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 اإليرادات العامة
 (65: 55)فحة من ص

 أىداف الدرس:
 في نياية ىذا الدرس يجب أن يكهن الدارس قادرا عمى أن:

 .يقهم بتعخيف اإليخادات العامة 
 .يقف عمى مالية أمهال الجولة من الجومين، ويحجد أنهاعيا 
 .يسيد بين الجومين العام والخاص 
 .يحجد السقرهد بالخسم، والخرائص السسيدة لو 
  الخسهم.يقف عمى األساس القانهني لفخض 
 .)يسيد بين الخسم ومقابل التحدين)االتاوة 

مجسهع الجخهل التي تحرل عمييا الجولة من مرادر مختمفة من  تعريف االيرادات العامة:
 أجل تغظية نفقاتيا العامة في كافة السجاالت.

الديادية أو أنذظتيا وأمالكيا مجسهع ما تحرل عميو الجولة من أمهال سهاء برفتيا -
أو من مرادر خارجية، لتغظية اإلنفاق العام خالل فتخة زمشية معيشة، وذلك من أجل الحاتية 

 تحقيق أىجافيا االقترادية واالجتساعية والدياسية.

لقج أدى تحهل الجولة من دولة حارسة إلى دولة متجخمة ثم إلى دولة مشتجة، إلى  
ىحه الشفقات، وتقهم الجولة  زيادة نفقاتيا، األمخ الحي يدتمدم تحريل إيخادات تكفي لتغظية

والخسهم بتحريل أنهاع عجيجة من اإليخادات وسهف نتشاول أبخزىا، وىي إيخادات الجومين 
 والثسن العام والقخوض العامة والزخائب.

 :)الدومين( أمالكياأوال: إيرادات الدولة من 



 الدرس الثالثمادة املالية العامة والتشريع املايل                                                     

 وأأراضي عمى كل ما تستمكو الجولة من أمهال أيا كانت طبيعتيا) (1)يظمق لفظ الجومين
وأيا كان نهع ممكيتيا عام أم خاص، وتشقدم أمهال ، أو مشقهالت( مذخوعات عامة وأعقارات 

 الجولة إلى قدسين: دومين عام ودومين خاص، عمى الشحه التالي:

  

                                                           
1
واصبحت بمعنى األراضي الزراعية،  Domaبمعنى السيد، أو مشتقة من  Domincumكلمة التينة األصل مشتقة من  Dominusالدومين  ((

ة الكلمة تطلق على األراضي الزراعية ألنها كانت العنصر الغالب في أمالك الدولة، وتستخدم في االصطالح العربي لإلشارة إلى أمالك الدول

  .6، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ص2عام، د.دمحم عبد هللا العربي، مبادئ علم المالية والتشريع المالي، ج وجهب
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 :)أ(أمالك الدولة العامة)دومين عام(

ألشخاص أو إحجى ا ىي تمك األمهال التي تستمكيا الجولة السقرهد بالدومين العام:  
الظخق العامة  ومن أمثمتيا؛، وتكهن مخررة لمسشفعة العامة، العامة ممكية عامة السعشهية

 والجامعات والسدتذفيات الحكهمية.واألنيار والسجارس 

أن يكهن السال مسمهكا لمجولة أو  األول:يشبغي تهافخ شخطان لرفة العسهمية ومن ثم 
كانت مخفكية مثل الييئات أو السؤسدات العامة، أم ، سهاء ألحج األشخاص السعشهية العامة

 كانت إقميسية كالسحافظات والبمجيات.

