسنّة أيضًا يف بيان حكم الخمر: عن اْبَن ُعَمَر
: لَعَن اهلُل اْلَخْمَر، َوَشاِرَبَها، َوَساقَِيَها، َوَبائَِعَها،  َقال: قال َرُسوُل اهللِ 

َوُمْبَتاَعَها، َوَعاِصَرَها، َوُمْعَتِصَرَها، َوَحامَِلَها، َواْلَمْحُموَلَة إَِلْيِه()١).

الشريعة  أن  بوضوح  لنا  يتبين  والُسنة،  الكتاب  من  أدلة  من  سبق  ومما 
الحكم  تقتصر على  لم  وأهنا  أنواعها،  بكافة  المسكرات  ُتحرم شرب  اإلسالمية 
بالتحريم فقط، بل أكدت ذلك بقفل جميع األبواب والسبل والوسائل المفضية 
إلى ُشرب الخمور والمسكرات، ونظرًا لهذا فقد أجمع العلماء وفقهاء اإلسالم 
المنذر  بن  محمد  بكر  أبو  اإلمام  اإلجماع  وينقل  التحريم،  هذا  على   

 بقوله: ]وأجمعوا على تحريم الخمر[)٢).

والحكمة من تحريم المسكرات تتضح من خالل معرفة أضرارها، وعواقبها 
الوخيمة على متعاطيها، فهي مذهبة للعقل الذي تفّضل اهلل على خلقه به، والذي 
على  والحكم  التفكير  مناط  فهو  المخلوقات،  سائر  على  اإلنسان  تعالى  به  مّيز 
النعمة  لهذه  إذهاب  اآلفة  هذه  تعاطي  يف  أن  شك  وال  كلها،  الحياة  يف  األمور 
ونفسية  صحية  أضرار  للخمر  بل  الحد،  هذا  عند  أثرها  يقتصر  وال  العظيمة، 
واجتماعية، دلت عليها الكثير من الحاالت، والمتعاطي للخمر ال ينحصر ضرره 

= باب قوله: الخمر من العسل، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، ج 10، ص45، 
الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379هـ.

ج3،   )3674( رقم:  حديث  للخمر،  يعصر  العنب  باب  األشربة:  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  أخرجه   (1(
ص326، وقال الشيخ األلباين: حديث صحيح، صحيح سنن أبي داود، ج2، ص417، حديث رقم: 

.)3674(
اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ص67،   (2(

الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، ط1، 1425هـ-2004م.
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على نفسه فقط، بل يتعدى بالضرر على من حوله من الناس؛ ذلك أن التعاطي 
ُيعد ذريعة الرتكاب الجرائم؛ إذ يستسهل متعاطي الخمر فعل مثل ذلك، فيكون 

وبااًل عليه، وعلى غيره من الناس.

أنواعها  بكل  المسكرات  ُتحرم  التي  اإلسالمية  الشريعة  لتعاليم  واستنادًا 
من خمور وخالفه لما لها من ضرر واضح وجلي على النفس البشرية، ُصنّفت 
المسكرات يف النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع يف الجمارك السعودية مما 

ُيمنع استيراده إلى المملكة)١).



 

 

انظر النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع - التعريفة الجمركية -، ص39، الفقرة رقم 6.  (1(
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املطلب الثاني
L  رات J  االحتساب يف جمال مكافحة املخدِّ

تعريف املخدرات يف اللغة واالصطالح:  �

يف�اللغة:���

واليد  الِرجل  األَعضاء:  َيْغَشى  اْمِذالٌل  والَخَدُر:  ُمخدر،  جمع  المخدرات 
والجسد، والخدر مَِن الشراِب والدواِء: فتوٌر يعرتِي الشارَب وَضْعف، والَخَدُر 

فِي اْلَعْيِن: فتورها، والَخَدُر: الكسل والفتور)١).

املخدرات�يف�االصطالح:���

منشطة،  أو  مهبطة   - كيميائية  أم  كانت  طبيعية  مادة  أي  هي:  المخدرات 
الوظائف  على  تؤثر  اإلنسان  جسم  ودخولها  تعاطيها  عند  والتي   - مهلوسة  أو 
المزاجية، والمعرفية، والجسمية، والعصبية، وتنعكس أضرار، سوء استخدمها 

على الفرد والمجتمع)٢).

من التعريف السابق يتضح أن المخدرات تأتي على عدة أنواع، وهي كما يلي: 

النوع األول: املخدرات الطبيعية: �
ومن  زرعها،  يتم  التي  الطبيعية  النباتات  يف  توجد  التي  المخدرات  وهي 
نبات  الحشيش،  أبرزها:  ومن  المخدرة،  المادة   - النباتات   - منها  ُيستخرج  ثم 

لسان العرب، ابن منظور، مادة )خدر(، ج4، ص232.  (1(
سيكولوجية اإلدمان، الدكتور حسين علي فايد، ص58، إصدارات عمادة شؤون المكتبات بجامعة   (2(

الملك سعود، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.
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الكوكا، القات، والبنج، وغيرها من المواد المخدرة الطبيعية)١).

النوع الثاني: املخدرات الصناعية: �
وهي التي ُتستخلص من النباتات الطبيعية، فُتصنع يف المعامل، ويتم تعاطيها 
المورفين،  األفيون،  أنوعها:  وأبرز  ُحقن،  أو  إما على شكل حبوب  واستعمالها 

الهيروين)٢).

النوع الثالث: املخدرات الكيميائية املصّنعة))): �
وهذا النوع يختلف عن النوعين السابقين من جهة كونه مركبًا كيميائيًا، ويتم 
المركبة كيميائيًا،  المواد والعناصر  المخدرات عن طريق  النوع من  تصنيع هذا 
التي تكون يف  لُتعطي نفس اآلثار  ُتعالج معمليًا  حيث يخلط بعضها ببعض، ثم 
النباتية الطبيعية، وقد تكون أشد منها، وأسوأ تأثيرًا على نفسية  المواد المخدرة 
المتعاطي وجسده، ومن أشهرها المنشطات كالكبتاجون واإلمفيتاميات، كما أن 

من أنوعها المهدئات، وعقاقير الهلوسة.

حكم املخدرات:  �
تعاطيها  جواز  وعدم  المخدرات،  تحريم  على  الشرعية  النصوص  دّلت 

بأي شكل كانت، ومما جاء من الكتاب يف تحريمها، قوله تعالى: ﴿ ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ﴾ ]األعراف:١٥7[.

 - 1408هـ  ط1،  بيروت،   - القلم  دار  ص79،  البار  علي  محمد  الداهم،  الخطر  المخدرات  انظر:   (1(
1988م.

انظر: المخدرات الخطر الداهم، محمد علي البار، ص82-80.  (2(
المخدرات والعقاقير المخدرة، مركز أبحاث مكافحة الجريمة بالرياض، الكتاب الرابع، ص131-  (3(

139، 1405هـ-1985م.
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كان  ]ولما  الكريمة:  اآلية  هذه  تفسير  يف  عاشور  بن  الطاهر  محمد  يقول 
بالطيب،  المأكوالت  حال  ناط  فيه،  بالعوائد  اعتداد  وال  الفطرة،  دين  اإلسالم 
بالخبث، فالطيب ما ال ضرر فيه، وال وخامة، وال قذارة، والخبث ما  وُحرمتها 
وهذا  كالنجاسة،  العقالء  يقبله  ال  مستقذرًا  كان  أو  العاقبة،  وخيم  كان  أو  أضر، 

مالك المباح من المآكل ...[)١).

وال شك أن المخدرات ُتعد من الخبائث، وداخلة يف هذا التحريم؛ ذلك أن 
ضررها واقٌع ال اختالف فيه.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: ]والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام 
أيضًا، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة 
من  ذلك  وغير  ودياثة،  تخنث  الرجل  يف  يصير  حتى  والمزاج،  العقل  تفسد  أهنا 
الفساد، والخمر أخبث من جهة أهنا تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكالهما 

يصد عن ذكر اهلل تعالى وعن الصالة[)٢).
ويتضح أن هذا التحريم يأيت تبعًا لتحريم المسكرات؛ ذلك أن األضرار التي 
متعاطي  حالة  وصف  أن  كما  ضررًا،  منها  أشد  أو  لها،  مشاهبة  بمتعاطيها  تلحق 
المطلب  يف  معنا  مّر  وكما  المخدرات،  لمتعاطي  الوصف  نفس  هي  المسكرات 
اآلثار  تلك  أيضًا  للمخدرات  المسكرات،  إليها  تفضي  التي  اآلثار  من  السابق 
الخطيرة التي تؤثر على متعاطيها يف جميع شؤون حياته، إضافة إلى أن البحوث 
والدراسات أثبتت على مّر األزمنة ِحكمة تحريم المخدرات يف الشريعة اإلسالمية، 
حيث أثبتت الضرر الصحي الذي ينتج عن تعاطي المخدرات، غير أنه بتعاطيها 

التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج9، ص135.  (1(
السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ابن تيمية، ص76.  (2(
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صٌد عن سبيل اهلل، فهي ُتغّيب عقل اإلنسان، فتجعله ال يدري ما يقول يف صالته 
وعبادته لربه ، فتحول بينه وبين تأديته لما ُفرض عليه. 

طريق  عن  ثابت  أمر  اإلنسان  عقل  على  بأنواعها  المخدرات  تأثير  أن  كما 
الذهني،  النشاط  إضعاف  إلى  يؤدي  الحشيش  فتعاطي  والدراسات،  البحوث 
المخدرة  والعقاقير  األفيون  وإدمان  العقلية،  الكفاية  وانخفاض  الفكر،  وتشتت 
يؤدي يف كثير من األحيان عند االنقطاع أو الفشل يف الحصول على ُجرعة المخدر 

إلى اإلصابة بتشنجات يعقبها اضطراب عقلي، ربما يؤدي إلى الوفاة)١).

ولقد جاء يف النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع يف الجمارك السعودية 
حيث  ومسمياهتا)٢)،  وأشكالها  أنواعها  بكافة  »المخدرات«  استيراده:  ُيمنع  مما 
ُتعد مكافحة هتريب المخدرات من أهم ما يتم االحتساب عليه من قبل المراقب 
المملكة  أنه ال يخفى على الجمارك السعودية استهداف  الجمركي، إضافة إلى 
من قبل عصابات هتريب المخدرات، وما يشهده واقع العمل الجمركي يؤكد كل 
ومستمر،  دائم  بشكل  تتم  المخدرات  إحباط محاوالت هتريب  إن  ذلك، حيث 
وبشكل شبه يومي على مستوى جميع منافذ المملكة، فالمراقب الجمركي هو 
يف حالة حرب دائمة مع محاوالت عصابات مهربي المخدرات الذين دأبوا على 

ابتكار العديد من الطرق لتمريرها.



انظر: المخدرات الخطر الداهم، الدكتور محمد علي البار، ص228.  (1(
النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع - التعريفة الجمركية -، ص39، فقرة رقم 4.  (2(
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املطلب الثالث
L  االحتساب�يف�جمال�سالمة�الغذاء�والدواء  J

إن ضخامة حجم ما يرد إلى المملكة من البضائع والسلع الغذائية والدوائية 
من كافة األنواع واألشكال يجعل هناك احتمالية وجود إرساليات تحتوي على 
أصناف من المواد الغذائية أو الدوائية التي تؤثر على صحة اإلنسان، فكان لزامًا 
أن يكون هذا المجال من أهم ما يتم االحتساب عليه من قبل المراقب الجمركي؛ 
ذلك أن ما يتم استيراده من األغذية واألدوية وغيرها مما يتعلق بصحة اإلنسان 
ُيعد أمرًا دائمًا ومستمرًا، بل إن ذلك ُيعد عصب الحياة اليومية، فإنه ال يكاد يخلو 
أي مسكن يف هذه البالد إال ويحتوي على شيء من األغذية التي يتم استيرادها 

من الخارج.

وال شك أن الشريعة اإلسالمية لم ُتغفل هذا الجانب فيما ُيباح أكله، أو يحرم 
من األطعمة، وألن الجمارك السعودية ُتعد الخط األول يف استقبال كل ما يرد من 
الخارج كانت المسؤولية يف التأكد من سالمة كل ما يتم استيراده يف هذا الجانب 

المتعلق بصحة اإلنسان.

ُيباح أكله مما يتم استيراده ال خالف يف السماح باستيراده،  وال شك أن ما 
وأما ما يحرم فإن من الواجبات على المراقب الجمركي منع دخوله إلى المملكة.

والغالب يف هذه األطعمة التي يحرم أكلها ال يتم تصنيعها داخل المملكة، 
بل تكون يف بالد ال ُتحّكم الشريعة اإلسالمية يف شؤون حياهتا، وباعتبار الجمارك 
هبذا  االهتمام  الضروري  من  كان  الخارج  من  يرد  ما  استقبال  يف  األول  الخط 
الجانب، حيث جاء يف النظام المنسق لتصنيف السلع ما ُيمنع من استيراده مما هو 
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ُمحّرم أكله يف الشريعة اإلسالمية، أو ما ُيمنع من األطعمة التي ثُبت ضررها على 
اإلنسان، وسنأيت على تفصيل ذلك فيما يلي: 

مما جاء منعه يف النظام املنسق يف االحتساب يف جمال سالمة الغذاء والدواء:  �

١ ( الخنزير ولحومه ودهنه وشعره ودمه وأحشاؤه وأطرافه، وكل ما ُيستخرج 
منه)١).

يضرب  الفيل،  كنابي  نابان،  له  تكرهه،  والعين  سمج،  حيوان  هو:  الخنزير 
أنسل  من  وهو  والغنم،  للبقر  كما  ظلف  وله  الجاموس،  كرأس  ورأسه  هبما، 
الحيوانات)٢)، ويشرتك بين البهيمة والسبعية، فالذي فيه من السبع الناب، وأكل 
حرام  وهو  والعلف)))،  الُعشب  وأكل  الظلف،  البهيمة  من  فيه  والذي  الجيف، 

ک   ک   ک   ڑ    ڑ    ﴿ تعالى:  قال  أجزائه،  وجميع  وشحمه  لحمه 
ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ﴾ ]البقرة:)١7[.

﴿ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ     : وقال 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ﴾ ]األنعام:٥)١[.

وجه�الداللة�من�هذه�اآليات:���

أن فيها النص الصريح على أن الخنزير من ُجملة المحرم، وإنما ذكر اهلل اللحم 
ألن معظم االنتفاع متعلق به، كقوله تعالى ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  

النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع - التعريفة الجمركية -، ص39، فقرة رقم 1.  (1(
القزويني،  محمود  بن  محمد  بن  زكريا  بن  اهلل  عبد  أبو  الموجودات،  وغرائب  المخلوقات  عجائب   (2(

ص232، دون ذكر لدار النشر أو تاريخه.
حياة الحيوان الُكربى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء،كمال الدين الشافعي،   (3(

ج1، ص424، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط2، 1424هـ.
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پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹٹ  ﴾ ]الجمعة:٩[ 
فخص البيع بالنهي لما كان هو أعظم المهمات عندهم)١).

تحريم  على  ليدل  الخنزير  من  اللحم  ذكر  تعالى  اهلل  خّص  الُقرطبي:  وقال 
عينه ُذكي أو لم ُيذك؛ وليعم الشحم، وما هنالك من الغضاريف وغيرها)٢).

والحكمة من تحريم الخنزير تتضح من األضرار التي ُيسببها إذا ما أكل اإلنسان 
منه، ]ذلك أن غذاء الخنزير من القاذورات والنجاسات، فضالً عما فيه من ضرر، 
فقد اكتشف األطباء أن لحم الخنزير يحمل جراثيم وديدان شديدة الفتك، وكذلك 
فإن الُمتغذي من الخنزير لحمًا أو غيره يكتسب من طباع ما يأكله، والخنزير يحمل 
والنجاسات،  القاذورات  إليه  غذاء  أشهى  ألن  قذر؛  فهو  الخبيثة  الطباع  من  كثيرًا 
وهو ضاٌر يف جميع األقاليم، وال سّيما الحارة، كما ثبت بالتجربة، وأكل لحمه من 

أسباب الدودة الوحيدة القّتالة، فضالً عما يرتك من أثر يف العفة والغيرة[))).

إال  ذكره،  يطول  أمر  الخنزير  لحم  أكل  عن  الناشئ  الضرر  عن  والحديث 
أننا أوردنا أهم مالمح الحكمة من تحريمه يف اإلسالم، ومن أجل ذلك كله كان 
ُيمنع استيراده من خارج المملكة أمرًا بالغ األهمية؛ ذلك أن هناك  إدراجه فيما 
الكثير من الدول التي ُيعد فيها أكل لحم الخنزير أمرًا معتادًا، بل يتعدى ذلك إلى 

تصنيعه وتصديره إلى شتى البالد.

التفسير الكبير، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين   (1(
الرازي خطيب الري، ج5، ص200، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي - بيروت، ط3، 1420هـ.

الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج2، ص222.  (2(
المكتبة  ص56،   ،1 ج  سويدان،  ناجي  تحقيق،  السايس،  علي  محمد  األحكام،  آيات  تفسير  انظر:   (3(

العصرية للطباعة والنشر، 2002م.
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حتى  ُذكر  بل  فقط،  الخنزير  لحم  ُيذكر  لم  المنع  قائمة  يف  أنه  والمالحظ 
دهنه)١)؛ ألن هناك الكثير من الدول األخرى التي ُتصنّع أغذية تحتوي على دهن 
الخنزير، ولكن لم ُيغفل النظام الجمركي هذا الجانب، حيث يتم عرض جميع 
الغذاء؛  بسالمة  الخاصة  المختربات  المملكة على  إلى  الواردة  األغذية  أصناف 

للتأكد من خلوها من ذلك، ومن غيرها من اآلفات. 

٢ ( سائر األصناف الغذائية المصنوعة من الدم الحيواين)٢):

فالدم   الحيواين،  الدم  من  مصنوع  غذائي  صنف  أي  استيراده  منع  يتم  مما 
تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾  قال  تناوله مطلقًا،  يحُرم  مما 
 ﴾ گ  ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ    ﴿ تعالى:  وقال  ]المائدة:)[، 

صنف  أي  نظامها  يف  السعودية  الجمارك  تمنع  التحريم  لهذا  وتبعًا  ]البقرة:)١7[، 

غذائي قد يكون مصنوًعا من الدم الحيواين. 

ويتم معاينة ذلك من قبل المراقبين الجمركيين من خالل عرض عينات من 
أي سلعة غذائية ترد إلى المملكة على المختربات التي من خاللها ُتحدد سالمة 

كل صنف غذائي من ذلك.

) ( األدوية التي ال يوضع عليها أو على ورقة مرافقة لها كيفية تركيبها ومقادير 
كل عنصر، وفقًا لنظام مهنة الصيدلة، واالتجار باألدوية والمستحضرات الطبية))): 

من  أي  بدخول  ُيسمح  ال  بحيث  األدوية،  استيراد  لعملية  تنظيم  ذلك  ويف 

النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع - التعريفة الجمركية -، ص39، فقرة رقم 1.  (1(

النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع - التعريفة الجمركية -، ص39، فقرة رقم 5.  (2(
المرجع السابق، ص39، فقرة رقم 20.  (3(
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األدوية التي ال تتوافق مع نظام مهنة الصيدلة، واالتجار باألدوية، والمستحضرات 
مؤثرًا على صحة  أمرًا  ُيعد  التنظيم  هذا  مثل  أن يف عدم وجود  الطبية، وال شك 

اإلنسان وسالمته.
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L  متهيد  J

الموحد يف بعض مواده على إجراءات للحسبة، وقبل  الجمارك  نص نظام 
بالمكونات  يتعلق  ما  بعض  نوضح  أن  نريد  اإلجراءات  هذه  على  نتعرف  أن 
الرئيسة لهذه اإلجراءات، والتي أقصد هبا تحديد األماكن المحددة التي يتم هبا 
االحتساب، وإجراءات الحسبة فيها، وذلك بإيضاح حدود هذه األماكن، إضافة 

إلى بيان صالحيات المراقب الجمركي.
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املطلب األول
L  النطاق�اجلمركي�وصالحيات�عمل�موظفي�اجلمارك�  J

أواًل: النطاق اجلمركي: �

تعريف�النطاق�اجلمركي:���

والرقابة  لإلجراءات  الخاضعة  البحار  أو  األراضي  من  الجزء  ذلك  هو 
الجمركية، والمحددة من نظام الجمارك الموحد، ويشمل النطاق الجمركي: 

النطاق�اجلمركي�البحري:��

اإلقليمية،  المياه  حدود  وهناية  الشواطئ  بين  الواقعة  البحر  منطقة  ويشمل 
ويكون عمل المراقب الجمركي يف النطاق الجمركي البحري يف الموانئ البحرية.

النطاق�اجلمركي�الربي:��

الربية من جهة، وخط  أو الحدود  بين الشواطئ،  الواقعة  ويشمل األراضي 
داخلي من جهة ُأخرى، ويكون تحديده من قبل الجهة المختصة، وعمل المراقب 

الجمركي يف هذا النطاق يكون يف المنافذ الربية.

يف هذا النطاق دائرة جمركية تكون مسئولة عن اإلجراءات والرقابة الجمركية، 
ونعني بالدائرة الجمركية: هي ذلك النطاق الذي يحدده الوزير يف كل ميناء بحري 
أو جوي أو بري، أو يف مكان آخر يوجد فيه مركز لإلدارة ُيرخص فيه بإتمام كل 

اإلجراءات الجمركية أو بعضها)١).

بعد أن عّرفنا النطاق الجمركي والدائرة الجمركية التي تقع داخله، سنوضح 

نظام الجمارك، الباب األول، المادة الثانية.  (1(
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للمراقب  يكون  ُمحددة  أماكن  هناك  إن  إذ  الجمركي؛  المراقب  عمل  حدود 
الجمركي الصالحية يف تطبيق مهامه فيها، وهذه األماكن يجوز للمراقب الجمركي 
إجراء التحري عن التهريب، وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع 

على امتداد أراضي الدولة، وهي كما يلي:

النطاقين الجمركيين الربي والبحري.	 

للرقابة 	  الخاضعة  األماكن  جميع  ويف  الموانئ،  ويف  الجمركية،  الدوائر 
الجمركية.

خارج النطاقين الجمركيين الربي والبحري عند متابعة البضائع المهّربة 	 
أن  بعد  ذلك،  عن  المسئولين  قبل  من  متواصلة  مطاردة  ومطاردهتا 

ُشوهدت ضمن النطاق يف وضع ُيستدل منه على قصد التهريب)١).

تلك الحاالت السابقة فقط هي التي ُيخول لموظفي الجمارك تنفيذ جميع 
األعمال الجمركية فيها.

ثانيًا: صالحيات موظفي اجلمارك: �
من  والحد  التهريب،  مكافحة  على  الجمركي  العمل  يف  االحتساب  يقوم 
دخول كل ما نص النظام الجمركي على منعه، أو تقييده، وال شك أن ذلك يتطلب 
صالحيات لموظفي الجمارك، ُتمّكن لهم أداء تلك المهام، وسيكون الحديث 

فيما يلي عن تلك الصالحيات:

نظام الجمارك، الباب الثالث عشر، المادة السادسة والعشرون.  (1(
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مكافحة التهريب: �

تعريف�التهريب:��

أن  على  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  الموحد  الجمارك  نظام  يف  جاء 
أو  إخراجها،  أو  البالد،  إلى  البضائع  إدخال  محاولة  أو  إدخال  هو:  التهريب 
محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول هبا، وخالفًا ألحكام 

المنع والتقييد الواردة يف نظام الجمارك، أو خالفًا لألنظمة األخرى)١).
ومن خالل التعريف السابق يتضح أن مفهوم التهريب يرتكز على إدخال أو 
إخراج البضائع من وإلى البالد بالطرق المخالفة لألنظمة المعمول هبا يف الدولة، 

فهذا هو المعنى المانع والجامع للتهريب. 
الجمركي  النظام  يف  به  معمول  هو  عما  التهريب  مكافحة  تختلف  وال 
للمملكة العربية السعودية عن مكافحة التهريب يف النظام المصري مثالً، أو أي 
إال  العالمية،  الدول  بعض  أو  العربية،  الدول  مختلف  يف  الجمركية  األنظمة  من 
البضائع  من  أنواعًا عديدة  البالد حدّد  به يف هذه  المعمول  الجمركي  النظام  أن 
يتم منع دخولها، أو تقييدها تطبيقًا لمقاصد الشريعة اإلسالمية، كأصناف ُتمنع 
ُيمنع دخولها حفاًظ على  أو أصناف  مّر معنا سابقًا،  العقيدة، كما  حفاظًا على 
األخالق اإلسالمية، وبالتالي يتم مكافحة محاولة إدخال أي منها، يف حين أنه يف 
باقي األنظمة الجمركية كقانون الجمارك المصرية، أو غيره من األنظمة الجمركية 
العقيدة واألخالق  ُيمنع دخولها للدولة حفاظًا على  يتم تصنيف أي بضائع  لم 
العربية  المملكة  يف  الموحد  الجمركي  النظام  ُيميز  أمرًا  ذلك  وُيعد  اإلسالمية، 

السعودية، بتصنيفه لعدد من السلع مما ُيمنع دخولها حفاظًا على هذه الثوابت.

نظام الجمارك، المادة 142.  (1(
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وجاء يف النظام الجمركي أنه يتطلب لمكافحة التهريب والحد منه أن يقوم 
األشخاص  وتفتيش  النقل،  ووسائل  البضائع،  على  بالكشف  الجمارك  موظفو 

وفقًا ألحكام نظام الجمارك الموحد، والقوانين األخرى النافذة.

التفتيش - الكشف واملعاينة -: �

تعريف�التفتيش:���

التفتيش هو ذلك اإلجراء الذي رخص الشارع فيه بالتعرض لحرمة الشخص 
بسبب جريمة وقعت، أو ترجح وقوعها منه؛ وذلك تعليالً للمصلحة العامة على 

مصلحة األفراد الخاصة، واحتمال الوصول إلى دليل ُيفيد يف كشف الحقيقة)١).

وهو -بوجه عام-كل إجراء يستهدف البحث عن أدلة مادية تتعلق بجريمة 
وقعت؛ وذلك يف محل يتمتع بالحرمة بصرف النظر عن رضاء صاحبه)٢).