 أن تكهن ىحه األمهال مخررة لمسشفعة العامة. الثاني: 

واألصل أن ىحه الخجمات تقجميا الجولة دون مقابل، حيث إنيا تعهد عمى السجتسع 
عمى االنتفاع بيحه الخجمات، فقج بالشفع العام، ومع ذلك قج تمجأ الجولة إلى فخض رسهم 

تفخض الجولة رسهم عمى السخور بالظخق أو االلتحاق بالسجارس والجامعات الحكهمية، ولكن 
ىحه الخسهم تكهن محجودة، ال تداوي الكيسة الحكيكية لمخجمة السقجمة، والغخض من تحريل 

تكمفة صيانتو أو ستعسال السخفق أو السداىسة في اتخشيج قج يكهن من أجل  ،ىحه الخسهم
 ية االنتفاع بو.لزسان جج

 )ب(أمالك الدولة الخاصة )الدومين الخاص(:

السسمهكة لمجولة أو أحج األشخاص السعشهية العامة ممكية خاصة، ىي تمك األمهال  
يخادات الجولة إ ومن أمثمتيا؛تجخل مباشخة في خدانتيا العامة، التي تجر عمى الجولة أمهال و 

رشاعية والتجارية، وإيخادات أراضييا الدراعية وعقاراتيا السبشية، وتدسى من مذخوعاتيا ال
بالجومين الخاص أو الجومين السالي، ألن الجولة تحرل من خاللو عمى األمهال كسا يحرل 

 كل فخد عمى دخمو الخاص.
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 التسييز بين الدومين العام والدومين الخاص:

 أكثخ من وجو، عمى الشحه التالي:يسكن أن نسيد بين الجومين العام والخاص من  

فاألفخاد يحرمهن ال ييجف الجومين العام إلى تهفيخ دخل أو إيخاد لمجولة،  من حيث الغاية:-
ال يداوي الكيسة  ضئيلالعام دون مقابل، أو بسقابل  عمى الخجمات السقجمة من الجومين

خل أو إيخاد لمجولة، حيث الحكيكية لمخجمة السقجمة، بيشسا ييجف الجومين الخاص إلى تهفيخ د
 يقجم خجماتو لألفخاد بسقابل.

فيه يخزع ألحكام تستمك الجولة الجومين العام ممكية عامة،  من حيث قهاعد السمكية:-
وال يسكن الحجد أو تسمكو بالتقادم القانهن العام، فال يجهز الترخف فيو بالبيع أو االيجار 

مكية خاصة تخزع ألحكام القانهن الخاص، عميو، أما الجومين الخاص فالجولة تستمكو م
فيجهز الترخف فيو بالبيع أو االيجار طالسا كان ىحا الترخف سهف يتختب عميو تحقيق 

 دخل أو ربح لمجولة.

الجومين العام يشتفع بو األفخاد مباشخة، من خالل تمقييم  من حيث مدى انتفاع األفراد بو:-
لعالج من السدتذفيات الحكهمية. أما  الجومين العمم من السجارس والجامعات الحكهمية وا

الخاص فيشتفع بو األفخاد بظخيق غيخ مباشخ، حيث يجخل ىحا االيخاد في خدانة الجولة التي 
 تقهم بإنفاقو عمى الشفع العام لألفخاد.

 .إيرادات الدولة من الرسهمثانيا: 

الجولة جبخا من األفخاد مقابل ما تقجمو ليم من  تقتزيوىه مبمغ نقجي  معشى الرسم:(1)
 خجمة أو مشفعة خاصة. ومن أمثمتو الخسهم الجراسية والخسهم القزائية.

يتسيد الخسم بأربعة خرائص ىي: الرفة الشقجية، الرفة الجبخية،  خرائص الرسم:(2)
 ه التالي:السقابل أو السشفعة الخاصة، تحقيق الشفع العام والخاص معا، وذلك عمى الشح
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الحرهل عمى خجمة يتعين أن يكهن الخسم مبمغا نقجيا يجفعو الفخد مقابل  )أ(الرفة الشقدية:
و مشفعة خاصة، ألن األصل في التعامل يكهن بالشقهد، وألن الخسهم ىي جدء من اإليخادات 

ي العامة التي تشفقيا الجولة لتحقيق أغخاضيا، والتي تأتي في صهرة نقهد، فكان من الزخور 
أن يكهن الخسم نقجي، حتى يديل تقجيخ الخجمة، ويديل عمى األفخاد دفعيا، وعمى اإلدارة 

 تحريميا وتهريجىا لمخدانة العامة، من أجل ذلك استبعج دفع الخسم برهرة عيشية.