من خالل التعريفين السابقين نجد أن التفتيش يف االصطالح القانوين ُعّرف 
على أنه يتم بعد وقوع الجريمة، إال أن التعريف األول خرج من هذا القيد، وهو 
ما يتناسب ويتوافق مع عملية الكشف والمعاينة الُجمركية؛ إذ أن عملية الكشف 
والمعاينة الجمركية تتم قبل وقوع جريمة التهريب، والتي هتدف -عملية الكشف 

والمعاينة- إلى الحد من دخول أي من الممنوعات التي ينص عليها النظام. 

تعريف محكمة النقص المصرية، نقض جنائي، ص888، رقم: )189(، تاريخ 1959/11/17م،   (1(
نقالً عن: جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه والقضاء، الدكتور محمد نجيب السيد، ص385، 

مطبعة اإلشعاع الفنية - اإلسكندرية، 1992م.
النظرية العامة للتفتيش يف القانون المصري المقارن، الدكتور سامي الحسيني، ص37، رسالة دكتوراه،   (2(

جامعة القاهرة، 1972م.
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]فالتفتيش الجمركي إذًا ال يلزم إلجرائه قيام حالة التلبس بالجريمة، أو توافر 
دالئل كافية على وقوع جريمة[)١).

كما أن التفتيش يف الدائرة الجمركية ال ُيعد تفتيشًا بالمعنى الذي يذهب إليه 
تعريف التفتيش بوجه عام، والذي ُيعد عمالً من أعمال التحقيق، والذي يهدف 
تملكه  وال  ُمسبقًا،  ارتكبت  قد  جريمة  يف  األدلة  من  دليل  على  الحصول  إلى 
أيضًا هبذه الحالة إال ُسلطة التحقيق فقط، أو بإذن سابق منها، وإنما هو إجراء ال 
ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي، كما أنه ال يلزم إلجرائه أي أدلة كافية، أو 
إذن ُمسبق من سلطة التحقيق، إنما يتم إجراؤه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل 
االستشهاد هبذا  فإنه يصح  القانون،  بمقتضى  ُمعاقب عليها  يكشف عن جريمة 
الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع يف ذاته، ولم ُيرتكب يف سبيل الحصول 

عليه أية مخالفة)٢).

وعلى ذلك نقول: إن التفتيش الجمركي هو إجراء يقوم به موظفو الجمارك 
القوانين  تطبيق  صحة  لمراقبة  وذلك  القضائي؛  الضبط  بصفة  يتمتعون  ممن 

واللوائح الجمركية))).

وُيعد التفتيش من أهم الصالحيات الممنوحة للمراقب الجمركي؛ إذ بواسطته 
تتم مراقبة كل ما ُيراد إدخاله من خارج البالد إلى داخلها، وطبيعة التفتيش الجمركي 

جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه والقضاء، الدكتور محمد نجيب السيد، ص388.  (1(
انظر: جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه وأحكام النقض والدستورية العليا حتى عام 1992م،   (2(

الدكتور مجدي محب حافظ، ص260-261، دار الفكر الجامعي- اإلسكندرية.
االختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي، الدكتور محمد عوده ذياب الجبور، ص332، رسالة   (3(

دكتوراه، جامعة القاهرة 1981م.
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يتم  مما  الجمركية،  الدائرة  إلى  يصل  ما  كل  على  والمعاينة  بالكشف  القيام  هي 
إلى  باإلضافة  النقل،  ووسائل  البضائع،  تفتيش  ذلك  يشمل  الخارج،  من  استيراده 

تفتيش األشخاص العابرين عرب الدائرة الجمركية.

هبذا  القيام  أثناء  الشأن  ذوي  حضور  الجمركي  التفتيش  إجراء  ويستلزم 
اإلجراء)١)، كما يحق لموظفي الجمارك يف حالة وجود دالئل كافية على وجود 
مواد قد تم هتريبها، ولم يتم كشفها يف الدائرة الجمركية، يحق لهم بعد الحصول 
على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقًا لألنظمة 

»القوانين« النافذة)٢).

القبض: �

تعريف�القبض:���

هو تقييد حرية الشخص باحتجازه مدة ُمعينة من قبل سلطة ُمختصة من أجل 
فائدة التحقيق))).

والقبض هبذا المعنى هو إجراء شديد الخطر؛ ألنه ينطوي على مساس بالغ 
أحكامه)))،  بجميع  اإلحاطة  جدًا  الضروري  من  فإنه  لهذا  الفردية؛  الحرية  يف 
والتي جاء يف النظام الجمركي نص عليها؛ إذ أنه ال يتم القبض على المخالفين، 

أو المسئولين عن التهريب، إال يف حاالت هي: 

جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه والقضاء، الدكتور محمد نجيب السيد، ص381.  (1(
نظام الجمارك الموحد، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، المادة 137.  (2(

شرح قانون اإلجراءات الجنائية، الدكتور محمود نجيب حسني، ص524، القاهرة 1982م.  (3(
قوادري  جوهر  والمقارن،  الجزائري  القانون  يف  القضائية  الضبطية  أعمال  على  التحقيق  سلطة  رقابة   (4(

صامت، ص58، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 2010م.
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* جرائم التهريب المتلبس بها.
والتلبس بالجريمة بوجه عام ُيقصد به الجريمة التي ُتكشف حال ارتكاهبا، أو 

عقب ارتكاهبا بوقت قصير)١). 

المخالفات  ضبط  تعوق  التي  األمن  رجال  أو  الجمارك،  رجال  مقاومة   *
الجمركية، أو جرائم التهريب، أو تحقيقها، أو ضبط المتهمين فيها.

ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط 
المحكمة  إلى  عليه  المقبوض  وُيقّدم  األمنية،  السلطات  من  أو  فقط،  القضائي 

المختصة خالل أربعة وعشرون ساعة من وقت القبض عليه)٢).
وُيعد موظفو الجمارك أثناء قيامهم بالصالحيات التي سبق ذكرها من رجال 
الضبط القضائي؛ وذلك يف حدود اختصاصاهتم، وُيعرف الضبط القضائي على 
أنه مجموعة اإلجراءات واألوامر التي تصدر من سلطات الضبط القضائي هبـدف 
فيها  هنائي  حكم  صدور  وحتى  الجريمة،  وقوع  منذ  الجرائـم،  مرتكبي  معاقبـة 

)تحريات - قبض - جمع أدلة - محاكمة - تنفيذ العقوبة())).
ويتحقق هذا المفهوم للضبط القضائي من خالل مجموعة اإلجراءات التي 
العناصر  كافة  وجمع  مرتكبيها،  عن  والبحث  الجريمة،  عن  التحري  إلى  هتدف 

والدالئل الالزمة للتحقيق يف الدعوى الجنائية))).

الشافعي،  أشرف  د.  المهدي،  أحمد  د.  وحمايتها،  المتهم  وضمانات  االبتدائي  الجنائي  التحقيق   (1(
ص34، دار العدالة، 2007م.

نظام الجمارك الموحد، الباب الثالث عشر، المادة الثانية والعشرون.  (2(
ملخص القانون اإلداري الكامل، الملتقى القانوين على الموقع اإللكرتوين:  (3(

http://www.ajmanuni.com/vb/archive/index.php/t-78.html.

قوادري  جوهر  والمقارن،  الجزائري  القانون  يف  القضائية  الضبطية  أعمال  على  التحقيق  سلطة  رقابة   (4(
صامت، ص19.
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كما أكد النظام على أنه يف حال التحري عن التهريب ويكون المشتبه به من 
النساء، ال يجوز تفتيش النساء ذاتيًا إال من قبل مفتشات جمركيات)١).



 

 

انظر نظام الجمارك الموحد الباب الثالث عشر، المادة الثانية والعشرون.  (1(
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املطلب الثاني
L  حمضر�الضبط�  J

تعريف حمضر الضبط:  �
ما  الجمارك إلثبات  ُيحررها موظفو  التي  األوراق  الضبط  بمحاضر  ُيقصد 
يقفوا عليه من أمر جريمة التهريب، وظروفها وأدلتها وفاعليها، وقد ُوصفت هذه 

المحاضر بأهنا »شهادة صامتة ُمثبتة يف ورقة«)١).

وال يلزم لمحاضر الضبط شكالً ُمعينًا، وإنما يلزم إلمكانية االطمئنان إلى 
صحتها يف كشف الحقيقة أن تتضمن البيانات الضرورية، باإلضافة إلى تضمنها 
إلى  االطمئنان  تعذر  البيانات  تلك  من  خلت  فإذا  للجريمة،  المكونة  لألفعال 
دورًا  تلعب  الجمركية  المحاضر  أن  كما  هبا،)٢)  ورد  ما  إلى  واالستناد  صحتها، 

بارزًا يف إثبات قيام تلك الجريمة؛ إذ ُتعد أساسًا لكافة اإلجراءات العقابية))).

ويف حالة وقوع المخالفة الجمركية، أو جريمة التهريب تكون هناك إجراءات 
محددة ودقيقة لرصد الواقعة -المخالفة المرتكبة- بكافة تفاصيلها، يضمن هذا 
الرصد الدقيق تقديم الصورة الكاملة للواقعة، ويتم تدوين كل ذلك يف »محضر 

الضبط« الذي يتم إعداده بعد عملية ضبط المخالفة.

وُيعد تطبيق هذا اإلجراء بكل دقة أمرًا مهمًا وحساسًا؛ ذلك أن القرارات 
الالحقة التي سُتَتخذ يف قضية المخالفة سُتبنى على ما تم ذكره يف محضر الضبط 

الموسوعة الجنائية، المستشار جندي عبدالملك، ص271، رقم الفقرة 265، القاهرة 1931م.  (1(
جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه والقضاء، محمد نجيب السيد، ص492.  (2(

شرح قانون اإلجراءات الجنائية، الدكتور محمود نجيب حسني، ص495، القاهرة 1982م.  (3(
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حال وقوع المخالفة، لذا كان محضر الضبط من أهم اإلجراءات التي يتم اتخاذها 
بعد عملية ضبط المخالفة، وحول اتخاذ هذا اإلجراء ُنوضح ما يلي:

هذا  وُينظم  الجمركي،  التهريب  وجرائم  لمخالفات  الضبط  محضر  ُيحرر 
المحضر موظفان على األقل من الجمارك، حال اكتشاف المخالفة، أو جريمة 
التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينُظم محضر الضبط موظف واحد، وُيذكر يف 

محضر الضبط ما يلي:

مكان وتاريخ وساعة تنظيمه وتاريخه، وساعته باألحرف واألرقام.	 

وطبيعة 	  وتوقيعهم،  الضبط،  محضر  ومنظمي  الواقعة،  ضابطي  أسماء 
أعمالهم.

التهريب، وجنسياهتم، وصفاهتم، 	  المسئولين عن  أو  المخالفين،  أسماء 
ومهنهم، وعناوينهم التفصيلّية.

البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياهتا وقيمتها، وبندها الجمركي.	 

تفصيل الوقائع، وأقوال المخالفين، أو المسئولين عن التهريب، وأقوال 	 
الشهود.

النص يف محضر الضبط على أنه ُتلي على المخالفين أو المسئولين عن 	 
التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم، أو رفضوا ذلك.

جميع الوثائق األخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسئولين عن 	 
التهريب عند جرد البضائع، أو امتناعهم عن ذلك.

االختصاص 	  جهات  إلى  المضبوطة  المهربة  المادة  من  عينات  إحالة 
للتأكد من كوهنا مادة ممنوعة.
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الجهة 	  هذه  وتوقيع  إليها،  المهربة  المادة  تسليم  تم  التي  الجهة  تحديد 
بالتسليم.

وساعة 	  لديها،  المهربين  أو  المهرب  أودع  التي  األمنية  الجهة  تحديد 
التسليم، وتاريخه)١).

وُيعترب محضر الضبط الـُمنظم وفق ما سبق ُحجة فيما يتعلق بالوقائع المادية 
الشكلي يف  النقص  يعترب  العكس، وال  يثبت  لم  ما  بأنفسهم  التي عاينها منظموه 
النقص  إذا كان  إال  منظميه  إلى  إعادته  ُيمكن  لبطالنه، وال  الضبط سببًا  محضر 

متعلقًا بالوقائع المادية.
وإثباتًا للمخالفة المرتكبة، أو ُجرم التهريب، وضمانًا للغرامات المطاَلب 
حجز  الضبط  لمحرري  الصالحية  الجمارك  نظام  أعطى  المخالفة،  مرتكب  هبا 
إلخفائها،  ُاستعملت  التي  واألشياء  التهريب،  أو  المخالفة،  موضوع  البضائع 
ووسائط النقل، وضبط جميع المستندات، ووضع اليد عليها، كما أن لمحرري 
حاول  أو  ارتكب،  بأنه  اشتباه  لديهم  كان  إذا  شخص  أي  على  التحفظ  الضبط 
ارتكاب جريمة التهريب، أو نقل بضائع ُمهربة أو حيازهتا، كما أنه يتم حجز وسائط 
النقل المستخدمة يف عملية المخالفة من قبل الدائرة الجمركية، من أي نوع كانت، 
كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافالت الـُمعدة 

لنقل الركاب، إال أذا ُأعدت خصيصًا لغرض التهريب)٢).

ويتم إبالغ المخالف، أو من ُيمثله بالعقوبة المفروضة عليه بموجب إشعار 
خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خالل خمسة 

نظام الجمارك الموحد، الباب الثالث عشر، المادة الحادية والثالثون بعد المائة.  (1(
نظام الجمارك الموحد، المادة 133، 135.  (2(



احلسبة يف نظام اجلمارك 135
www.almohtasb.com

عشر يومًا من تاريخ تبليغه هبا إذا كانت هذه العقوبة تتمثل يف الغرامة.
ويجوز للمدير العام - عند االقتضاء - أن يستصدر أمرًا من السلطات المختصة 
بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب، تحت 
وتنفيذًا  المخالف،  على  المستحقة  الغرامات  لتحصيل  ضمانًا  وذلك  الغير؛  يد 

للقرارات النهائية، أو األحكام النهائية الصادرة باإللزام بأدائها. 
ويتم التصرف يف المواد المهربة، أو التي ُشرع يف هتريبها من نوع المخدرات 

وما يف حكمها، وفق األنظمة والقوانين المعمول هبا يف الدولة)١).

احملكمة اجلمركية االبتدائية واختصاصاتها: �

املراد�باحملكمة�اجلمركية�االبتدائية:��

منفذ  الجمركية يف كل  الدائرة  يتم تكوينها من قبل مدير  هي لجنة جمركية 
جمركي، تتولى هذه اللجنة النظر يف جميع المخالفات الجمركية، باإلضافة إلى 
صالحيتها يف تحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة، يرأس هذه اللجنة مدير عام 
الدائرة الجمركية يف المنفذ، ويتكون أعضاؤها من مساعده، والمستشار القانوين 

يف الدائرة الجمركية، باإلضافة إلى بعض المختصين يف الدائرة الجمركية.
المحاكم  تتوالها  التي  االختصاصات  الموحد  الجمارك  نظام  يف  جاء  وقد 

الجمركية االبتدائية، وهي على النحو التالي:

النظر يف جميع جرائم التهريب، وما يف ُحكمه.	 

نظام 	  أحكام  ضد  ُترتكب  التي  والمخالفات  الجرائم  جميع  يف  النظر 
الجمارك الموحد، والئحته التنفيذية.

انظر المرجع السابق، الباب الثالث عشر، المواد 132، 133، 134.  (1(
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النظر يف االعرتاضات المقدمة على قرارات التغريم.	 

للمحكمة أن تطلب من أي شخص اهتم بموجب نظام الجمارك أن ُيقدم 	 
كفيالً يضمن مثوله أمام المحكمة، أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.

الجمركية  المحكمة  أحكام  على  االستئناف  حق  الجمارك  نظام  أجاز  كما 
االستئناف  مدة  تكون  أن  على  خاصة،  استئنافية  محكمة  أمام  وذلك  االبتدائية، 
ثالثين يومًا من تاريخ تبليغ الحكم االبتدائي إذا كان غيابيًا، ومن تاريخ النطق 
به إذا كان حضوريًا، وتكون لألحكام الصادرة من المحكمة االستئنافية الصفة 

القطعية)١).



انظر نظام الجمارك الموحد، الباب الثالث عشر، المواد: 162، 163 ، 164.  (1(
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L  متهيد  J

يتم االحتساب عليها  التي  المخالفات  العديد من  الجمركي  النظام  ورد يف 
فيما يتم استيراده من خارج المملكة إلى داخلها، ولكون العمل الجمركي عماًل 
واسًعا ومتشعًبا؛ تتنوع معه المخالفات الجمركية، إال أنني سأتطرق بشكل ُمفصل 
يف هذا المبحث إلى المخالفات التي وردت يف النظام الجمركي المتعلقة بالحسبة 

فقط، والتي عليها مدار هذه الدراسة.

نص النظام الجمركي على مخالفات غير جريمة التهريب -التي ُتعد أبرز ما 
يتم االحتساب عليه يف العمل الجمركي- تتعلق بما يتم استيراده وتصديره، وهي 

إجمااًل كما يلي:
مخالفات االستيراد والتصدير.	 
مخالفات البيانات الجمركية.	 
مخالفات البضائع العابرة »الرتانزيت".	 
مخالفات المستودعات.	 
مخالفات المناطق التي ُتشرف عليها الجمارك.	 
مخالفات اإلدخال المؤقت.	 

مخالفات إعادة التصدير)١).	 

ما سبق ذكره من مخالفات هي بشكل إجمالي لكافة المخالفات التي أوردها 
نظام الجمارك، أما فيما يتعلق هبذه الدراسة من هذه المخالفات فهي مخالفات 

نظام الجمارك الموحد، المادة 138.  (1(
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االستيراد، ومخالفات المناطق التي ُتشرف عليها الجمارك.

هو  الجمركي  العمل  يف  عليه  االحتساب  يتم  ما  أهم  أن  سابقًا  ذكرنا  وكما 
مخالفة - جريمة- التهريب، وسيكون المطلب األول حول هذه الجريمة.
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املطلب األول
L  التهريب�  J

يتم االحتساب عليها  التي  الجمركية  المخالفات  أبرز  التهريب  ُتعد جريمة 
يف العمل الجمركي؛ وذلك لما يف عواقبها من الخطر الكبير إن كان التعامل معها 
بسهولة، إال أنه - وهلل الحمد - كان وال يزال الرتكيز يف العمل الجمركي من قبل 

المراقب الجمركي هو الحد من هذه الجريمة الخطيرة.
مّر معنا سابقًا تعريف التهريب، والصالحيات الممنوحة لموظفي الجمارك 
لمكافحته، والحد منه، وسنُفصل القول فيما يلي حول المكونات الرئيسة لجريمة 

التهريب. 

أواًل: أركان جرمية التهريب:  �
جريمة التهريب الجمركي هي كأي جريمة من الجرائم األخرى؛ إذ ال بد من 
والركن  القانوين،  الركن  ثالثة هي:  الجريمة  وأركان  فيها،  الجريمة  أركان  توافر 
بجريمة  يتعلق  فيما  األركان  تلك  نستعرض  المادي، وسوف  والركن  المعنوي، 

التهريب الجمركي.

الركن�القانوين:��

وقت  المرتكب  الفعل  على  ُيعاقب  قانون  وجود  من  بد  ال  أنه  به  ونعني 
ارتكاب الجريمة، وأن يكون هذا القانون ساريًا على المكان الذي ارتكب فيه، 
وعلى ُمرتكبه)١)، ويستنتج من ذلك أنه ال جريمة وال عقوبة إال بقانون، وال عقاب 

انظر جرائم التهريب الجمركي "دراسة مقارنة"، معن الحياري، ص27، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   (1(
األردن- عمان، ط1، 1997م.
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على األفعال الالحقة لصدور القانون الذي ينص عليها، وهذا ما تنص عليه أغلب 
األنظمة الجزائية يف العالم. 

الركن�املعنوي:��

األصول  ُيمثل  وهو  للجريمة)١)،  النفسّية  العناصر  المعنوي  بالركن  ُيقصد 
باإلرادة،  تتمثل  والتي  عليها،  النفسية  والسيطرة  الجريمة،  لماديات  النفسية 
وتوصف هذه اإلرادة المتجهة للفعل بأهنا »إرادة ُجرمية« وهذه اإلرادة هي جوهر 
هو  الممنوعات  هتريب  جريمة  يف  الجرمية  اإلرادة  وصورة  المعنوي)٢)،  الركن 

»القصد الجرمي« والذي به تكون الجريمة مقصودة))). 
وُيراد بالقصد: اإلرادة ألمر ُيعاقب عليه القانون عن علم بالفعل، وبتجريمه 

قانونًا))).

الركن�املادي:��

ُيظهر  الذي  الركن  وهو  الجريمة،  يف  والجوهري  األساسي  الركن  وهو 
الجريمة إلى حّيز الوجود، فلواله لما كان هناك جريمة)٥)، ويتكون الركن المادي 
خرقًا  البالد،  من  بضاعة  الجاين  إدخال  يف  يتمثل  نشاط  من  التهريب  جريمة  يف 
للحظر المفروض يف هذا المجال، ويستوي أن يكون الجاين قد أدخل البضاعة 
بطريق مشروع، أو غير مشروع؛ ولذلك فإن هذه الجريمة تقع حتى لو أقر الحائز 

جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه وأحكام النقض والدستورية العليا، الدكتور مجدي محب،   (1(
ص91.

جرائم التهريب الجمركي "دراسة مقارنة"، معن الحياري، ص29.  (2(
انظر المرجع السابق، ص29.  (3(

جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه والقضاء، محمد نجيب السيد، ص154.  (4(
جرائم التهريب الجمركي "دراسة مقارنة"، معن الحياري، ص29.  (5(
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للبضاعة المحظور دخولها بحيازهتا، كما أهنا تقع من باب أولى لو أخطأ الموظف 
المختص فلم يتبين أهنا محظور استيرادها. 

وعلى ذلك ال يجوز لمن يستورد بضاعة محظور استيرادها أن يحتج بأنه قد 
سلك الطريق الطبيعي إلدخالها، بمعنى أنه لم ُيخفيها سعيًا إلدخالها، فالنشاط 

المادي هنا يكتمل بتوافر فعل دخول البضاعة يف وجود حظر على استيرادها)١).

ثانيًا: األفعال اليت تدخل يف حكم التهريب: �
التهريب  أن  أن نوضح  القيام هبا هتريبًا، علينا  ُيعد  التي  األفعال  قبل معرفة 
كما جاءت به أغلب األنظمة الجمركية يقع على »البضائع« من أي نوع كانت، 
وبذلك فإن أغلب الُمشرعين لألنظمة الجمركية اشرتطوا أن يكون محل جريمة 
التهريب هو »البضاعة«)٢)، والمقصود بالبضائع: هو كل شيء مادي ُيمكن تداوله 
وحيازته وتمّلكه من جانب األفراد، سواء كان ذا صفة تجارية، أو غير تجارية، 

أي: لالستعمال الشخصي))).
والبضاعة الممنوعة محل التهريب ال يخرج منعها عن درجتين، وهما المنع 
المطلق، والمنع النسبي، وهو ما ُيطلق عليه التقييد، أي تقييد السلعة بقيود معينة، 
قد تتعلق بنوع البضاعة، أو بمواصفاهتا، أو باشرتاط الحصول على ترخيص من 

الجهة المختصة إلمكانية فسحها.

مجدي  الدكتور  العليا،  والدستورية  النقض  وأحكام  الفقه  ضوء  يف  الجمركي  التهريب  جريمة  انظر   (1(
محب، ص104.

مجدي  الدكتور  العليا،  والدستورية  النقض  وأحكام  الفقه  ضوء  يف  الجمركي  التهريب  جريمة  انظر:   (2(
محب، ص69.

القاهرة،  دكتوراه، جامعة  رامز شعبان، ص111، رسالة  الدكتور  الجمركية،  للجريمة  العامة  النظرية   (3(
1976م.
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�ويدخل�يف�حكم�التهريب�بصورة�خاصة�ما�يلي:��

عدم التوجه بالبضائع عند اإلدخال إلى أول دائرة جمركية.	 

عدم اتباع الطرق المحددة يف إدخال البضائع، وإخراجها.	 

تفريغ البضائع من السفن، أو تحميلها عليها بصورة مغايرة لألنظمة يف 	 
الدائرة الجمركية، أو تفريغها، أو تحميلها يف النطاق الجمركي البحري.

مشروعة 	  غير  بصورة  عليها  تحميلها  أو  الطائرات،  من  البضائع  تفريغ 
خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي.

تجاوز البضائع يف اإلدخال أو اإلخراج الدائرة الجمركية دون التصريح 	 
عنها.

اكتشاف بضائع غير مصرح عنها يف إحدى الدوائر الجمركية موضوعة يف 	 
مخابئ بقصد إخفائها، أو يف فجوات أو فراغات ال تكون مخصصة عادة 

الحتواء مثل هذه البضائع.

نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة، أو حيازهتا دون تقديم إثباتات تؤيد 	 
استيرادها بصورة نظامية)١). 

كل ما سبق هي مخالفات صريحة ُتعد يف حكم التهريب، وُيعاقب عليها فاعل 
هذه الجريمة، حيث ُيعد فعل أي من ذلك جريمة ينص عليها النظام الجمركي.

الممنوعة أو  البضائع  السابقة: »نقل  التهريب  جاء يف آخر فقرة من حاالت 
حدد  وقد  والمقيدة،  الممنوعة  السلع  تعريف  سابقًا  معنا  مر  ولقد  المقيدة...« 
والمقيدة،  الممنوعة  السلع  هذه  جميع  السلع  وتبويب  لتصنيف  المنسق  النظام 

نظام الجمارك الموحد، المادة 144-143.  (1(
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إال  استيرادها  المقيد  السلع  أو  المملكة،  إلى  الخارج  من  استيرادها  الممنوع 
بإجراء ُمعين. 

وسنُعدد بشكل إجمالي فيما يلي كافة السلع الممنوعة والمقيدة، والتي ُيعد 
استيراد الممنوع منها مخالفة صريحة ُيعاقب مرتكبها بما نص عليه نظام الجمارك، 
وكذلك عدم إتباع الطرق النظامية فيما يخص استيراد السلع المقيدة ُيعد مخالفة 
صريحة، ولقد مر معنا بعض من هذه السلع يف الفصل األول المتعلق بمجاالت 
الممنوعة  السلع  هذه  كافة  إجمااًل  سُأورد  أنني  إال  الجمارك،  يف  االحتساب 

والمقيدة، والتي جاء بياهنا يف النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.

أواًل: السلع املمنوعة اليت ُيعد استريادها خمالفة يعاقب عليها مستوردها)١) : �

الخنزير ولحمه ودهنه وشعره وأحشاؤه وأطرافه، وكل ما ُيستخرج منه.	 

الكالب، عدا الكالب المخصصة للصيد، أو للحراسة، أو للمكفوفين.	 

لحوم الضفادع.	 

المخدرات بكافة أنواعها ومشتقاهتا ومسمياهتا، إضافة إلى مادة الشمة 	 
والسويكة والنشوق والقورو.

سائر األصناف الغذائية المصنوعة من الدم الحيواين.	 

مواد 	  على  يحتوي  ما  ذلك  يف  بما  أنواعها  بكافة  والمسكرات  الخمور 
كحولية بأي نسبة مسكرة وأجهزة تقطير الخمور، والمواد التي ال تستعمل 

إال يف تقطيرها.

التعريفة الُجمركية، النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، الشؤون الجمركية، إدارة التعرفة الجمركية   (1(
بمصلحة الجمارك العامة، المملكة العربية السعودية، ص41-39.
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المصاحف بكميات تجارية.	 

مواد الدعاية لألدخنة بجميع أنواعها.	 

الصليب، أو أي سلعة مرسوم عليها صور أو نقوش أو رسوم أو تالوات 	 
المطبوعات،  من  وغيرها  والكتب  النشرات  ذلك  يف  بما  عبارات  أو 
واألفالم واألشرطة التي تتناىف مع العقيدة، واآلداب اإلسالمية، أو نظام 

المطبوعات.

الصور المجسمة التي تتعارض مع أحكام الشريعة، وتنايف اآلداب العامة، 	 
وتستورد لغرض البيع بكميات تجارية.

األدوات واآلالت واألجهزة المخصصة أللعاب الميسر والقمار بكافة 	 
أنواعها.

أشجار عيد الميالد.	 

إال 	  وذخائرها  وأجزائها  أنواعها  بكافة  العسكرية  والمعدات  األسلحة 
للقطاعات الحكومية المختصة.

التي 	  والنواظير  الظالم،  يف  الرؤية  بواسطتها  ُيمكن  التي  الليلية  النواظير 
تلتقط الصور ليالً، وكذلك نواظير تحديد األهداف.

المواد المتفجرة والمشّعة، والمفرقعات، وملح البارود، بجميع أنواعه، 	 
وكلورات البوتاسيوم)١)، إال برتخيص رسمي.

األلعاب النارية بكافة أنواعها.	 

مسحوق أبيض متعدد االستخدام، ُيستخدم يف صناعة األلعاب النارية وبعض المواد المتفجرة، ُيصنف   (1(
على أنه من المواد الخطرة.
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السماح 	  ويقتصر  الخاص،  ومسحوقها  بذرهتا  الطيب)١)،  جوزة  ثمرة 
باستيراد مسحوقها المخلوط بغيره من التوابل، يف حدود النسبة المسموح 

هبا، والتي ال تزيد عن %20.

الكاميرات التي ُتجرد الجسم من الثياب بصورة عارية.	 

أجهزة التدليك التي تعرض بشكل منايف لآلداب.	 

األقنعة التنكرية.	 

العبي النسائية الشفافة، حتى ولو كانت على نطاق شخصي.	 

أشكال خاصة من السكاكين، ُمعدة ألغراض عدوانية، كأن تكون ذات 	 
حّدين، أو ذات ممسك.

مادة العطرون)٢).	 

السلع التي تحمل أسماء وصور مشاهير.	 

جلود السباع.	 

النقود المزيفة.	 

األجهزة التي تعمل على تغيير الصوت.	 

 	. نموذج ختم الرسول

هي: ثمرة من شعبة النباتات المغطاة البذور، تعترب هذه الثمار من التوابل الشائعة االستعمال يف أغلب   (1(
دول العالم، لهذه الثمار تأثير مماثل لتأثير الحشيش، يستخدمها المتعاطي وذلك بوضع فصين منها يف 

الفم واستحالهبا.
العطرون: قطع من األحجار الرتابية، تكونت بفعل تأثير ملوحة المياه، مع تداخل العوامل الفيزيولوجية   (2(
بسبب الحرارة، واألمالح والربودة وتبخر المياه، فعندما يربد ويتجمد نتيجة الهواء المشبع بالرطوبة 

تتكون مادة العطرون، وهو مادة ُتصنف كنوع من األدخنة كالتنباك، والشّمة وغيرها.
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المحراب االلكرتوين.	 

مجسم الكعبة المشرفة.	 

النجمة السداسية.	 

ثانيًا: السلع املقيد استريادها)١): �
نص نظام الجمارك على سلع ال ُيسمح بدخولها إال بعد عرضها على الجهات 
المخولة بالسماح من عدمه، والتي تشرتط - هذه الجهات - مواصفات محددة 
للسماح هبذه السلع المقّيدة، فالجمارك بذلك ُتعد جهة تنفيذية - باإلضافة إلى 
كوهنا جهة الفسح لكل ما يتم استيراده -؛ وذلك لما يردها من تعليمات حول أي 
سلعة، سواء بفسحها أو عدمه، مثال ذلك: أن تأيت إرسالية عبارة عن مطبوعات، 
المعاينة  بعد  اإلجراء  فيكون  غيرها،  أو  مسموعة،  أو  مقروءة،  إعالمية  مواد  أو 
والكشف على هذه اإلرسالية، هو إحالتها إلى فرع وزارة اإلعالم الموجود يف كل 
منفذ جمركي، سواء يف المنافذ الربية، أو يف المطارات، أو الموانئ، الذي بدوره 

ُيقرر إجازة دخولها من عدمه، ونفس هذا اإلجراء يكون على باقي السلع.

وتفصيل هذه السلع كما جاء يف النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع ما يلي: 

1- تخضع المواد التالية للكشف من قبل المحاجر الزراعية والبيطرية بوزارة 
الزراعة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 وتاريخ 1410/3/17هـ.

)1(�اإلرساليات�واملنتجات�احليوانية:��

حيوانات األكل الحية بأنواعها.	 

الحيوانات الحية والمفرتسة وغير األليفة.	 

التعريفة الُجمركية، النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، ص43-41.  (1(
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الدواجن واألرانب والصيصان الحية بأنواعها.	 

أسماك وطيور الزينة بأنواعها.	 

األدوية البيطرية.	 

الجلود والشعر والفراء والصوف التي من أصل حيواين، ولم تدخل فيها 	 
أي عمليات تصنيع.

)2(��اإلرساليات�الزراعية:��

طرود النخيل.	 

الشتالت الزراعية.	 

نباتات الزينة.	 

الفواكه والخضروات الطازجة والتمور.	 

الشعير، 	  مثل  للحيوانات،  كأعالف  المستخدمة،  والمواد  الحبوب 
والذرة، غيرها.

جميع المبيدات الزراعية واألسمدة الكيماوية الجافة والسائلة.	 

الغذائية )لحوم، أسماك، معلبات...  المواد  المواد األخرى من  2- جميع 
يف  ممثلة  التجارة،  وزارة  قبل  من  ُتفسح  الخ(  واأللمنيوم...  والحديد  الخ، 

مختربات الجودة والنوعية.

البيض  أما  اإلنتاج،  بلد  ختم  يحمل  أن  يجب  األكل  لغرض  البيض   -3
لهذا  مستورد  بأنه  الزراعي  المحجر  من  شهادة  إبراز  فيجب  للتفريخ  المستورد 

الغرض.
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4- الحنطة )القمح( والدقيق إال عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغالل، 
ومطاحن الدقيق.

أو  لالتجار،  الطبية  المستحضرات  أو  األدوية،  من  نوع  أي  ُيفسح  ال   -5
للمستشفيات إال لمن يحمل رخصة من وزارة الصحة.

6- المواد الكيماوية بجميع أنواعها بما فيها المتفجرة والمفرقعات.
7- جميع المطبوعات الواردة، سواء كانت مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية، 

أو مخطوطة، ال يتم فسحها إال بموافقة وزارة اإلعالم.
8- ُيشرتط الستيراد األلبسة المستعملة أن تكون مصحوبة بشهادة تطهير من 

الخارج، وإال فتُعرض على المحجر الصحي.

9- األجهزة الكهربائية، يستلزم فسحها مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

10- األجهزة الالسلكية بجميع أنواعها مهما كان مداها.

11- المالبس العسكرية، وملحقاهتا، كالرتب والشعارات العسكرية.

12- أجهزة السيفتي.

13- الطائرات التي تعمل بالتحكم عن ُبعد بواسطة الريموت كنرتول.

إال  المفاتيح،  ونسخ  وتصليح  بتصنيع  الخاصة  واألدوات  اآلالت   -14
برتخيص من األمن العام.

15- عرض اسطوانات الغاز على هيئة المواصفات والمقاييس.

16- البطاقات الخاصة بأجهزة االستقبال التلفزيوين)١).

النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، ص41، ص42، ص43.  (1(
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املطلب الثاني
L  خمالفات�االسترياد  J

أنه  ذلك  الجمركية؛  للعملية  الرئيسة  األركان  أهم  أحد  االستيراد  ُيعد 
العامل المشرتك يف كافة المهام الجمركية، وبحسب تلك األهمية احتوى النظام 
الجمركي على فصل كامل يوضح كافة ما يتصل هبذا الركن المهم، والذي ُيقصد 
منه جلب بضائع من خارج حدود البلد إلى داخلها، وقد أوضح النظام عدًدا من 
هبذه  يتعلق  ال  المخالفات  هذه  من  بعض  االستيراد،  بآلية  المتعلقة  المخالفات 

الدراسة، وسنوضح ذلك فيما يلي: 

خمالفات االسترياد للنقل حبرًا: �
يف  إجراءاهتا  تتم  التي  السفن  عرب  البحري  بالنقل  خاصة  مخالفات  هناك 

الدوائر الجمركية الموجود يف الموانئ البحرية، وهذه المخالفات هي:

تفريغ حمولة السفن أو أي وسيطة نقل مائية ُأخرى خارج الدوائر الجمركية.	 

الدائرة 	  إشراف  دون  أخرى،  إلى  سفينة  من  نقلها  أو  بضاعة،  أي  تفريغ 
الجمركية.

أي نقص قد يحدث عما هو ُمدرج يف بيان الحمولة »المنافست« نقص يف 	 
عدد القطع، أو الطرود للبضائع؛ وذلك قبل استالم البضائع يف المخازن 
لهم  ُيسمح  عندما  أصحاهبا  قبل  من  أو  المستودعات،  أو  الجمركية، 

بذلك)١).

انظر نظام الجمارك الموحد، ص71-75، المواد من 40-30.  (1(
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خمالفات االسترياد للنقل برًا:  �
يف مخالفات آلية االستيراد للنقل الربي هناك مخالفة واحدة فيما يتعلق يف 

هذه الدراسة وهي: 

عدم االتجاه بالبضائع الواردة المحمولة برًا إلى أول دائرة جمركية، إلتمام 
إجراءاهتا الجمركية؛ إذ ُيعد ذلك مخالفة جمركية ُيعاقب عليها مرتكبها. 

خمالفات االسترياد للنقل جوًا:  �
من مخالفات االستيراد للنقل الجوي ما يلي:

ذلك 	  كان  إذا  إال  الطيران  أثناء  الطائرات  من  إلقائها  أو  البضائع  تفريغ 
الزمًا ألغراض السالمة، مع إبالغ الدائرة الجمركية بذلك.

هبوط الطائرات يف مطارات ال توجد فيها دائرة ُجمركية)١).	 



 

 

انظر نظام الجمارك الموحد، ص71-75، المواد من 40-30.  (1(
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املطلب الثالث
L  خمالفات�املناطق�اليت�تشرف�عليها�اجلمارك  J

هناك مناطق ال تخضع ما يدخل فيها من بضائع إلى اإلجراءات الجمركية 
المتبعة دائمًا فيما يتم استيراده من سلع، ونقصد من ذلك المناطق أو األسواق 
الرقابة  إلى  المناطق  هذه  وتخضع  الجمركية،  الدائرة  داخل  تقع  التي  الحرة 
واإلشراف من قبل الدائرة الجمركية، التي تقوم بدورها بأعمال التفتيش، والرقابة 
اشتباه  أي  وجود  حال  يف  البضائع  على  والكشف  المستندات،  وتدقيق  عليها، 
بوجود عمليات هتريب منها إلى داخل البالد، وقبل معرفة تلك المخالفات، نريد 

أن نعرف ما المراد من المناطق الحرة؟

املنطقة احلرة:  �
الصناعية  أو  التجارية،  األعمال  فيها  ُتماَرس  الدولة  أراضي  من  ُجزء  هي 
المنطقة  خارج  إليها  داخلة  بضاعة  أي  وُتعد  هبا،  الخاصة  األنظمة  بموجب 

الجمركية، وال تخضع تلك البضائع لإلجراءات الجمركية المعتادة)١).
ألي  تخضع  ال  المناطق  لتلك  الداخلة  البضائع  تلك  أن  ذلك  من  فُيعرف 
إجراء جمركي متبع دائمًا، كتحصيل الرسوم، أو اإلحالة للمختربات، أو اشرتاط 
مطابقتها للمواصفات والمقاييس يف حال تطلب األمر لذلك، أو خالفه، ولهذه 
هذه  تكون  ولكن  والبيع،  كالعرض  التجارية  األعمال  ممارسة  الـُحرة  المناطق 
قد  مخالفة  أي  لمنع  وذلك  الجمركية،  الدائرة  ومتابعة  إشراف  تحت  المناطق 
النظام  عليها  التي نص  المخالفات  تلك  يلي سنذكر  وفيما  ُترتكب من خاللها، 

نظام الجمارك الموحد، الباب األول، تعريفات وأحكام عامة، المادة الثانية، المادة:32.  (1(
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الجمركي فيما يخص المناطق التي ُتشرف عليها الجمارك:

ُيعاقب 	  مخالفة  ُتعد  خارجها  إلى  الـُحرة  المناطق  من  هتريب  عملية  أي 
عليها مرتكبها.

مخالفة 	  الُحرة  األسواق  أو  للمناطق  التالية  البضائع  من  أي  دخول  ُيعد 
جمركية:

1- األسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًا كان نوعها.

2- المواد الُمشّعة.

3- المخدرات على اختالف أنواعها ومشتقاهتا.

4- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديًا.

5- البضائع الممنوع دخولها للبالد.

6- نقل البضائع الموجودة يف المناطق واألسواق الُحرة إلى مناطق أو 
أسواق ُحرة ُأخرى، أو مخازن أو مستودعات)١).



نظام الجمارك الموحد، الفصل الرابع، المادة 80.  (1(



المبحث الثالث
العقوبات على املخالفات اليت نص عليها

نظام اجلمارك

وفيه ثالثة مطالب: �

املطلب�األول:�املراد�بالعقوبة�ومشروعيتها�يف�الفقه�اإلسالمي.��

املطلب�الثاين:�التعزير.��

املطلب�الثالث:�العقوبات�اليت�نص�عليها�نظام�اجلمارك.��
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املطلب األول
L  املراد�بالعقوبة�ومشروعيتها�يف�الفقه�اإلسالمي�  J

العقوبة يف اللغة:  �
اسم من العقاب والمعاقبة، وهي: أن تجزي الرجل بما فعل ُسوءًا، وعاقبه 

بذنبه معاقبة وعقابًا أخذه به)١).

والعقوبة يف اصطالح الفقهاء:  �
هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما هنى عنه، وترك ما أمر به)٢).

وُعرفت قانونًا على أهنا: إيالٌم مقصود ُيوقع من أجل الجريمة، ويتناسب معها))).
لغايات  تحقيقًا  اإلسالم  وضعه  سياج شرعي  اإلسالمي  الفقه  يف  والعقوبة 
ُعظمى، وجاءت األدلة من الكتاب والُسنة على تقرير تلك الغايات، ففي تشريع 
وإجرام  المعتدين،  اعتداء  ضد  أفراده  وطمأنينة  المجتمع،  ألمن  كفالٌة  العقوبة 

المجرمين، فُشرعت بذلك الحدود والقصاص والتعزير.

وقد جاءت األدلة من الكتاب والسنة على مشروعية العقوبة.

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ     ﴿ تعالى:   قال  الكتاب  فمن 
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

لسان العرب، ابن منظور، 1، 619 مادة عقب.  (1(
بيروت ط2،   - العربي  الرائد  دار  الناشر:  فتحي هبنسي، ص13،  أحمد  الفقه اإلسالمي،  العقوبة يف   (2(

1401هـ-1981م.
دروس يف علم اإلجرام والعقاب، د. محمود نجيب حسني، ص224، الناشر: دار النهضة العربية -   (3(

القاهرة، 1982م.



احلسبة يف نظام اجلمارك 158
www.almohtasb.com

ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں ﴾ 
]المائدة:))[.

قال تعالى:﴿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  
ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ﴾ ]المائدة:٨)[.

قال تعالى:﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ﴾ ]النور:٢[.

ومما جاء من الُسنة على مشروعية العقوبة، َعْن َعائَِشَة : َأنَّ ُقَرْيًشا 
ُم َرُسوَل اهللِ ؟  تِي َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َمْن ُيَكلِّ ْتُهُم الَمْرَأُة الَمْخُزومِيَُّة الَّ َأَهمَّ
َم َرُسوَل  َوَمْن َيْجَتِرُئ َعَلْيِه إاِل ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد؟ ِحبُّ َرُسوِل اهللِ ، َفَكلَّ
، َفَقاَل: )َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهَّلل( ُثمَّ َقاَم َفَخَطَب، َقاَل: )َيا  اهللِ 
ِريُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َسَرَق  ُهْم َكاُنوا إَِذا َسَرَق الشَّ َها النَّاُس، إِنََّما َضلَّ َمْن َقْبَلُكْم، َأنَّ َأيُّ
 ، ٍد ، َواْيُم اهَّللِ، َلْو َأنَّ َفاِطَمَة بِْنَت ُمَحمَّ ِعيُف ِفيِهْم َأَقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ الضَّ

ٌد َيَدَها()١). َسَرَقْت َلَقَطَع ُمَحمَّ

التشريع اإلسالمي عديدة، والتفصيل يف  العقوبة يف  واألدلة على مشروعية 
مشروعيتها جاءت به كثير من ُكتب الفقه.

إنما  الشرعية  ]العقوبات  العقوبة:  له  ُشرعت  فيما  تيمية  ابن  اإلمام  يقول 
ُشرعت رحمة من اهلل تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق، وإرادة اإلحسان 
اإلحسان  بذلك  يقصد  أن  ذنوهبم  على  الناس  ُيعاقب  لمن  ينبغي  ولهذا  إليهم؛ 

السلطان، حديث رقم:  إلى  إذا رفع  الحد  الشفاعة يف  الحدود، باب كراهية  البخاري، كتاب  صحيح   (1(
)6788(، ج8، ص160، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي 

عن الشفاعة يف الحدود، حديث رقم: )1688(، ج 3، ص 1315.
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إليهم، والرحمة هبم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب ُمعالجة 
المريض[)١)، والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ال تكون إال على فعٍل ُيعُد جريمة، وال 

يكون هذا الفعل جريمة إال بتحقق شروٍط فيه، وهي: 

1- أن يكون الفعل أو الرتك مما هنى اهلل ورسوله عنه.

2- أن يكون الفعل أو الرتك مما حرمه اهلل ورسوله.

3- أن يكون للفعل عقوبة يف الشرع، سواء كانت ُمقدرة كالقصاص والحدود، 
أو ُمفوضة كالتعزير، وأساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من األضرار 

والمفاسد والشرور لألفراد والجماعات واألمم)٢).

وتنقسم�العقوبات�الشرعية�إىل�قسمني:���

1- العقوبات الـُمقدرة شرعًا، كالجلد يف الزنا، والقطع يف السرقة، ونحوهما.

2- العقوبات غير الـُمقدرة، وهي العقوبات التعزيرية، التي ُيقدرها القاضي 
بحسب الحال))).

وبما أن الحديث يف هذا المبحث عن عقوبة ارتكاب الجرائم والمخالفات 
التي نص عليها نظام الجمارك، فيجدر بنا أن ُنبين أن جميع العقوبات التي نص 

الفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم   (1(
بن محمد ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي، ج5، ص521، دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ-

1987م.
موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة، أ.د. وهبة الزحيلي، ج10، ص274، الناشر: دار الفكر،   (2(

دمشق 2010م.
الرائد  دار  ص23،  هبنسي،  فتحي  أحمد  ُمتحررة"،  فقهية  "دراسة  اإلسالمي  الفقه  يف  العقوبة  انظر   (3(

العربي، بيروت، -لبنان ط2، 1401هـ-1981م.
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عليها نظام الجمارك هي عقوبات تعزيرية، وعلى ذلك سنُفصل القول يف المطلب 
التالي عن النوع الثاين من العقوبات الشرعية، وهي عقوبة التعزير.
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املطلب الثاني

L  التعزير� J

أواًل: تعريفه ومشروعيته:  �
التعزير يف اللغة: الَعْزر: اللَّْوم، وُيطلق التعزير على الضرب، والعزر: المنع)١).

ويف االصطالح: العقوبة المشروعة على جناية ال حدَّ فيها)٢).

مشروعية التعزيز: التعزير مشروٌع يف الكتاب والُسنة واإلجماع.

مشروعيته�من�الكتاب:���

قال تعالى: ﴿ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ چ  چ  چ ﴾ ]النساء:))[.

وجه«الداللة:«««

يف هذه اآلية الكريمة داللة على أن الزوج إذا خاف عصيان زوجته له، وعدم 
القيام بحقوقه، فله أن يعظها بتذكيرها بحقوقه، وُيخوفها من عذاب اهلل، فإن لم 
يفد ذلك فعليه أن يهجرها يف المرقد، فال يجمعه وإياها لحاف، فإن لم يفد ذلك، 
فليضرهبا ضربًا غير ُمربح، وإذا أباحت اآلية ذلك للزوج مع زوجته فهذا دليل 

على مشروعية التعزير؛ ألن الوعظ والهجر والضرب كلها من أنواع التعزير))).

انظر لسان العرب، ابن منظور،ج4، ص561 مادة: عزر، وانظر فتح القدير، محمد بن علي الشوكاين،   (1(
ج2، ص26، دار ابن كثير- دمشق،ط1، 1414هـ.

ج9،  المقدسي،  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  محمد  أبو  قدامة،  ابن  المغني،   (2(
ص176، الناشر: دار القاهرة، 1388هـ-1968م.

انظر محاسن التأويل، محمد بن جمال الدين القاسمي، تحقيق، محمد باسل، ج3، ص99، دار الكتب=  (3( 
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مشروعيته�من�السنة:��

عن عبد الرحمن بن جابر، عّمن سمع النبي ، قال: )اَل ُعُقوَبَة 
َفْوَق َعْشِر َضَرَباٍت إاِل ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهَّللِ()١).

وعن أبي بردة األنصاري، أنه سمع رسول اهلل  يقول: )ال ُيْجَلُد 
َأَحٌد َفْوَق َعَشَرِة َأْسَواٍط، إاِل ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهَّللِ()٢).

وجه«الداللة:«««

يف الحديث داللة على مشروعية التعزير بالجلد.

ومن اإلجماع: أجمع علماء األمة على مشروعية التعزير، وقد نقل اإلجماع 
شيخ اإلسالم ابن تيمية  بقوله: وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع 

يف كل معصية ال حد فيها، وال كفارة))).

ثانيًا: أنواع العقوبات التعزيرية:  �

1- العقوبات البدنية.

2- العقوبات المالية.

3- العقوبات المتعلقة بتقييد اإلرادة.

= العلمية، بيروت ط1، 1418هـ، وانظر مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراين، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد القاسم، ج28، ص211، الناشر: مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ-1995م.
صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب كم التعزير واألدب، حديث رقم: )6849(، ج8، ص174،   (1(

وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، حديث رقم: )1708(، ج 3، ص 1332.
صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، حديث رقم: )1708( ج3، ص1332.  (2(

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج30، ص23.  (3(
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4- العقوبات المعنوّية.

وتفصيل ذلك ما يلي:

أواًل: العقوبات البدنية: �

1-�التعزير�بالقتل.��

اختلف العلماء يف مشروعية التعزير بالقتل على قولين: 
القول األول: جواز القتل تعزيرًا: ذهب إلى هذا القول بعض الحنفية، والمالكية 
وقد   ، تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  اختيار  أيضًا  وهو  والحنابلة،  والشافعية، 
ُمعينة  بالقتل يف جرائم  التعزير  إلى جواز  العلماء  القول من  ذهب أصحاب هذا 
بشروط مخصوصة، من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين، 
وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك وبعض أصحاب أحمد، وتوقف فيه أحمد 
على قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية، وذهب إلى ذلك، 
التعزير  أبو حنيفة  وأجاز  أحمد،  مالك، وطائفة من أصحاب  كثير من أصحاب 
بالقتل فيمن تكررت منه الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كالذي يتكرر منه 

الِجماع يف غير الُقبل)١).

قال الزيلعي  تعالى يف قتل اللوطي: فهو محمول على السياسة، وهو 
جائز عندنا، حتى لو رأى اإلمام يف قتل من اعتاده مصلحة جاز له قتله)٢).