يتهقف حرهل الفخد عمى الخجمة عمى قيامو بجفع مقابل ىحه الخجمة،  )ب(الرفة الجبرية:
الخسم السقخر لمحرهل عمى الخجمة السظمهبة دون أن يكهن لو حخية  حيث يمتدم الفخد بجفع

االختيار أو حتى تخفيض الخسم أو اإلعفاء مشو، وتتأكج الرفة الجبخية لمخسم من خالل 
 وتهضح من خاللو مقجر الخسم وأسمهب تحريمو. ،الشظام القانهني الحي تزعو الجولة

بهجهد خجمة أو مشفعة خاصة لسن يقهم بدجاد يختبط الخسم  )ج(السقابل أو السشفعة الخاصة:
أو خجمة خاصة مقابل دفعو لمخسم السقخر ليحه  عمى مشفعةالخسم، حيث يحرل الفخد 

ومن أمثمتيا دفع رسهم التقاضي لخفع الجعهى إلثبات الحقهق، ودفع الخجمة أو السشفعة. 
م استخخاج رسهم استخخاج السدتشجات كخسه سجاد رسهم تدجيل العقارات لحفظ السمكية، و 

 بظاقة تحقيق الذخرية واستخخاج شيادة السيالد وقيج الدواج وغيخىا.

يختبط دفع الخسم لمحرهل عمى الخجمات السقجمة من  )د(تحقق الشفع العام والخاص معا:
ونفع عام يعهد عمى  جانب الجولة حرهل الفخد عمى نفع خاص بو ال يذاركو فيو أحج،

ا يقهم الفخد بدجاد رسهم التقاضي عشج رفعو لجعهاه أمام السجتسع، فعمى سبيل السثال عشجم
القزاء فإنو يحرل عمى نفع خاص بو يتسثل في إثبات حقو عن طخيق استرجار حكم 
قزائي، وفي نفذ الهقت يتحقق نفع عام لمسجتسع يتسثل في أن يدهد السجتسع مبجأ 

 الظسأنيشة واألمن واالستقخار.
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 أساس فرض الرسم:(3)

يكهن فخض الخسهم بشاء عمى مهافقة الدمظة التذخيعية، فال يسكن فخض أي رسهم 
وعمى ىحا الشحه فال يجهز لمدمظة إال بسقتزى قانهن يرجر عن الدظمة التذخيعية، 

التشفيحية أن تقهم بفخض رسهم أو تعجيميا إال في إطار القانهن، حيث تتقيج الدمظة التشفيحية 
 باآلتي:

هن فخض رسهم ججيجة يأتي بشاء عمى قانهن يخهليا ذلك، فال يجهز لمدمظة أن يك-1
 التشفيحية بفخض رسهم ججيجة إال استشادا إلى قانهن.

فال يسكن لمدمظة  إذا تظمب نذاط معين ضخورة الحرهل عمى إذن أو تخخيص-2
م يقخر التشفيحية أن تعمق مشح اإلذن أو التخخيص عمى دفع رسم معين طالسا أن القانهن ل

 ذلك.

ال يجهز لمدمظة التشفيحية أن تقهم بإجخاء أي تعجيل بذأن الخسهم السقخرة إال -3
 بالخجهع إلى القانهن الحي يسشحيا ذلك التعجيل.

 الرسم واالتاوة )مقابل التحدين(.(4)

صحاب العقارات الحين استفادوا من زيادة أمبمغ من الشقهد تحرل عميو الجولة من  
دت أبإنذاء مذخوعات قيسة عقاراتيم نتيجة تشفيح أحج السذخوعات العامة. فاذا قامت الجولة 

إلى زيادة الكيسة الخأسسالية ألراضي البشاء السسمهكة لألفخاد أو أدت إلى زيادة الكيسة 
اب ىحه العقارات بأداء مبمغ صبح من حق الجولة الدام أصحأااليجارية لبعض الهحجات، 

 نقجي مقابل ما تحقق ليم من مدايا دون أي جيج من جانبيم.
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 أوجو الذبو واالختالف بين الرسم واالتاوة:

 )أ(اوجو الذبة:   

 كل مشيسا يسثل فخيزة الدامية-1

  جفع نقجا.يكل مشيسا  -2

 يجفع مقابل الحرهل عمى مشفعة خاصة. كال مشيسا -3

 )ب(أوجو االختالف: 

مجال الخسم اوسع من االتاوة حيث إن الخسم يفخض عمى جسيع األشخاص طالبي -1
ين استفادوا من السذخوعات العامة، الخجمة، أم االتاوة فتفخض عمى أصحاب العقارات الح

فيه  ،أما الخسم يجفع كل مخة يحرل فييا الفخد عمى الخجمةاالتاوة تجفع مخة واحجة كسا أن 
 يتكخر كمسا تكخر طمب الحرهل عمى الخجمة.

صحاب العقارات يمتدم أدرجة االلدام أو االكخاه في مقابل التحدين أكبخ من الخسم، حيث -2
بجفع االتاوة مقابل االستفادة من مذخوعات الجولة، وحتى ولم يقم بظمب ىحه الخجمة، أما في 

 جمة طالسا أنو لم يظمبيا أو يشتفع بيا.حالة الخسم فإنو يسكن لمفخد عجم دفع مقابل الخ
 األسئلة:

 بين صحة أو خطأ العبارات اآلتية:-1س

يقرد باإليرادات العامة مجسهع الدخهل التي تحرل عمييا الدولة من األمهال الستحرمة -
 عن الزرائب فقط من أجل تغطية نفقاتيا في كافة السجاالت.

تمكيا الدولة ممكية خاصة ويتاح لمجسيهر يقرد بالدومين العام تمك األمهال التي تس-
 االنتفاع بيا.

 في الخدمات العامة التي تقدميا الدولة من الدومين العام يختفي السقابل تساما.-
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تعد السدارس والجامعات الحكهمية من الدومين الخاص ألن الدولة تحرل مشيا عمى -
 األمهال.

بتحريل السقابل الشقدي حتى ولم تطمب االتاوة في كهن الدولة تقهم يذتبو الرسم مع -
 ىذه الخدمة.

 ييدف الدومين العام إلى تهفير دخل لمدولة.-

 ال يجهز لمدولة أن تتررف في أمالك الدومين الخاص بأي نهع من أنهاع التررفات.-

 ال يجبر األفراد عمى دفع الرسهم مقابل حرهليم عمى الخدمات الحكهمية.-

 عيشية. يسكن أن يكهن الرسم برهرة-

 يترتب عمى دفع الرسهم حرهل الفرد عمى مشفعة خاصة فقط.-

 لمدمطة التشفيذية فرض رسهم جديدة دون قيد أو شرط.-

 تخير االجابة الرحيحة:-2س

يعد من أمالك الدومين العام )السدارس والجامعات والسدتذفيات الحكهمية، األنيار، -
 الطرق العامة، كل ما سبق(.

من )السذروعات التجارية  لدولة الخاصة األمهال التي تحرلتعد من ايرادات ا-
 والرشاعية، األراضي الزراعية، العقارات السبشية، كل ما سبق (.

 من خرائص الرسم )الرفة العيشية، الرفة الجبرية، الرفة االنتاجية(.-

 أذكر ما تعرفو عن: -3س

 .خرائص الرسم- 

 السقرهد باإليرادات العامة. - 

 الدومين العام.السقرهد ب-
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 السقرهد بالدومين الخاص.-

 السقرهد بالرسم.-

 

 --(.66( إلى صفحة )65التحزير من صفحة )--