عابدين،  بابن  المعروف  أمين  محمد   ،- عابدين  ابن  حاشية   - المختار  الدر  على  المحتار  رد  انظر   (1(
إصدار:  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  وانظر  1412هـ،  ط2،  العربي،  الفكر  دار  ص62-30،   ،4 ج 
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - الكويت، ج 12، ص263، دار السالسل- الكويت ط2، وانظر 

المجموع شرح المهذب، محي الدين النووي، ج20، ص26 دار الفكر.
الزيلعي= الدين  فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   (2( 
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ومن ذلك أيضًا ما ذكره شيخ اإلسالم  يف التعزير بالقتل، فيمن سّب 
: أن الساّب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويقتل  ، إذ قال  النبي 
على  اإلجماع  حكى  وممن  وغيرهم،  األربعة  األئمة  مذهب  وهو  خالف،  بغير 
ذلك إسحاق بن راهويه وغيره، وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا يف مذهب مالك)١).
يف  الحدود  يجاوز  أن  للحاكم  يجوز  قلنا:  ]وإذا   : فرحون  ابن  قال 
التعزير، فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو ال؟ فيه خالف، وعندنا يجوز قتل 
الجاسوس إذا كان يتجسس للعدو، وإليه ذهب بعض الحنابلة، وأما الداعية إلى 

البدعة المفرقة لجماعة المسلمين فإنه ُيستتاب، فإن تاب وإال قتل[)٢).
وأدلة جمهور العلماء يف جواز التعزير بالقتل تختلف بحسب الُجرم الذي 
  أنه سمع رسول اهلل  يقع، منها ما روي عن عرفجة األشجعي
ِة َوِهَي َجِميٌع،  َق َأْمَر َهِذِه األمَّ ُه َسَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناٌت، َفَمْن َأَراَد َأْن ُيَفرِّ يقول: )إِنَّ

ْيِف َكائًِنا َمْن َكاَن())). َفاْضِرُبوُه بِالسَّ

وجه«الداللة:«««

دّل هذا الحديث على أن النبي  أمر بقتل من أراد تفريق األمة، 

الكتاب اإلسالمي، ط2، دون ذكر  الناشر: دار  المطبعة الكربى األميرية،  الحنفي، ج3،ص381،   =
تاريخ الطبع.

سب  من  أن  األولى:  المسألة  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  الرسول،  شاتم  على  المسلول  الصارم  انظر:   (1(
النبي  من مسلم أو كافر، فإنه يجب قتله، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، ج1، 

ص4-11، الناشر: الحرس الوطني السعودي- المملكة العربية السعودية.
برهان  ابن فرحون  بن محمد،  بن علي  إبراهيم  األقضية ومناهج األحكام،  الحكام يف أصول  تبصرة   (2(

الدين اليعمري، ج2، ص297، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، ط1، 1426هـ-1986م.
صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فّرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث رقم: )1852(،   (3(

ج3، ص1479.
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وهي مجتمعة، ويف ذلك مشروعية التعزير بالقتل، مع أنه لم يفعل جريمة توجب 
حد القتل. 

، َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اهللِ  َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ،  َعْن َدْيَلٍم اْلِحْمَيِريِّ
ى بِِه  إِنَّا بَِأْرٍض َباِرَدٍة ُنَعالُِج فِيَها َعَمالً َشِديًدا، َوإِنَّا َنتَِّخُذ َشَراًبا مِْن َهَذا اْلَقْمِح َنَتَقوَّ
)َفاْجَتنُِبوه(  َقاَل:  َنَعْم،  ُقْلُت:  ُيْسِكُر؟(  )َهْل  َقاَل:  باِلِدَنا،  َبْرِد  َوَعَلى  َأْعَمالِنَا  َعَلى 

َقاَل: ُقْلُت: َفإِنَّ النَّاَس َغْيُر َتاِركِيِه،َقاَل: )َفإِْن َلْم َيْتُرُكوُه َفَقاتُِلوُهْم()١).

وجه«الداللة:«««

دل هذا الحديث على مشروعية قتل من تكرر منه ُشرب المسكر.

القول الثاني: عدم جواز القتل تعزيرًا:
خالف بعض علماء المالكية والشافعية أصحاب القول األول، فقالوا بعدم 

جواز التعزير بالقتل.

من ذلك ما قاله الجويني  تعالى: أن التعزيرات ال تبلغ الحدود على 
إطالة  يف  إال  التعزير،  يف  اتساعًا  للسلطان  أرى  لست  قال:  ثم  الفقهاء،  فصله  ما 

الحبس)٢).

ِجْستاين،  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ  (1(
النهي عن  باب  بيروت،  العصرية - صيدا  المكتبة  الناشر:  الحميد،  عبد  الدين  تحقيق: محمد محي 
المسكر، حديث رقم: )3683( ج3، ص328، وقال الشيخ األلباين: حديث صحيح، صحيح سنن 
العربية  المملكة  الرياض،  والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة  األلباين،  الدين  ناصر  محمد  داود،  أبي 

السعودية، ط1، 1419هـ-1998م، ج2، ص419، حديث رقم: )3683(.
المعالي  أبو  الجويني،  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  الملك  عبد  الظلم،  التياث  يف  األمم  غياث   (2(
ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: عبد العظيم الديب، ج1، ص226، الناشر: مكتبة إمام 

الحرمين، ط2، 1401هـ.
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ويستدل«أصحاب«هذا«القول«مبا«يلي:«««

بقوله : )ال ُيْجَلُد َأَحٌد َفْوَق َعَشَرِة َأْسَواٍط، إاِلَّ ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد 
اهَّللِ()١).

والراجح من هذين القولين - واهَّلل أعلم -: هو ما ذهب إليه أصحاب القول 
وهو  أحاديث،  من  به  استدلوا  ما  لقوة  وذلك  بالقتل؛  التعزير  جواز  وهو  األول 

أيضًا اختيار شيخ اإلسالم. 

شيخ  ذلك  عن  أجاب  فقد  بالحديث،  الثاين  القول  أصحاب  استدالل  أما 
اإلسالم ابن تيمية  بقوله: )... والحديث الذي يف الصحيحين، عن النبي 
 أنه قال: )ال يجلد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهلل، قد 
فّسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود اهلل ما حرم لحق اهلل؛ فإن الحدود يف 
لفظ الكتاب والسنة ُيراد هبا الفصل بين الحالل والحرام، مثل آخر الحالل، وأول 

الحرام. 

فيقال يف األول: ﴿ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ﴾ ]البقرة: ٢٢٩[

ويقال يف الثاين: ﴿ ڑکککک ﴾ ]البقرة:١٨7[، وأما تسمية العقوبة 
المقدرة حدًا فهو ُعرف حادث، ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه كضرب 

الرجل امرأته يف النشوز ال يزيد على عشر جلدات()٢).

2-�عقوبة�التعزير�باجللد:��

الجلد تعزيرًا عقوبة مشروعة، وأدلة مشروعية التعزير بالجلد كثيرة، منها: 

سبق تخريجه.  (1(
مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج28، ص348-347.  (2(
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ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ﴿ٹ   تعالى:  قال 
ڦڦ  ﴾ ]النساء:))[.

وجه«الداللة:«««

دلت هذه اآلية الكريمة على جواز تعزير األزواج لزوجاهتم بالضرب إذا بدر 
منهن ما يدل على نشوزهن، ويف ذلك مشروعية للتعزير بالجلد. 

وعن أبي بردة األنصاري، أنه سمع رسول اهلل  يقول: )ال ُيْجَلُد 
َأَحٌد َفْوَق َعَشَرِة َأْسَواٍط، إاِل ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهَّللِ()١).

وجه«الداللة:«««

دل الحديث على مشروعية التعزير بالجلد، وجواز الزيادة عن عشرة أسواط 
يف حال كان ذلك يف حد من حدود اهلل.

اهللِ  َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى  ُيْضَرُبوَن  َكاُنوا  )َأنَُّهْم  قال:    عمر  ابن  وعن 
ُلوُه()٢).  إَِذا اْشَتَرْوا َطَعاًما ِجَزاًفا َأْن َيبِيُعوُه فِي َمَكانِِه َحتَّى ُيَحوِّ

وجه«الداللة:«««

قال النووي  تعالى يف ذلك: ]هذا دليل على أن ولي األمر ُيعزر من 
تعاطى بيعًا فاسدًا، وُيعزره بالضرب وغيره...[))).

)( سبق تخريجه.  (1(
صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: كم التعزير ]ص:174[ واألدب، حديث رقم: )6852(، ج 8   (2(
، ص 174 ، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض، حديث رقم: )1527( 

ج3، ص1161.
شرح النووي على صحيح مسلم، باب بطالن المبيع قبل القبض، ج10، ص171.  (3(
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3-�الصلب:��

الصلب«يف«اللغة:«««

وَصَلَبه،  كالصالِب،  الَعْجِب  إلى  الكاهل  لدن  من  عظم  وهو  الُصلب  من 
كَضَرَبه: أي َجَعله َمْصلوبًا)١).

ويف«االصطالح:«««

هو أن يوثق المعدود للقتل على خشبة، بحيث ال يستطيع التحرك، ثم ُيطعن 
بالرمح، أو ُيرمى بسهم)٢).

والتعزير بالصلب هو عقوبة مشروعة، ولمشروعيتها أدلة من الكتاب والُسنة: 

مشروعيته«من«الكتاب:««

قال تعالى: ﴿ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  
گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ﴾ ]المائدة:))[.

وجه«الداللة:«««

اهلل  يحاربون  من  بحق  بالصلب،  التعزير  مشروعية  على  اآلية  هذه  دّلت 
ورسوله، ويسعون يف األرض فسادًا.

ومشروعية«التعزير«بالصلب«من«الُسنة:«««

عن أنس ، قال: َقِدَم َعَلى النَّبِيِّ  َنَفٌر مِْن ُعْكٍل، َفَأْسَلُموا، 

انظر القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ج1، ص105، مادة "صلب".  (1(
التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور ج6، ص20.  (2(
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َوَأْلَبانَِها(  َأْبَوالَِها  مِْن  َفَيْشَرُبوا  َدَقِة،  الصَّ إِبَِل  َيْأُتوا  َأْن  )َفَأَمَرُهْم  الَمِدينََة  َفاْجَتَوْوا 
وا، َوَقَتُلوا ُرَعاَتَها، َواْسَتاُقوا اإِلبَِل، َفَبَعَث فِي آَثاِرِهْم، َفُأتَِي  وا، َفاْرَتدُّ َفَفَعُلوا، َفَصحُّ

بِِهْم )َفَقَطَع َأْيِدَيُهْم َوَأْرُجَلُهْم، َوَسَمَل َأْعُينَُهْم، ُثمَّ َلْم َيْحِسْمُهْم َحتَّى َماُتوا()١).

وجه«الداللة:««

النبي  فعله  لما  وذلك  بالصلب؛  التعزير  جواز  على  الحديث  هذا  دل 
 بتعزير القوم الذين ارتدوا بعد إسالمهم، وأفسدوا.

ثانيًا: العقوبات املالّية: �

1-�الغرامة:��

املراد«من«الغرامة«يف«اللغة:«««

هي ما يلزم أداؤه)٢).

ويف«االصطالح:«««

إيالم المحكوم عليه بطريق االقتطاع من ماله))).

مشروعية«التعزير«بالغرامة:«««

من  كنوع  الغرامة  عقوبة  مشروعية  على  النبوية  الُسنة  من  األدلة  جاءت 
العقوبات التعزيرية، ومن ذلك:

صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب المحاربين من أهل الكفر والردة، حديث رقم: )6802( ج8،   (1(
المحاربين  حكم  باب  والديات،  والقصاص  والمحاربين  القسامة  كتاب  مسلم،  وصحيح  ص162، 

والمرتدين، حديث رقم: )1671(، ج 3، ص 1296.
لسان العرب، ابن منظور، 12، 436، مادة "غرم".  (2(

"دراسة مقارنة"، معن الحياري، ص139، ط1، الناشر: مكتبة دار الثقافة  جرائم التهريب الجمركي   (3(
للنشر والتوزيع، عمان - األردن، 1997م.
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ُة اإلبِِل اْلَمْكُتوَمُة  عن أبي هريرة ، أن النبي  قال: )َضالَّ
َغَراَمُتَها، َوِمْثُلَها َمَعَها()١).

وجه«الداللة:«««

دّل الحديث على مشروعية مضاعفة عقوبة الغرامة كنوع من أنواع التعزير 
بحق من كتم الضالة من اإلبل.

المخالفات  مرتكبي  بحق  المطبقة  العقوبات  أكثر  من  الغرامة  عقوبة  وُتعد 
التي نص عليها نظام الجمارك.

2-�اإلتالف:��

املراد«باإلتالف«يف«اللغة:«««

الهالك والعطب يف كل شيء)٢).

ويف«االصطالح:«««

إتالف الشيء: إخراجه من أن يكون منتفعًا به منفعة مطلوبة منه عادة))).
من  كنوع  اإلتالف  مشروعية  على  والُسنة  الكتاب  من  األدلة  جاءت  وقد 

العقوبات التعزيرية، منها: 

قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ﴾ ]األنبياء:٥٨[.

أخرجه أبو داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، حديث رقم: )1718(، وقال الشيخ األلباين:   (1(
حديث صحيح، صحيح سنن أبي داود، ج1، ص480، حديث رقم )1718(.

لسان العرب، ابن منظور، ج9، ص18، مادة "تلف".  (2(
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساين، ج7، ص164،   (3(

دار الكتب العلمية ط2، 1406هـ-1986م.
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وجه«الداللة:«««

دّلت هذه اآلية على مشروعية عقوبة اإلتالف، كنوع من العقوبات التعزيرية؛ 
وذلك لما أتلف إبراهيم  األصنام التي كانت ُتعبد من دون اهلل.

ومن«الُسنة«على«مشروعية«اإلتالف«كنوع«من«العقوبات:«««

عن أبي طلحة  أنه قال: َيا َنبِيَّ اهللِ، إِنِّي اْشَتَرْيُت َخْمًرا أِلَْيَتاٍم فِي ِحْجِري، 
َناَن()١). َقاَل: )َأْهِرِق الَخْمَر، َواْكِسِر الدِّ

وجه«الداللة:«««

يف هذا الحديث أمر النبي  بكسر دنان الخمر، ويف ذلك مشروعية 
على اإلتالف، كنوع من العقوبات التعزيرية. 

3-�املصادرة:��

قهرًا  للغير،  مملوكة  أشياء  على  الدولة  تستحوذ  أن  هو  بالمصادرة  ُيقصد 
وبدون مقابل، إذا كانت تلك األشياء ذات صلة بجريمة اقُترفت فعالً، أو أهنا من 

األشياء المحرمة قانونًا)٢).

مشروعية«عقوبة«املصادرة:««

المصادرة عقوبة تعزيرية مشروعة، ودّل على ذلك ما يلي:

  َِّه، َقاَل: َسِمْعُت النَّبِي ُث َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ عن َبْهَز ْبَن َحكِيٍم، ُيَحدِّ

سنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف بيع الخمر والنهي عن ذلك، حديث رقم: )1293(، وقال   (1(
الشيخ األلباين: حديث حسن، صحيح سنن الرتمذي، ج2، ص49، حديث رقم: )1293(.

التدابير االحرتازية يف السياسة الجنائية الوضعية والشرعية، د. محمد مصباح القاضي، ص65، الناشر:   (2(
دار النهضة العربية، مصر، 1996م.
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ُق إِبٌِل َعْن ِحَسابَِها، َمْن  َيُقوُل: )ِفي ُكلِّ إِبٍِل َسائَِمٍة ِفي ُكلِّ َأْرَبِعيَن اْبَنُة َلُبوٍن، اَل ُيَفرَّ
َأْعَطاَها ُمْؤَتِجًرا َفَلُه َأْجُرَها، َوَمْن َأَبى َفإِنَّا آِخُذوَها، َوَشْطَر إِبِِلِه، َعْزَمٌة ِمْن َعَزَماِت 

ٍد  ِمْنَها َشْيء()١). َنا، اَل َيِحلُّ آِلِل ُمَحمَّ َربِّ

وجه«الداللة:«««

يف هذا الحديث دليل على مشروعية التعزير؛ وذلك أن النبي  حكم 
بمصادرة شطر المال المزكى من الممتنع عن أداء الزكاة عقوبة له على فعله.

َيْقَطُع  َعْبًدا  َفَوَجَد  بِاْلَعِقيِق،  َقْصِرِه  إَِلى  َركَِب  َسْعًدا  َأنَّ  بن سعد،  وعن عامر 
ا َرَجَع َسْعٌد، َجاَءُه َأْهُل اْلَعْبِد، َفَكلَُّموُه َأْن َيُردَّ َعَلى  َشَجًرا، َأْو َيْخبُِطُه، َفَسَلَبُه، َفَلمَّ
َلنِيِه  َنفَّ َشْيًئا  َأُردَّ  َأْن  اهللِ  )َمَعاَذ  َفَقاَل:  ُغالمِِهْم،  مِْن  َأَخَذ  َما  َعَلْيِهْم-  -َأْو  ُغالمِِهْم 

َرُسوُل اهللِ ، َوَأَبى َأْن َيُردَّ َعَلْيِهْم()٢).

وجه«الداللة:«««

دّل الحديث على إباحة النبي  لسلب من يصطاد يف حرم المدينة، 
ويف ذلك عقوبة تعزيرية له على فعله.

مسند اإلمام أحمد، حديث هبز بن حكيم، ج33، ص220، حديث رقم: )20016(، وقال محققوه:   (1(
إسناده حسن، وقال األلباين صحيح، صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين األلباين، مكتبة المعارف 
 ،178-177 ج2،  1419هـ-1998م،  ط1،  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  والتوزيع،  للنشر 

حديث رقم: )2444(.
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي  فيها بالربكة وبيان تحريمها   (2(

وتحريم صيدها، حديث رقم: )1364( ج2، ص993.
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ثالثًا: العقوبات املتعلقة بتقييد اإلرادة: �

1-�احلبس:���

املراد«من«احلبس«يف«اللغة:«««

المنع واإلمساك، وهو ضد التخلية)١)، قال تعالى ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
المشركون  ]هود:٨[ أي: »ليقولن« هؤالء   ﴾ ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  

دنا به؟)٢). »ما يحبسه«؟ أي شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعَّ
يكون  والمحبس  للمحبوس،  موضعان  والمحبس  الحبس  الليث:  قال 

سجنًا، ويكون فعالً كالحبس))).

واحلبس«يف«االصطالح«الشرعي:««
عّرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية  بأنه: الحبس الشرعي ليس هو السجن 
يف  سواء  بنفسه،  التصرف  من  ومنعه  الشخص  تعويق  هو  وإنما  ضيق،  مكان  يف 

بيت، أو يف مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم، أو وكيل الخصم به))).

ِه  والحبس عقوبة مشروعة، ودليل ذلك: َعْن َبْهِز ْبِن َحكِيٍم، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
َأنَّ النَّبِيَّ  َحَبَس َرُجالً فِي ُتْهَمٍة، ُثمَّ َخلَّى َعنُْه()٥).

انظر لسان العرب، ابن منظور،ج6، ص44، مادة حبس.  (1(
جامع البيان يف تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي،   (2(

تحقيق: أحمد شاكر، ج15، ص254، الناشر: دار الرسالة، ط1، 1420هـ-2000م.
إحياء  دار  ص198،  ج4،  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق:  الهروي،  أحمد  بن  محمد  اللغة،  هتذيب   (3(

الرتاث العربي -بيروت- لبنان، 2001م.
مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج35، ص398.  (4(

التهمة، حديث رقم: )1417(،  الحبس يف  باب ما جاء يف  الديات،  الرتمذي يف سننه، كتاب  أخرجه   (5(
ج4، ص28، وقال الشيخ األلباين: حديث حسن، صحيح سنن الرتمذي، ج2، ص111، حديث رقم: 

.)1417(
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وجه«الداللة:«««

فعل النبي  بحبس رجل يف هتمة، دليل على مشروعية الحبس.

2-�النفي:��

املراد«بالنفي«يف«اللغة:«««

ُيقال: نفيت الرجل وغيره أنفيه نفيًا إذا طردته)١)، ﴿ک  ک  ک  گ﴾ 
]المائدة:))[.

ُيقصد  إذ  اللغة،  يف  معناه  عن  االصطالح  يف  النفي  من  المراد  يختلف  وال 
بالنفي اإلخراج واإلبعاد من البالد.

وعقوبة«التعزير«بالنفي«مشروعة«من«الكتاب«والُسنة:««

قال تعالى: ﴿ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ    ﴾

]المائدة:))[.

وجه«الداللة:«««

دلت اآلية الكريمة على مشروعية النفي، وهذا واضح يف قوله تعالى: ﴿ک  
ک  ک  گ﴾ ]المائدة:))[.

رابعًا: العقوبات النفسية: �
المراد بالعقوبات النفسّية هي العقوبات التي ال ترتك أثرًا ماديًا كالضرب، ولكن 

يقتصر على إيالم شعور المجرم، وإيقاظ ضميره، فينصلح حاله، وتستقيم أموره)٢).

)1)  لسان العرب، ابن منظور، ج15، ص337.
العقوبة يف الفقه اإلسالمي، أحمد فتحي هبنسي، ص202.  (2(
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وللتعزير«بالعقوبات«النفسّية«أدلة«على«مشروعيته«من«الكتاب«والُسنة،«من«ذلك:««

ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ﴿ تعالى:  قال 
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ﴾ ]النساء:))[.

وجه«الداللة:««

الهجران،  ثم  بالوعظ،  المعاقبة  مشروعية  على  داللة  الكريمة  اآلية  هذه  يف 
يف المضاجع، ثم الضرب؛ وذلك لمن خاف نشوز زوجته، وال شك أن الوعظ 
والهجر ُتعد من العقوبات النفسية، والتي ُيرجى منها صالح الزوجة، وهذا دليل 

على مشروعية التعزير هباتين العقوبتين. 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : ]...وليس ألقل التعزير حد؛ بل هو 
بكل ما فيه إيالم اإلنسان، من قول وفعل، وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل 
بوعظه وتوبيخه، واإلغالظ له، وقد يعزر هبجره، وترك السالم عليه، حتى يتوب، 
إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي  وأصحابه الثالثة الذين 

خلفوا[)١).

ومن العقوبات النفسّية أيضًا التشهير، والذي ُيقصد منه إعالم الناس كافة 
على ما ارتكبه الشخص من الذنوب)٢).



السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ابن تيمية، ج1، ص91.  (1(
العقوبة يف الفقه اإلسالمي، أحمد فتحي هبنسي، ص202.  (2(
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املطلب الثالث
L  العقوبات�اليت�نص�عليها�نظام�اجلمارك�  J

حق  يف  تصدر  التي  العقوبات  من  نوعين  الموحد  الجمارك  نظام  يف  جاء 
العقوبات  من  ُتعد  وجميعها  عليها،  االحتساب  يتم  التي  المخالفات  مرتكبي 
األصلية، وهي تتمثل يف: عقوبات مالّية، وعقوبات سالبة للحرية، وسنأيت يف هذا 

المطلب على بيان تفاصيل تلك العقوبتين. 

قبل إيضاح هذه العقوبات ُنريد أن نعرض ما أوضحه نظام الجمارك الموحد 
فيما يخص المسؤولية الجزائية لمستحقي هذه العقوبات؛ وذلك يف ُجرم التهريب 
الذي ُيعد أبرز المخالفات التي يتم االحتساب عليها، حيث وضع النظام عدًدا من 

الشروط، وحدد المسؤولية يف هذا الُجرم، وبيان ذلك ما يلي: 

أواًل: املسؤولية اجلزائية: �

املراد�باملسؤولية�اجلزائية�قانونًا:���

هي االلتزام بإصالح الخطأ الواقع على الغير طبقًا للقانون)١).

ويراد�هبا�يف�الفقه�اإلسالمي:���

هو أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال المحرمة التي يأتيها مختارًا، وهو ُمدرك 
لمعانيها، ونتائجها)٢).

المسؤولية الجنائية يف ضوء السياسة الجنائية، محمد علي السويلم، ص9، الناشر: دار المطبوعات،   (1(
االسكندرية، 2007م.

القانونية،  الوفاء  مكتبة  الناشر:  ص55،  بوخزنة،  مربوك  المعنوي،  للشخص  الجزائية  المسؤولية   (2(
االسكندرية، ط1، 2010م.
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»حرية  هي  الجزائية  المسؤولية  أن  سبق  ما  خالل  من  يتضح  ذلك  وعلى 
كان  حين  يف  للقانون،  المخالف  الطريق  اختار  ألنه  ُيسأل  فالمجرم  االختيار« 
له، فهو حر، وقد استعمل حريته على نحو  المطابق  الطريق  أن يختار  يف وسعه 

يستوجب اللوم والمساءلة)١).
عالقة  الجزائية  المسؤولية  ُتعد  الدراسة  هذه  منطلق  ومن  أوضح  وبصورة 
قانونية بين الفرد والدولة، يلتزم بموجبها الفرد إزاء السلطة العامة باإلجابة على 
فعله المخالف للقاعدة الجنائية وبالخضوع أيضًا لرد الفعل المرتتب على تلك 

المخالفة)٢).
ويف جريمة التهريب التي نص عليها نظام الجمارك كأبرز المخالفات التي 
توفر  التهريب  جرم  يف  الجزائية  المسؤولية  يف  ُيشرتط  عليها،  االحتساب  يتم 
هبا،  المعمول  الجزائية  النصوص  المسؤولية  هذه  تحديد  يف  وُتراعى  القصد، 

وُيعترب مسؤواًل جزائيًا بصورة خاصة كل من: 

الفاعلون األصليون.	 

الُشركاء يف الجرم.	 

المتدخلون والمحرضون.	 

حائزو المواد المهربة.	 

أصحاب وسائط النقل التي اسُتخدمت يف التهريب وسائقوها، ومعاونوهم 	 
الذين تثبت عالقتهم بالمهربات.

والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  الخاص، علي محمد جعفر، ص7،  القسم  العقوبات:  قانون   (1(
والتوزيع، بيروت، 2006م.

انظر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مربوك بوخزنة، ص54.  (2(
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المواد 	  فيها  أودعت  التي  واألماكن  المحالت  مستأجرو  أو  أصحاب 
يف  المهربات  بوجود  علمهم  يثبت  الذين  هبا،  المنتفعون  أو  المهربة، 

محالهتم، وأماكنهم)١).

ثانيًا: املسؤولية املدنية:  �
الجزائية  المسؤولية  إلى  باإلضافة  التهريب  جريمة  ارتكاب  على  يرتتب 
المسؤولية  تلك  حدود  إيضاح  وقبل  المدنية،  المسؤولية  وهي  ُأخرى  مسؤولية 

على مرتكب جريمة التهريب علينا أن نوضح معنى هذه المسؤولية.

الخسارة  بتعويض  ُملزمًا  الشخص  يكون  حين  المدنية  المسؤولية  تتحقق 
التي ألحقها بالغير، فُيقال حينئٍذ عن الشخص الُملزم بتعويض الخسارة الالحقة 
المسؤولية  من  والمراد  اآلخر)٢)،  تجاه  مدنية«  مسؤولية  عاتقه  »على  إن  بالغير 
بعض  عن  جوابًا  الشخص  ُيقّدم  أن  تعني  فهي  بيانه،  سبق  لما  قريٌب  المدنية 
أعماله، ومن ُيلحق بغيره ضررًا بسبب خطأ ارتكبه، أو بسبب اإلهمال، فعليه إذًا 
أن ُيزيل الضرر، وُيعوض الخسارة)))، فيتضح من ذلك أن األساس يف المسؤولية 

المدنية هو تعويض الخسارة التي حصلت بسبب خطأ تم ارتكابه.

وترتتب المسؤولية المدنية يف جرائم التهريب بتوافر األركان المادّية لها، وال 
يجوز الدفع بُحسن النّية أو الجهل، إال أنه ُيعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان 
ضحية قوة قاهرة، وكذلك من أثبت أنه لم ُيقدم على ارتكاب أي فعل من األفعال 

نظام الجمارك الموحد، المادة 144، القسم الثاين.  (1(
المسؤولية المدنية للحفاظ على األشياء، الدكتور سيد أحمد موسوي، ص19، مكتبة زين الحقوقية   (2(

واألدبية ط2، 2011م.
انظر المرجع السابق.  (3(
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التي كّونت المخالفة، أو جريمة التهريب تسبب يف وقوعها أو أّدت إلى ارتكاهبا. 

وتشمل المسؤولية المدنية -إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب- 
والمتربعين  والموكلين  والوسطاء  والمنتفعين  والُكفالء  والممولين  الشركاء 

والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع)١).

وقد�نص�نظام�اجلمارك�-�كما�أشرنا�سابقًا�-�على�نوعني�من�العقوبات،�وهي:��

عقوبة مالّية.	 

عقوبة سالبة للحرية.	 

تتمثل العقوبة المالية يف: الغرامة.
بالغرامة، وهي أهنا: إيالم المحكوم عليه بطريق  المراد  بيان  جاء فيما سبق 

االقتطاع من ماله)٢).
ولعقوبة الغرامة يف نظام الجمارك كنوع من العقوبات على مرتكبي المخالفات 
الجمركية مميزات عن غيرها من العقوبات يف باقي األنظمة، وهذه المميزات تتمثل 

يف:

مقدارها 	  من  ُجزءًا  وأن  المخالف،  بحق  عقوبة  كوهنا  بين  تجمع  أهنا 
يستحقه نظامًا القائم باالحتساب الذي ضبط تلك المخالفة، فهي بذلك 

ُتعد حافزًا للمراقب الجمركي.

ُجزء من الغرامة المقررة على المخالف يذهب لصندوق المكافآت يف 	 
الجمارك.

نظام الجمارك الموحد، المادة 154 الفصل السابع.  (1(
جرائم التهريب الجمركي "دراسة مقارنة"، معن الحياري، ص139.  (2(
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ُتمثل الغرامة أحد مصادر الدخل لخزينة الدولة.	 

وتتمثل العقوبة السالبة للحرية يف: الحبس.

مّر معنا بيان المراد من الحبس، وُنشير هنا إلى بيان المراد منه اصطالحًا، 
وهو تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه، سواء يف بيت، أو يف مسجد، أو 

كان بتوكيل نفس الخصم، أو وكيل الخصم به)١).

وتتعدد المخالفات والجرائم المنصوص عليها يف نظام الجمارك، وبحسب 
ذلك التعدد تختلف العقوبة من مخالفة إلى أخرى، وتفصيل ذلك ما يلي: 

1- جرمية التهريب. �

العقوبات:��

ُيعاقب على جريمة التهريب، وما يف ُحكمه، وعلى الشروع يف أي منهما، بما يلي:

إذا كانت البضاعة الُمهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة غرامة 	 
أمثال قيمتها، والحبس  تزيد على ثالث  البضاعة، وال  ال تقل عن قيمة 
مدة ال تقل عن ستة أشهر، وال تزيد على ثالث سنوات، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.

إذا كانت البضاعة الُمهربة بضاعة تخضع لرسوم ُجمركية مرتفعة، فتكون 	 
العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، وال تزيد 
على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة ال تقل عن شهر، وال تزيد على 

سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ص35، ص398.  (1(
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الرسوم 	  مثلي  عن  تقل  ال  غرامة  العقوبة  فتكون  األخرى،  السلع  أما 
الجمركية المستحقة، وال تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة ال تقل 

عن شهر، وال تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية )معفاة( فتكون 	 
العقوبة غرامة ال تقل عن 10% من قيمة البضاعة، وال تزيد عن قيمتها، 
هاتين  بإحدى  أو  سنة،  على  تزيد  وال  شهر،  عن  تقل  ال  مدة  والحبس 

العقوبتين)١).
ما سبق من عقوبات هي ما نص عليه يف نظام الجمارك الموحد فيما يتعلق 
بجريمة التهريب الذي ُيعد أبرز الجرائم التي يتم االحتساب عليها، أما فيما يتعلق 
بعقوبات المخالفات األخرى المنصوص عليها يف نظام الجمارك، والتي تتعلق 
إيضاح  الجمارك،  عليها  ُتشرف  التي  المناطق  ومخالفات  االستيراد  بمخالفات 

تفاصيلها ما يلي: 

2- خمالفات االسترياد وخمالفات املناطق اليت ُتشرف عليها اجلمارك: �

العقوبات:��

غرامة ال تقل عن )500( خمسمائة ريال سعودي، وال تزيد على )5000( 
خمسة آالف ريال سعودي، عن المخالفات الجمركية التالية: 

نقل بضاعة من السفن، أو وسائط النقل األخرى دون ترخيص من إدارة  -
الجمارك، أو بغياب موظفيها، أو خارج األوقات المحددة.

نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة اإلدارة. -

انظر نظام الجمارك الموحد، القسم الثالث، العقوبات، المادة 145.  (1(
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القيام بواجباهتم، وممارسة حقهم يف  - إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن 
هذه  يف  شارك  من  ُكل  بحق  الغرامة  هذه  وُتفرض  والمعاينة،  التفتيش 

المخالفة.

رسّو السفن، أو هبوط الطائرات، أو وقوف وسائط النقل األخرى يف غير  -
األماكن المحددة لها.

البيان الـُجمركي المخالف يف القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس  -
أو المنشأ.

البيانات الجمركية المخالفة التي من شأهنا أن تؤدي إلى التخلص من أي  -
شرط أو قيد، يتعلقان باالستيراد والتصدير.

مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع يف المستودعات،  -
أو يف المناطق التي ُتشرف عليها إدارة الجمارك.

أي مخالفة أخرى ألحكام نظام الجمارك الموحد)١). -

االستيراد،  بمخالفات  المتعلقة  المخالفات  عقوبة  أن  سبق  فيما  ويالحظ 
إدارة الجمارك أهنا لم تخرج عن عقوبة  التي ُتشرف عليها  المناطق  ومخالفات 
الغرامة فقط دون عقوبة الحبس؛ إذ أن عقوبة الحبس ُتطبق فقط يف جرائم التهريب. 

ويف حال تعدّد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة وُيكتفى 
بالغرامة األشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها)٢).

عليها،  المنصوص  الغرامات  جميع  بأن  الجمارك  إدارة  حق  النظام  وكفل 

انظر الالئحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الباب السابع، المادة 30.  (1(
نظام الجمارك الموحد، الفصل الرابع، المادة 140.  (2(
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لإلدارة  مدنيًا  تعويضًا  ُتعد  المخالفات  من  غيرها  أو  التهريب،  جرائم  سواء يف 
الجمركية، وال تشملها أحكام العفو العام)١).

كما ورد يف النظام ما نصه: أن الورثة ال ُيسألون عن أداء الغرامات المرتتبة 
على المتوىف من نصيب كل منهم يف الميراث، إال إذا كانوا ُشركاء يف التهريب، بل 

وُتسقط الدعوى يف حالة وفاة المخالف)٢).



المرجع السابق، الفصل الرابع، المادة 139.  (1(
نظام الجمارك الموحد، المادة 159.  (2(
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L  متهيد  J

تعمل  التي  المتطلبات  الموحد،  الجمارك  نظام  هبا  اهتم  التي  األمور  من 
العمل  احرتازية يف  تدابير  بتطبيق  والمخالفات؛ وذلك  الجرائم  الوقاية من  على 
الجمركي ُتحقق عدم حدوث أي من الجرائم والمخالفات يف المستقبل، وُيعد 
والمخالفات  الجرائم  تلك  وقوع  من  الحد  سبيل  يف  األهمية  بالغ  أمرًا  ذلك 
المخالفة  مرتكب  على  العقوبة  تطبيق  إن  قائل:  يقول  وقد  عليها،  المنصوص 
ُيعد تدبيرًا يحد من وقوع الجريمة يف المستقبل، إال أن ذلك ال ُيعد دقيقًا؛ ذلك 
ُتحقق  أن  ُيمكن  ال  وبالتالي  غيره،  دون  نفسه  بالمخالف  خاص  أمٌر  العقوبة  أن 
الوقاية الكاملة للمجتمع من هذا الُجرم الذي قد يتكرر يف المستقبل؛ إذ أنه بتطبيق 
التدابير االحرتازية بشكل حازم ُيعد أمرًا يؤدي إلى القضاء على العوامل المؤدية 
الرتكاب الجريمة، وقبل أن نشرع يف بيان التدابير االحرتازية من المخالفات، نأيت 

على تعريفها، وبيان أهميتها:

املراد بالتدابري يف اللغة:  �
التدابير جمع تدبير، والتدابير من دّبر األمر وتدّبره، ومعناه: نظر يف عاقبته، 
واستدبره: أي: رأى يف عاقبته ما لم ير يف صدره، والتدبير يف األمر: أن تنظر إلى ما 

تؤول إليه عاقبته)١).

االحرتاز يف اللغة:  �
حرز  ُيقال:  الحصين،  الموضع  هو  والحرز:  احرتازًا،  يحرتز  احرتز  مصدر 

لسان العرب، ابن منظور، ج4، ص273، مادة "دبر".  (1(
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حريز، واحرتزت من كذا، واحرتز منه، وتحرز: تحفظ وتوقى، كأنه جعل نفسه 
يف حرز منه)١).

التدابري االحرتازية يف االصطالح:  �
ُتعرف التدابير االحرتازية يف القوانين المعاصرة بأهنا: الوقاية من ُجرم ُيمكن 

أن يحدث مستقبالً)٢).

على  الجزاء  العقوبة  أساس  أن  العقوبة  عن  االحرتازية  التدابير  وتختلف 
الكامنة  الجاين لمواجهة الخطورة  إلى مستقبل  ينظر  التدبير  بينما  الواقع،  الُجرم 
يف شخصه، يف حين أن العقوبة تتجه إلى ماضي الجاين لُتحاسبه، وُتقدر جسامة 

الضرر الذي أنزله بالمجتمع))).

منع  سبيل  يف  وذلك  المجتمعات؛  مصلحة  تقتضيها  االحرتازية  والتدابير 
حدوث الجرائم والمخالفات، فهي وسيلة لتحقيق حماية المجتمع من الجريمة، 
للخطورة  االحرتازية  التدابير  تتصدى  الجريمة  من  المجتمع  حماية  سبيل  ويف 
اإلجرامية أيًا كان مصدرها، وتتوسع نظرية التدابير االحرتازية يف نظرهتا لمصادر 
الخطورة، فال تقصرها على األشخاص الطبيعية، وإنما تتعدى ذلك إلى األشياء 
للجاين  ُتيسر  التي  التسهيالت  بمنع  مثالً  تتحقق  أهنا  إذ  المعنوية؛  واألشخاص 
طريقة الرتكاب الجريمة، كمصادرة األشياء التي ُتستخدم يف الجريمة، أو بإتالف 
هذه األشياء، أو مثالً بإغالق المؤسسة، فتطبيق ما سبق ُيعد من التدابير االحرتازية 

تاج العروس، الزبيدي، ج15، ص99.  (1(
انظر التدابير االحرتازية، محمد شالل حبيب، ص25، جامعة بغداد، ط1، 1396هـ-1976م.  (2(

انظر المرجع السابق، ص26.  (3(
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التي هتدف إلى مكافحة اإلجرام، وحماية المجتمع منه)١).

وفيما سيأيت من مطالب سنستعرض التدابير االحرتازية التي نص عليها نظام 
الجمارك وقايًة من وقوع المخالفات الجمركية.



 

 

انظر التدابير االحرتازية، دراسة مقارنة، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا، ص29-30 بحث   (1(
مكمل لنيل درجة الماجستير يف المعهد العالي للقضاء، 1423هـ-1424هـ.
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املطلب األول
L  املصادرة�  J

ُتعد المصادرة من التدابير االحرتازية الشائعة يف األنظمة الرقابية؛ إذ نصت 
عليها الكثير من األنظمة كتدبير وقائي احرتازي من الجرائم أو المخالفات، وقد 

مّر معنا سابقًا المراد من المصادرة)١). 

وسنأيت يف هذا المطلب على بيان الحاالت التي ُتطبق بحقها المصادرة.

والهدف من هذا التدبير هو توقي خطورة إجرامية بانتزاع عين من المحتمل 
أن ُتستعمل يف ارتكاب الجريمة، وليس الهدف منها إيالم من تنزل به عن طريق 
حرمانه من ملكية مال، واألصل يف المصادرة أن يكون الشيء المصادر قد سبق 
ضبطه، فإذا لم يكن هذا الشيء مضبوطًا، فال يجوز الحكم بمصادرته النعدام 

محل المصادرة)٢).

وقد نص النظام الجمركي على هذا التدبير يف حال ارتكاب جريمة التهريب، 
وما هو يف حكم التهريب من المخالفات الجمركية األخرى، وتكون المصادرة 

على النحو اآليت:
مصادرة البضائع محل التهريب.	 
التهريب؛ 	  التي استعملت يف  النقل، واألدوات والمواد  مصادرة وسائط 

والقطارات  والطائرات  كالسفن  العامة،  النقل  وسائط  عدا  فيما  وذلك 
والسيارات العامة ما لم تكن قد ُأعدت، أو استؤجرت لهذا الغرض، أو 

المراد من المصادرة، ص90 من هذا البحث.  (1(
جرائم التهريب الجمركي، معن الحياري، ص158.  (2(
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الحكم بما ُيعادل قيمتها عند عدم حجزها)١).



انظر: نظام الجمارك الموحد، القسم الثالث، المادة 145.  (1(
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املطلب الثاني
L  حال�العود�يف�اجلرمية  J

تعريف الَعود يف اللغة:  �
من عاد يعود عودًة وعودًا، ُيقال: عاد محمد من سفره إذا رجع إلى بلده الذي 

سافر منها، فالعود بمعنى: الرجوع)١)، ومنه قوله تعالى: ﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ﴾ ]المجادلة:)[.

واملراد من العود يف االصطالح:  �
هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد ُأخرى ُحكم فيها هنائيًا، أي أن 
العود ينشأ عن تكرار وقوع الجرائم من شخص واحد بعد الحكم هنائيًا عليه يف 

إحداها، أو بعضها)٢)
ولقد تطرق النظام الجمركي إلى تغليظ العقوبة يف حال العود، حيث جاء بما 
نصه: أنه يف حال العود على ارتكاب جريمة التهريب يجوز الُحكم بمثلي العقوبة 
المنصوص عليها، وتغليظ العقوبة يف حالة العود ُيعد تدبيرًا احرتازيًا من وقوع 

الجريمة؛ ولهذا التدبير أصل يف الشريعة اإلسالمية. 

: )َمْن َشِرَب الَخْمَر َفاْجِلُدوُه،  َعْن ُمَعاِوَيَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 
ابَِعِة َفاْقُتُلوه())).  َفإِْن َعاَد ِفي الرَّ

انظر لسان العرب، ابن منظور، ج3، ص316.  (1(
التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عوده، ج1، ص766، دار الكتاب العربي، بيروت.  (2(

الرابعة  يف  عاد  ومن  فاجلدوه،  الخمر  شرب  من  جاء  ما  باب  الحدود،  أبواب  كتاب  الرتمذي،  سنن   (3(
فاقتلوه، حديث رقم: )1444(، وقال الشيخ األلباين: صحيح، صحيح سنن الرتمذي، ج3، ص444، 

حديث رقم: )1444(.
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وإن كان القتل قد نسخ لما روي عنه  فيما رواه َجابِِر ْبِن َعْبِداهللِ، 
ابَِعِة  َعِن النَّبِيِّ  َقاَل: )إِنَّ َمْن َشِرَب الَخْمَر َفاْجِلُدوُه، َفإِْن َعاَد ِفي الرَّ
فِي  الَخْمَر  َشِرَب  َقْد  بَِرُجٍل  َذلَِك  َبْعَد    النَّبِيُّ  ُأتَِي  ُثمَّ  َقاَل:  َفاْقُتُلوه( 

ابَِعِة َفَضَرَبُه، َوَلْم َيْقُتْله()١). الرَّ

نص  ُأخرى  تدابير  هناك  احرتازيًا  تدبيرًا  بصفتها  المصادرة  إلى  وباإلضافة 
عليها النظام، وهي تتنوع بحسب تنوع وتشّعب عمل المراقب الجمركي ومهامه، 
النظام الجمركي، كما سيأيت يف  التي نص عليها  التدابير  ُنقّسم هذه  ونستطيع أن 

المطلب التالي:



 

 

أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء يف شرب الخمر...، حديث رقم: )1444( ج4،   (1(
ص84، وقال الشيخ األلباين: حديث صحيح، صحيح سنن الرتمذي، ج131، حديث رقم: )1444(.
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املطلب الثالث
L  تدابري�احترازية�فيما�يتعلق�بالكشف�واملعاينة  J

يف  الرئيسة  العملية  هي  استيراده  يتم  ما  كل  على  والمعاينة  الكشف  عملية 
الكشف  عملية  وتشتمل  الجمركي،  المراقب  هبا  يقوم  والتي  الجمركي،  العمل 
والمعاينة على الكثير من التدابير التي ُتفضي إلى الوقاية واالحرتاز من الوقوع يف 
الجريمة، أو المخالفة الجمركية، حيث نص نظام الجمارك على عدد من التدابير 

فيما يخص ذلك، وهي: 

يقوم موظفو اإلدارة المخولون بالصعود إلى جميع السفن الموجودة يف 	 
الموانئ المحلية والداخلة إليها، أو الخارجة منها، وأن يبقوا فيها، حتى 

ُتفرغ حمولتها، ولهم يف ذلك تفتيش جميع أجزاء السفينة.

المستندات، 	  من  وغيره  الحمولة-  -بيان  الُجمركية  البيانات  ُتقدم 
لموظفي اإلدارة المخولين، ولهم الحق يف حال االمتناع عن تقدم هذه 
المستندات، أو عدم وجودها، واالشتباه بوجود بضائع ممنوعة أن يتم 

ضبط تلك البضائع.

إال 	  األخرى  المائية  النقل  وسائط  وجميع  السفن،  حمولة  تفريغ  ُيمنع 
يف الدائرة الُجمركية يف الميناء، وال يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من 

سفينة إلى ُأخرى، إال تحت إشراف الدائرة الُجمركية.

بأنه 	  اشتباه  اإلدارة  موظفي  لدى  كان  إذا  شخص  أي  على  التحفظ  يتم 
جريمة  بارتكاب  عالقة  ذا  كان  أو  جريمة،  ارتكاب  حاول  أو  ارتكب 

التهريب. 
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التي 	  التهريب، واألشياء  ُجرم  أو  المخالفة،  البضائع موضوع  يتم حجز 
استعملت إلخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت، كالقوارب 
العامة  والحافالت  والطائرات  البواخر  عدا  والحيوانات،  والسيارات 

المعدة لنقل الركاب، إال إذا ُأعدت خصيصًا لغرض التهريب)١).



انظر نظام الجمارك الموحد، المواد 32، 123، 124، 128.  (1(
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املطلب الرابع
L  تدابري�احترازية�تتعلق�بوسائل�النقل�الربية�واجلوية�والبحرية  J

1 ( النقل حبرًا: �
	 يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها 
بحري  ظرف  يف  إال  الستقبالها،  المعدة  الموانئ  غير  يف  ترسو  أن  االستيعابية 
الُربان يف هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب  طارئ، أو بسبب قوة قاهرة، وعلى 

دائرة ُجمركية، أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.

	 يحظر على السفن التي تقل حمولتها االستيعابية عن مائتي طن بحري أن 
تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي ُمحملة بالبضائع المقيدة، 
أو الممنوع استيرادها، إال يف الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية، أو بسبب قوة 
قاهرة، وعلى الُربان يف هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة ُجمركية، أو مركز 

أمني بذلك دون إبطاء)١).

2 ( النقل جوًا: �
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن ُتقلع أو هتبط يف 
المطارات التي ال توجد فيها دوائر ُجمركية، إال يف حاالت القوة القاهرة، وعلى 
أمني  أو مركز  دائرة ُجمركية،  بإشعار أقرب  يقوم  أن  الحالة  الطائرة يف هذه  قائد 

بذلك دون إبطاء)٢).

نظام الجمارك الموحد، المادتين 20، 21.  (1(
المرجع السابق، المادة22.  (2(
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3 ( النقل برًا: �

يحظر على وسائل النقل الربية دخول الدولة، أو الخروج منها يف المناطق 
التي ال توجد فيها دوائر ُجمركية)١).



المرجع السابق المادة 23.  (1(
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املطلب اخلامس
L  إدارة�املخاطر�  J

إدارة  السعودية  الجمارك  َأنشئت  تدابير  من  إيضاحه  سبق  ما  إلى  باإلضافة 
الجهة  وهذه  الجمركية،  والمخالفات  الجرائم  وقوع  تمنع  أن  شأهنا  من  بمهام 
تتمثل يف »إدارة المخاطر« التي أثبتت بنتائجها اإليجابية أهميتها يف تحديد مكامن 

الخطورة المحتملة من اإلرساليات الواردة، وسيتم إيضاح ذلك فيما يلي:

التعريف مبصطلح إدارة املخاطر: �
إدارة المخاطر هي عبارة عن منهج، أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر 
إجراءات  وتنفيذ  وتصميم  المحتملة،  العارضة  الخسائر  توقع  طريق  عن  البحتة 
تقع  التي  المالي للخسائر  األثر  أو  الخسارة،  إمكانية حدوث  ُتقلل  أن  من شأهنا 

إلى الحد األدنى)١).

التعريف بإدارة املخاطر يف اجلمارك: �
 هي أسلوب عمل ُجمركي يهدف إلى االستفادة القصوى من الموارد البشرية 

والمادية والتقنية لدى الجمارك من وقوع الجرائم والمخالفات الُجمركية.

مهام إدارة املخاطر: �

بيانات 	  قاعدة  وتكوين  وتحليلها،  المستوردين  حول  المعلومات  جمع 
لها؛ وذلك من مختلف المصادر، وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، 

إدارة المخاطر، طارق عبد العال حماد، ص51 الدار الجامعية 84 شارع زكريا غنيم - اإلبراهيمية -   (1(
اإلسكندرية.
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والتأكد من تحديث تلك المعلومات)١).

تحديد مجاالت الخطر ومستوياته، ووضع المؤشرات والمعايير المتعلقة به.	 

مؤشرات 	  لتطبيق  الالزمة  اآللية  والربامج  األنظمة  إعداد  يف  المشاركة 
الخطر يف نظام الجمارك اآللي المعمول به على مستوى المنافذ الجمركية.

ر من المخالفات قبل وقوعها.	  ُتحذِّ

الدراسات 	  إعداد  على  والعمل  هبا،  المعمول  الرقابية  اإلجراءات  تقييم 
ومراجعتها  نتائجها،  ومتابعة  المخاطر،  ومعالجة  لتطويرها،  الالزمة 

بشكل دوري لقياس فعالية الربنامج الرقابي.

لإلرساليات 	  العشوائي  الفحص  كاعتماد  ُمتغيرة  رقابية  إجراءات  تطبيق 
الواردة، وتحديث مؤشرات الخطر المحددة ُمسبقًا يف النظام اآللي.

ويالحظ من خالل ما سبق من مهام إلدارة المخاطر أهنا تطبيقيًا تقع تحت 
تصنيف التدابير االحرتازية من الجرائم والمخالفات الجمركية، كما أن أهداف 
هذه اإلدارة هي يف حقيقتها توضح أن العمل الرئيس لها هو السعي لعدم وقوع 

جريمة التهريب والمخالفات، وهذه األهداف جاءت كما يلي: 

تقدير حجم المخاطر باستخدام األساليب العلمية.	 

على 	  الرقابة  وإحكام  والمعاينة،  الكشف  إجراءات  تسهيل  بين  التوازن 
الواردات.

حماية المجتمع من كل ما هو ممنوع استيراده.	 

مهام اإلدارات بديوان مصلحة الجمارك العامة والمنافذ الجمركية، من إصدارات مصلحة الجمارك   (1(
العامة، ص12.
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مكافحة اإلرهاب.	 
رقابة 	  وفرض  والقوانين،  باألنظمة  الملتزمين  غير  المستوردين  تحديد 

على مستورداهتم)١).

مفهوم االنتقائية يف إدارة املخاطر: �
مع  التعامل  طريقة  لتحديد  تتم  عملية  هي:  االنتقائية  بمصطلح  نقصد 
الدائرة  داخل  النقل  وسائل  أو  القادمين،  األشخاص  أو  الواردة،  اإلرساليات 
الجمركية؛ وذلك بناء على معايير مدروسة وُمحددة مسبقًا، وهذه الطريقة تكون 

من خالل مسارات ُمصنفة، كما يلي: 

املسار�األمحر:���

الدقيقة  والمعاينة  والكشف  اإلرسالية،  لكامل  الفعلية  المعاينة  ويعني 
لألشخاص، ووسائل النقل. 

املسار�األصفر:���

من  والتأكد  دقيق،  بشكل  المقدمة  اإلرساليات  ووثائق  مستندات  فحص 
صحة البيانات فيها، وتطابقها مع المعلومات المصرح عنها يف البيان الجمركي.

املسار�األخضر:���

وهو المسار المخصص لإلرساليات، أو األشخاص، أو وسائل النقل غير 
نسبة  أن  أو  المحددة،  للمعايير  وفقًا  خطرًا  ُيشكلون  ال  والذين  المستهدفين، 

الخطورة الُمحتملة تكون متدنية)٢).

مهام اإلدارات بديوان مصلحة الجمارك العامة والمنافذ الجمركية، من إصدارات مصلحة الجمارك   (1(
العامة، ص12.

مصلحة= إصدارات  من  الجمركية،  والمنافذ  العامة  الجمارك  مصلحة  بديوان  اإلدارات  مهام  انظر   (2( 
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ويف حالة وجود أي مربرات إلجراء مراجعة أو تدقيق ضمن ضوابط ُمحددة، 
ُيمكن تحويل اإلجراء بين المسار حسب مقتضى الحالة.



= الجمارك العامة، ص13-12.





 

 

الفصل الثالث
وسائل االحتساب يف العمل اجلمركي

وخصائص املراقب اجلمركي

وفيه ثالثة مباحث:  �

املبحث�األول:�الوسائل�املساعدة�يف�االحتساب�على�املخالفات.��

املبحث�الثاين:�خصائص�املراقب�اجلمركي.��

املخالفات��� على� االحتساب� من� وإحصائيات� مناذج� الثالث:� املبحث�
اليت�نص�عليها�نظام�اجلمارك.

 

 





المبحث األول
الوسائل املساعدة يف االحتساب على املخالفات

وفيه مطلبان: �

اجلرائم��� عن� الكشف� يف� املساعدة� الوسائل� أمهية� األول:� املطلب�
واملخالفات�اجلمركية.

املطلب�الثاين:�الوسائل�املساعدة�يف�الكشف�واملعاينة�على�الواردات.��
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املطلب األول
L  أمهية�الوسائل�املساعدة�يف�الكشف�عن�اجلرائم�واملخالفات�اجلمركية  J

الدقة  من  الكثير  الُجمركي  العمل  يف  والمعاينة  الكشف  عملية  تتطلب 
استيراده من مختلف  يتم  ما  لكل  فلرتة  نقطة  ُتعد  الجمارك  أن  ذلك  والحرص؛ 
أنحاء العالم، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة أن تكون ضمن اإلرساليات الواردة 
بضائع ممنوعة، ُتعارض أحكام الشريعة اإلسالمية، أو ُتعارض األنظمة المتبعة 
الرقابة ُمحكمة على جميع  المباركة، فكان لزامًا أن تكون عملية  البالد  يف هذه 
للعمل  الكبيرة  المسؤولية  لهذه  واستشعارًا  وخالفه،  بضائع  من  الواردات 
المتطورة  الوسائل  جميع  من  اإلفادة  على  السعودية  الجمارك  دأبت  الجمركي 

التي ُتساعد المراقب الجمركي يف الكشف والمعاينة على جميع الواردات.

وُتمثل ظاهرة التهريب أهم الجرائم الجمركية التي يسعى المراقب الجمركي 
يف احتسابه للحد منها، وال شك أن لهذه الظاهرة تطورات خطيرة، حيث يعمل 
للتهريب، سواء عرب وسائل  فنية  ُطرق  وابتكار  استحداث  دائمًا على  المهربون 
النقل التي يستقلوهنا، أو من خالل األمتعة التي يحملوهنا، أو من خالل إرساليات 
أكرب  تطور  والكبير  الخطير  التطور  هذا  يوازي  أن  بد  ال  فكان  الواردة،  البضائع 
من  تحد  ُسبل  إيجاد  خالل  من  فيها،  والعاملين  السعودية،  الجمارك  قبل  من 
هذه الظاهرة، فتم العمل على إيجاد وسائل مساعدة من شأهنا أن ُتحقق النتائج 

اإليجابية التي يسعى المراقب الجمركي على تحقيقها. 

أهنا  االحتساب  يف  المساعدة  الوسائل  من  االستفادة  من  األهمية  وتتضح 
السرعة  خالل  من  وذلك  وانسيابية؛  سهلة  والمعاينة  الكشف  عملية  من  تجعل 
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الدقيقة يف إنجاز خطوات الكشف والمعاينة والفسح، كما أن استفادة المراقب 
الجمركي من الوسائل المساعدة يف االحتساب ُتساعد يف احتواء الحجم الهائل 
من تدفق الواردات لهذه البالد؛ إذ أنه بحسب التقارير السنوية للجمارك السعودية 
بالغ  أمرًا  ُيشّكل  وهذا  المملكة،  إلى  الواردات  لحجم  السنوية  الزيادة  يالحظ 
الصعوبة عند االكتفاء بالعنصر البشري لمعاينة وكشف هذه الواردات، وبالنظر 
من  االستفادة  تم  التي  األخيرة  السنوات  خالل  ممنوعات  من  ضبطه  تم  ما  إلى 

الوسائل التقنية المساعدة، تتضح األهمية الكربى لهذه الوسائل.
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املطلب الثاني
L  الوسائل�املساعدة�يف�الكشف�واملعاينة�على�الواردات  J

أواًل: نظام الفحص اإلشعاعي)١): �
على  السينية  باألشعة  والطرود  للحاويات  المسحي  التفتيش  نظام  يعتمد 
البضائع،  حاويات  من  معاينته  يتم  لما  العالية  االخرتاقية  القدرة  استخدام 

والشاحنات والمركبات، والستخدام هذا النظام عدة مميزات، وهي: 

الحاويات 	  جدران  بين  ما  برؤية  تسمح  التي  الفائقة  بالقدرة  يتميز 
المزدوجة، دون الحاجة لفتحها، أو تغيير وضعها.

الحاويات 	  بمسح  النظام  يقوم  حيث  التفتيش،  عملية  إنجاز  يف  السرعة 
فإن  وعليه  األشعة،  مصدر  أمام  مرورها  عند  0،5م/ث  تقارب  بسرعة 
والوقت  تقريبًا،  ثانية   12 هو  قدم،   20 حاوية  لمسح  الفعلي  الوقت 

الفعلي لمسح حاوية 40 قدم، هو 24 ثانية.

سهولة اإلنجاز يف فسح المسموح، ومنع دخول الممنوع؛ ألن استخدامها 	 
يتيح للمختصين يف الجمارك التعرف على محتويات الحاويات، والتأكد 
الضارة  أو  المحظورة،  أو  الخطرة،  المواد  إلخفاء  استخدامها  عدم  من 

دون الحاجة إلى تفريغ محتوياهتا.

وفرت الكثير من الوقت والجهد الذي ُيبذل لو تم الفحص يدويًا.	 

نظام الفحص باألشعة للحاويات والمركبات والشاحنات بالجمارك السعودية، من إصدارات إدارة   (1(
التطوير اإلداري، 1435هـ.
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قللت الكثير من حجم التلفيات والمفقودات الناتجة عن تفريغ أصناف 	 
الحاويات، ومن ثم إعادهتا.

الجمركي وبخاصة عند 	  المراقب  لها  يتعرض  التي  المخاطر  قللت من 
الكشف والمعاينة لإلرساليات الخطرة، كالمواد الكيمائية والغازات.

والمخبأة 	  إليها،  الوصول  يصعب  داخلية،  أجزاء  إلى  الوصول  سهولة 
داخل ُكتل الحديد، وخزانات الوقود.

ُيمكن فحص الحاويات يف مختلف الظروف الجوية.	 

ُتساهم يف تطبيق إدارة المخاطر.	 

وجود مثل هذه األجهزة لدى الجمارك ُيشكل ردعًا نفسيًا للمهربين، 	 
مما ُيقلل من محاوالت التهريب)١).

ولالستعانة هبذا النظام هناك معايير دقيقة الختيار اإلرساليات الواردة التي 
يتم فحصها، وتتمثل هذه المعايير يف: 

الحاويات ذات الصنف الواحد، فإذا كانت اإلرسالية تشتمل على عدد 	 
حاويات  عشر  من  مثالً  واحدة  حاوية  فتح  يتم  المتماثلة  الحاويات  من 
للكشف والمعاينة للتأكد من أن البضاعة غير ُمقلدة، أو مغشوشة، ثم تتم 

المعاينة بالجهاز لباقي الحاويات المماثلة إذا كانت يف إرسالية واحدة.

أماكن 	  وجود  عدم  من  للتأكد  المبطنة  والحاويات  المربدة  الحاويات 
إخفاء، ومواد ممنوعة يف الحاوية نفسها.

نظام الفحص باألشعة للحاويات والمركبات والشاحنات بالجمارك السعودية، من إصدارات إدارة   (1(
التطوير اإلداري، 1435هـ.
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الحاويات والصهاريج التي يصعب معاينتها يدويًا، مثل المواد الكيميائية 	 
والغازات التي ُتشكل خطورة على الصحة لو تمت معاينتها يدويًا.

الغيار 	  وقطع  المحركات،  من  وغيرها  اإلنتاج  خطوط  ومكائن  معدات 
التي يصعب معاينتها بالطرق التقليدية.

غير ذلك من األصناف التي يصعب معاينتها يدويًا، والوصول إلى تجاويفها، 	 
والتي ترد مع أصناف ُأخرى يف الحاويات ذات األصناف المتعددة)١).

للكشف  السعودية  الجمارك  يف  المستخدمة  باألشعة  الفحص  أنظمة  أنواع 
على الواردات، هي: 

يف 	  يكون  الذي  الفحص  نظام  وهو  الثابت:  اإلشعاعي  الفحص  نظام 
الشاحنات  عربه  وتمر  النظام،  لهذا  خاص  مبنى  عن  عبارة  ثابت  مكان 
والحاويات للكشف والمعاينة يف هذا المكان، وتتم قراءة الفحص داخل 

هذا المبنى من خالل مكتب خاص بالمراقب الجمركي.

هيئة 	  على  يكون  فحص  نظام  وهو  المتحرك،  اإلشعاعي  الفحص  نظام 
يتم  ما  الذراع على  يمر هذا  متنقلة، تحتوي على ذراع متحرك،  شاحنة 

الكشف عليه، وتكون شاشة قراءة الفحص داخل الشاحنة.

نظام الفحص اإلشعاعي الخاص بالمركبات الصغيرة، والذي ُيستخدم 	 
يف المنافذ الربية التي يمر القادمين من خاللها عرب مركبات صغيرة.

أجهزة فحص األحشاء باألشعة، والتي يتم من خاللها يتم فحص أحشاء 	 
من ُيشتبه به من القادمين.

المرجع السابق.  (1(
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األمتعة 	  على  والكشف  بالمعاينة  الخاص   )X-Ray( األشعة  جهاز 
الشخصية للركاب القادمين، حيث يتم المعاينة من خالله، دون الحاجة 

إلى فتح أمتعتهم الشخصية إال يف حاالت االشتباه.

أنظمة فحص خاصة بالكشف والمعاينة عن المواد المشعة والنووية)١).	 

ثانيًا: الوسائل احلّية املساعدة يف الكشف واملعاينة: �
داخل  إلى  الممنوعات  هتريب  محاوالت  من  إحباطه  تم  ما  خالل  من 
المخدرات،  من  يومي  شبه  وبشكل  دائمًا،  ضبطه  يتم  ما  وخصوصًا  المملكة، 
أو ما تم ضبطه مسبقًا من مواد ُتستخدم يف صناعة المتفجرات، يتضح من خالل 
ذلك كله أن هذه البالد ُتعد مستهدفة من قبل فئات تسعى للمساس بأمن الوطن 
أن  لزامًا  فكان  البغيضة،  مآرهبم  لتنفيذ  الُسبل  كافة  والمواطن، من خالل حشد 
تعمل الجمارك على االستعانة بكافة الوسائل المساعدة التي تحد من ذلك؛ إذ أن 
مثل هذه الممنوعات خصوصًا يتطلب توفير أي وسائل مساعدة -مشروعة- يف 

الكشف والمعاينة.

وللحد من مثل هذه الممنوعات أنشأت الجمارك السعودية برنامج الوسائل 
الحية »الكالب البوليسية« والذي حقق هذا الربنامج من خالل االستفادة منه يف 
عمليات الكشف والمعاينة على الواردات، الكثير من إحباط محاوالت هتريب 

هذه الممنوعات »المخدرات« »والمتفجرات".

نظام الفحص باألشعة للحاويات والمركبات والشاحنات بالجمارك السعودية، من إصدارات إدارة   (1(
التطوير اإلداري، 1435هـ.
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ويتكون�هذا�الربنامج�من�قسمني،�مها:���

1-  برنامج الوسائل الحية الكاشفة عن المخدرات.

إن يت،  مواد: يت  مثل  المتفجرات،  الكاشفة عن  الحّية  الوسائل  برنامج   -2
البارود، السي فور)١).



انظر مهام اإلدارات بديوان مصلحة الجمارك العامة والمنافذ الجمركية، 27-24.  (1(





 

 

المبحث الثاني
خصائص املراقب اجلمركي

وفيه مطلبان: �

املطلب�األول:�الشروط�الواجب�توافرها�يف�وظيفة�اجلمارك.��

املطلب�الثاين:�الصفات�اليت�تتطلبها�وظيفة�املراقب�اجلمركي.��
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املطلب األول
L  الشروط�الواجب�توافرها�يف�وظيفة�اجلمارك  J

وظيفة الجمارك من الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية، وال يوجد لها 
تنظيم خاص، أو شروط تختلف عن باقي الوظائف التابعة لوزارة الخدمة المدنية، 
والتي نص نظامها يف المادة الرابعة بخصوص شروط شغل الوظائف على ما يلي:

يشرتط فيمن يعني يف إحدى الوظائف أن يكون: �
السعودي 	  غير  استخدام  ذلك  من  استثناًء  ويجوز  الجنسية،  سعودي 

بصفة مؤقتة يف الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة يف السعوديين، 
بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.

مكمالً سبعة عشر عامًا من العمر.	 

الئقًا صحيًا للخدمة.	 

حسن السيرة واألخالق.	 

المدنية 	  الخدمة  لمجلس  ويجوز  للوظيفة،  المطلوبة  المؤهالت  حائزًا 
اإلعفاء من هذا الشرط.

غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن يف جريمة مخلة بالشرف، أو 	 
األمانة حتى يمضي على انتهاء الحد، أو السجن ثالث سنوات على األقل.

غير مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على 	 
صدور قرار الفصل ثالث سنوات على األقل)١).

نظام الخدمة المدنية، الباب األول، المادة الرابعة.  (1(
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املطلب الثاني
L  الصفات�اليت�تتطلبها�وظيفة�املراقب�اجلمركي�  J

هناك عدد من الصفات يتطلب أن تتوافر يف المحتسب على المخالفات التي 
نص عليها نظام الجمارك، وُيعد توفر هذه الصفات فيمن يشغل وظيفة الحسبة 
وهذه  الجمركي،  الميدان  يف  االحتساب  لطبيعة  بالنظر  مهمًا  أمرًا  الجمارك  يف 

الصفات هي على النحو التالي:

1 ( العلم باملمنوع وغري املمنوع فيما يتم استرياده: �
ونعني بذلك يف وظيفة الجمارك العلم بالممنوع والمسموح مما يتم استيراده 
من الخارج، إذ يتطلب أن يكون المحتسب على المخالفات التي نص عليها نظام 
الجمارك عارفًا ومميزًا بين ما هو ممنوع ومسموح؛ إذ ال بد أن يكون على علم 
بأحكام الشريعة اإلسالمية تجاه ما يتم استيراده من الخارج، ذلك لكون القائم 

باالحتساب ينطلق من خاللها يف معرفة الممنوع والمسموح.
العلماء؛  جميع  وجوبه  على  اتفق  واجب،  أمٌر  بالعلم  المحتسب  واتصاف 
وذلك ألثره الكبير يف المحتسب؛ إذ عن طريقه يعرف المنكر المرتكب، فينهى 
عنه)١)، واتفاق العلماء على ذلك إنما يدل على أهمية وعظم شأن اكتسابه بالنسبة 

للمحتسب.
كما أن اتصاف المحتسب بالعلم شرٌط من شروط تغيير المنكر، قال بذلك 
-القائم  للمنكر  الـُمغير  عن  حديثه  عند  التلمساين  الشيخ  يقول  العلماء،  بعض 

الزهراء،  الناشر: مكتبة  اهلل، ص149،  اهلل محمد عبد  الدكتور عبد  الحسبة يف اإلسالم،  انظر: والية   (1(
ط1، 1416هـ-1996م.
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به،  القيام  الجاهل  بالمنكر؛ ألنه يحرم على  أن يكون عالمًا  ُيشرتط  باإلنكار-: 
وال يحل قيامه فيما جهل حقيقته من المنكرات، أو طريق اإلنكار فيها)١).

فإذا ُعلم ذلك فإنه يتطلب يف المراقب الجمركي أن يكون عارفًا بأحكام الشرع 
تجاه ما يتم استيراده من الخارج، وهذا األمر يستلزم هتيئة المراقب الجمركي التهيئة 
اتصاف  أهمية  المخالفات، وتزيد  باالحتساب على  للقيام  منه مؤهالً  التي تجعل 
المراقب الجمركي بالعلم الشرعي تجاه ما يتم استيراده إذا علمنا أنه يرد لهذه البالد 
المملكة  يف  والجوية«  والبحرية،  »الربية،  الدخول  منافذ  كافة  عرب  يومي  وبشكل 
آالف اإلرساليات التي ترد من الخارج، والتي تحتوي على أنواع وأصناف مختلفة 
إن  فيها، حيث  الشرع  البضائع، وغيرها، يستلزم معها معرفة ُحكم  ومستجدة من 

أغلبها ترد من دول ال ُتحّكم شريعة اإلسالم يف جميع تعامالهتا. 
الشرعية  بالمصالح  عارفًا  الجمركي  المراقب  يكون  أن  أيضًا  ويستلزم 
والمحذورات  المفاسد  عن  احتسابه  يف  ويبتعد  تحصيلها،  يف  ويسعى  المقررة، 
التي قد تضر يف احتسابه، وأن يعلم األنظمة الرسمية المقررة لطبيعة احتسابه، وأن 
يحرص كل الحرص على عدم مخالفتها، وأن ُيراعي يف احتسابه منازل الناس، 

واختالفها، وُيدرك تلك المنازل، وُيعطي كل ذي حق حقه)٢).

2 ( السالمة البدنية: �
ُتعد طبيعة العمل يف الميدان الجمركي شاقة، وفيها الكثير من الجهد البدين 

انظر: تحفة الناظر وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيير المناكر، أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن قاسم   (1(
بن سعيد العقباين التلمساين، تحقيق: علي الشنويف، ص7، بدون ذكر رقم الطبعة أو مكان الطبع.

االحتساب وصفات المحتسبين، عبد اهلل بن محمد عبد المحسن المطوع، ص119، دار الوطن للنشر   (2(
- الرياض ط1، 1420هـ-1999م.
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الجمركي  الميدان  إذ أن االحتساب داخل  القيام باالحتساب؛  ُيبذل خالل  الذي 
التنقل  الحركة يف  تتمثل هذه  دائمة،  يتطلب معه حركة  الجمركية  يف كل األقسام 
المستمر بين البضائع للكشف والمعاينة، والصعود والنزول من وإلى وسائط النقل 
كالمركبات والُسفن والطائرات والحاويات التي تحمل اإلرساليات التي ترد من 
الخارج، باإلضافة إلى أن أغلب هذه األعمال تكون يف أماكن مكشوفة، وبالتالي 
يكون هذا العمل تحت أشعة الشمس الحارة، أو يف األجواء شديدة الربودة، إلى 
غير ذلك من الظروف المناخية الصعبة، كما أن العمل الجمركي مستمٌر على مدار 
الساعة، سواء كان ذلك يف المنافذ الربية، أو يف المطارات، أو كان ذلك يف الموانئ 
البحرية، وكل ذلك بال شك يتطلب »السالمة البدنية« للقائم باالحتساب، والتي 
من  أن  يتضح  بيانه  سبق  ما  وعلى  الصحيح،  الوجه  على  بعمله  القيام  على  ُتعينه 
األمور المهمة التي يستلزم مراعاهتا عند اختيار المراقب الجمركي هو أن يكون 

سليًما يف بدنه، ليكون مؤهالً للقيام هبذه الشعيرة العظيمة.
ونقصد من سالمة البدن التي يتطلب أن يكون عليها القائم باالحتساب هو 
أن يكون سليم العقل والبصر، وأن يكون سليم األعضاء واألطراف، بأن تكون 
هذه األعضاء واألطراف موجودة وبشكل سوي، وسليم من األمراض، وال بد 
أيضًا أن يكون المحتسب معاىف يف بدنه من أي مرض معدي أو مزمن، كل ذلك 

ينبغي أن ُيراعي عند تعيين المراقب الجمركي)١).

3 ( الذكاء والفطنة: �
مما هو معلوم أن أهم ما يتم االحتساب عليه داخل الميدان الجمركي هو 

على  تطبيقية  دراسة  المطوع،  المحسن  عبد  محمد  بن  اهلل  عبد  بالمحتسب،  الخاصة  الصفات  انظر   (1(
منسوبي مراكز هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف مدينة الرياض، ص104.
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جريمة التهريب، والتي ُتمثل أهم المخالفات التي يعمل المراقب الجمركي على 
االحتيال  طريق  عن  إال  تتم  ال  التهريب  جريمة  أن  شك  وال  وإحباطها،  كشفها 

والتمويه على المراقب الجمركي من قبل عصابات التهريب.

من  العديد  إحباط  يوميًا  يتم  أنه  يجد  الجمركي  للعمل  المتمعن  وإن 
الممنوعات  إدخال  أجل  من  ذلك  كل  والمبتكرة،  الغريبة  التهريب  محاوالت 
إلى داخل هذه البالد، وهذا بال شك يتطلب أن يكون المراقب الجمركي متصفًا 
يكون  أن  ذلك  من  ونقصد  باالحتساب،  قيامه  أثناء  ذكاءه  يستخدم  بالفطنة، 
المحتسب حاضر الذهن أثناء تعامله مع المسافرين، أو أثناء الكشف والمعاينة 
معهم،  يتعامل  من  جميع  من  يصدر  غريب  تصرف  لكل  منتبهًا  البضائع،  على 

سواء كان من المسافرين أنفسهم، أو أصحاب تلك البضائع.
بالفطنة،  ُمتصفًا  المحتسب  يكون  أن  الحسبة  علماء  من  عدد  اشرتط  وقد 
يقول اإلمام الماوردي: ]وال ُيكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه 
بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز، جّيد الفطنة، بعيدًا عن السهو 

والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح المشكل، وفصل ما أعضل[)١).
ويقول ابن عبدون يف بيان صفات المحتسب: ]ويجب أن يكون المحتسب 

رجالً، عفيفًا، خّيرًا، ورعًا...، عارفًا باألمور، ُمحنكًا، فطنًا...[)٢).

أهمية  مدى  يوضح  للمحتسب  بالنسبة  الصفة  لهذه  العلماء  إغفال  وعدم 
اتصاف المراقب الجمركي هبا، بل إن أهميتها بالنسبة للمحتسب على المخالفات 

األحكام السلطانية، الماوردي، ج1، ص111.  (1(
ثالث رسائل أندلسية يف آداب الحسبة والمحتسب، محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي، تحقيق: ليفي   (2(

بروفنسال، ص20.
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ُيواجهه  ما  أن  ذلك  لالحتساب؛  األخرى  الميادين  عن  تزيد  الجمارك  نظام  يف 
المحتسب يف الميدان الجمركي أمر يستدعي اتصافه بالفطنة والذكاء. 

4 ( النزاهة: �

النـزاهة�يف�اللغة:���

َه نْفَسه َعِن اْلَقبِيِح: أي َنّحاها،  ٌم، وَنزَّ ُيقال َرُجٌل َنْزُه الُخُلِق: أي َعِفيٌف ْمتَكرِّ
وِء)١). والنَّزاهُة: اْلُبْعُد َعِن السُّ

ويف�االصطالح�الزناهة:��

هي اكتساب المال من غير مهانة، وال ظلم إلى الغير)٢).

من أهم الصفات التي يجب أن يتصف هبا المحتسب يف الميدان الجمركي 
هي النزاهة، ذلك أن المحتسب يف الميدان الجمركي قد يتعرض إلغراءات من 
أرباب الجرائم، وعصابات التهريب التي ال ترتك أي وسيلة إال وتسلكها يف سبيل 

محاولة إدخال ما يتم منعه.

تنزيه  أن  ذلك  ُكربى؛  أهمية  الصفة  هبذه  الجمركي  المراقب  والتصاف 
عمله واحتسابه عن كل سوء، وقبيح فعل، ُيعد حفاظًا على أمن البالد والعباد؛ 
ينتج عنه إلحاق الضرر لمن هم  إذ أن االستجابة لمغريات المجرمين باألموال 
مستهدفون من قبل هؤالء المجرمين، وقبل ذلك كله ُيعد استجابته لهؤالء فِعٌل 
]ومن   : الشيزري  يقول  لألمة،  خيانة  ذلك  يف  أن  كما   ، اهلل  حرمه 
الشروط اللوازم للُمحتسب أن يكون عفيفًا عن أموال الناس، متورعًا عن قبول 

لسان العرب، ابن منظور، ج13، ص548.  (1(
التعريفات، علي بن محمد الجرجاين، ج1، ص240.  (2(



احلسبة يف نظام اجلمارك 223
www.almohtasb.com

التعفف عن  ذلك رشوة؛ وألن  فإن  الصناعات؛  وأرباب  المتعيشين،  من  الهدية 
ذلك أصون لعرضه، وأقوم لهيبته[)١).

والتحلي هبذه الصفة الكريمة يقتضي أن يكون المراقب الجمركي مستحضرًا 
قول اهلل : ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى ى  
ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ ﴾ ]التوبة:١٠٥[ كما أن االتصاف بالنزاهة 
يستوجب أن يكون المراقب الجمركي حريصًا على أداء عمله وإتقانه؛ بأن يكون 
القائم  لالحتساب  الرسمية  باألنظمة  ومتقيدًا  عنه،  المسؤولين  لتوجيهات  منفذًا 

على أحكام الشرع اإلسالمي)٢).

5 ( الصرب: �

الصرب�يف�اللغة:���

نِقيض الَجَزع، َصَبَر َيْصبُِر َصْبرًا، َفُهَو صابٌِر وَصبَّار وَصبِيٌر وَصُبور))).

ويف�االصطالح:���

منع النفس محاّبها، وكفها عن هواها))).

طبيعة الصرب الذي نقصده هنا على وجه الخصوص بالنسبة للمراقب الجمركي 
هو الصرب على واقع العمل الُجمركي من حيث المكان، فكما هو معلوم أن مواقع 

هناية الرتبة الظريفة يف طلب الحسبة الشريفة، عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، أبو النجيب، جالل   (1(
 - مصر  والنشر،  والرتجمة  التأليف  لجنة  مطبعة  الناشر:  ص10،  الشافعي،  الشيزري  العدوي  الدين 

القاهرة.
انظر الصفات الخاصة بالمحتسب، عبد اهلل المطوع، ص232.  (2(

لسان العرب، ابن منظور، ج4، ص438.  (3(
فتح الباري، ابن حجر، كتاب الجنائز، باب 42 حديث رقم: )1302(، ج3، ص172.  (4(
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بال  وهذا  الربية)١)،  الحدودية  المنافذ  يف  تكون  الغالب  يف  هي  الجمركي  العمل 
شك فيه مشقة كبيرة على العاملين يف الجمارك، تتمثل هذه المشقة يف ُبعد هذه 
المنافذ الربية عن المدن، األمر الذي ُيمثل صعوبة لدى بعض العاملين يف هذه 
عن  كبيرًا  اختالفًا  تختلف  الحدود  على  العيش  طبيعة  أن  إلى  إضافة  المنافذ، 
العيش يف المدن، وهذا االختالف يتضح يف الخدمات التي توجد يف المدن، وال 
توجد يف المنافذ، كما أن األحوال الجوية القاسية والمتقلبة التي تكون عليها هذه 

المنافذ الربية تؤثر على العاملين فيها.

وكل ما سبق من إيضاح عن واقع العمل يف بعض المنافذ الربية يستلزم من 
الجزع،  وعدم  ذلك،  على  بالصرب  يتحلى  أن  الجمركي  الميدان  يف  المحتسب 

واحتساب األجر.



المنافذ، إذ يوجد 15 عشر منفذًا بريًا، و11  المنافذ الجمركية الربية أكرب نسبة من حيث عدد  ُتمثل   (1(
منفذًا جويًا، و8 منافذ بحرية.



 

 

المبحث الثالث
مناذج وإحصائيات من االحتساب

على املخالفات اليت نص عليها نظام اجلمارك

وفيه مطلبان: �

املطلب�األول:�مناذج�من�االحتساب�على�جرمية�التهريب.��

اليت�نص��� املخالفات� الثاين:�إحصائيات�من�االحتساب�على� املطلب�
عليها�نظام�اجلمارك.
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املطلب األول
L  مناذج�من�االحتساب�على�جرمية�التهريب  J

العمل  يف  والمسكرات  المخدرات  مكافحة  مجال  يف  االحتساب  ُيمثل 
هتريب  جريمة  وتربز  فيها،  التهريب  ضبط  يتم  التي  المجاالت  أكرب  الجمركي 
المخدرات والمسكرات يف منافذ دخول دون ُأخرى؛ وذلك بحسب الدولة المقابلة 
للمنفذ، وتختلف طريقة كشف هذه الممنوعات بحسب كل حالة، فالغالب من 
دون  نفسه  الجمركي  المراقب  بواسطة  وضبطها  كشفها  يتم  الممنوعات  هذه 
المراقب  لفراسة  أن  بمعنى  الكشف والمعاينة،  المساعدة يف  للوسائل  استخدامه 
الجمركي وذكائه دوًرا كبيًرا - بعد توفيق اهلل - يف عملية الضبط، والبعض من هذه 
الممنوعات يتم كشفها عن طريق استخدام الوسائل المساعدة يف االحتساب، مثل 

أجهزة الفحص -األشعة- أو باستخدام الوسائل الحية، أو غير ذلك.

قبل  من  ضبطها  يتم  التي  الممنوعات  أكثر  والمسكرات  المخدرات  وُتعد 
المراقبين الجمركيين، حيث يكاد ال يمر يوم دون أن يتم كشف وضبط كميات 

كبيرة منها، وسنعرض فيما يلي نماذج من هذا االحتساب:

وردت 	  1434/1/17هـ  بتاريخ  بالرياض  الجاف  الميناء  جمرك  يف 
إجراءات  أثناء  ويف  الحجم،  كبيرة  صناعية«  »مكائن  عن  عبارة  إرسالية 
الكشف والمعاينة، تم ضبط مادة الحشيش المخدرة مخبأة بداخل هذه 

المكائن، وبلغت كمية ما تم ضبطه 733،4 كيلو جرام.

عرب 	  قدمت  مركبة  إطارات  داخل  مخبأة  المخدرة  الحشيش  مادة  ضبط 
الحشيش  اليمن، وبلغت كمية  الحدودي مع دولة  الطوال  جمرك منفذ 
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التي تم ضبطها 24،748كيلو، وكان ذلك بتاريخ 1434/2/21هـ.

بتاريخ 	  للجمرك  وردت  األردنية  الحدود  على  الحديثة  جمرك  يف 
1433/1/28هـ إرسالية عبارة عن مكينة صناعية كبيرة الحجم محمولة 
بواسطة شاحنة، وعند إجراءات الكشف والمعاينة ُضبط بداخلها حبوب 
مخدرة بلغ عددها 3،800،000 ثالثة ماليين وثمانمائة ألف حبة ُمخدرة.

ويف نفس الجمرك -الحديثة- بتاريخ 1431/11/14 هـ وردت إرسالية 	 
بضائع عبارة عن »بكرات خيوط النسيج« والتي ُتستخدم يف أغراض تصنيع 
األقمشة، وعند تفتيش هذه اإلرسالية ُعثر على 2،400،000 اثنين مليون 

وأربعمائة ألف حبة كبتاجون، كانت مخفية داخل هذه البكرات.

ضبط 	  تم  الحديثة-  -جمرك  أيضًا  الحدودي  المنفذ  نفس  ويف 
المخدرة،  الحبوب  من  ألفًا  عشر  ومائة وسبعة  مليونين   2،117،000
عبارة  1432/7/2هـ  بتاريخ  للجمرك  وردت  إرسالية  يف  اكتشافها  تم 
عبوات سيلكون، حيث تم تجويف هذه العبوات، وحشو هذه الحبوب 

بداخلها. 

وردت إرسالية لجمرك الحديثة عبارة عن صناديق من الطماطم، وعند 	 
ألفًا  إجراءات الكشف والمعاينة، تم ضبط 150،000 مائة وخمسون 
من الحبوب المخدرة، تم تخبئتها بشكل دقيق داخل عينات من حبات 
بداخلها، ويالحظ  ما  أن تم تجويف  بعد  التي وردت؛ وذلك  الطماطم 
يف ذلك استغالل المهربين أدق الطرق وأصعبها لتمرير هذه اآلفات إلى 

داخل المملكة.
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ثمان 	   )98( ضبط  تم  بالدمام،  الدولي  فهد  الملك  مطار  جمرك  ويف 
وتسعون كبسولة من مادة الهيروين المخدرة، بلغ وزهنا 827،85 جرام، 
كانت مخبأة داخل أحشاء أحد الركاب القادمين عرب إحدى الرحالت، 

وكان ذلك بتاريخ 1433/10/9هـ.

مادة 	  من  جرام   191،19 ضبط  تم  الطريقة  وبنفس  الجمرك  ذات  ويف 
الهيروين، وكان ذلك بتاريخ 1433/7/11هـ.

بتاريخ 	  إرسالية  وردت  بالدمام  العزيز  عبد  الملك  ميناء  جمرك  ويف 
ُضبط  والمعاينة  الكشف  وبعد  أخشاب،  عن  عبارة  1430/9/19هـ 

بداخل هذه اإلرسالية 6084 ستة آالف وأربعة وثمانون زجاجة خمر.

ويف جمرك البطحاء على حدود دولة اإلمارات، وردت إرسالية بتاريخ 	 
إجراءات  وعند  بالستيكية،  عبوات  عن  عبارة  1433/11/24هـ 
بلغت  بكمية  بالخمور،  معبأة  العبوات  بعض هذه  أن  ُاكتشف  المعاينة، 

7820 لرتًا)١).

كل ما سبق ذكره هو على سبيل األمثلة، وليس الحصر، ويالحظ مما سبق أنه 
ينشط هتريب نوع المخدرات بحسب الدولة المقابلة للمنفذ، وُيعد ذلك مؤشرًا 

مهمًا للمراقب الجمركي عند إجراءات الكشف والمعاينة على البضائع.

ثانيًا: مناذج من االحتساب يف جمال مكافحة الغش التجاري: �
ُيعد االحتساب يف مجال مكافحة الغش التجاري من أهم المجاالت التي يتم 

مصلحة  إصدارات  من  السعودية،  بالجمارك  الرقابية  والوسائل  مضبوطات  لبعض  مصّور  تقرير   (1(
الجمارك العامة، 1434هـ-2013م.
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االحتساب فيها يف العمل الجمركي، ذلك أن هذا المجال يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
يف حياة الفرد والمجتمع، ويربز ذلك يف استخدامات الناس للكثير من متطلبات 

الحياة من المواد االستهالكية وغيرها. 
العديد  يومي  وبشكل  الجمارك  يف  العاملون  يرصد  الجمركي  العمل  ويف 
الربية  منافذها  عرب  للمملكة  ترد  بضائع  يف  والتقليد  التجاري  الغش  حاالت  من 
والجوية والبحرية، وفيما يلي سنذكر على سبيل المثال بعضًا من نماذج حاالت 

الغش التجاري والتقليد التي تم كشفها يف عدد المنافذ الجمركية.

وردت إرسالية كبيرة عن طريق جمرك الرياض »الميناء الجاف« وكانت 	 
للفحص من  إحالتها  »بطانيات« وعند  بضائع  عبارة عن  اإلرسالية  هذه 
خالل المخترب، اتضح أن وزن »البطانية« الواحدة 7 كيلو غرام، يف حين 
أن المدّون على البطاقة التعريفية »للبطانية« 9 كيلو غرام، باإلضافة إلى 
أنه لم يتم ذكر بلد المنشأة يف البطاقة التعريفية للبضاعة، وعلى ذلك تم 
منع دخول هذه البضاعة؛ إذ أن ذلك ُيعد أحد طرق الغش والتدليس على 

المستهلك. 

وردت عن طريق جمرك »سلوى« على الحدود القطرية بضاعة عبارة عن 	 
»توصيالت كهربائية« وعند إحالة عّينات منها للفحص المخربي، تبّين 
البيانات  أن  والمقاييس، كما  للمواصفات  البضاعة غير مطابقة  أن هذه 
الموضحة على هذه القطع الكهربائية غير حقيقية، مثال ذلك: تضمنها 
الفحص رداءة  بعد  أنه ثبت  لعبارة: »ضمان خمس سنوات أصلي« مع 
اإلرسالية  هذه  دخول  منع  تم  وقد  استخدامها،  كفاءة  وعدم  تصنيعها، 

العتبار ذلك حالة من حاالت الغش التجاري.
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»حافظات 	  عن  عبارة  إرسالية  خالل  من  تجاري  غش  حالة  كشف  تم 
بعد  وذلك  الجاف«  »الميناء  الرياض  جمرك  طريق  عن  وردت  طعام« 
بلد  وجود  عدم  فتبين  الفحص،  إلى  اإلرسالية  هذه  من  عينات  إحالة 
يف  »صنع  كلمة  وجود  إلى  باإلضافة  الداخل،  من  الصنف  على  المنشأ 
إيطاليا« يف حين أهنا لم ُتصنع يف هذا البلد، ويف ذلك خداع للمستهلك 

بأن مصدر تلك البضاعة من بلد معروف بجودة صناعته)١).

وردت بضاعة إلى جمرك ميناء الملك عبد العزيز عبارة عن »أرز« منشأ 	 
عليها  ُكتب  أنه  البضاعة،  على  والمعاينة  الكشف  بعد  وتبين  باكستاين، 
الحقيقية كما هو موجود  المحصول  بينما سنة  »محصول عام 2008« 
من  حالة  ُيعد  وهذا   »2009 »عام  البضاعة  مع  المرفقة  المستندات  يف 

حاالت الغش؛ وذلك ألن المستهلك ُيفضل عادًة نوعية األرز القديم.

ما سبق ُيعد أمثلة بسيطة من نماذج ُتعد باآلالف من حاالت الغش التجاري 
والتقليد التي تم اكتشافها من قبل المراقب الجمركي، بل يكاد ال يمر يوم دون 

ضبط حاالت من الغش التجاري على مستوى المنافذ الجمركية يف المملكة.



مصلحة  إصدارات  من  السعودية،  بالجمارك  الرقابية  والوسائل  مضبوطات  لبعض  مصّور  تقرير   (1(
الجمارك العامة، 1434هـ-2013م.



احلسبة يف نظام اجلمارك 232
www.almohtasb.com

املطلب الثاني
L  إحصائيات�من�االحتساب�على�املخالفات�اليت�نص�عليها�نظام�اجلمارك  J

سنستعرض يف هذا المطلب بعض اإلحصائيات المتعلقة بمجاالت الحسبة 
المتعددة يف العمل الجمركي، تتضمن هذه اإلحصائيات ما تم االحتساب عليه يف 
كافة مجاالت الحسبة التي سبق ذكرها، وسأقتصر عند بيان هذه اإلحصائيات بما 
تم االحتساب عليه خالل العامين الماضيين فقط؛ وذلك لعدم الرغبة يف اإلطالة؛ 

ولمناسبة بيان ذلك فقط لمعرفة حجم هذا االحتساب من ناحية الكم.

أواًل: حاالت الضبط لعام 1432هـ - 2011م)١): �

كمية املضبوطاتعدد حاالت الضبطاملضبوطات
674 كيلو278املخدرات

57،240،417 حبة797احلبوب املخدرة
162،197 زجاجة3،291اخلمور

1،19810،679املواد املنافية لآلداب
2581،657األسلحة

35824،744املواد الدينية املمنوعة
249املواد السياسية املمنوعة

1747املواد العسكرية 
132611،999الذخائر 

13املتفجرات
10،132،778األجهزة 

66،462اجملسمات 

التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، الفصل الخامس، الضبط الجمركي، ص74، 2011م.  (1(
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كمية املضبوطاتعدد حاالت الضبطاملضبوطات
1،8314,030,075السلع املقيد استريادها 

1274،492أجهزة مقيدة 

ثانيًا: حاالت الضبط لعام 1433هـ - 2012م)١): �
 

كمية املضبوطاتعدد حاالت الضبطاملضبوطات
373 كيلو269املخدرات

34،251،845 حبة647احلبوب املخدرة
158،089 زجاجة4،343 اخلمور

1،17812،452املواد املنافية لآلداب
4643،055األسلحة

43236،556املواد الدينية املمنوعة
4126املواد السياسية املمنوعة

225،317املواد العسكرية 
15338،742الذخائر 

12املتفجرات
1،8566،893األجهزة 

222،515اجملسمات 
2,05315،139،023السلع املقيد استريادها

926،817أجهزة مقيدة 

 

التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، الفصل الخامس، الضبط الجمركي، ص75، 2012م.  (1(
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L  اخلامتة  J

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد له حمدًا يليق بجالل وجهه، 
يف  الحمد  فله  الدراسة،  هذا  إنجاز  على  وأعانني  وفقني  الذي  سلطانه،  وعظيم 

األولى واآلخرة؛ وأسأله سبحانه أن ينفع هبا من كتبها وقرأها. 

فيما  ُأجملها  النتائج،  الدراسة لعدد من  الباحث من خالل هذه  وقد توصل 
يلي:

العمل  يف  أن  يتبّين  الجمركي  النظام  مواد  عليه  نصت  ما  خالل  من   -1
يتم االحتساب فيها، وهي: مجال  التي  المجاالت  الجمركي عدًدا من 
الغش  مكافحة  األمن،  حفظ  واألخالق،  العامة  اآلداب  العقيدة، 
وسالمة  والمخدرات  المسكرات  مكافحة  ومجال  والتقليد،  التجاري 
منع  يتم  ما  خالل  من  ُتعرف  المجاالت  هذه  وجميع  والدواء،  الغذاء 

دخوله للمملكة، أو تقييد دخوله بنظام معين قبل دخوله.

2- تطرق الفقه اإلسالمي على نحو يسير إلى تنظيم سياسة االستيراد والتصدير 
للدولة اإلسالمية، واقرتح علماء المسلمين لذلك وسائل عملية تضمن 

تنفيذ هذه السياسة.

3- تضّمن النظام الجمركي للعديد من السلع التي ُيمنع دخولها حفاظًا على 
العقيدة اإلسالمية، واألخالق، وسلعًا ُأخرى ُتمنع حفاظًا على األمن.

4- تقوم عملية الكشف والمعاينة يف العمل الجمركي على تحقيق مقاصد 
الشريعة اإلسالمية.
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5- العقوبات التي ُتطبق على مرتكبي المخالفات التي يتم االحتساب عليها يف 
النظام الجمركي هي العقوبات التعزيرية التي جاءت هبا الشريعة اإلسالمية.

كشف  بعد  تطبيقها  يتم  التي  الحسبة  إجراءات  الجمارك  نظام  تضّمن   -6
المخالفات.

7- تضّمن نظام الجمارك تدابير احرتازية من شأهنا أن تحد من وقوع جريمة 
النظام  مواد  عليها  نصت  التي  األخرى  والمخالفات  خاصة،  التهريب 
عامة، وهي إجمااًل: المصادرة، وتشديد العقوبة يف حال العود، وتدابير 
الربية  النقل  بوسائل  تتعلق  وتدابير  والمعاينة،  بالكشف  تتعلق  ُأخرى 
أسلوبًا من  ُتعد  التي  المخاطر  إدارة  إلى  باإلضافة  والبحرية،  والجوية 

التدابير االحرتازية. 

8- تتطلب وظيفة المراقب الجمركي خصائص تميزها عن غيرها من الوظائف، 
ويأيت من أهمها: العلم بالممنوع وغير الممنوع فيما يتم استيراده، والسالمة 

البدنية، والذكاء والفطنة، والنـزاهة، والصرب. 
وذلك  تحليلية؛  دراسة  السعودية  الجمارك  نظام  دراسة  البحث  هذا  تناول 
والعقوبات  النظام،  عليها  نص  التي  والمخالفات  فيه،  الحسبة  إجراءات  لبيان 
التي ُتطبق على تلك المخالفات باإلضافة إلى بيان التدابير االحرتازية من وقوع 
التي  المخالفات  على  االحتساب  مشروعية  الدراسة  تضمنت  كما  المخالفات، 

نص عليها نظام الجمارك. 

وعلى ضوء هذه الدراسة يرى الباحث مجموعة من التوصيات التي يحسن 
الدراسة، وهي على  إتمام هذه  أثناء وبعد  للباحث  إليها والتي اتضحت  اإلشارة 

النحو اآلتي:
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بالجمارك، وزرع  العاملين  لدى  بيان مفهوم االحتساب  الحرص على   .1
عقد  خالل  من  وذلك  به؛  القائمين  نفوس  يف  العظيمة  الشعيرة  هذه 

دورات تدريبية ُيقدمها أهل العلم.

بالجمارك  القيود  إلدارة  تابعة  متخصصة  وحدة  إنشاء  على  العمل   .2
على  تحتوي  التي  السلع  جميع  على  الرقابة  بفرض  ُتعنى  السعودية 
محظورات شرعية، وتقوم هذه الوحدة أيضًا بمتابعة كل ما يستجد من 

سلع يف كافة مصانع دول االستيراد.

إنشاء قاعدة معلومات تحمل بيانات وافية لكل ما هو ممنوع من السلع   .3
التعاميم  بإرسال  االكتفاء  التي تحتوي على محظورات شرعية، وعدم 

التي تخص هذا الجانب للمنافذ الجمركية.

االهتمام بتدريب وتأهيل المراقب الجمركي؛ ليكون على دراية كاملة   .4
بجميع السلع الممنوع والمقيد دخولها إلى المملكة.

الجمارك،  يف  للعمل  والرقابة  الحسبة  يف  المتخصصين  استقطاب   .5
واالستفادة من تخصصهم.

العمل على دعم المنافذ الجمركية الربية خصوصًا بالمراقبين الجمركيين؛   .6
وذلك تماشيًا مع الزيادة المستمرة يف حجم ما يتم االحتساب عليه من 

الواردات.







 

 

الفهارس
 فهرس اآليات الكرمية.

 فهرس األحاديث واآلثار.
 فهرس املصطلحات.

 فهرس املصادر واملراجع.
 فهرس املوضوعات.
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L  فهرس اآليات الكرمية  J
الصفحةرقم اآليةاآلية

ک
12643﴿ ۈئېئېئېئىئىئىئییی ﴾

173115﴿ ڑڑککککگ ﴾

187166﴿ ڑکککک ﴾

18893﴿ ڱڱڱںںڻڻڻڻ ﴾

229166﴿ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ﴾

ک

1027﴿ ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ ﴾

1108﴿ٺٺٺٺٿٿٿٿ ﴾

ک

17﴿ٱٻٻٻٻپپپپ﴾

2994﴿ ٹڤڤڤڤڦڦ ﴾

159-34﴿ ٹٹڤڤڤ ﴾

175 -167

3657﴿ ڳڳڳڱڱڱ ﴾

4857﴿ ڻڻۀۀہہہہھھھھے ﴾

ک
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الصفحةرقم اآليةاآلية

3117﴿ ٱٻٻٻٻپ ﴾

168-33174﴿ چچچڇڇڇ ﴾

33174﴿ کککگ ﴾

38158﴿ ٺٺٺٿٿٿٿ ﴾

5164﴿ ٻٻٻٻپپپپ ﴾

8956﴿ ڭڭڭڭۇۇۆۆ ﴾

44-81-90﴿ ٱٻٻٻٻپپپپ ﴾
106

گ

145115﴿ ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ ﴾

گ

157111﴿ ڌڎڎڈڈژ ﴾

گ

7139﴿ کگگگگ ﴾

105223﴿ ۋۅۅۉۉېې ﴾

ڳ

8173﴿ ڌڎڎڈڈژژڑ ﴾

ڳ
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الصفحةرقم اآليةاآلية

3764﴿ ڑڑککککگ ﴾

ڻ

58170﴿ ٱٻٻٻٻپپپ ﴾

ڻ

4138﴿ ڌڌڎڎڈڈژ ﴾

ۀ

2158﴿ ڀڀڀٺٺٺٺٿ ﴾

ھ

7244﴿ ۋۅۅۉۉېې ﴾

707﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾

ڭ

4720﴿ ىئییییجئحئمئىئ ﴾

ۆ

1864﴿ ڳڳڳڱڱڱڱںںڻ ﴾

ې

3192﴿ ڇڇڍڍڌڌ    ڎڎ ﴾
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الصفحةرقم اآليةاآلية

ائ

9116﴿ ٱٻٻٻٻپپپپ ﴾

وئ

220-3﴿ ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ ﴾

ېئ

2070﴿ ڈژژڑ ﴾

جئ

194-3﴿ ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ ﴾

جح

487﴿ ٿٿٿٿ ﴾
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L  فهرس األحاديث واآلثار  J
الصفحةاحلــــــــــــــــــــــــــــــديث

158َأَتْشَفُع فِي َحدٍّ مِْن ُحُدوِد اهلل( ُثمَّ َقاَم َفَخَطَب  .........................................................

َم َبْيَع اْلَخْمِر، َواْلَمْيَتِة، َواْلِخنِْزيِر، َواأْلَْصنَاِم  ............................. 45إِنَّ اهلَل َوَرُسوَلُه َحرَّ

173َأنَّ النَّبِيَّ  َحَبَس َرُجالً فِي ُتْهَمٍة ُثمَّ َخلَّى َعنُْه  ....................................

61َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َكاَن ال َيْتُرُك فِي َبْيتِِه َشْيًئا فِيِه َتْصلِيٌب  ...........................

69إِْن ُكنَْت َفاِعالً َفَواِحَدة  ..............................................................................................

ِذيَن ُيَشبُِّهوَن بَِخْلِق اهللِ  .............................. 78إِنَّ مِْن َأَشدِّ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة، الَّ

ابَِعِة َفاْقُتُلوه  ................................... 193إِنَّ َمْن َشِرَب الَخْمَر َفاْجلُِدوُه، َفإِْن َعاَد فِي الرَّ

ِة َوِهَي َجِميٌع  ............ َق َأْمَر َهِذِه األمَّ 164إِنَُّه َسَتُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت، َفَمْن َأَراَد َأْن ُيَفرِّ

َأنَُّهْم َكاُنوا ُيْضَرُبوَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللِ  إَِذا اْشَتَرْوا َطَعاًما ِجَزاًفا 
ُلوُه  ............................................................................. 167َأْن َيبِيُعوُه فِي َمَكانِِه َحتَّى ُيَحوِّ

َناَن  .................................................................................... 171َأْهِرِق الَخْمَر، َواْكِسِر الدِّ

ُقوَن؟ إِنَّ بُِكلِّ َتْسبِيَحٍة َصَدَقًة  ............................. دَّ 39َأَو َلْيَس َقْد َجَعَل اهلُل َلُكْم َما َتصَّ

58َجاَء الَحقُّ َوَزَهَق الَباطُِل، َجاَء الَحقُّ َوَما ُيْبِدُئ الَباطُِل َوَما ُيِعيد  .............................

82ِصنَْفاِن مِْن َأْهِل النَّاِر َلْم َأَرُهَما، َقْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقِر  .............................

ُة اإلبِِل اْلَمْكُتوَمُة َغَراَمُتَها، َومِْثُلَها َمَعَها  .......................................................... 170َضالَّ

ٍة، َفَكَأنِّي َأْنُظُر إَِلى َبَياِضِه فِي َيِدِه  ......................................... 66َفاتََّخَذ َخاَتًما مِْن فِضَّ

169َفَقَطَع َأْيِدَيُهْم َوَأْرُجَلُهْم، َوَسَمَل َأْعُينَُهْم، ُثمَّ َلْم َيْحِسْمُهْم َحتَّى َماُتوا  ....................
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الصفحةاحلــــــــــــــــــــــــــــــديث

107ُكلُّ ُمْسكٍِر َحَرام  .........................................................................................................

107ُكلُّ ُمْسكٍِر َخْمٌر، َوُكلُّ ُمْسكٍِر َحَرام  .........................................................................

70اَل ُحلُّوُه لُِيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَشاَطُه، َفإَِذا َفَتَر َفْلَيْقُعْد  ......................................................

162اَل ُعُقوَبَة َفْوَق َعْشِر َضَرَباٍت إاِل فِي َحدٍّ مِْن ُحُدوِد اهللِ  ..........................................

162ال ُيْجَلُد َأَحٌد َفْوَق َعَشَرِة َأْسَواٍط، إاِل فِي َحدٍّ مِْن ُحُدوِد اهللِ  .................................

108لَعَن اهلُل اْلَخْمَر، َوَشاِرَبَها، َوَساقَِيَها، َوَبائَِعَها، َوُمْبَتاَعَها، َوَعاِصَرَها  .......................

94َما َهَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم؟  ........................................................................................

َلنِيِه َرُسوُل اهللِ ، َوَأَبى َأْن َيُردَّ َعَلْيِهْم  ........... 172َمَعاَذ اهللِ َأْن َأُردَّ َشْيًئا َنفَّ

79َمِن اتََّخَذ َكْلًبا إاِلَّ َكْلَب َماِشَيٍة، َأْو َصْيٍد، َأْو َزْرٍع، اْنَتَقَص مِْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم قِيَراط

َمِن اْقَتنَى َكْلًبا، إاِل َكْلًبا َضاِرًيا لَِصْيٍد َأْو َكْلَب َماِشَيٍة، َفإِنَُّه َينُْقُص مِْن َأْجِرِه ُكلَّ 
79َيْوٍم قِيَراَطاِن  ...............................................................................................................

َم مِْن َذْنبِِه  .................................. 19َمْن َصاَم َرَمَضاَن، إِيَماًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َق َتِميَمًة َفَقْد َأْشَرك  ......................................................................................... 57َمْن َعلَّ

165َهْل ُيْسكُِر؟ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفاْجَتنُِبوه  .....................................................................

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلَتْأُمُرنَّ بِالَمْعُروِف َوَلَتنَْهُونَّ َعِن الُمنَْكِر  ................................... 39َوالَّ

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه، َلُيوِشَكنَّ َأْن َينِْزَل فِيُكْم اْبُن َمْرَيَم َحَكًما ُمْقِسًطا  ..................... 60َوالَّ

57َوْيَلُكْم، َقْد َقْد  .............................................................................................................

20َيُقوُل اهلُل َتَعاَلى: َما لَِعْبِدي الُمْؤمِِن ِعنِْدي َجَزاٌء إَِذا َقَبْضُت َصِفيَُّه ........................





احلسبة يف نظام اجلمارك 247
www.almohtasb.com

L  فهرس املصطلحات  J
الصفحةاملصطلح

211أجهزة فحص األحشاء باألشعة  ..............................................................................

198إدارة المخاطر يف الجمارك  ......................................................................................

45االستيراد  ....................................................................................................................

32األمن الجمركي  ........................................................................................................
46البضائع  .......................................................................................................................
54التعريفة الجمركية  .....................................................................................................
153التفتيش  ......................................................................................................................
126التهريب  ......................................................................................................................
22الجمارك السعودية  ...................................................................................................
192حالة العود يف الجريمة  ..............................................................................................
124الدائرة الجمركية  .......................................................................................................
100داللة المنشأ  ...............................................................................................................
55السلع المقيدة  ............................................................................................................
55السلع الممنوعة  .........................................................................................................
100شهادة المنشأ  .............................................................................................................
33الشؤون الجمركية  .....................................................................................................
33قسم الرتانزيت  ..........................................................................................................
169الغرامة  ........................................................................................................................
101الفاتورة  ......................................................................................................................
129القبض  ........................................................................................................................
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الصفحةاملصطلح
34قسم الركاب  ..............................................................................................................
132محضر الضبط  ...........................................................................................................
135المحكمة الجمركية االبتدائية  .................................................................................
176المسؤولية الجزائية  ...................................................................................................
178المسؤولية المدنية  .....................................................................................................
190المصادرة  ...................................................................................................................
153المنطقة الحرة  ............................................................................................................
124النطاق الجمركي  .......................................................................................................
211نظام الفحص اإلشعاعي الثابت  ..............................................................................
211نظام الفحص اإلشعاعي الخاص بالمركبات الصغيرة  ........................................
32الواردات  ....................................................................................................................
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L  فهرس املصادر واملراجع  J

املصادر املطبوعة �

أبجديات البحث يف العلوم الشرعية، الدكتور فريد األنصاري، منشورات - 1
الفرقان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1417هـ-1997م.

اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: فؤاد - 2
عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط1، 1425هـ-2004م.

االحتساب وصفات المحتسبين، عبد اهلل بن محمد عبد المحسن المطوع، - 3
دار الوطن للنشر - الرياض ط1، 1420هـ-1999م.

حبيب - 4 بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  السلطانية،  األحكام 
البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الحديث، القاهرة

األحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن - 5
1420هـ- ط2،  لبنان،  بيروت-  العلمية،  الكتب  دار  الفراء،  بن  خلف 

2000م.

أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن - 6
قيم الجوزية، رمادي للنشر، ط1، 1418هـ-1997م.

إدارة المخاطر، طارق عبد العال حماد، الدار الجامعية - اإلبراهيمية - - 7
رمل االسكندرية.

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد - 8
الكاساين، دار الكتب العلمية ط2، 1406هـ-1986م.
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الفيض، - 9 أبو  الحسيني،  الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد  العروس،  تاج 
بيدي، دار الهداية. الملّقب بمرتضى الزَّ

تبصرة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إبراهيم بن علي بن - 10
محمد، ابن فرحون برهان الدين اليعمري، مكتبة الكليات األزهرية، ط1، 

1426هـ-1986م.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر - 11
الدين الزيلعي الحنفي، المطبعة الكربى األميرية، دار الكتاب اإلسالمي، 

ط2، دون ذكر تاريخ الطبع.

الطاهر بن عاشور - 12 الطاهر بن محمد بن محمد  التحرير والتنوير، محمد 
التونسي، الدار التونسية للنشر، 1984م.

تحفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، أبو العال محمد عبد الرحمن بن - 13
عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية - بيروت.

اهلل - 14 عبد  أبي  المناكر،  وتغيير  الشعائر  حفظ  يف  الذاكر  وغنية  الناظر  تحفة 
علي  تحقيق:  التلمساين،  العقباين  سعيد  بن  قاسم  بن  أحمد  بن  محمد 

الشنويف، بدون ذكر رقم الطبعة أو مكان الطبع.

أحمد - 15 د.  وحمايتها،  المتهم  وضمانات  االبتدائي  الجنائي  التحقيق 
المهدي، د. أشرف الشافعي، دار العدالة، 2007م.

محمد - 16 د.  والشرعية،  الوضعية  الجنائية  السياسة  يف  االحرتازية  التدابير 
مصباح القاضي، دار النهضة العربية، مصر، 1996م.

التدابير االحرتازية، دراسة مقارنة، محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز - 17
للقضاء،  العالي  المعهد  يف  الماجستير  درجة  لنيل  مكمل  بحث  المهنا، 
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1423هـ-1424هـ.

التدابير االحرتازية، محمد شالل حبيب، جامعة بغداد، ط1، 1396هـ-- 18
1976م.

التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عوده، دار الكتاب العربي، بيروت- 19

تعريف محكمة النقص المصرية، نقض جنائي، تاريخ 1959/11/17م، - 20
الدكتور  والقضاء،  الفقه  ضوء  يف  الجمركي  التهريب  جريمة  عن:  نقالً 

محمد نجيب السيد، مطبعة اإلشعاع الفنية - اإلسكندرية 1992م.

التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاين، دار الكتب - 21
العلمية، بيروت 1403هـ- 1983م.

الشؤون - 22 السلع،  وتبويب  لتصنيف  المنسق  النظام  الُجمركية،  التعريفة 
المملكة  العامة،  الجمارك  بمصلحة  الجمركية  التعرفة  إدارة  الجمركية، 

العربية السعودية.

بالمملكة - 23 العامة  الجمارك  مصلحة  إصدارات  من  الجمركية،  التعريفة 
العربية السعودية، ط15، 1433هـ.

دخول - 24 منع  بخصوص  العامة  الجمارك  مصلحة  من  صادر  تعميم 
المصاحف، رقم 43/176/م بتاريخ 1426/4/13هـ.

القرشي - 25 كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسير 
البصري، تحقيق: سامي بن محمد سالمه، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 

1420هـ-1999م.

القرشي - 26 كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسير 
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البصري، تحقيق، محمح حسين شمس الدين، الناشر، دار الكتب العلمية 
-بيروت ط1، 1419هـ.

التفسير الكبير، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي - 27
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، دار إحياء الرتاث العربي 

- بيروت، ط3، 1420هـ.

سويدان، - 28 ناجي  تحقيق،  السايس،  علي  محمد  االحكام،  آيات  تفسير 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 2002م.

الضبط - 29 الخامس،  الفصل  العامة،  الجمارك  لمصلحة  السنوي  التقرير 
الجمركي، 2011م.

الضبط - 30 الخامس،  الفصل  العامة،  الجمارك  لمصلحة  السنوي  التقرير 
الجمركي، 2012م.

السعودية، - 31 بالجمارك  الرقابية  لبعض مضبوطات والوسائل  تقرير مصّور 
من إصدارات مصلحة الجمارك العامة، 1434هـ-2013م.

هتذيب اللغة، محمد بن أحمد الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار - 32
إحياء الرتاث العربي -بيروت- لبنان- 2001م.

ثالث رسائل أندلسية يف آداب الحسبة والمحتسب، محمد بن أحمد بن - 33
عبدون التجيبي، تحقيق ليفي بروفنسال.

جامع البيان يف تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب - 34
ط1،  الرسالة،  دار  شاكر،  أحمد  تحقيق:  الطربي،  جعفر  أبو  اآلملي، 

1420هـ-2000م.
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الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح - 35
الربدوين  أحمد  تحقيق:  القرطبي،  الدين  شمس  الخزرجي  األنصاري 
1384هـ- ط2،  بيروت،  المصرية-  الكتب  دار  أطفيش،  وابراهيم 

1964م.

جرائم التهريب الجمركي »دراسة مقارنة"، معن الحياري، ط1، مكتبة دار - 36
الثقافة للنشر والتوزيع- عمان - األردن 1997م.

جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه وأحكام النقض والدستورية العليا - 37
الجامعي-  الفكر  دار  الدكتور مجدي محب حافظ،  حتى عام 1992م، 

االسكندرية.

جريمة التهريب الجمركي يف ضوء الفقه والقضاء، الدكتور محمد نجيب - 38
السيد.

الحسبة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن - 39
الدمشقي،  الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  محمد  بن  القاسم  أبي  بن  اهلل  عبد 
تحقيق: صالح بن عثمان اللحام، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع-

بيروت-، ط1، 1424هـ-2004م.

حياة الحيوان الُكربى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو - 40
البقاء، كمال الدين الشافعي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط2، 1424هـ.

حبتة - 41 بن  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف  أبو  الخراج، 
األنصاري، تحقيق، طه عبد الرؤوف سعد - سعد حسن محمد المكتبة 

األزهرية للنشر، دون ذكر لتاريخ الطبعة، أو رقمها.

خريطة المنافذ الجمركية، من إصدارات إدارة التخطيط والتنظيم بمصلحة - 42
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الجمارك العامة - المملكة العربية السعودية.

دائرة المعارف الربيطانية، دون ذكر الطبعة، أو تاريخها.- 43

دروس يف علم اإلجرام والعقاب، د. محمود نجيب حسني، دار النهضة - 44
العربية - القاهرة، 1982م.

ذوي - 45 من  عاصرهم  ومن  والرببر  العرب  تاريخ  يف  والخرب  المبتدأ  ديوان 
الشأن األكرب، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون، دار الفكر - 

بيروت، 1408هـ-1988م.

أمين - 46 محمد   ،- عابدين  ابن  حاشية   - المختار  الدر  على  المحتار  رد 
المعروف بابن عابدين، دار الفكر العربي، ط2، 1412هـ.

رقابة سلطة التحقيق على أعمال الضبطية القضائية يف القانون الجزائري - 47
اإلسكندرية  الجديدة،  الجامعة  دار  صامت،  قوادري  جوهر  والمقارن، 

2010م.

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرحمن - 48
محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري األلباين، 

الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد - 49
الحميد،  الدين عبد  ِجْستاين، تحقيق: محمد محي  السِّ بن عمرو األزدي 

الناشر: المكتبة العصرية - صيدا بيروت.

سنن الرتمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، - 50
البابي  ومطبعة  مكتبة  الباقي،  عبد  فؤاد  ومحمد  شاكر،  أحمد  تحقيق: 

الحلبي، مصر، ط2، 1395هـ1975م.
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الخراساين - 51 علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  الصغرى،  السنن 
 - اإلسالمية  المطبوعات  مكتبة  غده،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  النسائي، 

حلب، ط2، 1406هـ-1986م.

بن - 52 أحمد  الدين  تقي  والرعية،  الراعي  إصالح  يف  الشرعية  السياسة 
القاهرة،  المنهاج،  دار  اإلسالم،  بشيخ  المعروف  تيمية  بن  الحليم  عبد 

1423هـ-2003م.

سيكولوجية اإلدمان، الدكتور حسين علي فايد، إصدارات عمادة شؤون - 53
المكتبات بجامعة الملك سعود، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.

شرح النووي على صحيح مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.- 54

شرح قانون اإلجراءات الجنائية، الدكتور محمود نجيب حسني، القاهرة - 55
1982م.

تحقيق: - 56 تيمية،  ابن  الرسول، شيخ اإلسالم  المسلول على شاتم  الصارم 
المملكة  السعودي-  الوطني  الحرس  الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد 

العربية السعودية.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري - 57
الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليين- 

بيروت، ط4، 1407هـ-1987م 

الجعفي، - 58 البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري،  صحيح 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، مع شرح وتعليق د. مصطفى البغا، 

دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 1422.

صحيح سنن الرتمذي، محمد ناصر الدين األلباين، مكتبة المعارف للنشر - 59
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والتوزيع، الرياض -المملكة العربية السعودية، ط1، 1420هـ-2000م.

صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين األلباين، مكتبة المعارف للنشر - 60
والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1419هـ-1998م.

صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين األلباين، مكتبة المعارف للنشر - 61
والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1419هـ-1998م.

النيسابوري، - 62 القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي- بيروت 

صحيفة الجزيرة العدد 13665، الجمعة 12 ربيع األول 1431هـ.- 63

الصفات الخاصة بالمحتسب، عبد اهلل بن محمد عبد المحسن المطوع، - 64
عن  والنهي  بالمعروف  األمر  هيئة  مراكز  منسوبي  على  تطبيقية  دراسة 

المنكر يف مدينة الرياض.

بن - 65 زكريا  بن  اهلل  عبد  أبو  الموجودات،  وغرائب  المخلوقات  عجائب 
محمد بن محمود القزويني، دون ذكر لدار النشر أو تاريخه.

فتحي هبنسي، - 66 أحمد  ُمتحررة«  فقهية  »دراسة  الفقه اإلسالمي  العقوبة يف 
دار الرئد العربي، بيروت، -لبنان ط2، 1401هـ-1981م.

الطيب محمد - 67 أبو  القيم،  ابن  أبي داود وحاشية  المعبود شرح سنن  عون 
شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، ط2، 1415هـ.

تميم - 68 بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العين،  كتاب 
الفراهيدي البصري، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 

دار ومكتبة الهالل.
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69 - - اإلسالمي  المكتب  والحرام،  الحالل  أحاديث  تخريج  يف  المرام  غاية 
بيروت، ط3، 1405هـ.

غياث األمم يف التياث الظلم، عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد - 70
الجويني، أبو المعالي ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: عبد 

العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط2، 1401هـ.

عبد - 71 بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  الكربى،  الفتاوى 
الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  بن محمد  القاسم  أبي  بن  اهلل  عبد  بن  السالم 

الدمشقي، دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ-1987م.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية - 72
واإلفتاء.

فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة األولى، جمع وترتيب: أحمد بن عبد - 73
الرزاق الدويش، إدارة البحوث العلمية واإلفتاء - اإلدارة العامة للطبع - 

الرياض.

الفضل - 74 أبو  البخاري، أحمد بن علي بن حجر  الباري شرح صحيح  فتح 
الدين  محب  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  الشافعي،  العسقالين 

الخطيب، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ.

فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن - 75
كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط1، 1414هـ.

الفصل يف األهواء والملل والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن - 76
حزم األندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر - بيروت.

الفيروز - 77 يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيط،  القاموس 
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آبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط8، 
1426هـ-2005م.

قانون الجمارك المصري، المادة 121، موقع الجمارك المصرية االلكرتوين.- 78

قانون العقوبات: القسم الخاص، علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية - 79
للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2006م.

الالئحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الباب السابع، المادة 30- 80

األنصاري - 81 منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  محمد  العرب،  لسان 
اإلفريقي، دار صادر بيروت ط3، 1414هـ.

تيمية - 82 بن  الحليم  العباس أحمد بن عبد  أبو  الدين  تقي  الفتاوى،  مجموع 
فهد  الملك  مجمع  القاسم،  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  الحراين، 
السعودية،  العربية  المملكة  النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة 

1416هـ-1995م.

المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، - 83
دار الفكر بيروت. 

محاسن التأويل، محمد بن جمال الدين القاسمي، تحقيق، محمد باسل، - 84
دار الكتب العلمية، بيروت ط1، 1418هـ

المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن - 85
عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السالم 

عبد الشايف محمد، دار الكتب العلمية -بيروت، ط1، 1420هـ.

مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر - 86
الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط5، 1420هـ-1999م.
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المخدرات الخطر الداهم، محمد علي البار، الطبعة األولى، دار القلم، - 87
بيروت، 1408هـ-1988م.

المخدرات والعقاقير المخدرة، مركز أبحاث مكافحة الجريمة بالرياض - 88
الكتاب الرابع، 1405هـ-1985م.

بن - 89 بن حنبل  بن محمد  أحمد  اهلل  عبد  أبو  بن حنبل،  أحمد  اإلمام  مسند 
مؤسسة  وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  تحقيق:  الشيباين،  أسد  بن  هالل 

الرسالة، ط1، 1421هـ-2001م.

الوفاء - 90 مكتبة  بوخزنة،  مربوك  المعنوي،  للشخص  الجزائية  المسؤولية 
القانونية، االسكندرية، ط1، 2010م.

المسؤولية الجنائية يف ضوء السياسة الجنائية، محمد علي السويلم، دار - 91
المطبوعات، االسكندرية، 2007م.

أحمد موسوي، - 92 الدكتور سيد  األشياء،  للحفاظ على  المدنية  المسؤولية 
مكتبة زين الحقوقية واألدبية ط2، 2011م.

المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، - 93
المكتبة العلمية - بيروت.

معالم القربة يف أحكام الحسبة، ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن - 94
أبي زيد القرشي، المعروف بابن األخوة، منشورات محمد علي بيضون، 

دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة: مصر.- 95

المغني، ابن قدامه، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن - 96
قدامة المقدسي، دار القاهرة، 1388هـ-1968م 
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المعروف - 97 محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  يف  المفردات 
القلم والدار  دار  الداودي،  بالراغب األصفهاين، تحقيق: صفوان عدنان 

الشامية -دمشق، بيروت، ط1، 1412هـ.

سعد - 98 محمد  د.  الشرعية،  باألدلة  وعالقتها  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد 
اليوبي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ط4، 1433هـ.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن - 99
شرف النووي، دار إحياء الرتاث العربي، ط2، 1392هـ.

مهام اإلدارات بديوان مصلحة الجمارك العامة والمنافذ الجمركية »الربية، - 100
الجوية، البحرية"، صادر عن إدارة التطوير اإلداري، 1435هـ.

الموسوعة الجنائية، المستشار جندي عبد الملك، ص271، رقم الفقرة - 101
265، القاهرة 1931م.

دار - 102 الزحيلي،  وهبة  أ.د.  المعاصرة،  والقضايا  اإلسالمي  الفقه  موسوعة 
الفكر، دمشق 2010م.

الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 103
- الكويت، دار السالسل- الكويت ط2.

المسيري، - 104 الوهاب  الدكتور عبد  اليهود واليهودية والصهيونية،  موسوعة 
دون ذكر للطبعة أو دار النشر.

نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صادر - 105
من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

نظام الخدمة المدنية، الباب األول، المادة الرابعة.- 106
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بالجمارك - 107 والشاحنات  والمركبات  للحاويات  باألشعة  الفحص  نظام 
السعودية، من إصدارات إدارة التطوير اإلداري، 1435هـ.

مصلحة - 108 الجمركية«  »التعريفة  السلع،  وتبويب  لتصنيف  المنسق  النظام 
الجمارك العامة.

نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، المادة األولى.- 109

هناية الرتبة الظريفة يف طلب الحسبة الشريفة، عبد الرحمن بن نصر بن عبد - 110
لجنة  مطبعة  الشافعي،  الشيزري  العدوي  الدين  جالل  النجيب،  أبو  اهلل، 

التأليف والرتجمة والنشر، مصر - القاهرة.

المبارك بن - 111 السعادات  أبو  الدين  النهاية يف غريب الحديث واألثر، مجد 
ابن األثير،  الشيباين الجزري  محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
طاهر أحمد الزاوي – محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت 

1399هـ-1979م.

تحقيق: - 112 الشوكاين،  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  األوطار،  نيل 
عصام الدين الصبابطي، دار الحديث - مصر، ط1، 1413هـ-1993م.

الوجيز يف عقيدة السلف الصالح »أهل السنة والجماعة« عبد اهلل بن عبد - 113
الحميد األثري، ط3، دار الراية للنشر والتوزيع.

والية الحسبة يف اإلسالم، الدكتور عبد اهلل محمد عبد اهلل، مكتبة الزهراء، - 114
ط1، 1416هـ-1996م.

الرسائل اجلامعية �

االحتساب على الغش التجاري يف المملكة العربية السعودي، د. رزين بن - 115
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محمد الرزين، رسالة دكتوراه ُقدمت يف قسم الدعوة واالحتساب- كلية 
الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1423هـ.

عوده - 116 محمد  الدكتور  القضائي،  الضبط  لمأمور  القضائي  االختصاص 
ذياب الجبور، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1981م.

األمن الجماعي الدولي، نشأت عثمان هاللي، رسالة دكتوراه من جامعة - 117
عين شمس بالقاهرة، كلية الحقوق 1405هـ.

التدابير الواقية من التشبه بالكفار، عثمان أحمد دوكلي، رسالة مقدمة لنيل - 118
بن  الدعوة واالحتساب - جامعة اإلمام محمد  الدكتوراه يف قسم  درجة 

سعود اإلسالمية، 1417هـ-1418هـ.

العزيز درويش، دراسة - 119 تطبيقات الحكومة اإللكرتونية، علي محمد عبد 
منشورة  غير  ماجستير  رسالة  بدبي،  واإلقامة  الجنسية  إدارة  على  ميدانية 

)الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 1426هـ-2005م(.

سامي - 120 الدكتور  المقارن،  المصري  القانون  يف  للتفتيش  العامة  النظرية 
الحسيني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1972م.

النظرية العامة للجريمة الجمركية، الدكتور رامز شعبان، رسالة دكتوراه، - 121
جامعة القاهرة، 1976م.

املواقع اإللكرتونية �
ملخص القانون اإلداري الكامل، الملتقى القانوين على الموقع اإللكرتوين - 122

http://www.ajmanuni.com/vb/archive/index.php/t-78.html

الجمارك - 123 موقع  التجاري،  الغش  مكافحة  يف  السعودية  الجمارك  مهام 
السعودية اإللكرتوين
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http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/news/newsview.
aspx?newsid=48.

الموسوعة العربية، القانون، العلوم القانونية واالقتصادية- 124
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia
&func=display_term&id=282

الموقع اإللكرتوين للجمارك السعودية، دور الجمارك يف مكافحة الغش - 125
التجاري

http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/news/newsview.
aspx?newsid=48.

اجملالت �

الجمركي، - 126 بالشأن  متخصصة  دورية  مجلة  السعودية،  الجمارك  مجلة 
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم.

المفهوم األمني يف اإلسالم »دراسة ُنشرت يف مجلة األمن تصدر من وزارة - 127
الداخلية« علي فائز الجحني.

املقابالت �

العزيز بن عبد - 128 الشيخ عبد  المملكة  مقابلة ُأجريت مع سماحة مفتي عام 
اهلل آل الشيخ، مجلة الجمارك السعودية، تصدر عن إدارة العالقات العامة 

واإلعالم بمصلحة الجمارك، العدد 32.
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  الفصل التمهيدي: نشأة اجلمارك السعودية ومشروعية االحتساب على املخالفات

23اجلمركية   ............................................................................................................
25املبحث األول: نشأة اجلمارك السعودية ومراحل تطورها  .................................. �

27املطلب«األول«:«التعريف«باجلمارك«السعودية  .....................................««
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37املطلب«األول«:«مشروعية«احلسبة  .......................................................««
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41النظام«اجلمركي  ...............................................................................
 .....................................................   49الفصل األول: جماالت االحتساب يف اجلمارك

51املبحث األول: االحتساب يف جمال العقيدة  ...................................................... �
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 ..  119الفصل الثاني: منهج االحتساب على املخالفات اليت نص عليها نظام اجلمارك
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